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Türkiye'de son yýllarda yapýlan yasal düzenlemeler yeni kamu yönetimi ilkeleri ve AB 

hedefleriyle uyumlu bir biçimde bir taraftan hiç olmadýðý kadar yerelleþme/yetki devri 

sürecini içermekte öte yandan kamu yönetimini stratejik düþünmeye, sonuç odaklý ve 

performansa dayalý bir hesap verme sorumluluðuna yöneltmektedir. Bütün bu yapýlan ve 

tasarlanan deðiþikliklerle hem kamu kurumlarýnýn iç iþleyiþinde hem de vatandaþla olan 

iliþkilerinde önemli deðiþiklikler gündeme gelmektedir. Yasal düzenlemelerin yanýnda sivil 

toplumun da geliþim göstermesi, kent konseyleri gibi ortaklýk platformlarýnýn 

yaygýnlaþmasýyla birlikte kamu hizmetlerinin sunumunda, hizmetin niteliðinin 

belirlenmesinde talep unsuru ve katýlýmcýlýk önem kazanmaktadýr.

Yerel yönetimler sunduklarý hizmetleri iyileþtirmek ve kapsamýný geliþtirmek için 

vatandaþlarýn sunulan hizmetlerden ne ölçüde faydalandýðý, hizmetlerin vatandaþlarýn 

ihtiyaçlarýný ne kadar karþýladýðý ve dolayýsýyla vatandaþlarýn yaþam kalitesini nasýl 

etkilediðini bilmek durumundadýrlar. Bu bilgiler hem kamu kaynaklarýnýn nasýl kullanýldýðý 

ile ilgili hesap vermeye hem de belirlenen hedeflere / taahhütlere ne kadar ulaþýldýðýný 

ölçmeye yarar. Diðer yandan vatandaþlar da yerel yönetimlere seçimle devrettiði 

yetkilerin kullanýmý ve ödenen vergiler karþýlýðýnda ne yapýldýðý, baþka bir ifadeyle 

yönetimin performansý, konusunda kamuoyu denetiminin saðlanmasýndan 

sorumludurlar. Kamuoyu denetiminin kapsamýný yerel yönetimin 1) mali disiplin ve 

kaynak daðýlýmý çerçevesinde uygulamalarý 2) sunduðu kamu hizmetlerinin niteliði ve 

niceliði 3) karar alma süreçlerinin niteliði açýsýndan izlenmesi oluþturmaktadýr.

Ancak etkin bir izleme faaliyeti için yerel yönetim faaliyetlerinin ve özellikle de mali 

bilgilerinin sadece kamuya açýk olmasý yeterli olmayabilir. Hem periyodik olarak bu 

bilgilerin izlenmesi hem de kamuoyunun anlayacaðý þekilde analiz edilmesi ve bunlarýn 

paylaþýlmasý gerekmektedir. 

Elinizdeki bu rehber kaynaklarýn daðýlýmý için temel bir araç olan bütçe hakkýnda 

belediyelere iliþkin bilgiler sunmakta ve belediye bütçelerinin nasýl izlenebileceði 

konusunda pratik yöntemler önermektedir. 

Bu rehberdeki bilgiler ve yöntemler aracýlýðýyla yerel düzeyde karar alma süreçlerine 

paydaþlarýn daha etkili olarak katýlabileceði düþünülmüþtür. Daha etkili katýlýmýn 

saðlanmasýna yönelik araç ve uygulamalar ülkemizde de sivil toplum giriþimlerinin yaný 

sýra pek çok yerel yönetici tarafýndan özellikle teþvik edilmektedir.

Önsöz
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Türkiye'de yerel yönetim tanýmýna, belediyeler, il özel idareleri, yerel yönetim birlikleri ve köyler 

girmektedir. Yerel düzeyde yurttaþlarýn mahalli müþterek nitelikteki ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere 

kurulan ve karar organý seçmenler tarafýndan seçilerek oluþturulan, idari ve mali özerkliðe sahip yerel 

yönetim birimleri kent ölçeðinde belediyeler ve il ölçeðinde il özel idareleridir.

Ýdari özerklik kapsamýnda yerel yönetim birimleri kuruluþ kanunlarýnda verilen yetkilere dayanarak 

karar alabilir ve uygulayabilirler. Mali özerklik ise yönetim biriminin kendi gelir ve giderleri ile ayrý bir 

bütçesinin olmasý anlamýna gelmektedir. Bu anlamda, yerel yönetimler kendi gelir ve giderlerini yine 

kendilerinin hazýrladýklarý yýllýk bütçelerinde ve kesin hesaplarýnda gösterirler. 

Ýdari ve mali özerkliðe sahip yerel yönetim birimleri merkezi yönetim tarafýndan denetlenir. Yönetsel 

vesayet olarak ifade edilen merkezi yönetimin bu yetkisi anayasada düzenlenmiþtir. Ayrýca kanunlarda 

belediye ve il özel idaresinin mali iþlemler dýþýnda kalan diðer idari iþlemlerinin, idarenin bütünlüðüne 

ve kalkýnma planý ve stratejilerine uygunluðu açýsýndan merkezi yönetim tarafýndan denetlenebileceði 

hüküm altýna alýnmýþtýr.

Ýyi yönetim kamu kaynaklarýnýn ekonomik ve etkin bir þekilde hizmet gereksinimi ve önceliklerine göre 

etkili olarak kullanýlmasýný gerektirir. Yerel yönetimlerin kamu kaynaklarýný ekonomik, etkin ve etkili 

kullanmasýnýn sadece yönetim sorumluluðu ve resmi denetim faaliyetleri aracýlýðýyla saðlanmasý 

mümkün deðildir. Yerel düzeyde kaynak tahsis sürecine halkýn ve sivil toplum kurumlarýnýn katýlmasý ve 

uygulamalarý izlemesi iyi yönetimin teþvik edilmesi ve sürdürülebilirliði açýsýndan önem taþýmaktadýr. 

Böyle bir katýlým ancak yerel yönetim birimlerinin yasal temsilcileri ile karar alma sürecine katýlmasý 

beklenen kiþi ve kurumlarýn mali ve bütçesel iþlemler konusunda yeterli bilgiye sahip olmalarý ve neyi 

nasýl izleyeceklerini bilmeleri ile mümkün olabilir.

 

Bu rehber, gerek kurumsal düzeyde gerek bireysel düzeyde olsun tüm yerel paydaþlarý yerel 

yönetimlerin faaliyetlerini izleyebilmeleri ve sorgulayabilmeleri için bilgilendirmek ve sunulan 

hizmetlerin bütçe aracýlýðýyla nasýl izlenebileceði konusunda yol göstermek amacýyla hazýrlanmýþtýr. 

Rehber akýþýný ve anlatýmýný kolaylaþtýrmak için yukarýda yerel yönetim birimi içinde sayýlan yönetim 

birimlerinden sadece belediyeler örnek alýnmýþtýr. Belediye birlikleri ve il özel idarelerinin faaliyetleri 

de, bütçe hazýrlama ve uygulama süreçleri çok farklý olmadýðýndan, bu çalýþmada gösterilen yöntemler 

ve araçlarla izlenebilir. 

Giriþ

Giriþ

Belediye bütçesi nasýl izlenir?
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ve araçlarla izlenebilir. 

Giriþ

Giriþ

Belediye bütçesi nasýl izlenir?

2 3



Bugün ülkemizde 16'sý büyükþehir olmak üzere 3225 adet belediye bulunmakta ve bunlar yerel 

düzeyde önemli kamu kaynaklarýný kullanmaktadýrlar. Bu bölümde, kullanýcýlara belediyelerin makro 

büyüklükleri hakkýnda genel bir fikir edinebilmeleri ve bunu ileriki bölümlerde deðerlendirebilmeleri 

amacýyla, ülkemizde belediyelerin elde ettikleri ve kullandýklarý kaynaklarýn birleþtirilmiþ büyüklerine 

yer verilmiþtir.

2006 yýlý verilerine göre, büyükþehir belediyeleri dâhil belediyelerin toplam harcama büyüklüðü 22,1 

milyar YTL olup, bunun GSMH'ya oraný % 3,85, merkezi yönetim bütçesine oraný ise %12,72 

düzeyindedir. Belediyelerin gelirleri toplamý 20.8 milyar YTL olup bunun GSMH'ya oraný 3,62, merkezi 

yönetim bütçesine oraný ise %12,01'dir (Tablo 1).

Birleþtirilmiþ belediye harcamalarýnýn ekonomik sýnýflandýrmaya göre gider kalemleri arasýndaki 

aðýrlýklarý ve GSYH'ya oranlarý Tablo 2'de gösterilmiþtir. Harcamalarýn en büyük kýsmý, %37,1’i sermaye 

giderlerine gitmektedir. Bunu %31,9 ile mal ve hizmet alýmlarý ve %19,6 ile personel giderleri 

izlemektedir. Birleþtirilmiþ belediye gelirleri içinde en önemli payý, %57,9 ile faizler, paylar ve cezalar 

kalemi oluþturmaktadýr. Bu kalem içinde yer alan merkezi yönetim genel bütçe gelirlerinden alýnan 

transferlerin toplam bütçe gelirlerine oraný ise %44,2’dir. Yerel vergi gelirlerinin payý %15,6, teþebbüs 

ve mülkiyet gelirlerin payý ise %15,8'dir (Tablo 2).

Belediye harcamalarýnýn 
büyüklüðü ve analizi

Tablo 1- Belediyeler ve merkezi yönetim harcama ve gelirlerinin tutarlarý (milyon YTL) ve GSMH'ya oranlarý (2006)

Harcamalar 
toplamý toplamý 
(milyon YTL) 22.162 3,85 (milyon YTL) 178.126 30,94 12,44

Gelirler Bütçe gelirleri 
toplamý toplamý 
(milyon YTL) 20.820 3,62 (milyon YTL) 173.483 30,13 12,01

Harcamalar 

 rýnýn
ve gelirlerinin 

GSMH'ya GSMH'na merkezi yönetim 
Belediyeler oraný (%) Merkezi yönetim  oranlarý (%) bütçesine oranlarý (%)

Belediye 
harcamala

Kaynak: 
Maliye Bakanlýðý, 
Muhasebat Genel 
Müdürlüðü 
verilerinden 
derlenmiþtir.
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Birleþtirilmiþ belediye harcamalarýnýn fonksiyonel gider kalemlerine göre daðýlýmý ise Tablo 3'de 

gösterilmiþtir. Belediyelerin harcamalarý içinde en yüksek oran % 31,7 ile genel kamu hizmetlerine 

gitmektedir. Genel kamu hizmetlerini % 26,2 oraný ile iskân ve toplum refahý hizmetleri ve %20,6 ile 

ekonomik iþler ve hizmetler izlemektedir.

TÜÝK verileri çerçevesinde baktýðýmýzda, 

belediyelerin harcamalarýnýn GSMH'ya oraný 

(1994-2004) %2,42 ile %3,06 arasýnda 

deðiþmektedir. Ayný dönemde belediye 

gelirlerinin GSMH'ya oraný ise %2,27 ile %3,23 

arasýnda deðiþmektedir (Tablo 4). 

Gelirlerin düþtüðü yýllarda harcamalardaki 

düþme oraný gelirlerdeki düþme oranýndan çok 

daha hýzlý olmuþtur. Bütçe dengesinde yaþanan 

açýkta özellikle 90'lý yýllarýn sonunda önemli bir 

artýþ içinde olmuþ, GSMH'ya oran olarak 

%0,3'lere yaklaþmýþtýr.

Belediyelerin toplam cari harca-

malarýnýn %25,1'i, yatýrým harca-

malarýnýn %47,4'ü ve transfer harca-

malarýnýn ise %68,2'si nüfusu beþ yüz 

bini aþan belediyelerce gerçek-

leþtirilmiþtir (Tablo 5).

Tablo 2- Belediyelerin Gelir ve Harcama Yapýsý (2007)

Tablo 3- Belediye Harcamalarýnýn Fonksiyonel % Daðýlýmý (2007)

Tablo 4- Belediyelerin Harcama Gelir Büyüklükleri ve GSMH'ya Oranlarýnýn Geliþimi(1994-2005)

Tablo 5- Belediyelerin Nüfus Büyüklükleri Baðlamýnda
2002 Yýlý Giderlerinin Daðýlýmý (bin kiþi, %)

Kaynak: 
Kerimoðlu, Baki, 
Yýlmaz, H. Hakan, 
Türkiye'de Merkezle 
Yerel Ýdareler 
Arasýnda Gelir 
Paylaþým Sistemi ve 
Uygulamalarý, UNDP-
TESEV, 2005

           
   

Belediye Gelirleri Top. 93 178 362 789 1.496 2.304 3.762      5.696 7.529 9.945 11.730 23.705

Belediye Harcamalarý Top. 100 190 384 822 1.571 2.466 3.844 5.715  7.847  10.749 12.040 23.705

Bütçe Dengesi -6 -12 -22 -33 -74 -162 -81 -19 -318 -804 -310 0

Belediye Gelirleri Top.
(Borçlanma Hariç) 93 178 362 789 1.364 2.139 3.495 5.346 7.299 9.594 11.323 22.582

Belediye Harcamalarý Top. 
(Borç Ödeme Hariç) 100 190 384 822 1.522 2.355 3.708 5.473 7.468 10.391 11.661 23.021

Bütçe Dengesi (Düzeltilmiþ) -6 -12 -22 -33 -158 -215 -213 -127 -169 -796 -338 -438
   

GSMH'ya Oranlarý (%)
   

Belediye Gelirleri Top. 2,40 2,27 2,42 2,68 2,80 2,94 3,00 3,23 2,75 2,79 2,73 4,87

Belediye Harcamalarý Top. 2,56 2,42 2,56 2,80 2,94 3,15 3,06 3,24 2,87 3,01 2,81 4,87

Bütçe Dengesi -0,15 -0,15 -0,14 -0,11 -0,14 -0,21 -0,06 -0,01 -0,12 -0,23 -0,07 0,00

Belediye Gelirleri Top.
(Borçlanma Hariç) 2,40 2,27 2,42 2,68 2,55 2,73 2,78 3,03 2,67 2,69 2,64 4,64

Belediye Harcamalarý Top. 
(Borç Ödeme Hariç) 2,56 2,42 2,56 2,80 2,84 3,01 2,95 3,10 2,73 2,91 2,72 4,73

Bütçe Dengesi (Düzeltilmiþ) -0,15 -0,15 -0,14 -0,11 -0,29 -0,28 -0,17 -0,07 -0,06 -0,22 -0,08 -0,09

(milyon YTL) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(B)

   

Toplam Harcamalar 41,1 7,6 15,5 22,3 13,5

Cari harcamalar 25,1 9,8 18,5 27,8 18,9

Yatýrým harcamalarý 47,4 6,7 16,0 19,7 10,2

Transfer harcamalarý 68,2 3,8 9,0 13,4 5,7

500 > 500-300 300-100 100-10 < 10

 Borçlanma ve borç ödeme hariç belediyeler bütçe dengesi GSMH'ya oran olarak 1998-2002 arasýnda 

ortalama yüzde 0,16 oranýnda açýk verir iken, 2001, 2002 yýllarýnda konsolide bütçenin aksine önemli 
1

bir düþme göstererek ortalama yüzde 0,06 düzeyine gerilemiþtir.  

Nüfus büyükleri açýsýndan belediyelerin 2002 yýlý sonuçlarýný incelediðimizde, toplam harcamalarýn 

yüzde 41,1'inin nüfusu 500 binin üzerindeki belediyeler tarafýndan geri kalan yüzde 58,9'nun ise diðer 

belediyeler tarafýndan yapýldýðý görülmektedir (Tablo 5). 

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Belediye harcamalarýnýn büyüklüðü ve analizi

6 7

1 Kerimoðlu, Baki, Yýlmaz, H. Hakan, Türkiye'de Merkezle Yerel Ýdareler Arasýnda Gelir Paylaþým Sistemi ve 
Uygulamalarý, UNDP-TESEV, 2005

   
  
     

Bütçe Giderleri 25.833 100,0 3,03

Personel Giderleri 5.073 19,6 0,59

Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 748 2,9 0,09

Mal ve Hizmet Alýmlarý 8.239 31,9 0,97

Faiz Giderleri 435 11,7 0,05

Cari Transferler 1.295 5,0 0,15

Sermaye Giderleri 9.588 37,1 1,12

Sermaye Transferleri 138 0,5 0,02

Borç Verme 317 1,2 0,04

Bütçe Gelirleri 23.648 100,0 2,77

Vergi Gelirleri  3.678 15,6 0,43

Teþebbüs ve Mülkiyet gelirleri 3.743 15,8 0,44

Alýnan Baðýþ ve Yardým. ile Özel Gelir. 579 2,4 0,07

Faizler, Paylar ve Cezalar 13.687 57,9 1,60

Sermaye Gelirleri 1898 8,0 0,22

Alacaklardan Tahsilatlar 63 0,3 0,01

Bütçe Dengesi -2.184 -0,26

% GSYH'ya
milyon YTL Daðýlým Oranlarý

 Kaynak:
Emil, F. Kerimoðlu, 

B. Yýlmaz, H. H. Yerel 
Yönetimler Maliyesi: 

Temel Ýlkeler - 
Mevzuat ve 

Uygulama Açýsýndan 
Türk Yerel Yönetim 

Yapýlanmasýnda Mali 
Yönetim ve Kaynak 

Kullaným Sistemi, 
yayýma hazýrlanan 

kitap çalýþmasý

Kaynak: 
Emil, F. Kerimoðlu, 
B. Yýlmaz, H. H. Yerel 
Yönetimler Maliyesi: 
Temel Ýlkeler - 
Mevzuat ve 
Uygulama Açýsýndan 
Türk Yerel Yönetim 
Yapýlanmasýnda Mali 
Yönetim ve Kaynak 
Kullaným Sistemi, 
yayýma hazýrlanan 
kitap çalýþmasý

  

Genel Kamu Hizmetleri 31,7

Savunma Hizmetleri 0,0

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 4,1

Ekonomik Ýþler ve Hizmetler 20,6

Çevre Koruma Hizmetleri 9,3

Ýskan ve Toplum Refahý Hizmetleri 26,2

Saðlýk Hizmetleri 1,1

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 5,1

Eðitim Hizmetleri 0,4

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardým Hizmetleri 1,5

TOPLAM 100,0

Belediyeler

 Kaynak:
Emil, F. Kerimoðlu, 

B. Yýlmaz, H. H. Yerel 
Yönetimler Maliyesi: 

Temel Ýlkeler - 
Mevzuat ve 

Uygulama Açýsýndan 
Türk Yerel Yönetim 

Yapýlanmasýnda Mali 
Yönetim ve Kaynak 

Kullaným Sistemi, 
yayýma hazýrlanan 

kitap çalýþmasý
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Belediyelerin sunduklarý hizmetlerden vatandaþlar iki þekilde yararlanýrlar. Birincisi belediyelerin kamu 

malý olarak herkesin ortak kullanýmýna sunduklarý hizmetlerdir. Ýkincisi ise özelleþmiþ veya 

faydalanýlmasý belirli nitelik ve özelliklerle sýnýrlandýrýlmýþ hizmetlerdir. Birinci gruba hizmetlere içme 

suyu, kanalizasyon, yeþil alan, semt pazarý, yol, kaldýrým, toplu taþýma, çöp toplama gibi bütün kent 

halkýnýn sýnýrlama olmadan yararlanabilecekleri belediye hizmetleri dâhildir. Bu tür belediye hizmetleri 

bütün kent halkýna yönelik olduðundan yararlanmak için özel bir çaba gerekmez. 

Ýkinci gruba ise belediyelerin belirli sosyal gruplarý desteklemek, yardýmda bulunmak, iþ edinmelerini 

saðlamak amacýyla sunduklarý beceri kazandýrma kurslarý, yaþlý, kadýn, çocuk ve gençlere yönelik 

hizmetler, saðlýk bilgilendirme kampanyalarý, yoksul mahallelerde aþ evleri kurulmasý, yoksullara 

doðrudan ayni ve nakdi yardýmlar, yoksul öðrencilere eðitim burslarý gibi hizmetler dâhildir. Bu grup 

hizmetlerden yararlanmak için belediyenin ilgili birimlerine baþvuruda bulunulur. Bu ya belediyelerin 

sunacaklarý hizmetleri ilan edip baþvurularý beklemek ya da hizmetlerden yararlanmasý beklenen 

kiþilerin yerinde tespit edilmesi þeklinde yapýlýr. 

Belediyeler mahalli müþterek nitelikte olmak þartýyla belde sakinlerinin mahalli müþterek nitelikteki 
2

ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla her türlü faaliyet ve giriþimde bulunabilir :

  

1. Ýmar planlama, arazi ve arsa düzenleme, denetim, ruhsatlandýrma hizmetleri

2. Ýçme, kullanma ve endüstri suyu saðlamak; atýk su ve yaðmur suyunun uzaklaþtýrýlmasýný 

saðlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, iþletmek

3. Ýtfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans hizmetleri, afet ve acil durum planlamasý

4. Coðrafi ve kent bilgi sistemleri; toplu konut hizmetleri

5. Nikah hizmetleri

6. Mezarlýk alanlarýnýn tesisi, bakýmý ve defin ile ilgili hizmetler

7. Ýlaçlama, gürültü kirliliði, hava kirliliði ile mücadele, yol ve meydanlarýn temizliði; aðaçlandýrma 

hizmetleri

8. Sosyal donatýlar, parklar, hayvanat bahçeleri, hayvan barýnaklarý, kütüphane, müze, spor, dinlence, 

eðlence ve benzeri yerleri yapmak ve iþletmek

9. Toplu taþýma yapmak; her türlü toplu taþýma sistemleri kurmak ve iþletmek

10. Her türlü servis ve toplu taþýma araçlarý ile taksi sayýlarýný, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve 

güzergâhlarýný belirlemek

11. Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini 

tespit etmek ve iþletmek

12. Otopark yapmak ve iþletmek

13. Yollarý trafik düzenini ve güvenliðini saðlayacak durumda bulundurmak ve trafik 

iþaretlendirmelerini yapmak

14. Taþýt ve yaya yollarýnýn yapýmý, bakýmý ve onarýmýný yapmak

15. Katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, ayrýþtýrýlmasý, geri kazanýmý, ortadan kaldýrýlmasý ve 

depolanmasý ile ilgili bütün hizmetler

16. Kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, meslek ve beceri 

kazandýrma, ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi, gýda bankacýlýðý hizmetleri 

17. Kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açýlmasý

18. Yetiþkinler, yaþlýlar, engelliler, kadýnlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler 

19. Devlete ait her derecedeki okul binalarýnýn inþaatý ile bakým ve onarýmýnýn yapýlmasý, her türlü 

araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarýný karþýlanmasý 

20. Saðlýkla ilgili her türlü tesis açýlmasý ve iþletilmesi

21. Kültür ve tabiat varlýklarý ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve 

iþlevlerinin korunmasýnýn saðlanmasý; bu amaçla bakým ve onarýmýn yapýlmasý veya aslýna uygun 

olarak yeniden inþa edilmesi 

Belediye bütçesi nasýl izlenir?

Yerel düzeyde 
sunulan hizmetler

Merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri arasýnda görev paylaþýmý

Yönetimler arasý rol ve sorumluluklarýn açýk olarak belirlenmesi, görev çakýþmalarýnýn ortadan kaldýrýlmasý 

modern kamu yönetiminin temel ilkelerinden birisidir. Bir kamu hizmetinin yürütülmesinden birden fazla 

yönetim birimi sorumluysa bu kamu hizmetinin etkin ve etkili yürütülemeyeceði varsayýlýr. 

Anayasamýza göre ülkemiz siyasi bakýmdan üniter yönetim sistemine sahiptir. Merkezi yönetim ülkenin bütünü 

için politika belirleme, yönlendirme ve her türlü standartlarý koyma bakýmýndan geniþ yetkiye sahiptir. 

Kamu hizmetlerinin önemli bir kýsmý merkezi yönetim tarafýndan belirlenmekte ve merkezi yönetimin yetki 

geniþliði ilkesine göre oluþturduðu il teþkilatlarý (saðlýk il müdürlüðü, milli eðitim il müdürlüðü, tarým il 

müdürlüðü, çevre orman il müdürlüðü, gençlik spor il müdürlüðü gibi) aracýlýðýyla yerine getirilmektedir. Bu 

açýdan deðerlendirildiðinde ülkemiz yönetsel ve mali bakýmdan yetkilerin merkezde toplandýðý bir ülkedir. 

Ulusal savunma, adalet, bayýndýrlýk, enerji gibi merkezi yönetim tarafýndan yürütülmesi gereken kamu 

hizmetleri yanýnda, pek çok ülkede yerel düzeyde sunulan eðitim, saðlýk, gençlik ve spor, çevre, kültür, sanat, 

turizm, sosyal hizmetler ve yardýmlar gibi kamu hizmetleri de büyük bir aðýrlýkla merkezi yönetim tarafýndan 

yürütülmektedir. Ýhale, personel, harcýrah, saðlýk, sosyal güvenlik, gelir ve bütçe uygulamalarýna iliþkin yasal 

düzenlemeler merkezi yönetim tarafýndan yapýlmaktadýr. Belediyelerin bu tür konularda düzenleme yapma 

yetkisi yoktur. 

 Ülkemizde merkezi ve yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarý yasalarla belirlenmiþ olmasýna raðmen bazý 

kamu hizmetleri (örneðin sosyal hizmet ve yardýmlar) hem merkezi yönetim ve hem de yerel yönetim birimleri 

tarafýndan yürütülebilmektedir.

Yerel düzeyde sunulan hizmetler
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• Büyükþehir katý atýk yönetim plânýný yapmak

• Gýda ile ilgili olanlar dâhil birinci sýnýf gayrisýhhî müesseseleri ruhsatlandýrmak ve denetlemek, 

yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve iþletmek

• Yolcu ve yük terminalleri, yapmak, iþletmek, ruhsat vermek

• Ýl düzeyinde yapýlan plânlara uygun olarak, doðal afetlerle ilgili plânlamalarý ve diðer hazýrlýklarý 

büyükþehir ölçeðinde yapmak; gerektiðinde diðer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteði 

vermek; itfaiye ve acil yardým hizmetlerini yürütmek

• Merkezî ýsýtma sistemleri kurmak, kurdurmak, iþletmek veya iþlettirmek

• Afet riski taþýyan veya can ve mal güvenliði açýsýndan tehlike oluþturan binalarý insandan tahliye 

etmek ve yýkmak

Yukarýda sayýlan belediyelerin görev ve yetkilerinin yerel kamuoyu ve sivil toplum kurumlarý tarafýndan 

bilinmesi ve takip edilmesi kamu kaynaklarýnýn etkin, verimli ve etkili kullanýlmasýnýn saðlanmasý, kent 

hayatýnýn modernleþmesi ve kolaylaþmasý açýsýndan önemlidir. 

22. Öðrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verilmesi ve gerekli desteði saðlanmasý, her türlü 

amatör spor karþýlaþmalarý düzenlenmesi

23. Reklâm panolarý ve tanýtýcý tabelalar konusunda standartlar getirilmesi

24. Gayrisýhhî müesseseler ile umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerini ruhsatlandýrýlmasý ve 

denetlenmesi.

25. Seyyar satýcýlarla mücadele edilmesi

26. Gayrisýhhî iþyerlerini, eðlence yerlerini, halk saðlýðýna ve çevreye etkisi olan diðer iþyerlerinin 

kentin belirli yerlerinde toplanmasý

27. Hafriyat topraðý ve moloz dökün alanlarý; sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý (LPG) depolama sahalarý, inþaat 

malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarý ve satýþ yerlerinin belirlenmesi

28. Belediyeye ait vergi, resim, harç, katký ve katýlma paylarýnýn tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapýlmasý; 

vergi, resim ve harç dýþýndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doðal gaz, su, atýk su ve 

hizmet karþýlýðý alacaklarýn tahsil edilmesi

29. Toptancý ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alaný, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat 

limaný ve iskele kurmak, iþletmek, ruhsatlandýrmak

30. Mevcut gecekondularýn ýslahý, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapýmýnýn önlenmesi ve bu amaçlarla 

tedbir alýnmasý için kanunlarla verilen yetkileri kullanmak

31. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad ve numara verilmesi; mahalle kurulmasý, 

kaldýrýlmasý, birleþtirilmesi, adlarýyla sýnýrlarýnýn tespiti ve deðiþtirilmesi

32. Sahipsiz hayvanlarýn toplanmasý ve rehabilitasyonu

Büyükþehir belediyesi bulunan illerde belediye hizmetleri büyükþehir belediyesi ile diðer ilçe, ilk 
3kademe ve belde belediyeleri arasýnda paylaþtýrýlmýþtýr.  Büyükþehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri; 

görevli olduklarý konularda Belediye Kanunu ve diðer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere 

tanýnan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. Buna göre yukarýda sayýlan hizmetlere ilave olarak 

Büyükþehir belediyeleri aþaðýda belirtilen hizmetleri yerine getirir.

• Çevre düzeni plânýna uygun olmak kaydýyla, büyükþehir belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde 

1/5.000 ile 1/25.000 arasýndaki her ölçekte nazým imar plânýný yapmak ve uygulamak

• Kanunlarla büyükþehir belediyesine verilmiþ görev ve hizmetlerin gerektirdiði proje, yapým, bakým 

ve onarým iþleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarýný, parselasyon plânlarýný ve her türlü imar 

uygulamasýný yapmak ve ruhsatlandýrmak

• Büyükþehir belediyesi tarafýndan yapýlan veya iþletilen alanlardaki iþyerlerine büyükþehir 

belediyesinin sorumluluðunda bulunan alanlarda iþletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek

• Büyükþehir ulaþým ana plânýný yapmak ve uygulamak; ulaþým ve toplu taþýma hizmetlerini 

plânlamak ve koordinasyonu saðlamak

• Büyükþehir belediyesinin yetki alanýndaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollarý yapmak, bakým ve 

onarýmýný saðlamak, kentsel tasarým projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapýlara 

iliþkin yükümlülükler koymak

• Sürdürülebilir kalkýnma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarým alanlarýnýn ve su havzalarýnýn 

korunmasýný saðlamak
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Belediye bütçesi nasýl izlenir? Belediye bütçeleri

4
Yerel yönetim birimlerinin gelirleri merkezi yönetim tarafýndan kanunla belirlenir.  Harcamalar ise yerel 

yönetimlerin meclislerinin kararý olarak kabul edilir ve uygulanýr. 

Bütçeler birisi harcamalarýn nereye yapýldýðýný gösteren gider bütçesi, diðeri ise bu giderlerin kaynaðýný 

gösteren gelir bütçesi olmak üzere iki taraflýdýr. Yerel düzeyde bütçe izlemeden bahsederken bütçenin 

bu iki yönünün de ele alýnmasý gerekir. Çünkü kaynaklarýn nasýl kullanýldýðý kadar, gelirlerin hangi 

kaynaklardan toplandýðý ve etkin toplanýp toplanýlmadýðý da önemlidir.

Belediye bütçesi, bir mali yýl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasýna ve 

harcamalarýn yapýlmasýna izin veren, belediye meclisince mali yýlbaþýnda uygulamaya konulmak üzere 

görüþülüp kabul edilen hukuki bir metindir. Belediye bütçelerinde izleyen iki yýlýn gelir ve gider 

tahminleri de yer alýr ve varsa stratejik plan ve performans programlarý dikkate alýnarak hazýrlanýr. 

Bütçe, belediyenin plan ve programlarýnýn gerekleri ile fayda ve maliyet unsurlarý göz önünde tutularak 

verimlilik, tutumluluk ilkelerine uygun olarak hazýrlanýr ve uygulanýr. Bu yönüyle bütçeler kamu 

kaynaklarýnýn etkin, etkili ve ekonomik kullanýlmasýný amaçlar. 

Bütçe bir yönetim biriminin bir mali yýla iliþkin olarak gelir ve gider tahminlerini gösteren yasal bir 

belgedir. Bu belge merkezi yönetime dâhil kamu idareleri için TBMM'nin onayý ile kanun olarak, 

belediyelerde ise belediye meclisinin onayý ile belediye yöneticilerine gelir toplama ve harcama 

yapmalarýna yetki veren bir meclis kararý olarak karþýmýza çýkmaktadýr.

5
Bütçe giderleri bütün belediyeler için standart kurumsal, ekonomik  (Tablo 6), finansman ve 

6
fonksiyonel  (Tablo 45) sýnýflandýrmaya uygun olarak sýnýflandýrýlýr ve 4 üncü düzeye kadar 

detaylandýrýlýr (Tablo  7). 

Bütçe nedir? Bütçe giderleri ve gelirleri nasýl sýnýflandýrýlýr?

Belediye bütçeleri

4 Anayasa 73. maddesinde hüküm altýna alýnmýþtýr.

5 Ekonomik sýnýflandýrma, kurumlarýn faaliyetlerinin ekonomik ve mali anlamda çeþitlerini gösteren bir 
sýnýflandýrmadýr.

6 Fonksiyonel sýnýflandýrma kurumun faaliyet türlerini gösterir. 

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik 
Kurumlarýna Devlet 
Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alým 
Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç Verme 

09 Yedek Ödenekler

Giderin 
kodu Giderin türü Açýklama

Belediye birimlerinin tamaminda ve belediye hizmetlerinde çaliºan memur, iºçi, sözleºmeli ve 
diðer personele yapýlacak ödeneklerin tamamýný gösterir. Belediye baþkanýna, meclis ve 
encümen üyelerine yapýlan ödenek, huzur ücreti gibi ödemeler personel giderleri kapsamýnda 
sayýlýr.  Belediyelerin personel giderleri toplamý bir önceki gerçekleþen bütçe gelirlerinin yeniden 
deðerlenmesi sonucu bulunacak miktarýn nüfusu 10.000'den az olan belediyelerde %40'ný, 
diðer belediyelerde ise %30'unu aþmasý halinde yeni personel istihdamý yapýlmaz.  Personel 
giderleri bu oranlarý aþtýðý halde yeni personel alýmý yapýlmýþ ise, doðacak kamu zararý belediye 
baþkanýndan faiziyle birlikte tahsil edilir.   

Belediyenin personel istihdamý sonucunda iþveren payý olarak sosyal güvenlik kuruluþlarýna 
ödeyeceði sosyal güvenlik primi tutarýný göstermektedir.

7
Merkezi Yönetim bütçe kanunlarý ile belirlenmiþ asgari deðeri aþmayan  ve normal ömrü bir yýl 
ya da bir yýldan az olan kýr tasiye, temizlik malzemesi gibi mal ve haberleþme gibi hizmet alým 
giderlerini kapsamaktadýr. Geçici görev nedeniyle personele ödenen yolluklar da bu 
kapsamdadýr.  

Belediye borçlanmýþ ise bu borçlanma karþýlýðý bütçe yýlýnda ödeyeceði faiz miktarýný gösterir. 
Örneðin; (A) belediyesi bütçe yýlý içinde ve ayný yýl oniki taksitte ödenmek üzere Ýller 
Bankasýndan 100.-YTL nakit kredisi almýþ ve bu kredi için 10.-YTL faiz ödeyecekse, 10.-YTL faiz 
gideri bütçenin bu bölümünde yer alýr. 

Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli ömrü bir yýl ya da bir yýldan az olan mal ve hizmet 
alýmýný finanse etmek amacýyla yapýlan karþýlýksýz ödemelerdir.  Örneðin; Büyükþehir 
Belediyesi’nin, sýnýrlarý içindeki bir ilçe belediyesine fuar ve kongre yapmasý için kaynak 
aktarmasý cari transferdir. 

Mal ve hizmet alýmý dýþýnda kalan ve kullaným ömürleri bir yýl veya daha uzun süreli olan 
demirbaþ ve araç alýmý, bina, park, spor sahasý ve yol yapýmý gibi yatýrýmlar bu kapsamdadýr. 

Bütçe dýþýna sermaye birikimi amaçlayan ve sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmaný 
amacýyla yapýlan karþýlýksýz ödemelerdir. Örneðin; Büyükþehir Belediyesi'nin, sýnýrlarý içindeki 
bir ilçe belediyesine park yapmasý için kaynak aktarmasý sermaye transferidir.  

Bir mali hakka veya belediyenin mülkiyetinde hisse (sermaye) katýlýmýna neden olan ödemeleri 
kapsar. Örneðin; Büyükþehir Belediyesi, sýnýrlarý içindeki bir ilçe belediyesine geri ödenmesi 
þartýyla nakit aktarmasý, belediyelerin þirketlere sermaye katýlýmýnda bulunmasý bütçenin borç 
verme tertibinden yapýlýr.  

Bütçede baþlangýçta öngörülemeyen hizmet karþýlýklarý olarak veya yapýlan tahminlerin yýl içi 
geliþmeler neticesinde tutmamasý ihtimaline karþýlýk hizmetlerin aksamamasý için ihtiyat olarak 
ayrýlan ödeneklerdir.

Tablo 6- Bütçe giderlerinin ekonomik sýnýflandýrmasý ve açýklamalar

7  5828 sayýlý 2009 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E-cetvelinin 25. maddesinde aþaðýda yer alan her bir 
alým için a) Menkul mal alýmlarýnda 15.000 Türk Lirasýna, b) Gayrimaddi hak alýmlarýnda 11.000 Türk 
Lirasýna, c) Menkul mallarýn bakým ve onarýmlarýnda 15.000 Türk Lirasýna, d) Gayrimenkullerin bakým ve 
onarýmlarýnda 36.000 Türk Lirasýna, kadar olan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alým Giderleri” tertiplerinden 
ödenir. Ancak, “(06) Sermaye Giderleri”ne iliþkin olarak yukarýdaki limitlerin uygulanmasýnda toplam proje 
ödeneði esas alýnýr.
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Tablo 6- Bütçe giderlerinin ekonomik sýnýflandýrmasý ve açýklamalar

7  5828 sayýlý 2009 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E-cetvelinin 25. maddesinde aþaðýda yer alan her bir 
alým için a) Menkul mal alýmlarýnda 15.000 Türk Lirasýna, b) Gayrimaddi hak alýmlarýnda 11.000 Türk 
Lirasýna, c) Menkul mallarýn bakým ve onarýmlarýnda 15.000 Türk Lirasýna, d) Gayrimenkullerin bakým ve 
onarýmlarýnda 36.000 Türk Lirasýna, kadar olan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alým Giderleri” tertiplerinden 
ödenir. Ancak, “(06) Sermaye Giderleri”ne iliþkin olarak yukarýdaki limitlerin uygulanmasýnda toplam proje 
ödeneði esas alýnýr.

http://www.bumko.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7A2395174CFB32E1B6D479D48BC9DBA7



Belediyelerde bütçe giderlerinin kurumsal, fonksiyonel, finansman ve ekonomik sýnýflandýrýlmasý Tablo 

7'de birlikte gösterilmiþtir. Kurumsal sýnýflandýrmada birinci düzey (46) kurumsal birimin belediye 

olduðunu; ikinci düzey (06) belediyenin hangi ilde olduðunu (Örnek. Ankara); üçüncü düzey (06) 

belediyenin kodunu (Örneðin. Altýndað Belediyesi), dördüncü düzey (01–60) ise belediyenin birim 

kodunu (Ör. 02. Özel Kalem Müdürlüðü) göstermektedir. Belediyenin bütçe hazýrlýðýna esas olan 
8birimleri esas alýnýr ve bu birimlere 01'den baþlayarak 60'a kadar bütçe kodu verilir . 

Belediye harcama birimleri gider 

bütçesi tekliflerini her harcama için 

ayrý ayrý bütçe gider fiþi düzenleyerek 

ekonomik sýnýflandýrmanýn dördüncü 

düzeyinde gösterirler. Bu fiþlerin 

toplamý birim gider bütçesi teklifi 

toplamýný oluþturur. 

Gider bütçesinin ekonomik sýnýf-

landýrmasýna iliþkin dört düzeyli kodlar 

her yýl Maliye Bakanlýðýnca güncel-

lenerek yayýmlanýr. 

2008–2010 Bütçe Hazýrlama Döne-

mine ait ekonomik sýnýflandýrma 

kodlarýndan bazý bölümler yanda 

gösterilmiþtir. 

15
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46 BELEDÝYE VE BAÐLI ÝDARELER 

06 ANKARA ÝLÝ

06 ALTINDAÐ BELEDÝYESÝ 3.307

01 GENEL KAMU HÝZMETLERÝ 190 

1 Yas. ve Yür. Organ., Finansal ve Mali Ýþler          190

1 Yasama ve yürütme organlarý hizmetleri 190

5 Mahalli Ýdareler 190

01 PERSONEL GÝDERLERÝ 190

1 Memurlar 100

3 Ýþçiler 90

02 Özel Kalem Müdürlüðü 190

03 Sivil Savunma Müdürlüðü 120

04 Destek Hizmetleri Müdürlüðü 340

05 Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü 230

10 Bilgi Ýþlem Müdürlüðü 140

18  Yazý Ýþleri Müdürlüðü 110

20 Teftiþ Kurulu Müdürlüðü 90

24 Hukuk Ýþleri Müdürlüðü 125

30 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü 290

31 Fen Ýþleri Müdürlüðü 400

32 Mali Hizmetler Müdürlüðü 250

33 Park ve Bahçeler Müdürlüðü 310

34 Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü 165

35 Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü 140

36 Þehircilik ve Ýmar Müdürlüðü 157

           GÝDER BÜTÇESÝ

     Kurumsal Fonksiyonel Fin.    Ekono. Ödenek
 Sýnýflandýrma       Sýnýflandýrma Tipi     Sýnýf.                        AÇIKLAMA Tutarý

I II III IV I II III IV I I II YTL.

9Tablo 7- Bütçe giderlerinin kurumsal, fonksiyonel, finansman ve ekonomik sýnýflandýrmasýnýn birlikte detaylý olarak gösterilmesi  

14

8 Birimlere bütçe kodu verilirken Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliðine ekli Örnek–1/B'de yer 
alan tablodan yararlanýlýr. 

9 Ödenek tutarlarý örnek olarak verilmiþ olup gerçek tutarlarý yansýtmamaktadýr.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.10003 
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02 SOSYAL GÜVENLÝK KUR. DEVLET PRÝM GÝD.      24

03 MAL VE HÝZMET ALIM GÝDERLERÝ 26

06 SERMAYE GÝDERLERÝ 92

1 Mamul Mal Alýmlarý 20

2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 15

3 Gayri Maddi Hak Alýmlarý 8

4 Gayrimenkul Alýmlarý ve Kamulaþtýrma 14

5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 13

6 Menkul Mallarýn Büyük Onarým Giderleri 12

7 Gayrimenkul Büyükonarým Giderleri 10

37 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü 150

38 Zabýta Müdürlüðü 100

I II III IV GÝDERLERÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRMASI

03 MAL VE HÝZMET ALIM GÝDERLERÝ

03 2   TÜKETÝME YÖNELÝK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03 2 1  Kýrtasiye ve Büro Malzemesi Alýmlarý
03 2 1 01 Kýrtasiye Alýmlarý
03 2 1 02 Büro Malzemesi Alýmlarý
03 2 1 03 Periyodik Yayýn Alýmlarý
03 2 1 04 Diðer Yayýn Alýmlarý
03 2 1 05 Baský ve Cilt Giderleri
03 2 1 90 Diðer Kýrtasiye ve Büro Malzemesi Alýmlarý

06    SERMAYE GÝDERLERÝ
06 1   MAMUL MAL ALIMLARI
06 1 1  Büro ve Ýþyeri Mefruþatý Alýmlarý
06 1 1 01 Büro Mefruþatý Alýmlarý
06 1 1 02 Ýþyeri Mefruþatý Alýmlarý 
06 1 1 03 Okul Mefruþatý Alýmlarý
06 1 1 04 Hastane Mefruþatý Alýmlarý
06 1 1 05 Sosyal Tesis Mefruþatý Alýmlarý
06 1 1 90 Diðer Mefruþat Alýmlarý

06 5 GAYRÝMENKUL SERMAYE ÜRETÝM GÝDERLERÝ
06 5 7  Müteahhitlik Giderleri
06 5 7 01 Hizmet Binasý
06 5 7 02 Hizmet Tesisleri
06 5 7 03 Lojmanlar
06 5 7 04 Sosyal Tesisler
06 5 7 05 Gemiler
06 5 7 06 Yüzer Tersaneler
06 5 7 07 Yol Yapým Giderleri
06 5 7 08 Ýçme Suyu Tesisi Yapým Giderleri
06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapým Giderleri
06 5 7 90 Diðerleri
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Tabloya bakýldýðýnda belediyenin bir harcama birimi “03.2.1.05- Baský ve Cilt Gideri” için ödenek talep 

etmiþ ise bu bütçede “03.2- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alýmlarý” olarak yer alacaktýr. 

Örnek: Ankara Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý 2009 Yýlý bütçe gider teklifi olarak 

“Gider Bütçe Fiþinde” (A) ilçesi yol yapým gideri olarak 1.000.-TL teklif ettiðini, baþka bir yatýrým gideri 

teklifi olmadýðýný ve bu teklifin aynen bütçeleþtiðini varsayalým.

Gider teklifi bütçe fiþinde ekonomik sýnýflandýrmanýn dördüncü düzeyinde yer alýr ve nereye nasýl bir 

yatýrým yapýlacaðý açýklama bölümünde belirtilir. 

Bütçe fiþinde ayrýntýlý olarak yer alan bu yatýrým teklifi, ekonomik sýnýflandýrmanýn ikinci düzeyinde 

bütçede yer alýr.

Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý (A) Ýlçesi ana yollarýnýn yapýmý için 2009 yýlý bütçesine koymuþ olduðu 1.000.-

YTL bütçesinde ekonomik sýnýflandýrmada iki düzey “06. 5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri” olarak 

yer alýr.  Dolaysýyla Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý bütçesinde yer alan bu 1.000.-TL ödeneði  “Gayrimenkul 

Sermaye Üretim Gideri” içerisinde kalmak koþulu ile baþka iþler için de harcamasýnda (örneðin; 

malzeme gideri, taþýma gideri, kira gideri gibi) yasal bir engel yoktur. 

Bütçe gelirleri ise giderlerden farklý olarak yalnýzca ekonomik sýnýflandýrmaya uygun olarak 

sýnýflandýrýlýr ve 4 üncü düzeye kadar detaylandýrýlýr (Tablo 8).  
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GÝDER BÜTÇE FÝÞÝ

  KURUM ADI : ANKARA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ
  BÝRÝMÝN ADI : FEN ÝÞLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

AÇIKLAMA VE HESAPLAMALAR :

Bütçe uygulama yýlý olan 2009 yýlýnda (A) Ýlçesi ana yollarýn asfaltýnýn yenilenmesi için 1.250,-TL bütçeye ödenek talep edilmiþtir. 

2010 yýlýnda (B) Ýlçesinin ana yollarýnýn asfaltý için 1.100,-TL ve 2011 yýlýnda (C) Ýlçesinin ana yollarýnýn asfaltý için 1.250,-TL 

bütçeye ödenek konulmasý tahmin edilmektedir.

   Kurumsal Fonksiyonel Fin.     Ekonomik BÜTÇE TEKLÝFÝ

  Sýnýflandýrma    Sýnýflandýrma Tipi  Sýnýflandýrma AÇIKLAMA BÜTÇE YILI             ÝZLEYEN

I II III IV I II III IV I I II III IV 2009 2010 2011

46 06 01 32 04 05 1 00 5 06 5 7 07 Yol yapým giderleri 1000 1100 1250

46 BELEDÝYELER 

06 ANKARA ÝLÝ

01 ANKARA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 5.500

04 EKONOMÝK ÝÞLER VE HÝZMETLER         1.000

5 Ulaþtýrma Hizmetleri 1.000

1 Karayolu inþaat iþleri ve hizmetleri 1.000

5  1.000

06 Sermaye Giderleri 1.000

5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1.000

... Daire Baþkanlýðý 2.000

32 Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý  1.000

... Daire Baþkanlýðý 2.500

Mahalli Ýdareler

     Kurumsal Fonksiyonel Fin.    Ekono. Ödenek
 Sýnýflandýrma       Sýnýflandýrma Tipi     Sýnýf.                        AÇIKLAMA Tutarý

I II III IV I II III IV I I II TL.

01 Vergi Gelirleri 

02 Teþebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri 

04 Alýnan Baðýþ ve 
Yardýmlar ile Özel 
Gelirler

05 Diðer Gelirler

06 Sermaye Gelirleri

08 Alacaklardan 
Tahsilâtlar

09 Red ve Ýadeler (-)

Gelirin 
kodu Giderin türü Açýklama

Belediyece tahsil edilen vergi, resim ve harçlar vergi gelirleri içerisinde yer alýr. Örneðin, 
emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, imar harçlarý gibi.

Belediyelerin vergi, resim ve harç gelirleri dýþýnda olan ve teþebbüs ve mülkiyet faaliyetleri 
dolayýsýyla mal ve hizmet satýþý sonucu elde ettiði gelirleridir. Örneðin, su, doðalgaz, þehir içi 
toplu taþýma gelirleri gibi.

Belediyelerin diðer kamu kurum ve kuruluþlarýndan veya gerçek ve tüzel kiþilerden almýþ 
olduklarý her türlü baðýþ ve yardýmlar bu kapsamda yer alýr. Örneðin, merkezi idare 
bütçesinden belediyelere nüfuslarý oranýnda aktarýlan pay, BELDES projesi kapsamýnda 
aktarýlan kaynak ile kiþi ve kurumlarýn yapmýþ olduklarý yardým ve baðýþlar gibi.

Belediyelerin elde ettikleri faiz ve gecikme cezasý veya buna benzer gelirlerdir. 

Belediyelerin taþýnýr ve taþýnmazlarýn ile tahvil, bono ve altýn satýþý sonucu elde edilen 
gelirlerdir. 

Belediye baþka bir kurum ve kiþiye borç vermiþ ise bu borç sonucu olarak geri aldýðý paralar 
bu kapsamdadýr. 

Ret ve iade belediye için bir gelir kalemi olmadýðýndan (-) olarak gösterilmektedir. Belediye 
bir gelirle beraber baþka bir idare adýna da ayrýca bir gelir tahsili yapýyor ve daha sonra bu 
geliri o kuruma ödüyorsa bu ret ve iade olarak bütçede yer alýr. Örneðin, emlak vergisi 
tahsilâtýyla birlikte %10 nispetinde belediyelerce "Taþýnmaz Kültür Varlýklarýnýn Korunmasýna 
Katký Payý" tahsil edilerek il özel idaresi hesabýna yatýrýlmasý ret ve iade kapsamýndadýr. 

Tablo 8- Bütçe gelirlerinin ekonomik sýnýflandýrmasý ve açýklamalar

Vatandaþlar ve sivil toplum kuruluþlarý bütçeye konulan ödeneklerin hangi amaç için konulduðunu ve 

hangi iþ için harcandýðýný bilgi edinme hakký çerçevesinde belediye birimlerinin yýllýk bütçe 

hazýrlanýrken doldurduklarý “Gider Bütçe Fiþi”ni isteyerek öðrenebilir ve bu yolla bütçe üzerinde 

kamuoyu denetimi oluþturabilirler. 

Birinci düzey (Örn. 01-Vergi geliri) gelirin türünü; ikinci düzey (Örn. 3-Mülkiyet üzerinden alýnan 

vergiler) verginin ne tür bir vergi olduðunu; üçüncü düzey (Örn. 1-Mülkiyet üzerinden vergilerin nasýl 

alýndýðýný) alýndýðý varlýklarýn türünü; dördüncü düzey (Ör.51-Bina vergisi) vergilendirilen varlýðý gösterir  

(Tablo  9).
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Örnek: Ankara Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý 2009 Yýlý bütçe gider teklifi olarak 

“Gider Bütçe Fiþinde” (A) ilçesi yol yapým gideri olarak 1.000.-TL teklif ettiðini, baþka bir yatýrým gideri 

teklifi olmadýðýný ve bu teklifin aynen bütçeleþtiðini varsayalým.

Gider teklifi bütçe fiþinde ekonomik sýnýflandýrmanýn dördüncü düzeyinde yer alýr ve nereye nasýl bir 

yatýrým yapýlacaðý açýklama bölümünde belirtilir. 

Bütçe fiþinde ayrýntýlý olarak yer alan bu yatýrým teklifi, ekonomik sýnýflandýrmanýn ikinci düzeyinde 

bütçede yer alýr.

Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý (A) Ýlçesi ana yollarýnýn yapýmý için 2009 yýlý bütçesine koymuþ olduðu 1.000.-

YTL bütçesinde ekonomik sýnýflandýrmada iki düzey “06. 5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri” olarak 

yer alýr.  Dolaysýyla Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý bütçesinde yer alan bu 1.000.-TL ödeneði  “Gayrimenkul 

Sermaye Üretim Gideri” içerisinde kalmak koþulu ile baþka iþler için de harcamasýnda (örneðin; 

malzeme gideri, taþýma gideri, kira gideri gibi) yasal bir engel yoktur. 

Bütçe gelirleri ise giderlerden farklý olarak yalnýzca ekonomik sýnýflandýrmaya uygun olarak 

sýnýflandýrýlýr ve 4 üncü düzeye kadar detaylandýrýlýr (Tablo 8).  
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GÝDER BÜTÇE FÝÞÝ

  KURUM ADI : ANKARA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ
  BÝRÝMÝN ADI : FEN ÝÞLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

AÇIKLAMA VE HESAPLAMALAR :

Bütçe uygulama yýlý olan 2009 yýlýnda (A) Ýlçesi ana yollarýn asfaltýnýn yenilenmesi için 1.250,-TL bütçeye ödenek talep edilmiþtir. 

2010 yýlýnda (B) Ýlçesinin ana yollarýnýn asfaltý için 1.100,-TL ve 2011 yýlýnda (C) Ýlçesinin ana yollarýnýn asfaltý için 1.250,-TL 

bütçeye ödenek konulmasý tahmin edilmektedir.

   Kurumsal Fonksiyonel Fin.     Ekonomik BÜTÇE TEKLÝFÝ

  Sýnýflandýrma    Sýnýflandýrma Tipi  Sýnýflandýrma AÇIKLAMA BÜTÇE YILI             ÝZLEYEN

I II III IV I II III IV I I II III IV 2009 2010 2011

46 06 01 32 04 05 1 00 5 06 5 7 07 Yol yapým giderleri 1000 1100 1250

46 BELEDÝYELER 

06 ANKARA ÝLÝ

01 ANKARA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 5.500

04 EKONOMÝK ÝÞLER VE HÝZMETLER         1.000

5 Ulaþtýrma Hizmetleri 1.000

1 Karayolu inþaat iþleri ve hizmetleri 1.000

5  1.000

06 Sermaye Giderleri 1.000

5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1.000

... Daire Baþkanlýðý 2.000

32 Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý  1.000

... Daire Baþkanlýðý 2.500

Mahalli Ýdareler

     Kurumsal Fonksiyonel Fin.    Ekono. Ödenek
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Tablo 8- Bütçe gelirlerinin ekonomik sýnýflandýrmasý ve açýklamalar

Vatandaþlar ve sivil toplum kuruluþlarý bütçeye konulan ödeneklerin hangi amaç için konulduðunu ve 

hangi iþ için harcandýðýný bilgi edinme hakký çerçevesinde belediye birimlerinin yýllýk bütçe 

hazýrlanýrken doldurduklarý “Gider Bütçe Fiþi”ni isteyerek öðrenebilir ve bu yolla bütçe üzerinde 

kamuoyu denetimi oluþturabilirler. 

Birinci düzey (Örn. 01-Vergi geliri) gelirin türünü; ikinci düzey (Örn. 3-Mülkiyet üzerinden alýnan 

vergiler) verginin ne tür bir vergi olduðunu; üçüncü düzey (Örn. 1-Mülkiyet üzerinden vergilerin nasýl 

alýndýðýný) alýndýðý varlýklarýn türünü; dördüncü düzey (Ör.51-Bina vergisi) vergilendirilen varlýðý gösterir  

(Tablo  9).



Öncelikler ise bir yerel yönetim biriminde herkes için ayný eþitlikte deðildir. Gençler daha çok spor ve 

sosyal faaliyet alanlarý talep ederken, yaþlýlarýn ihtiyacý daha fazla veya konforlu huzur evleri olabilir. 

Bunun dýþýnda su veya kanalizasyon sistemi olmayan veya mevcut sistemin artýk yenilenmesi gereken 

bir mahallenin öncelikli ihtiyacý bu sistemlerin yenilenmesi olabilir. Yerel düzeyde sýnýrlý olan mali 

kaynaklarýn hizmet taleplerinin karþýlanmasýnda kullanýlmasý, bu hizmetlerden yararlanacak olanlarýn 

önceliklerinin nasýl belirleneceði sorununu gündeme getirmektedir. 

Bütçeler hazýrlanýrken sýnýrlý mali kaynaklarýn hangi hizmet gereksinimlerinin giderilmesinde 

kullanýlacaðýnýn belirlenmesi çýkar gruplarýndan bazýlarýnýn taleplerinin karþýlanmasý, bazýlarýnýn 

taleplerinin ise sonraya býrakýlmasý sonucunu doðuracaktýr. Bu çeliþki seçimle iþ baþýna gelen ve 

yeniden seçilmek isteyen yerel yöneticileri yerel kaynaklarý etkin ve rasyonel daðýtmak veya seçmen 

gruplarýnýn tercihine göre karar vermek gibi sorunu gündeme getirecektir. Yerel mali kaynaklarýn daha 

etkin ve ekonomik kullanýlmasý, sivil toplum kurumlarýnýn bütçe hazýrlama ve kaynaklarýn rasyonel 

önceliklere göre kullanýlmasýnda etkin bir rol oynayacaktýr. 

Kamu mali yönetim sistemimiz ve genel kabul görmüþ bütçe hazýrlama ilkeleri çerçevesinde bütçe 

hazýrlanýrken esas alýnmasý gereken temel ilkeler aþaðýdaki gibidir. 

1. Bütün gelirler ve giderler gayrisafi olarak idarelerin bütçelerinde gösterilir; belirli gelirler belirli 

giderlere tahsis edilmez. 

2. Bütçelerle verilen ödenekler her birimin baþýnda bulunan yöneticinin (harcama yetkilisinin) 

harcama miktarýný gösterir.

3. Bütçeyle verilen ödenekler harcama yetkilileri tarafýndan yasal düzenlemelere uygun olarak ve 

bütçede gösterilen amaçlar için kullanýlýr.

4. Bütçeler stratejik planlar dikkate alýnarak izleyen iki yýlýn bütçe tahminleri ile birlikte hazýrlanýr.

5. Bütçelerde gelir ve gider denkliðinin saðlanmasý esastýr.

6. Bütçeler idarelerin kurumsal, iþlevsel ve ekonomik sonuçlarýnýn görülmesini saðlayacak þekilde 

hazýrlanýr. 

7. Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarýnýn raporlanmasýnda açýklýk, doðruluk ve 

saydamlýk esastýr.

Bütçe hazýrlanýrken esas alýnmasý gereken temel ilkeler nelerdir?

Bütçe gelir ve gider denkliði saðlanmýþ olarak hazýrlanmalýdýr. Ancak bütçe denkliði her zaman gelir ve 

gider eþitliði anlamýna gelmez. Maliyeti yüksek yatýrýmlarýn finansmaný gibi bazý durumlarda 

harcamalarýn bir kýsmýnýn borçlanma ile saðlanmasý öngörülmüþ ise bunun bütçe kararýnda belirtilmesi 

gerekir.

Bütçeler belirli formülasyonlara ve rakamlara göre hazýrlandýðý için doðrudan taraf olmayanlar için 

anlaþýlmasý ve yorumlanmasý oldukça zor olan dokümanlardýr. O nedenle bütçe belgelerinde yer alan 

rakam ve ifadelerin anlamlarýnýn paydaþlar için anlaþýlýr olmasý ayrýca çalýþýlmasýný gerektirmektedir. 

Yerel düzeyde bütçeler yerel yönetim birimlerine tahsis edilen maddi ve mali kaynaklarýn nerelere ve 

hangi önceliklere göre tahsis edildiðini göstermeleri bakýmýndan önemlidir. Her yerleþim yerinin 

hizmet gereksinimi farklýdýr. O nedenle, bütün yerel yönetim birimleri için ortak/standart bir 

hizmet/ihtiyaç gereksinim sýralamasý yoktur. Kýþ koþullarý gibi mevsimlik ihtiyaçlar yanýnda, caddelerin 

asfaltlanmasý, sokak aydýnlatmasý, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel altyapý hizmetleri ile genç, 

yaþlý ve öðrenci sayýsýndan oluþan nüfusun yapýsý gibi unsurlar yerel düzeyde hizmet gereksinimlerini 

farklýlaþtýrmaktadýr.

Her yerel yönetim biriminde hizmet ihtiyaçlarýnýn farklý olmasý ve bunlarý karþýlayacak mali kaynaklarýn 

ise sýnýrlý olmasý kaynaklarýn hangi önceliklere göre tahsis edileceði sorununu gündeme getirmektedir. 

Bütçeler neden önemlidir?
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54 Çevre Temizlik Vergisi 

5 MÜLKÝYET ÜZERÝNDEN BÝR DEFALIK ALINAN VERGÝLER

01 Mülkiyet Üzerinden Bir Defalýk Alýnan Vergiler

6 DÝÐER DÜZENLÝ OLARAK MÜLKÝYET ÜZERÝNDEN ALINAN VERGÝLER

90 Diðer Düzenli Olarak Mülkiyet Üzerinden Alýnan Vergiler

GELÝRÝN
KODU  TAHMÝNÝ

                      GELÝRLERÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRMASI  (TL)

I II III IV

.... YILI GELÝR

Tablo 9- Bütçe gelirlerinin ekonomik sýnýflandýrmasýnýn detaylý gösterimi 

Bütçe denkliði konusunda daha ayrýntýlý bilgi için 26. sayfada yer alan “Ön analiz” bölümüne bakýnýz

Teknik öncelik ve halkýn önceliði

Belediye yatýrýmlarýndaki teknik öncelik ile mahalle halkýnýn öncelikli beklentisi bazen birbiri ile çeliþebilir. 

Kanalizasyonu, suyu ve asfalt yolu olmayan bir mahalle halkýn belediyeden talebi mahalleyi güzelleþtireceði ve 

sakinleri çamurdan kurtaracaðý için, asfalt yol olabilir. Böyle bir durumda belediyenin tercihi, mahalle halkýnýn 

tercihi olan asfalt yol ile teknik öncelik olan önce kanalizasyon ve su altyapýsýnýn tamamlanmasý, sonra asfalt 

yapýlmasý arasýnda, kaynaklarýn etkin ve verimli kullanýlmasý açýsýndan, doðal olarak teknik tercihten yana 

olacaktýr. 
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hizmet gereksinimi farklýdýr. O nedenle, bütün yerel yönetim birimleri için ortak/standart bir 
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Belediye yatýrýmlarýndaki teknik öncelik ile mahalle halkýnýn öncelikli beklentisi bazen birbiri ile çeliþebilir. 

Kanalizasyonu, suyu ve asfalt yolu olmayan bir mahalle halkýn belediyeden talebi mahalleyi güzelleþtireceði ve 

sakinleri çamurdan kurtaracaðý için, asfalt yol olabilir. Böyle bir durumda belediyenin tercihi, mahalle halkýnýn 

tercihi olan asfalt yol ile teknik öncelik olan önce kanalizasyon ve su altyapýsýnýn tamamlanmasý, sonra asfalt 

yapýlmasý arasýnda, kaynaklarýn etkin ve verimli kullanýlmasý açýsýndan, doðal olarak teknik tercihten yana 

olacaktýr. 



olmasý ve ödeneklerin etkili, verimli ve ekonomik kullanýlmasýndan sorumludurlar. Harcama yetkilileri 

kendi bütçelerinin ihale yetkilisidirler. Harcama yetkilileri ihale yetkisi sýfatýyla, kendilerine tahsis 

edilen ödeneklerle sýnýrlý olmak üzere ihale yapmak suretiyle mal ve hizmet alýmý ile yapým iþi 

gerçekleþtirebilirler.   

Harcama birimlerinin harcamalarýný yaparken harcama programýna uymalarý, ödemeler konusunda 

mali hizmetler birimine nakit yönetimi konusunda yardýmcý olmalarýnýn kaynak kullanýmý ve yönetimi 

konusunda etkinliðin saðlanmasýna büyük katkýsý vardýr.

Gerçekleþtirme görevlileri: Harcama yetkilisinin harcama talimatý üzerine iþin yaptýrýlmasý, mal veya 

hizmetin alýnmasý, teslim almaya iliþkin iþlemlerin yapýlmasý, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli 

belgelerin hazýrlanmasý görevlerini yürüten görevlilerdir. Gerçekleþtirme görevlileri yaptýklarý mali 

iþlemlerden dolayý harcama yetkilileri ile birlikte dýþ denetime karþý sorumludurlar. 

Belediyelerde gerçekleþtirme görevlileri harcama kararýný veren harcama yetkilisi ile ayný birimde 

olabileceði gibi farklý birimlerde de olabilmektedirler. Örneðin her birimin personel giderlerine iliþkin 

tahakkuk iþlemleri personel müdürlüðünde görevli gerçekleþtirme görevlilerince yürütülmekte ve 

imzalanmakta, nihai ödeme talimatý ilgili birimin harcama yetkilisince verilmektedir. Ya da bazý cari 

harcamalara iliþkin harcama kararlarý ilgili birimlerin harcama yetkililerince alýnmakta, satýn alma 

iþlemleri mali hizmetler biriminde çalýþan gerçekleþtirme görevlilerince yürütülmekte ve nihai ödeme 

emri ilgili birimin harcama yetkilisince imzalanmaktadýr. Bu durumlarda dýþ denetime karþý mali 

sorumluluk iþlemi yürüten gerçekleþtirme görevlileri ile nihai ödeme emrini imzalayan harcama 

yetkililerine ait olmaktadýr. 

Mali hizmetler birimi: Belediyenin bütçe ve kesin hesaba iliþkin iþ ve iþlemlerini hazýrlamak, yürütmek 

ve sonuçlandýrmak mali hizmetler biriminin görevleri arasýndadýr. Belediyelerde mali hizmetler birimi 
11“strateji geliþtirme birimi” veya “mali hizmetler birimi” þeklinde örgütlenir.  Bir belediyede bu 

birimlerden sadece birisi bulunur. Mali hizmetler birimi kendi gider bütçesiyle birlikte diðer 

birimlerden gelen cari dönem gelir tahminleri,  gider teklifleri ve izleyen iki yýlýn gelir ve gider 

tahminlerini birleþtirip, bütçe ilke ve hedefleri doðrultusunda kurumun bütçe tasarýsýný 31 Aðustos'a 

kadar oluþturur. Belediyelerde mali hizmetler birimi merkezi idarenin maliye bakanlýðýna benzer.

Muhasebe yetkilisi: Belediyelerde gelirlerin ve alacaklarýn tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, 

para ve parayla ifade edilebilen deðerler ile emanetlerin alýnmasý, saklanmasý, ilgililere verilmesi, 

gönderilmesi ve diðer tüm mali iþlemlerin kayýtlarýnýn yapýlmasý ve raporlanmasý iþlemlerini yürüten 

görevliler muhasebe yetkilisidir.

Muhasebe yetkililerinin dýþ denetime karþý mali sorumluluklarý harcama belgeleri üzerinde ödeme 

aþamasýnda yapacaklarý yetkililerin imzasý, ödemeye iliþkin belgelerin tamam olmasý, maddi hata ve hak 

sahibinin kimliði hususlarý ile sýnýrlýdýr. Kamu mali yönetim sistemimizde dýþ denetime karþý mali uygunluk 

denetiminden kaynaklanan sorumluluk harcama yetkilileri ve gerçekleþtirme görevlilerine aittir.

Bütçe hazýrlanmasýnda ve uygulanmasýnda kimler rol alýr?

Belediye yönetiminde bütçenin iç paydaþlarý bütçe hazýrlama ve uygulama sürecinde rol ve sorumluluk 

alan ve yetki kullanabilen görevliler ve bütçenin hazýrlanmasýna ve uygulanmasýna katkýda bulunan 

idari birimler aþaðýda sýnýflandýrýlmýþtýr. 

Üst yönetici: Belediyelerde üst yönetici belediye baþkanýdýr. Belediye baþkanlarý stratejik planlar ve 

bütçelerin kurumun performans hedefleri ve hizmet gereksinimine göre hazýrlanmasý ve uygulanmasý, 

sorumluluklarý altýndaki kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli kullanýlmasýndan, mali yönetim ve 

kontrol sisteminin kurulmasý ve iþleyiþinin gözlenmesinden Meclise karþý sorumludurlar.

Belediye baþkaný bütçe hazýrlýðýný 30 Haziran tarihine kadar birimlere yaptýðý bütçe çaðrýsýyla baþlatýr. 

Bütçe çaðrýsýnda bütçenin hazýrlanmasýnda uyulacak temel ilke ve politikalarý belirtir. Mali hizmetler 

birimi tarafýndan son þekli verilen bütçe tasarýsý üzerinde belediye baþkaný tarafýndan gerekli inceleme 

ve düzeltme yapýlabilir. Ayrýca belediye baþkaný meclisçe kabul edilen bütçeyi gerekçesini belirterek 

beþ gün içinde yeniden mecliste görüþülmesini isteyebilir. Meclis kararýnda ýsrar ederse bütçe 

kesinleþir. Bu durumda belediye baþkaný isterse yargý yoluna baþvurabilir.

Harcama yetkilileri: Norm kadro standardýna göre oluþturulan ve bütçeyle ödenek ayrýlan her birim 

harcama birimi ve bu birimlerin amirleri ise harcama yetkilisidir. Örneðin; Ýmar ve Þehircilik Müdürü, 

Bilgi Ýþlem Müdürü, Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürü, Fen Ýþleri Müdürü gibi birimler belediyelerin 
10

harcama birimleridir.  Her harcama birimi kendi gider bütçesi teklifini bizzat hazýrlamakla sorumludur. 

Belediye birimleri hangi hizmetlerin görülmesinden sorumlu tutulmuþ ise bütçe hazýrlýðýnda bu 

hizmetlerin görülmesi için yeterli miktarda ödenek isteklerini gerekçeleriyle birlikte hazýrlayýp 31 

Temmuz tarihine kadar mali hizmetler birimine verirler. 

Harcama yetkilileri Meclis tarafýndan kabul edilen bütçe kararýnda kendi birimlerine tahsis edilen 

bütçenin uygulanmasýnda harcama talimatlarýnýn bütçe ilke ve esaslarý, yasal düzenlemelere uygun 
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Belediye bütçesi nasýl izlenir? Belediye bütçeleri

Görevliler Birimler
    

1- Üst yönetici (Belediye baþkaný), 1- Mali hizmetler birimi,

2- Harcama yetkilileri, 2- Harcama yapan idari birimler,

3- Gerçekleþtirme görevlileri, 3- Belediye encümeni ve

4- Muhasebe yetkilisi ve 4- Belediye meclisidir.

5- Ýç denetçilerdir.

Kesinleþmiþ belediye bütçelerine ait meclis kararlarýnýn özetleri yedi gün içinde uygun araç ve 

yöntemlerle belde halkýna duyurulur. Bu duyurma sorumluluðu belediye baþkanýna aittir. 

10 Büyükþehir belediyelerinde harcama birimleri daire baþkalýðý þeklindedir. 11 Bu birimleri büyükþehir belediyelerinde “daire baþkanlýðý” diðer belediyelerde “müdürlük” þeklindedir.



olmasý ve ödeneklerin etkili, verimli ve ekonomik kullanýlmasýndan sorumludurlar. Harcama yetkilileri 

kendi bütçelerinin ihale yetkilisidirler. Harcama yetkilileri ihale yetkisi sýfatýyla, kendilerine tahsis 

edilen ödeneklerle sýnýrlý olmak üzere ihale yapmak suretiyle mal ve hizmet alýmý ile yapým iþi 

gerçekleþtirebilirler.   

Harcama birimlerinin harcamalarýný yaparken harcama programýna uymalarý, ödemeler konusunda 

mali hizmetler birimine nakit yönetimi konusunda yardýmcý olmalarýnýn kaynak kullanýmý ve yönetimi 

konusunda etkinliðin saðlanmasýna büyük katkýsý vardýr.

Gerçekleþtirme görevlileri: Harcama yetkilisinin harcama talimatý üzerine iþin yaptýrýlmasý, mal veya 

hizmetin alýnmasý, teslim almaya iliþkin iþlemlerin yapýlmasý, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli 

belgelerin hazýrlanmasý görevlerini yürüten görevlilerdir. Gerçekleþtirme görevlileri yaptýklarý mali 

iþlemlerden dolayý harcama yetkilileri ile birlikte dýþ denetime karþý sorumludurlar. 

Belediyelerde gerçekleþtirme görevlileri harcama kararýný veren harcama yetkilisi ile ayný birimde 

olabileceði gibi farklý birimlerde de olabilmektedirler. Örneðin her birimin personel giderlerine iliþkin 

tahakkuk iþlemleri personel müdürlüðünde görevli gerçekleþtirme görevlilerince yürütülmekte ve 

imzalanmakta, nihai ödeme talimatý ilgili birimin harcama yetkilisince verilmektedir. Ya da bazý cari 

harcamalara iliþkin harcama kararlarý ilgili birimlerin harcama yetkililerince alýnmakta, satýn alma 

iþlemleri mali hizmetler biriminde çalýþan gerçekleþtirme görevlilerince yürütülmekte ve nihai ödeme 

emri ilgili birimin harcama yetkilisince imzalanmaktadýr. Bu durumlarda dýþ denetime karþý mali 

sorumluluk iþlemi yürüten gerçekleþtirme görevlileri ile nihai ödeme emrini imzalayan harcama 

yetkililerine ait olmaktadýr. 

Mali hizmetler birimi: Belediyenin bütçe ve kesin hesaba iliþkin iþ ve iþlemlerini hazýrlamak, yürütmek 

ve sonuçlandýrmak mali hizmetler biriminin görevleri arasýndadýr. Belediyelerde mali hizmetler birimi 
11“strateji geliþtirme birimi” veya “mali hizmetler birimi” þeklinde örgütlenir.  Bir belediyede bu 

birimlerden sadece birisi bulunur. Mali hizmetler birimi kendi gider bütçesiyle birlikte diðer 

birimlerden gelen cari dönem gelir tahminleri,  gider teklifleri ve izleyen iki yýlýn gelir ve gider 

tahminlerini birleþtirip, bütçe ilke ve hedefleri doðrultusunda kurumun bütçe tasarýsýný 31 Aðustos'a 

kadar oluþturur. Belediyelerde mali hizmetler birimi merkezi idarenin maliye bakanlýðýna benzer.

Muhasebe yetkilisi: Belediyelerde gelirlerin ve alacaklarýn tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, 

para ve parayla ifade edilebilen deðerler ile emanetlerin alýnmasý, saklanmasý, ilgililere verilmesi, 

gönderilmesi ve diðer tüm mali iþlemlerin kayýtlarýnýn yapýlmasý ve raporlanmasý iþlemlerini yürüten 

görevliler muhasebe yetkilisidir.

Muhasebe yetkililerinin dýþ denetime karþý mali sorumluluklarý harcama belgeleri üzerinde ödeme 

aþamasýnda yapacaklarý yetkililerin imzasý, ödemeye iliþkin belgelerin tamam olmasý, maddi hata ve hak 

sahibinin kimliði hususlarý ile sýnýrlýdýr. Kamu mali yönetim sistemimizde dýþ denetime karþý mali uygunluk 

denetiminden kaynaklanan sorumluluk harcama yetkilileri ve gerçekleþtirme görevlilerine aittir.

Bütçe hazýrlanmasýnda ve uygulanmasýnda kimler rol alýr?

Belediye yönetiminde bütçenin iç paydaþlarý bütçe hazýrlama ve uygulama sürecinde rol ve sorumluluk 

alan ve yetki kullanabilen görevliler ve bütçenin hazýrlanmasýna ve uygulanmasýna katkýda bulunan 

idari birimler aþaðýda sýnýflandýrýlmýþtýr. 

Üst yönetici: Belediyelerde üst yönetici belediye baþkanýdýr. Belediye baþkanlarý stratejik planlar ve 

bütçelerin kurumun performans hedefleri ve hizmet gereksinimine göre hazýrlanmasý ve uygulanmasý, 

sorumluluklarý altýndaki kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli kullanýlmasýndan, mali yönetim ve 

kontrol sisteminin kurulmasý ve iþleyiþinin gözlenmesinden Meclise karþý sorumludurlar.

Belediye baþkaný bütçe hazýrlýðýný 30 Haziran tarihine kadar birimlere yaptýðý bütçe çaðrýsýyla baþlatýr. 

Bütçe çaðrýsýnda bütçenin hazýrlanmasýnda uyulacak temel ilke ve politikalarý belirtir. Mali hizmetler 

birimi tarafýndan son þekli verilen bütçe tasarýsý üzerinde belediye baþkaný tarafýndan gerekli inceleme 

ve düzeltme yapýlabilir. Ayrýca belediye baþkaný meclisçe kabul edilen bütçeyi gerekçesini belirterek 

beþ gün içinde yeniden mecliste görüþülmesini isteyebilir. Meclis kararýnda ýsrar ederse bütçe 

kesinleþir. Bu durumda belediye baþkaný isterse yargý yoluna baþvurabilir.

Harcama yetkilileri: Norm kadro standardýna göre oluþturulan ve bütçeyle ödenek ayrýlan her birim 

harcama birimi ve bu birimlerin amirleri ise harcama yetkilisidir. Örneðin; Ýmar ve Þehircilik Müdürü, 

Bilgi Ýþlem Müdürü, Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürü, Fen Ýþleri Müdürü gibi birimler belediyelerin 
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harcama birimleridir.  Her harcama birimi kendi gider bütçesi teklifini bizzat hazýrlamakla sorumludur. 

Belediye birimleri hangi hizmetlerin görülmesinden sorumlu tutulmuþ ise bütçe hazýrlýðýnda bu 

hizmetlerin görülmesi için yeterli miktarda ödenek isteklerini gerekçeleriyle birlikte hazýrlayýp 31 

Temmuz tarihine kadar mali hizmetler birimine verirler. 

Harcama yetkilileri Meclis tarafýndan kabul edilen bütçe kararýnda kendi birimlerine tahsis edilen 

bütçenin uygulanmasýnda harcama talimatlarýnýn bütçe ilke ve esaslarý, yasal düzenlemelere uygun 
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Kesinleþmiþ belediye bütçelerine ait meclis kararlarýnýn özetleri yedi gün içinde uygun araç ve 

yöntemlerle belde halkýna duyurulur. Bu duyurma sorumluluðu belediye baþkanýna aittir. 

10 Büyükþehir belediyelerinde harcama birimleri daire baþkalýðý þeklindedir. 11 Bu birimleri büyükþehir belediyelerinde “daire baþkanlýðý” diðer belediyelerde “müdürlük” þeklindedir.



süreç kontrolleri, ihale ve harcamalarda yolsuzluk ve usulsüzlüklerin kontrolleri gibi sisteme yönelik 

denetimler sonucunda belediye baþkanýna hazýrlayacaðý raporla belediyede eksik iþleyen alanlarýn 

belirlenmesi, tedbir alýnmasý ve çözüm bulunmasý gibi konularda yardýmcý olmak anlamýna 

gelmektedir. 

Bir belediyede bütçe hazýrlýklarý belediye baþkanýnýn 30 Haziran'a kadar bütçe çaðrýsý yapmasýyla baþlar 

ve bütçe tasarýsýnýn Mecliste Kasým-Aralýk ayýnda kabul edilip bütçe kararý haline gelmesiyle 

tamamlanýr. Tablo 10'da bütçe hazýrlama takvimi hazýrlýk sürecinde rol alan kiþi ve birimlerin 

görevleriyle ilgili açýklamalarla gösterilmiþtir. 

Bütçe hazýrlama takvimi

Muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisi görevleri bir kiþide birleþemeyeceðinden muhasebe yetkilisinin 

harcama yetkisi yoktur. Eðer mali hizmetler birimi müdürü muhasebe yetkilisi olarak görevlendirilmiþ 

ise bu birimin harcama yetkilisi olarak en az ona eþit baþka bir kiþi görevlendirilir.

Encümen: Mali hizmetler birimi tarafýndan hazýrlanan bütçe tasarýsý 31 Aðustos'a kadar encümene 

havale edilir. Encümen kendisine havale edilen bütçeyi inceler ve görüþünü içerin bir rapor 

düzenleyerek en geç Eylül ayýnýn son haftasý içinde meclise sunulmak üzere belediye baþkanýna verir.

Meclis: Belediye bütçeleri, belediye meclislerinin bir kararýdýr. Dolayýsý ile bütçelere nihai þekil meclis 

tarafýndan verilir. Bütçe, ilk kademe ve büyükþehir ilçe belediyelerinde Ekim, büyükþehir, il, ilçe ve 

kasaba belediyelerinde ise Kasým ayý meclis toplantýsýnda görüþülür ve karara baðlanýr.  Bütçeler 

mecliste görüþülmeden önce meclis üyeleri arasýndan seçilen plan ve bütçe komisyonu tarafýndan 

görüþülür. Plan ve bütçe komisyonu bütçe tasarýsý hakkýnda görüþünü içeren raporu meclise sunar. Her 

ne kadar bütçelere son þekli meclisçe verilmiþ olsa da meclisin bütçeyi deðiþtirme yetkisi sýnýrsýz 

deðildir. Meclis, program dýþý ödenek konulmasýný ve programlý iþlere ait ödeneðin baþka iþlere 

aktarýlmasýný, projelerin gerçekleþmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneði temin edilmemiþ 

projelerin bütçeye dâhil edilmesini teklif edemez. 

Ýç Denetçiler: Ýç denetçiler üst yönetici adýna harcama sonrasý mali uygunluk ve performans denetimi 

yaparlar. Bu; belediyede mali muhasebe ve raporlama, performans gözlemlemesi, fiziksel kontroller, 
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Belediye bütçesi nasýl izlenir? Belediye bütçeleri

Encümen kimlerden oluþur?

Ýl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye baþkaný, belediye meclisinin bir yýl 

için gizli oyla seçeceði üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baþkanýnýn birim amirleri arasýndan bir yýl 

için seçeceði iki üye olmak üzere 7 kiþiden oluþur,

Büyükþehir belediyelerinde belediye baþkaný, belediye meclisinin kendi üyeleri arasýndan bir yýl için gizli oyla 

seçeceði beþ üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye baþkanýnýn her yýl 

birim amirleri arasýndan seçeceði beþ üye olmak üzere 11 kiþiden oluþur,

Diðer belediyelerde, belediye meclisinin her yýl kendi üyeleri arasýndan bir yýl için gizli oyla seçeceði iki üye, 

malî hizmetler birim amiri ve belediye baþkanýnýn birim amirleri arasýndan bir yýl için seçeceði bir üye olmak 

üzere 5 kiþiden oluþur.

Vali ve kaymakamlarýn bütçe üzerindeki yetkileri nedir?

Meclis tarafýndan kabul edilen bütçe kesinleþir. Ancak baðlýlýðýna göre vali ve kaymakama gönderilmeyen 

belediye bütçesi yürürlüðe girmez. Vali ve kaymakamlarýn belediye bütçenin onanmasý ve bütçede deðiþiklik 

yapýlmasý gibi bir yetkileri bulunmamaktadýr. Vali ve kaymakamlar belediye bütçelerini görevlendirdikleri 

kiþiler tarafýndan teslim almakla yetkilidirler. Vali ve kaymakamlarýn, teslim aldýklarý belediye bütçeleri 

üzerinde hukuka aykýrý hususlar bulunduðu kanaatine varýrlarsa idari yargýya baþvurabilme yetkileri vardýr.

Ýç denetçilik ve müfettiþlik ayný mýdýr?

Müfettiþler memurlarýn kanunlara uygun olmayan iþlemleri hakkýnda hukuka uygunluk denetimi yaparlar. Ýç 

denetçilerden farklý olarak üstlendikleri iþlevler idari denetim, soruþturma ve inceleme yapabilmeleridir. Ýç 

denetçiler idari denetim ve soruþturma yapmazlar. Müfettiþler ve iç denetçilerin yetki ve görev alanlarýnda 

bazý çakýþmalar bulunmaktadýr. Bu iki yapýnýn birbirleriyle uyumlu ve birbirlerini tamamlar bir þekilde nasýl 

çalýþabileceklerine iliþkin bir mevzuat düzenlemesi henüz yapýlmamýþtýr. 

Bütçenin etkili bir þekilde uygulanmasý için hazýrlama ve uygulama sürecinde yer alan iç paydaþlarýn 

sorumluluklarýný yerine getirmesinin güvencesi olan denetim sistemi iç-dýþ, idari-mali boyutlarýyla 

ayrýntýlý olarak 40. sayfada yer alan “Belediyelerde Denetim” bölümünde açýklanmaktadýr. 

Bütçenin hazýrlanmasýnda ve uygulanmasýnda kamuoyu denetiminin etkinliði demokratik sistemin 

kalitesini belirlemektedir. Vatandaþ adýna kullanýlan bütçenin hazýrlanmasýna nasýl katký saðlanacaðý ve 

bütçenin uygulamasýnda yönetimlerden nasýl hesap sorulabileceðine iliþkin bilgilere “Yerel 

Yönetimlerce Sunulan Hizmetler ve Bütçe Sürecine Vatandaþ Katkýsý” bölümünde yer verilmektedir.



süreç kontrolleri, ihale ve harcamalarda yolsuzluk ve usulsüzlüklerin kontrolleri gibi sisteme yönelik 

denetimler sonucunda belediye baþkanýna hazýrlayacaðý raporla belediyede eksik iþleyen alanlarýn 

belirlenmesi, tedbir alýnmasý ve çözüm bulunmasý gibi konularda yardýmcý olmak anlamýna 

gelmektedir. 

Bir belediyede bütçe hazýrlýklarý belediye baþkanýnýn 30 Haziran'a kadar bütçe çaðrýsý yapmasýyla baþlar 

ve bütçe tasarýsýnýn Mecliste Kasým-Aralýk ayýnda kabul edilip bütçe kararý haline gelmesiyle 

tamamlanýr. Tablo 10'da bütçe hazýrlama takvimi hazýrlýk sürecinde rol alan kiþi ve birimlerin 

görevleriyle ilgili açýklamalarla gösterilmiþtir. 

Bütçe hazýrlama takvimi

Muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisi görevleri bir kiþide birleþemeyeceðinden muhasebe yetkilisinin 

harcama yetkisi yoktur. Eðer mali hizmetler birimi müdürü muhasebe yetkilisi olarak görevlendirilmiþ 

ise bu birimin harcama yetkilisi olarak en az ona eþit baþka bir kiþi görevlendirilir.

Encümen: Mali hizmetler birimi tarafýndan hazýrlanan bütçe tasarýsý 31 Aðustos'a kadar encümene 

havale edilir. Encümen kendisine havale edilen bütçeyi inceler ve görüþünü içerin bir rapor 

düzenleyerek en geç Eylül ayýnýn son haftasý içinde meclise sunulmak üzere belediye baþkanýna verir.

Meclis: Belediye bütçeleri, belediye meclislerinin bir kararýdýr. Dolayýsý ile bütçelere nihai þekil meclis 

tarafýndan verilir. Bütçe, ilk kademe ve büyükþehir ilçe belediyelerinde Ekim, büyükþehir, il, ilçe ve 

kasaba belediyelerinde ise Kasým ayý meclis toplantýsýnda görüþülür ve karara baðlanýr.  Bütçeler 

mecliste görüþülmeden önce meclis üyeleri arasýndan seçilen plan ve bütçe komisyonu tarafýndan 

görüþülür. Plan ve bütçe komisyonu bütçe tasarýsý hakkýnda görüþünü içeren raporu meclise sunar. Her 

ne kadar bütçelere son þekli meclisçe verilmiþ olsa da meclisin bütçeyi deðiþtirme yetkisi sýnýrsýz 

deðildir. Meclis, program dýþý ödenek konulmasýný ve programlý iþlere ait ödeneðin baþka iþlere 

aktarýlmasýný, projelerin gerçekleþmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneði temin edilmemiþ 

projelerin bütçeye dâhil edilmesini teklif edemez. 

Ýç Denetçiler: Ýç denetçiler üst yönetici adýna harcama sonrasý mali uygunluk ve performans denetimi 

yaparlar. Bu; belediyede mali muhasebe ve raporlama, performans gözlemlemesi, fiziksel kontroller, 
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Encümen kimlerden oluþur?

Ýl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye baþkaný, belediye meclisinin bir yýl 

için gizli oyla seçeceði üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baþkanýnýn birim amirleri arasýndan bir yýl 

için seçeceði iki üye olmak üzere 7 kiþiden oluþur,

Büyükþehir belediyelerinde belediye baþkaný, belediye meclisinin kendi üyeleri arasýndan bir yýl için gizli oyla 

seçeceði beþ üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye baþkanýnýn her yýl 

birim amirleri arasýndan seçeceði beþ üye olmak üzere 11 kiþiden oluþur,

Diðer belediyelerde, belediye meclisinin her yýl kendi üyeleri arasýndan bir yýl için gizli oyla seçeceði iki üye, 

malî hizmetler birim amiri ve belediye baþkanýnýn birim amirleri arasýndan bir yýl için seçeceði bir üye olmak 

üzere 5 kiþiden oluþur.

Vali ve kaymakamlarýn bütçe üzerindeki yetkileri nedir?

Meclis tarafýndan kabul edilen bütçe kesinleþir. Ancak baðlýlýðýna göre vali ve kaymakama gönderilmeyen 

belediye bütçesi yürürlüðe girmez. Vali ve kaymakamlarýn belediye bütçenin onanmasý ve bütçede deðiþiklik 

yapýlmasý gibi bir yetkileri bulunmamaktadýr. Vali ve kaymakamlar belediye bütçelerini görevlendirdikleri 

kiþiler tarafýndan teslim almakla yetkilidirler. Vali ve kaymakamlarýn, teslim aldýklarý belediye bütçeleri 

üzerinde hukuka aykýrý hususlar bulunduðu kanaatine varýrlarsa idari yargýya baþvurabilme yetkileri vardýr.

Ýç denetçilik ve müfettiþlik ayný mýdýr?

Müfettiþler memurlarýn kanunlara uygun olmayan iþlemleri hakkýnda hukuka uygunluk denetimi yaparlar. Ýç 

denetçilerden farklý olarak üstlendikleri iþlevler idari denetim, soruþturma ve inceleme yapabilmeleridir. Ýç 

denetçiler idari denetim ve soruþturma yapmazlar. Müfettiþler ve iç denetçilerin yetki ve görev alanlarýnda 

bazý çakýþmalar bulunmaktadýr. Bu iki yapýnýn birbirleriyle uyumlu ve birbirlerini tamamlar bir þekilde nasýl 

çalýþabileceklerine iliþkin bir mevzuat düzenlemesi henüz yapýlmamýþtýr. 

Bütçenin etkili bir þekilde uygulanmasý için hazýrlama ve uygulama sürecinde yer alan iç paydaþlarýn 

sorumluluklarýný yerine getirmesinin güvencesi olan denetim sistemi iç-dýþ, idari-mali boyutlarýyla 

ayrýntýlý olarak 40. sayfada yer alan “Belediyelerde Denetim” bölümünde açýklanmaktadýr. 

Bütçenin hazýrlanmasýnda ve uygulanmasýnda kamuoyu denetiminin etkinliði demokratik sistemin 

kalitesini belirlemektedir. Vatandaþ adýna kullanýlan bütçenin hazýrlanmasýna nasýl katký saðlanacaðý ve 

bütçenin uygulamasýnda yönetimlerden nasýl hesap sorulabileceðine iliþkin bilgilere “Yerel 

Yönetimlerce Sunulan Hizmetler ve Bütçe Sürecine Vatandaþ Katkýsý” bölümünde yer verilmektedir.



Bütçede yýlý içinde yapýlabilecek deðiþiklikler

Bütçeler cari yýl içinde yapýlacak harcamalarýn,  elde edilecek gelirlerin ve finansmanýn tahmini 

miktarýný gösterir. Bütçeler ne kadar isabetli yapýlýrsa yapýlsýn belirli bir yanýlma payý vardýr. 

Gerçekleþme oranlarý yüzde yüze yakýn olan bütçeler isabetli bütçeler sayýlýr. Elde olmayan 

sebeplerden dolayý (ekonomik kriz, doðal afet gibi) veya yönetim zafiyetlerinden (harcamalarýn bütçe 

önceliklerine göre yapýlmamasý, bütçenin gerçekçi biçimde hazýrlanamamýþ olmasý gibi) dolayý bütçe 

tahminlerinde sapmalar olabilir.

Bütçelerde uygulandýðý yýl içinde, gerekli görülmesi halinde, “aktarma”, “ek ödenek” ve “yedek 
12

ödenek” yöntemleriyle deðiþiklik yapýlabilir.

Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanýlmayacaðý anlaþýlan 

ödeneklerden alýnarak, ödenek ihtiyacý olan diðer gider tertiplerine veya yeni tertip açýlarak yapýlan 

eklemedir. Bütçede fonksiyonel sýnýflandýrmanýn birinci düzeyleri arasýndaki aktarmalar meclis kararý, 

fonksiyonel sýnýflandýrmanýn ikinci düzeyleri arasýndaki aktarmalar encümen kararýyla, bunlarýn 

dýþýnda kalan ve ekonomik sýnýflandýrmanýn ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayý 

ile yapýlýr. Ancak; a) Personel giderleri tertiplerinden, b) Aktarma yapýlmýþ tertiplerden, c) Yedek 

ödenekten aktarma yapýlmýþ tertiplerden, ç) Projeye baðlý yatýrým tertiplerinden, d) Ýlgili mevzuatýnda 

aktarma yapýlmamasý öngörülen tertiplerden, aktarma yapýlamaz.

Ek ödenek: Bütçede tertibi bulunduðu halde ihtiyaca yetmeyeceði anlaþýlan veya bütçenin 

düzenlenmesi ve görüþülmesi sýrasýnda düþünülmeyen ve bütçede tertibi açýlmayan, ancak 

yapýlmasýnda zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açýlarak, bütçenin diðer tertiplerindeki 

ödeneklere dokunulmadan alýnan ödenektir. Ek ödenek ancak bütçe yýlý içerisinde verilebilir. Ek 

ödenek verilmesi meclis kararý ile yapýlýr. Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman 

kaynaðýnýn bulunmasý zorunludur.

Yedek ödenek: Bütçede öngörülen hizmet ve amaçlarý gerçekleþtirmek, ödenek yetersizliðini gidermek 

veya bütçenin düzenlenmesi ve görüþülmesi sýrasýnda düþünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede 

tertibi bulunmayan, ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere iliþkin giderleri karþýlamak üzere, 

gerektiðinde diðer tertiplere aktarma yapmak amacýyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri 

toplamýnýn %10'undan fazla olmamak kaydýyla ödenek konulur. 09-Yedek Ödenek tertibi altýndaki 

yedek ödenek dýþýndaki diðer tertiplere konacak yedek ödenekler konulduðu amaç dýþýnda 

kullanýlamaz. Bu tertipten diðer tertiplere aktarma encümen kararýyla yapýlýr. 
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Bütçe sýnýflandýrmalarý için 13. sayfaya bakýnýz.

12 Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliði Madde 36, 37 ve 38 
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.10003



Bütçede yýlý içinde yapýlabilecek deðiþiklikler

Bütçeler cari yýl içinde yapýlacak harcamalarýn,  elde edilecek gelirlerin ve finansmanýn tahmini 

miktarýný gösterir. Bütçeler ne kadar isabetli yapýlýrsa yapýlsýn belirli bir yanýlma payý vardýr. 

Gerçekleþme oranlarý yüzde yüze yakýn olan bütçeler isabetli bütçeler sayýlýr. Elde olmayan 

sebeplerden dolayý (ekonomik kriz, doðal afet gibi) veya yönetim zafiyetlerinden (harcamalarýn bütçe 

önceliklerine göre yapýlmamasý, bütçenin gerçekçi biçimde hazýrlanamamýþ olmasý gibi) dolayý bütçe 

tahminlerinde sapmalar olabilir.

Bütçelerde uygulandýðý yýl içinde, gerekli görülmesi halinde, “aktarma”, “ek ödenek” ve “yedek 
12

ödenek” yöntemleriyle deðiþiklik yapýlabilir.

Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanýlmayacaðý anlaþýlan 

ödeneklerden alýnarak, ödenek ihtiyacý olan diðer gider tertiplerine veya yeni tertip açýlarak yapýlan 

eklemedir. Bütçede fonksiyonel sýnýflandýrmanýn birinci düzeyleri arasýndaki aktarmalar meclis kararý, 

fonksiyonel sýnýflandýrmanýn ikinci düzeyleri arasýndaki aktarmalar encümen kararýyla, bunlarýn 

dýþýnda kalan ve ekonomik sýnýflandýrmanýn ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayý 

ile yapýlýr. Ancak; a) Personel giderleri tertiplerinden, b) Aktarma yapýlmýþ tertiplerden, c) Yedek 

ödenekten aktarma yapýlmýþ tertiplerden, ç) Projeye baðlý yatýrým tertiplerinden, d) Ýlgili mevzuatýnda 

aktarma yapýlmamasý öngörülen tertiplerden, aktarma yapýlamaz.

Ek ödenek: Bütçede tertibi bulunduðu halde ihtiyaca yetmeyeceði anlaþýlan veya bütçenin 

düzenlenmesi ve görüþülmesi sýrasýnda düþünülmeyen ve bütçede tertibi açýlmayan, ancak 

yapýlmasýnda zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açýlarak, bütçenin diðer tertiplerindeki 

ödeneklere dokunulmadan alýnan ödenektir. Ek ödenek ancak bütçe yýlý içerisinde verilebilir. Ek 

ödenek verilmesi meclis kararý ile yapýlýr. Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman 

kaynaðýnýn bulunmasý zorunludur.

Yedek ödenek: Bütçede öngörülen hizmet ve amaçlarý gerçekleþtirmek, ödenek yetersizliðini gidermek 

veya bütçenin düzenlenmesi ve görüþülmesi sýrasýnda düþünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede 

tertibi bulunmayan, ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere iliþkin giderleri karþýlamak üzere, 

gerektiðinde diðer tertiplere aktarma yapmak amacýyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri 

toplamýnýn %10'undan fazla olmamak kaydýyla ödenek konulur. 09-Yedek Ödenek tertibi altýndaki 

yedek ödenek dýþýndaki diðer tertiplere konacak yedek ödenekler konulduðu amaç dýþýnda 

kullanýlamaz. Bu tertipten diðer tertiplere aktarma encümen kararýyla yapýlýr. 
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Bütçe sýnýflandýrmalarý için 13. sayfaya bakýnýz.
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Birincisinde gelirler bütün giderleri karþýlar veya bütçe nakit fazlasý bile verebilir. Bu durumda 

belediyenin finansman ihtiyacý yoktur.

Ýkincisinde gelirler giderlerin bir kýsmýný karþýlar. Kalan kýsým ile borçlanma, varlýk satýþý veya vadesi 

gelen ve tahakkuk eden bazý borçlarýn ödenmemesiyle yükümlülük biriktirmek suretiyle denklik 

saðlanýr.

Üçüncüsünde ise gelirler giderleri karþýladýktan sonra nakit kalýr. Bu nakit bu durumda artan para banka 

sisteminde deðerlendirilir.

“Bütçe Denkliði” prensibi kurumun geliri kadar harcama yapmasý anlamýna gelse de uygulamada 

çoðunlukla bütçeler “açýk” verir. “Açýk”, bütçe gelirlerinin harcamalarý karþýlamamasý durumu olup, açýk 

miktarý bütçe geliri ve bütçe gideri arasýndaki fark kadardýr.  Bütçe açýðý temelde iki þekilde finanse 

edilir. Bunlardan ilki ve en yaygýn olaný “borçlanma”dýr. Belediyeler yurt içinden ve dýþýndan borçlanma 
14yapma imkânýna sahiptirler.   Söz konusu borçlanmalar yurt içinden ve dýþýndan olabileceði gibi belli 

bir projeye yönelik olarak “proje kredisi” niteliðinde veya genel amaçlý “program finansmaný” þeklinde 

olabilir. Belediyelerin borçlanmalarý aðýrlýklý olarak “proje kredisi” mahiyetindedir. 

Ýkincisi finansman imkâný geçmiþ yýldan aktarýlan finansal kaynaklarýn kullanýlmasýdýr. Bunlar kasa ve 

bankalarda bulunan nakit ve nakit benzeri (tahvil, bono vb. menkul kýymet) kaynaklardýr.  

Bir örnek ile açýklamak gerekirse:

Ýyi bir bütçenin temel unsurlarý 

Ön analiz

Bütçe hazýrlanmasýnda ön analiz bütçe tasarýsýnda yer alan harcama kararlarýnýn stratejik planlarla 

uygunluðunun, bütçe gelir ve gider dengesinin, varsa borçlanma gereksiniminin ve büyüklüðünün, 

bütçede yer alan ödeneklerin fonksiyonel ve ekonomik daðýlýmýnýn ve diðer hususlarýn 

deðerlendirilmesidir. Bu hem içsel ve hem de yerel paydaþlarýn katýlacaklarý ve bilgilendirilecekleri bir 

deðerlendirmedir.

Belediyeler seçim tarihinden itibaren altý ay içinde gelecek yerel seçimlere kadar süreyi kapsayacak 

þekilde stratejik plan ve yýllýk performans programý hazýrlarlar. Stratejik plan ve performans programý 

meclis tarafýndan müzakere edilerek kabul edilir ve uygulamaya konulur.

Katýlýmcýlýk stratejik planlamanýn temel unsurlarýndan biridir. Kuruluþun etkileþim içinde olduðu 

taraflarýn görüþlerinin dikkate alýnmasý stratejik planýn sahiplenilmesini saðlayarak uygulama þansýný 
13artýracaktýr.

Bütçeler performans programýna, performans programý ise stratejik plana uygun olarak hazýrlanýr. 

Stratejik plan, performans programý ve bütçeler arasýnda bir uyum ve bütünlük vardýr.

 

Bütçelerin denk olarak hazýrlanmasý gerekir. Bu denklikte esas olan gelir ve gider denkliðidir. Ancak, 

bütçede bazý giderlerin finansmaný için borçlanma veya gelirlerin bir kýsmý için borç ödemesi 

öngörülmüþ olabilir. Bu durumda finansman tablosu ile birlikte bütçe denkliði saðlanmalýdýr. Bütçede 

üç þekilde denklik saðlanýr (Tablo 11). Borçlanma her zaman baþvurulacak bir yol deðildir. Diðer bir ifade 

ile gelirlerin giderleri karþýlamadýðý her durumda borçlanma yapýlmaz ve yapýlamaz. Bütçe yýlý içinde bir 

kýsým belediye hizmetlerinin yapýlmasý zorunluluk arz ediyor ve gelir yetersizliði nedeniyle 

yapýlamýyorsa, o zaman yasada öngörülen kurallara uymak koþulu ile belli bir miktara kadar meclis 

yetkisi ile belli miktarý aþan borçlanmalar için ise meclis kararý ve Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn izni ile borçlanma 

yoluna gidilebilecektir.

26 27

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Belediye bütçeleri

Encümen kararlarýnýn kamuoyuna duyurulma zorunluluðu olmadýðýndan eðer belediye kendiliðinden 

bu bilgileri açýklamamýþsa, bu bilgilere bilgi edinme hakký çerçevesinde ulaþýlabilir.

Nüfusu 50.000'den az olan belediyelerde belediyelerin stratejik plan ve buna baðlý olarak performans 

programý yapýlmasýnýn zorunlu olmamasý, bu belediye bütçelerinin hazýrlanmasýnda paydaþ katkýsýnýn 

olmayacaðý anlamýna gelmez. Özellikle nüfusu az olan yerlerde katýlýmcý bütçe uygulamasý daha kolay 

yapýlabilmektedir.

13 Kamu Ýdareleri Ýçin Stratejik Planlama Kýlavuzu, 2.Sürüm, s.16, (03.01.2008)http://www.sp.gov.tr 

1) Gelir = Gider

2) Gider = Gelir + Finansman

3) Gider + Finansman = Gelir 

Bütçede gelir ve gider eºitliði þeklinde bir denklik saðlanmýþsa, belediyenin bütçe yýlý içinde bir 
borçlanmasý ve borç ödemesi ile önceki yýldan bir nakit artýðý ve bütçe açýðý bulunmamaktadýr. 
Ya da devreden nakit artýðý ve borçlanma ve borç ödemesi bulunmakla birlikte,  nakit artýðý ve 
borçlanma tutarýnýn borç ödemesine eþit olduðu anlamýna gelir. Diðer bir ifadeyle denk bütçe 
yapýlmýþtýr. 

Bütçede gelir ve finansmanýn, giderlere eþitliði saðlanmýþsa, yýl içinde belediyenin borçlanma 
veya borç ödemesi ile önceki yýldan nakit artýðýnýn var olduðu anlamýna gelir. Diðer bir ifadeyle 
bütçe açýðý var demektir.

Bütçede gider ve finansmanýn, gelirlere eþitliði saðlanmýþsa, belediyenin giderlere nazaran 
geliri ve devreden nakit artýðýnýn fazla olduðu anlamýna gelir. Diðer bir ifadeyle bütçe fazlasý var 
demektir. 

Tablo 11- Bütçe denkliðinin saðlanmasý

14 Belediyelerin borçlanmasý ve belediyelerin dýþ borçlarýna garanti verilmesi 5393 sayýlý Belediye Kanununun 
68 inci ve 4749 sayýlý Kamu Finansmaný ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanununun ilgili 
maddelerinde düzenlenmiþtir.
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Bütçe hazýrlýk çalýþmalarý baþlamadan önce beldede öncelikli olarak yerine getirilmesi gereken hizmetlerin 

sivil toplum kuruluþlarý ve hizmetlerden doðrudan yararlanacak kiþilerle birlikte deðerlendirilmesi 

kaynaklarýn hangi önceliklere göre paylaþtýrýlacaðý konusunda bütçe hazýrlayanlara kolaylýk saðlar.

Bütçe tasarýsýnýn sosyal yardým, saðlýk, eðitim, altyapý gibi hizmet alanlarýna etkilerinin ve bütçe 

politikasýnýn amacýnýn sivil toplum kuruluþlarý ve ilgili grup ve kiþilere anlatýlmasý, onlarla birlikte ön 

analize tabi tutulmasý paydaþlarca benimsenmesi açýsýndan önem taþýr. Bu analizin bütçenin hem gider 

ve hem de gelir yanýný kapsamasý gerekir. Böylece hem planlanan yatýrým ve hizmetler ve hem de bu 

hizmet ve yatýrýmlar için tahsis edilen kaynaklar ve gerçekleþme þanslarý hakkýnda ilgili çevreler 

bilgilendirilmiþ olunur.

Bütçede belirli fonlarýn, özellikle fakir ailelere ayrýlan transferlerin, su ve kanalizasyon, imar, sosyal 

yardým, çevre temizliði gibi önemli ihtiyaç alanlarýna ayrýlan fonlarýn yeterli olup olmadýðýnýn önceden 

hem belediye yöneticileri ve hem de yerel sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan deðerlendirilmesi 

belediye faaliyetlerine olan yerel kamuoyu desteðini arttýrýr.

 

Mali yönetim sisteminde uzun vade terimi bir yýl ve daha uzun süreli dönemi kapsamaktadýr. 

Belediyeler yerel düzeyde kentin ve kent halkýnýn sosyal, ekonomik ve kültürel yaþamýný düzenleme 

konusunda önemli roller üstlenmektedirler. Özellikle imar çalýþmalarý ve çevre saðlýðý konularýnda 

bugün alýnan kararlarýn etkileri uzun yýllar devam etmektedir.

Belediyelerin stratejik planlarý uzun vadeli belediye hizmetlerinin nasýl planlandýðý konusunda temel bir 

belgedir. Kentin geleceði konusunda önemli kararlarý içeren stratejik planda yýllar itibariyle yerine 

getirilecek belediye hizmetleri ile her yýl hazýrlanan bütçeler arasýnda bað kurulmasý önemlidir. 

Belediye faaliyetleri üzerindeki sivil toplum kuruluþlarý ve kamuoyu denetimi uzun dönemde planlanan 

belediye hizmetlerinin kýsa dönemdeki popülist çýkarlara tercih edilmesine engel olur.  O nedenle 

stratejik planda vaat edilen ve kentin uzun dönem öncelikleri ile uyumlu olan hizmet ve yatýrýmlarýn 

bilinmesi, not alýnmasý ve yerine getirilip getirilmediðinin her yýl bütçe hazýrlýk ve uygulama sürecinde 

gözetlenmesi önem taþýmaktadýr.

Bu kapsamda stratejik planda, örneðin, ilk yýl, diðer hizmetlerle birlikte, çöp toplama hizmetlerinin 

etkinleþtirilmesi, ikinci yýl katý atýk arýtma tesisi kurulmasý ve iki yýl sürecek içme suyu sisteminin 

yenilenmesi, üçüncü yýlda þiddete maruz kalan kadýn ve çocuklar ile yaþlýlar için barýnma evi kurulacaðý 

planlanmýþsa yýllar itibariyle kent yaþamýný kolaylaþtýracak söz konusu vaatlerin yerine getirilip 

getirilmediðinin ilgili yýllarý bütçe kararlarýnda sorgulanmasý ve takip edilmesi gerekir. 

Bütçe tasarýsý belediyenin gelecek yýl uygulayacaðý bütçe gelir ve gider tahminleri ile sonraki iki yýlýn 

bütçe gelir ve gider tahminlerini içerir. Belediye meclisine sunulan bütçe teklifini oluþturan cetveller 

Tablo 12'de gösterilmiþtir.

Uzun vadeli önceliklerle uyum

Bütçe dokümaný ile birlikte destekleyici belgeler ve kesin hesap

Bu örnekte görüleceði gibi bütçe 20 birim açýk vermektedir. (Harcamalar gelirlerden 20 birim fazladýr.) 

Finansman her zaman bütçe dengesine eþit ama ters iþaretli olmak zorundadýr. Bu örnekte finansman 

kalemleri (çizgi altý kalemler) 20 birim fazla vermektedir. Diðer bir ifade ile 20 birimlik bütçe açýðý 15 

birimlik net borçlanma (anapara ödemesinin üzerindeki miktar) ve 5 birimlik mevcut nakit imkânlar 

kullanýlarak finanse edilmiþtir. Bazý uygulamalarda varlýk satýþlarý da bir finansman kalemi olarak 

deðerlendirilmektedir. 

Bütçe analizinde en çok dikkat edilmesi gerekli hususlardan biri borcun faizinin bir gider kalemi olmasý 

(çizgi üstü) ama anaparasýnýn bir finansman kalemi (çizgi altý) olmasýdýr. Hem faiz hem anapara 

ödemesinin toplamýna “borç servisi” denir.

Bunlarýn dýþýnda belediyelerin finansman aracý olarak kullandýklarý üçüncü bir yöntem alýnan mal ve 

hizmetlerin bedellerinin ödemelerinin geciktirilmesidir. Bu durum, gecikmiþ borçlara uygulanan ceza 

ve faizlerden dolayý pahalý bir yöntem olmasýna raðmen, ülkemizde sýklýkla kullanýlmaktadýr. 

Belediyeler vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu gibi kamu idarelerine olan yükümlülükleri ile 

piyasadan aldýklarý mal ve hizmetlerin karþýlýðý tutarlarý ödemeyerek borç biriktirmektedirler.
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Belediye bütçesi nasýl izlenir? Belediye bütçeleri

A-GELÝRLER: 80- TL

A.01. Vergi Gelirleri

A.03. Teþebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

A.04. Alýnan Baðýþ ve Yardýmlar ile Özel Gelirler

A.05. Diðer Gelirler

A.06. Sermaye Gelirleri

A.08. Alacaklardan Tahsilât

A.09. Ret ve Ýadeler (-)          

B-HARCAMALAR: 100-TL

B.01. Personel Giderleri

B.02. Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Prim Giderleri

B.03. Faiz Giderleri

B.04. Mal ve Hizmet Alým Giderleri

B.05. Cari Transferler

B.06. Sermaye Giderleri

B.07. Sermaye Transferleri

B.08. Borç Verme

B.09. Yedek Ödenek

C-BÜTÇE DENGESÝ (A-B): -20 TL(açýk) 

D-FÝNANSMAN (E+F):+20 TL 

E-NET BORÇLANMA (E2-E1):  15 -TL

E.1- Anapara Ödemesi: 30-TL

E.2- Borçlanma: 45-TL

F-KASA/BANKA DEÐÝÞÝM: 5-TL

Çizgi Üstü

Çizgi Altý
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Belediyenin bir önceki yýl uygulama sonuçlarýný gösteren belediye kesin hesaplarý mali hizmetler birimi 

tarafýndan mali yýlýn bitiminden itibaren hazýrlanarak, üst yönetici tarafýndan Nisan ayý içinde 

encümene sunulur. Encümen kesin hesabý en geç Nisan ayýnýn sonuna kadar inceleyip, görüþü ile 

birlikte meclisin Mayýs ayý toplantýsýnda görüþülmek üzere üst yöneticiye sunar. Kesin hesabýn 

görüþülmesi ve kesinleþmesinde, bütçeye iliþkin hükümler uygulanýr. Kesin hesaplar belediye 

yönetiminin kendisine tahsis edilen kaynaklarýn hesabýný belediye meclisine verme aracýdýr. Belediye 

yönetimine bütçe kararý ile verilen gelir toplama ve harcama yapma yetkilerinin nasýl kullanýldýðý 

mecliste görüþülür ve bir karara baðlanýr. Ancak kabul edilmeyen hususlar gerekçeleri belirtilmek 

suretiyle karara baðlanýr. Konusu suç teþkil eden hususlar var ise meclis baþkanlýðýnca yetkili mercilere 

iletilir. Belirtilen durumlarýn dýþýnda meclisçe kesin hesabýn reddedilmesi halinde, durum üst yönetici 

tarafýndan deðerlendirmek üzere Ýçiþleri Bakanlýðýna bildirilir. Belediye kesin hesabýný oluþturan 

cetveller Tablo 14'de gösterilmiþtir.

Bütçeler çeþitli tablolar ve bu tablolarýn içinde yüzlerce rakamlardan oluþan teknik belgeler olup 

anlaþýlmasý ve yorumlanmasý bu sürecin içinde bulunanlar için bile zordur. Bu belgelerin kamuoyu ile 

paylaþýlmasýnda hiçbir engel olmadýðý gibi doðrudan paydaþlara verilip görüþlerinin sorulmasý da  

doðru bir yaklaþým deðildir. Bunun yerine gerek belediye meclisine ve gerekse dýþsal paydaþlara 

belediye gelirlerinin nerelere ve hangi önceliklere göre harcanacaðýný özetleyen basit ve anlaþýlabilir 

broþürler daðýtýlmalýdýr. Bu broþürlerde özellikle, belediye politikalarýnýn öncelikleri konusundan önem 

arz eden,  yatýrým harcamalarý ve cari transferler olmak üzere önemli harcama kalemlerinde yer alan 

ödenekler ve bu ödeneklerin kentin hangi bölgesinde hangi hizmetler için harcanacaðýnýn özetlenmesi 

gerekir.

Bütçe bilgisinin sunumu

Meclis tarafýndan kabul edilen “bütçe kararnamesi metninde”; 

a) Gider tahminleri toplamý,

b) Gelir tahminler toplamý,

c) Bütçe açýðý varsa açýðýn ne þekilde kapatýlacaðý, 

ç) Kanunlara göre toplanacak vergi, resim ve harçlarýn taksit süreleri,

d) Bütçe yýlýna ait ve o yýlýn gelir ve giderlerini ilgilendiren diðer hükümler yer alýr.

Belediye meclisince kabul edilen bütçe kararý Tablo 13'te gösterilen cetvellerden oluþur.
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Belediye bütçesi nasýl izlenir? Belediye bütçeleri

a)Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri 

b)Bütçe Fiþi 

c)Fonksiyonel Sýnýflandýrmaya Göre Ödenek Teklifleri Ýcmali Cetveli 

ç)Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Ödenek Teklifleri Ýcmali Cetveli (Birinci Düzey) 

d)Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Ödenek Teklifleri Ýcmali Cetveli (Ýkinci Düzey) 

e)Fonksiyonel ve Ekonomik Sýnýflandýrma Düzeyinde Bütçe Teklifi Cetveli 

f)Fonksiyonel ve Ekonomik Sýnýflandýrma Düzeyinde Ýzleyen Ýki Yýl Bütçe Teklifi Cetveli

g)Ödenek Cetveli (Teklif)  

ð)Bütçe Gelirleri Cetveli   

h)Birleþik Gider Bütçesi Tasarýsý 

ý)Birleþik Gelir Bütçesi Tasarýsý 

i)Birleþik Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Cetveli 

j)Ayrýntýlý Harcama Programý 

k)Finansman Programý

l)Bakanlýk ya da üst yönetici tarafýndan gerekli görülecek diðer cetveller.

15Tablo 12- Meclise sunulan bütçe tasarýsýný oluþturan cetveller

15 Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliði  

16 Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliði 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.10003 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.10003 

a)Bütçe Kararnamesi

b)Ödenek Cetveli (A)  

c)Gelirlerin Ekonomik Sýnýflandýrmasý (B) Cetveli 

ç)Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Cetveli 

d)Gelirlerin Yasal Dayanaðýný Gösterir ( C) Cetveli 

e)Çok Yýllý Gider Bütçesi Cetveli 

f)Fonksiyonel ve Ekonomik Sýnýflandýrma Düzeyinde Ýzleyen Ýki Yýl Bütçe Tahmini Cetveli   

g)Çok Yýllý Gelir Bütçesi Cetveli 

ð)Çok Yýllý Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Cetveli 

h)Gelecek Yýllara Yaygýn Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli 

ý)Memur Olmayanlara Verilecek Yolluklarý Gösterir (H) Cetveli 

i)Ýhdas Edilen Memur Kadrolarýný Gösterir (K-1) Cetveli 

j)Ýhdas Edilen Sürekli Ýþçi Kadrolarýný Gösterir (K-2) Cetveli 

k)237 sayýlý Taþýt Kanununa Göre Satýn Alýnacak Taþýtlarý Gösterir (T-1) Cetveli 

l)Mevcut Taþýtlarý Gösterir (T-2) Cetveli 

m)Ayrýntýlý Harcama Programý 

n)Finansman Programý 

16Tablo 13- Bütçe kararnamesini oluþturan cetveller

a) Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli  

b) Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli 

c) Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Kesin Hesap Cetveli)

ç) Genel Mizan

d) Bilanço,

e) Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste  

f) Gerek duyulan diðer belgeler  

17Tablo 14- Kesin hesabý oluþturan cetveller

Kesin hesabýn ait olduðu yýlýn bütçesi ile karþýlaþtýrýlmasý bütçenin güvenilirliðini gösterir ve meclis 

denetiminin özüdür.

17 Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliði 
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.10003 

Belediyenizden bütçe harcamalarýna iliþkin bilgilendirici broþürlerin hazýrlanmasýný, daðýtýlmasýný ve 

web sayfalarýnda yer verilmesini talep edebilirsiniz.
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ç)Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Ödenek Teklifleri Ýcmali Cetveli (Birinci Düzey) 

d)Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Ödenek Teklifleri Ýcmali Cetveli (Ýkinci Düzey) 

e)Fonksiyonel ve Ekonomik Sýnýflandýrma Düzeyinde Bütçe Teklifi Cetveli 

f)Fonksiyonel ve Ekonomik Sýnýflandýrma Düzeyinde Ýzleyen Ýki Yýl Bütçe Teklifi Cetveli

g)Ödenek Cetveli (Teklif)  

ð)Bütçe Gelirleri Cetveli   

h)Birleþik Gider Bütçesi Tasarýsý 

ý)Birleþik Gelir Bütçesi Tasarýsý 

i)Birleþik Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Cetveli 

j)Ayrýntýlý Harcama Programý 

k)Finansman Programý

l)Bakanlýk ya da üst yönetici tarafýndan gerekli görülecek diðer cetveller.

15Tablo 12- Meclise sunulan bütçe tasarýsýný oluþturan cetveller

15 Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliði  

16 Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliði 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.10003 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.10003 

a)Bütçe Kararnamesi

b)Ödenek Cetveli (A)  

c)Gelirlerin Ekonomik Sýnýflandýrmasý (B) Cetveli 

ç)Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Cetveli 

d)Gelirlerin Yasal Dayanaðýný Gösterir ( C) Cetveli 

e)Çok Yýllý Gider Bütçesi Cetveli 

f)Fonksiyonel ve Ekonomik Sýnýflandýrma Düzeyinde Ýzleyen Ýki Yýl Bütçe Tahmini Cetveli   

g)Çok Yýllý Gelir Bütçesi Cetveli 

ð)Çok Yýllý Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Cetveli 

h)Gelecek Yýllara Yaygýn Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli 

ý)Memur Olmayanlara Verilecek Yolluklarý Gösterir (H) Cetveli 

i)Ýhdas Edilen Memur Kadrolarýný Gösterir (K-1) Cetveli 

j)Ýhdas Edilen Sürekli Ýþçi Kadrolarýný Gösterir (K-2) Cetveli 

k)237 sayýlý Taþýt Kanununa Göre Satýn Alýnacak Taþýtlarý Gösterir (T-1) Cetveli 

l)Mevcut Taþýtlarý Gösterir (T-2) Cetveli 

m)Ayrýntýlý Harcama Programý 

n)Finansman Programý 

16Tablo 13- Bütçe kararnamesini oluþturan cetveller

a) Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli  

b) Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli 

c) Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Kesin Hesap Cetveli)

ç) Genel Mizan

d) Bilanço,

e) Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste  

f) Gerek duyulan diðer belgeler  

17Tablo 14- Kesin hesabý oluþturan cetveller

Kesin hesabýn ait olduðu yýlýn bütçesi ile karþýlaþtýrýlmasý bütçenin güvenilirliðini gösterir ve meclis 

denetiminin özüdür.

17 Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliði 
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.10003 

Belediyenizden bütçe harcamalarýna iliþkin bilgilendirici broþürlerin hazýrlanmasýný, daðýtýlmasýný ve 

web sayfalarýnda yer verilmesini talep edebilirsiniz.



Personel, yatýrým, cari ve transfer harcamalarýnýn bütçe harcamalarý içindeki oranlarý, kaynaklarýn ne 

kadarýnýn belediyenin yönetsel giderlerinde ve ne kadarýnýn hizmet üretmek üzere kullanýldýðýna iliþkin 

oranlar basit grafiklerle sunulabilir. Bunlar belediye kaynaklarýnýn hangi önceliklere göre kullanýldýðý 

konusunda paydaþlara anlaþýlabilir bilgi verir. Bir belediyenin gelirleri sýnýrlýdýr. Bu sýnýrlý gelirlerin bir 

kýsmý personel, elektrik, telefon, kýrtasiye gibi sabit yönetim giderleri için kullanýlýr. Bu giderlerden 

sonra kalan kaynaklar doðrudan hizmet sunumu için kullanýlabilecek kaynaklardýr. Belediyenin politika 

amaçlý kullanabileceði asýl bütçe sabit maliyetlerden sonra kalan kýsýmdýr. Bu kýsmýn hangi belediye 

hizmetleri için ve hangi önceliklere göre paylaþtýrýldýðýnýn paydaþlara anlatýlmasý ve benimsetilmesi 

projelerin uygulanmasýnda belediyeye kolaylýk saðlar.

Ülkemizde bütçe dýþý fon uygulamasý katý harcama disiplininden kaçmanýn bir yolu olarak 

kullanýlmaktadýr. Bu tür kaynaklar, çoðu zaman, denetim dýþýnda tutulduðundan yolsuzluk ve kötüye 

kullanmaya konu olabilmektedir. 

Belediye bütçeleri belediye meclisinde görüþülürken þirket, iþtirak, fon uygulamasý gibi bütçe dýþý 

kaynaklara iliþkin raporlarýn meclisin bilgisine ve denetimine sunulmasý saydamlýk ve hesap 

verilebilirlik açýsýndan önemlidir. Bu þekilde belediyenin bütçe ve bütçe dýþý kaynak olarak ne kadar mali 

büyüklüðü yönettiði, hangi alanlarda bütçe dýþý faaliyetler yürütüldüðü, kimlere yarar saðlandýðý gibi 

konular meclis denetimi ve bilgisine sunulur. Ayrýca sivil toplum kuruluþlarý ve diðer paydaþlarda bütçe 

dýþý faaliyetler konusunda bilgilendirilmiþ olunur.

18Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderlerinin bütçelerinde gösterilmesini zorunludur.  Dolayýsý ile 

belediyelerin bütün gelir ve giderlerinin bütçelerinde gösterilmesi zorunludur. Bunun dýþýnda bütçenin 

dýþýnda kalan veya dýþýna aktarýlarak kullanýlan kaynaklar varsa sorgulanmasý gerekir. 

Belediyeler özel gelir ve giderleri olan iþler için Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn izni ile iþletme kurabilirler. Ancak, 

bu iþletmelerin muhasebe iþleri ayrý tutulsa bile gelir ve giderleri yine belediye bütçesi içinde 

gösterilmesi ve Meclis denetimine sunulmasý zorunludur.

Belediyeler için bütçe dýþý kaynak olarak deðerlendirilecek önemli örnek belediye þirketleridir. 

Belediyeler görev ve hizmet alanlarý ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun izni ile sermaye (limitet ve 

anonim) þirketleri kurabilirler ve kurulmuþ þirketlere ortak olabilirler. Belediye bütçelerinin “08-Borç 

Verme” bölümünde sadece bütçe yýlý içinde þirketlere aktarýlacak sermaye ve sermaye artýþlarý yer alýr. 

Bütçe dýþý kaynaklarýn belirtilmesi

Bütçe üç ana baþlýk ve bölümden oluþur. Bu bölümler gelir bütçesi, gider bütçesi ve borçlanma, borç 

ödeme ve nakit fazlasýný gösteren finansmanýn ekonomik sýnýflandýrýlmasý tablolarýdýr. (Açýklamalar için 

bkz. Tablo 15). Bu tablolar cari yýlda hangi hizmetler için hangi tür giderlerin yapýlacaðýný ve bu 

giderlerin yapýlmasýndan hangi birimlerin sorumlu olduðunu, gelir tahminin ne olduðunu, borç 

ödemesi ve borçlanma olup olmadýðýný gösterirler.

Bütçe, mecliste müzakere edilerek kabul edilen bütçe kararnamesi ve buna baðlý belgelerden oluþur. 

Bütçe kararnamesinde gelir ve gider tahminleri toplamý, bütçe açýðý varsa bunun ne þekilde 

kapatýlacaðý, kanunlara göre toplanacak vergi, resim ve harçlarýn taksit süreleri, bütçe yýlýna ait ve o yýlýn 

gelir ve giderlerini ilgilendiren diðer hükümler yer alýr.

Bütçenin orta vadeli bir perspektifte gelecek yýllar için gelir ve giderler öngörülerini dikkate alarak 

hazýrlanmasýný teminen mevzuatýmýza göre izleyen iki yýlýn bütçe tahminlerini içeren özet tablolar da 

bütçe ekinde yer alýr.

Belediyede mevcut iþçi ve memur dolu-boþ kadrolarý ile mevcut ve satýn alýnacak taþýtlarý gösterir liste,  

birden çok bütçe yýlýný kapsayan yüklenmeleri gösterir cetvel, üç aylýk dilimler halinde bütçeye konulan 

ödeneklerin ne zaman harcanacaðýný gösteren ayrýntýlý harcama programý ve finansman programý 

bütçenin diðer eklerini oluþturmaktadýr.  Bütçe sunumunda bütçe dengesi, varsa açýðýn finansmanýn 

hangi kaynaklardan yapýlacaðý gibi konularda belediye meclisi ve diðer paydaþlara bilgi verilmelidir.

Bütçe bilgisinin önemli bir kýsmý da yapýlacak hizmetler için ne tür harcama yapýldýðýnýn ve bunlarýn 

bütçedeki aðýrlýklarýnýn deðerlendirilmesidir. 
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Tablo 15- Bütçede gider ve gelirler ile finansmanýn sýnýflandýrmasý

Gider Bütçesi

1- Kurumsal sýnýflandýrma: Bütçenin bu bölümünde belediye 
birimlerinden kimin neyi yapacaðý ve hangi hizmetlerin 
yapýlmasýndan hangi birimin sorumlu olacaðý belirlenir. Bu 
sýnýflandýrma ile ayný zamanda harcama birimleri ve harcama 
yetkilileri de tanýmlanmýþ olur. Örneðin; Ýmar, Fen, Mali Hizmetler, 
Personel, Zabýta, Ýtfaiye, Destek Hizmetleri gibi birimlerdir. 

2- Fonksiyonel sýnýflandýrma: Belediyenin ve dolayýsý ile harcama 
birimlerinin, eðitim, saðlýk, iskân ve toplum refahý gibi, yapacaðý 
hizmetlerin sýnýflandýrýlmasýdýr. 

3- Finansman tipi sýnýflandýrma: Belediye bütçesindeki giderlerin 
hangi kaynaklardan karþýlandýðýný gösterir. Bu kaynaklar kendi 
gelirleri veya baðýþ ve yardýmlar olabilir.

4- Ekonomik sýnýflandýrma: Bütçede, personel, cari, yatýrým, 
transfer harcamasý gibi, hangi hizmetler için ne tür giderlerin 
yapýlacaðýný gösteren bir sýnýflandýrmadýr. 

Gelir Bütçesi

01-Vergi Gelirleri

03-Teþebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri

04- Alýnan Baðýþ ve Yardýmlar 
ile Özel Gelirler

05-Diðer Gelirler

06-Sermaye Gelirleri

08-Alacaklardan Tahsilât

Finansman Bütçesi

1- Ýç borçlanma: Bütçede 
bütçe yýlý içinde varsa iç 
borçlanma tutarý ile iç borç 
ödeme tutarýný gösterir.

2- Dýþ borçlanma: Bütçede 
bütçe yýlý içinde varsa dýþ 
borçlanma tutarý ile dýþ borç 
ödeme tutarýný gösterir.

3- Likidite amaçlý tutulan 
nakit, mevduat ve menkul 
kýymetlerdeki deðiþiklikler: 
Önceki yýldan devreden nakit 
ve likidite ile yýlý içinde 
giderden fazla elde edilecek 
gelir miktarýný gösterir.

Bütçe denkliði konusunda daha ayrýntýlý bilgi için 26. sayfada yer alan “Ön analiz” bölümüne bakýnýz

18 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 13/m maddesine göre.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.5018 

Belediye þirketlerin gelir ve giderleri ve diðer varlýklarý belediye bütçelerinde ve mali tablolarýnda yer 

almaz. Bu þirketler personel istihdamý, harcama mevzuatý ve denetim gibi hususlarda belediyelere 

nazaran daha esnektir. Önemli kaynaklarýn kullanýldýðý göz önüne alýndýðýnda belediye þirketlerinin 

kullandýklarý kaynaklar ve faaliyetler hakkýnda belediye meclisinin ve paydaþlarýn bilgilendirilmesi 

saydamlýk ve hesap verilebilirliðin gereði olarak talep edebilirsiniz.



Personel, yatýrým, cari ve transfer harcamalarýnýn bütçe harcamalarý içindeki oranlarý, kaynaklarýn ne 

kadarýnýn belediyenin yönetsel giderlerinde ve ne kadarýnýn hizmet üretmek üzere kullanýldýðýna iliþkin 

oranlar basit grafiklerle sunulabilir. Bunlar belediye kaynaklarýnýn hangi önceliklere göre kullanýldýðý 

konusunda paydaþlara anlaþýlabilir bilgi verir. Bir belediyenin gelirleri sýnýrlýdýr. Bu sýnýrlý gelirlerin bir 

kýsmý personel, elektrik, telefon, kýrtasiye gibi sabit yönetim giderleri için kullanýlýr. Bu giderlerden 

sonra kalan kaynaklar doðrudan hizmet sunumu için kullanýlabilecek kaynaklardýr. Belediyenin politika 

amaçlý kullanabileceði asýl bütçe sabit maliyetlerden sonra kalan kýsýmdýr. Bu kýsmýn hangi belediye 

hizmetleri için ve hangi önceliklere göre paylaþtýrýldýðýnýn paydaþlara anlatýlmasý ve benimsetilmesi 

projelerin uygulanmasýnda belediyeye kolaylýk saðlar.

Ülkemizde bütçe dýþý fon uygulamasý katý harcama disiplininden kaçmanýn bir yolu olarak 

kullanýlmaktadýr. Bu tür kaynaklar, çoðu zaman, denetim dýþýnda tutulduðundan yolsuzluk ve kötüye 

kullanmaya konu olabilmektedir. 

Belediye bütçeleri belediye meclisinde görüþülürken þirket, iþtirak, fon uygulamasý gibi bütçe dýþý 

kaynaklara iliþkin raporlarýn meclisin bilgisine ve denetimine sunulmasý saydamlýk ve hesap 

verilebilirlik açýsýndan önemlidir. Bu þekilde belediyenin bütçe ve bütçe dýþý kaynak olarak ne kadar mali 

büyüklüðü yönettiði, hangi alanlarda bütçe dýþý faaliyetler yürütüldüðü, kimlere yarar saðlandýðý gibi 

konular meclis denetimi ve bilgisine sunulur. Ayrýca sivil toplum kuruluþlarý ve diðer paydaþlarda bütçe 

dýþý faaliyetler konusunda bilgilendirilmiþ olunur.

18Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderlerinin bütçelerinde gösterilmesini zorunludur.  Dolayýsý ile 

belediyelerin bütün gelir ve giderlerinin bütçelerinde gösterilmesi zorunludur. Bunun dýþýnda bütçenin 

dýþýnda kalan veya dýþýna aktarýlarak kullanýlan kaynaklar varsa sorgulanmasý gerekir. 

Belediyeler özel gelir ve giderleri olan iþler için Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn izni ile iþletme kurabilirler. Ancak, 

bu iþletmelerin muhasebe iþleri ayrý tutulsa bile gelir ve giderleri yine belediye bütçesi içinde 

gösterilmesi ve Meclis denetimine sunulmasý zorunludur.

Belediyeler için bütçe dýþý kaynak olarak deðerlendirilecek önemli örnek belediye þirketleridir. 

Belediyeler görev ve hizmet alanlarý ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun izni ile sermaye (limitet ve 

anonim) þirketleri kurabilirler ve kurulmuþ þirketlere ortak olabilirler. Belediye bütçelerinin “08-Borç 

Verme” bölümünde sadece bütçe yýlý içinde þirketlere aktarýlacak sermaye ve sermaye artýþlarý yer alýr. 

Bütçe dýþý kaynaklarýn belirtilmesi

Bütçe üç ana baþlýk ve bölümden oluþur. Bu bölümler gelir bütçesi, gider bütçesi ve borçlanma, borç 

ödeme ve nakit fazlasýný gösteren finansmanýn ekonomik sýnýflandýrýlmasý tablolarýdýr. (Açýklamalar için 

bkz. Tablo 15). Bu tablolar cari yýlda hangi hizmetler için hangi tür giderlerin yapýlacaðýný ve bu 

giderlerin yapýlmasýndan hangi birimlerin sorumlu olduðunu, gelir tahminin ne olduðunu, borç 

ödemesi ve borçlanma olup olmadýðýný gösterirler.

Bütçe, mecliste müzakere edilerek kabul edilen bütçe kararnamesi ve buna baðlý belgelerden oluþur. 

Bütçe kararnamesinde gelir ve gider tahminleri toplamý, bütçe açýðý varsa bunun ne þekilde 

kapatýlacaðý, kanunlara göre toplanacak vergi, resim ve harçlarýn taksit süreleri, bütçe yýlýna ait ve o yýlýn 

gelir ve giderlerini ilgilendiren diðer hükümler yer alýr.

Bütçenin orta vadeli bir perspektifte gelecek yýllar için gelir ve giderler öngörülerini dikkate alarak 

hazýrlanmasýný teminen mevzuatýmýza göre izleyen iki yýlýn bütçe tahminlerini içeren özet tablolar da 

bütçe ekinde yer alýr.

Belediyede mevcut iþçi ve memur dolu-boþ kadrolarý ile mevcut ve satýn alýnacak taþýtlarý gösterir liste,  

birden çok bütçe yýlýný kapsayan yüklenmeleri gösterir cetvel, üç aylýk dilimler halinde bütçeye konulan 

ödeneklerin ne zaman harcanacaðýný gösteren ayrýntýlý harcama programý ve finansman programý 

bütçenin diðer eklerini oluþturmaktadýr.  Bütçe sunumunda bütçe dengesi, varsa açýðýn finansmanýn 

hangi kaynaklardan yapýlacaðý gibi konularda belediye meclisi ve diðer paydaþlara bilgi verilmelidir.

Bütçe bilgisinin önemli bir kýsmý da yapýlacak hizmetler için ne tür harcama yapýldýðýnýn ve bunlarýn 

bütçedeki aðýrlýklarýnýn deðerlendirilmesidir. 
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Tablo 15- Bütçede gider ve gelirler ile finansmanýn sýnýflandýrmasý

Gider Bütçesi

1- Kurumsal sýnýflandýrma: Bütçenin bu bölümünde belediye 
birimlerinden kimin neyi yapacaðý ve hangi hizmetlerin 
yapýlmasýndan hangi birimin sorumlu olacaðý belirlenir. Bu 
sýnýflandýrma ile ayný zamanda harcama birimleri ve harcama 
yetkilileri de tanýmlanmýþ olur. Örneðin; Ýmar, Fen, Mali Hizmetler, 
Personel, Zabýta, Ýtfaiye, Destek Hizmetleri gibi birimlerdir. 

2- Fonksiyonel sýnýflandýrma: Belediyenin ve dolayýsý ile harcama 
birimlerinin, eðitim, saðlýk, iskân ve toplum refahý gibi, yapacaðý 
hizmetlerin sýnýflandýrýlmasýdýr. 

3- Finansman tipi sýnýflandýrma: Belediye bütçesindeki giderlerin 
hangi kaynaklardan karþýlandýðýný gösterir. Bu kaynaklar kendi 
gelirleri veya baðýþ ve yardýmlar olabilir.

4- Ekonomik sýnýflandýrma: Bütçede, personel, cari, yatýrým, 
transfer harcamasý gibi, hangi hizmetler için ne tür giderlerin 
yapýlacaðýný gösteren bir sýnýflandýrmadýr. 

Gelir Bütçesi

01-Vergi Gelirleri

03-Teþebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri

04- Alýnan Baðýþ ve Yardýmlar 
ile Özel Gelirler

05-Diðer Gelirler

06-Sermaye Gelirleri

08-Alacaklardan Tahsilât

Finansman Bütçesi

1- Ýç borçlanma: Bütçede 
bütçe yýlý içinde varsa iç 
borçlanma tutarý ile iç borç 
ödeme tutarýný gösterir.

2- Dýþ borçlanma: Bütçede 
bütçe yýlý içinde varsa dýþ 
borçlanma tutarý ile dýþ borç 
ödeme tutarýný gösterir.

3- Likidite amaçlý tutulan 
nakit, mevduat ve menkul 
kýymetlerdeki deðiþiklikler: 
Önceki yýldan devreden nakit 
ve likidite ile yýlý içinde 
giderden fazla elde edilecek 
gelir miktarýný gösterir.

Bütçe denkliði konusunda daha ayrýntýlý bilgi için 26. sayfada yer alan “Ön analiz” bölümüne bakýnýz

18 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 13/m maddesine göre.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.5018 

Belediye þirketlerin gelir ve giderleri ve diðer varlýklarý belediye bütçelerinde ve mali tablolarýnda yer 

almaz. Bu þirketler personel istihdamý, harcama mevzuatý ve denetim gibi hususlarda belediyelere 

nazaran daha esnektir. Önemli kaynaklarýn kullanýldýðý göz önüne alýndýðýnda belediye þirketlerinin 

kullandýklarý kaynaklar ve faaliyetler hakkýnda belediye meclisinin ve paydaþlarýn bilgilendirilmesi 

saydamlýk ve hesap verilebilirliðin gereði olarak talep edebilirsiniz.



Çýktý ve sonuçlarla iliþkilendirme

Önce kaynak kýsýtlarýna sonra ihtiyaçlara odaklanma

Bütçe yönetilmesi ve izlenmesi

Kanuna uygun yönetim

Daha iyi hizmet sunulabilmesi için bir belediyenin bütçe yaparak tahsis ettiði kaynaklarla ne kadar 

kamu hizmeti yarattýðý (çýktý) ve bu hizmetlerin kent halkýnýn hayatýný nasýl etkilediði (sonuç)  gerek  

belediye yönetiminin kendisi tarafýndan ereksede sivil toplum kuruluþlarý ve vatandaþlar tarafýndan 

sorgulanmasýdýr. Örneðin bir bütçe yýlýnda þiddete maruz kalan kadýnlar için ayrýlan belirli bir 

miktardaki ödenekle ayný zamanda yüzelli kadýna sýðýnabileceði bir barýnma evi projesi hazýrlandýðýný 

varsayalým. Bu barýnma evinin inþaat ve donaným maliyeti, bu yatýrýmdan doðan elektrik, gýda, personel 

gibi yeni cari harcama ihtiyacý, gibi maliyetler projenin girdi tarafýný, bu maliyetler sonucunda sahip 

olunan barýnma evi projenin çýktý tarafýný, barýnma saðlanan kadýn sayýsý ve bu hizmetin yerel halka 

saðladýðý sosyal, psikolojik ve ekonomik faydalarda projenin sonuç kýsmýný oluþturur. Bu deðerlendirme 

her proje için ayrý ayrý yapýlabilir. 

Belediyelerin kaynaklarý sýnýrlý, hizmet gereksinimleri ise kaynaklarýna göre oldukça fazladýr. 

Kaynaklarýn sýnýrlý olmasý,  farklý hizmet gereksinimleri arasýnda tercih yapýlmasýný gerektirmektedir. O 

nedenle bütçe hazýrlama sürecinin belirleyici unsuru hizmet gereksinimleri deðil sýnýrlý kaynaklardýr. Bu 

bütçe denkliðinin saðlanmasý sorununu gündeme getirmektedir.

Bütçe denkliðinin saðlanmasýnda bütçe gelirleri esas alýnýr. Gelirlerin giderleri karþýlamamasý halinde 

aradaki fark, ilk olarak gider bütçesinde öngörülen tertiplerden indirim yapýlmasý ya da yeni gelir 

kaynaklarý bulunmasý suretiyle giderilmeye çalýþýlýr. Buna raðmen denklik saðlanamamýþ ise, borçlanma 

yoluna gidilerek veya varsa önceki yýldan nakit devri yoluyla bütçe denkliði saðlanýr. 

Belediye baþkaný tarafýndan bütçe çaðrýsý yapýlýrken hizmet birimlerine önceki yýla göre bütçe gelirlerinde 

nasýl bir deðiþme beklendiði ve bu beklentiye göre gider bütçelerini hangi ölçütlere göre hazýrlamalarý 

gerektiði konularýnda belirli kriterlerin verilmesi gerekir. Çevre müdürlüðü daha fazla park, bahçe, 

dinlenme ve spor alanlarý, fen iþleri müdürlüðü daha fazla sokak asfaltlamasý ve altyapý için harcama 

yapmak, belediye baþkaný da kent halkýný memnun etmek için daha fazla sosyal yardým yapmak 

isteyebilir. Ancak kaynaklar sýnýrlý olup sýnýrlý kaynaklarýn bir kýsmý zaten, personel giderleri gibi, sabit 

masraflar için ayrýlmaktadýr. Bu tür giderler bütçenin %60'ýný oluþturuyorsa, hizmet gereksinimleri için 

önceliklere göre tahsis edilebilecek kýsým bütçenin %40'lýk kýsmýdýr. Kamu hizmetleri ve yatýrýmlarýnýn bir 

bölümü bütçenin %60'lýk kýsmý dikkate alýnarak ertelenebilecektir. Bu gerçek belediyeleri gerçekçi 

stratejik planlar hazýrlamaya yönelten önemli bir etkendir.

Bütçenin kanuna uygun yönetimini iki þekilde deðerlendirmek gerekir. Birincisi merkezi yönetim 

tarafýndan yürürlüðe konulan düzenlemelere uygunluk; ikincisi ise belediye yönetimi ve belediye 

meclisince kabul edilen kararlara uygunluktur. 

Harcama yetkilileri faaliyetlerini yürütürken hem merkezi yönetim tarafýndan belediyelere iliþkin 

olarak yapýlan düzenlemelere ve hem de bütçe kararý baþta olmak üzere belediye meclisi tarafýndan 

alýnan kararlara uygun olarak iþlemlerini yürütmek zorundadýr. 

Belediye yöneticilerinin yasal düzenlemelere aykýrý olarak gerçekleþtirdikleri iþlemler idari, mali ve 

cezai yaptýrýmlara tabidir. 

Bütçenin amacýna uygun olarak uygulanmasýndan en baþta belediye baþkanlarý sorumludurlar. 

Belediye baþkanlarý, belediyenin stratejik planlarýnýn ve bütçelerinin kalkýnma planýna, yýllýk 

programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak 

hazýrlanmasý ve uygulanmasýndan, sorumluluklarý altýndaki kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli 

þekilde elde edilmesi ve kullanýmýný saðlamaktan, kayýp ve kötüye kullanýmýnýn önlenmesinden, malî 

yönetim ve kontrol sisteminin iþleyiþinin gözetilmesi, izlenmesi ve diðer görev ve sorumluluklarýn 
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yerine getirilmesinden meclislerine karþý sorumludurlar.  Belediye baþkanlarý, bu sorumluluðun 

gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracýlýðýyla yerine getirirler. 

Bütçeye çeþitli hizmetler için konulan ödenekleri harcama yetkilileri kullanýrlar. Harcama yetkilisi olan 

belediye birim amirleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri harcama talimatý vererek hizmet 

gereklerine uygun olarak harcamakla ve harcama talimatlarýnýn bütçe ilke ve esaslarýna, kanun, tüzük 

ve yönetmelikler ile diðer mevzuata uygun olmasýndan, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli 

kullanýlmasýndan sorumludur.

Belediyelerde kurum içi etkin mali yönetim sistemi için gider ve gelirlerin zaman bakýmýndan tahmini ve 

denkleþtirilmesi, belediye yöneticilerini karar alma sürecinde destekleyecek yeterli bütçe hazýrlama, 

uygulama, muhasebe, mali raporlama ve iletiþim sistemlerinin olmasý ve bu sistemlerin etkin yönetsel 

kontroller ve iç denetimle desteklenmesi gerekir. 

Kurum içi kaynaklarýn kontrol edilebilmesi ve optimal faydanýn saðlanabilmesi için mali ve mali 

olmayan bütün kaynaklarýn kayýt altýnda olmasý gerekir. Çünkü kontrol edilemeyen varlýklar 

yönetilemez.

Veriye sahip olma: Kaynaklarýn yönetilebilmesi için yöneticilerin güvenebilecekleri yeterli veriye sahip 

olmalarý gerekir. Tahakkuk esasýna dayalý, geliþmiþ otomasyon sistemine sahip ve iyi yönetilen bir 

muhasebe sistemi karar alýcýlara zamanýnda ve yeterli raporlarý üretebilir.  Bu raporlarýn, gelirlerin 

tahsil süreleri, harcamalarýn ödeme zamanlarý gibi, muhasebe dýþý verilerle desteklenmesi gerekir. 

Kurum içi mali yönetim sisteminin kurulmasý
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Çýktý ve sonuç analizi konusunda daha fazla açýklama için 105. sayfada yer alan “Belediyelerde 

harcamalar üzerinde performans deðerlendirmesi” bölümüne bakýnýz
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Çýktý ve sonuçlarla iliþkilendirme

Önce kaynak kýsýtlarýna sonra ihtiyaçlara odaklanma

Bütçe yönetilmesi ve izlenmesi

Kanuna uygun yönetim

Daha iyi hizmet sunulabilmesi için bir belediyenin bütçe yaparak tahsis ettiði kaynaklarla ne kadar 

kamu hizmeti yarattýðý (çýktý) ve bu hizmetlerin kent halkýnýn hayatýný nasýl etkilediði (sonuç)  gerek  

belediye yönetiminin kendisi tarafýndan ereksede sivil toplum kuruluþlarý ve vatandaþlar tarafýndan 

sorgulanmasýdýr. Örneðin bir bütçe yýlýnda þiddete maruz kalan kadýnlar için ayrýlan belirli bir 

miktardaki ödenekle ayný zamanda yüzelli kadýna sýðýnabileceði bir barýnma evi projesi hazýrlandýðýný 

varsayalým. Bu barýnma evinin inþaat ve donaným maliyeti, bu yatýrýmdan doðan elektrik, gýda, personel 

gibi yeni cari harcama ihtiyacý, gibi maliyetler projenin girdi tarafýný, bu maliyetler sonucunda sahip 

olunan barýnma evi projenin çýktý tarafýný, barýnma saðlanan kadýn sayýsý ve bu hizmetin yerel halka 

saðladýðý sosyal, psikolojik ve ekonomik faydalarda projenin sonuç kýsmýný oluþturur. Bu deðerlendirme 

her proje için ayrý ayrý yapýlabilir. 

Belediyelerin kaynaklarý sýnýrlý, hizmet gereksinimleri ise kaynaklarýna göre oldukça fazladýr. 

Kaynaklarýn sýnýrlý olmasý,  farklý hizmet gereksinimleri arasýnda tercih yapýlmasýný gerektirmektedir. O 

nedenle bütçe hazýrlama sürecinin belirleyici unsuru hizmet gereksinimleri deðil sýnýrlý kaynaklardýr. Bu 

bütçe denkliðinin saðlanmasý sorununu gündeme getirmektedir.

Bütçe denkliðinin saðlanmasýnda bütçe gelirleri esas alýnýr. Gelirlerin giderleri karþýlamamasý halinde 

aradaki fark, ilk olarak gider bütçesinde öngörülen tertiplerden indirim yapýlmasý ya da yeni gelir 

kaynaklarý bulunmasý suretiyle giderilmeye çalýþýlýr. Buna raðmen denklik saðlanamamýþ ise, borçlanma 

yoluna gidilerek veya varsa önceki yýldan nakit devri yoluyla bütçe denkliði saðlanýr. 

Belediye baþkaný tarafýndan bütçe çaðrýsý yapýlýrken hizmet birimlerine önceki yýla göre bütçe gelirlerinde 

nasýl bir deðiþme beklendiði ve bu beklentiye göre gider bütçelerini hangi ölçütlere göre hazýrlamalarý 

gerektiði konularýnda belirli kriterlerin verilmesi gerekir. Çevre müdürlüðü daha fazla park, bahçe, 

dinlenme ve spor alanlarý, fen iþleri müdürlüðü daha fazla sokak asfaltlamasý ve altyapý için harcama 

yapmak, belediye baþkaný da kent halkýný memnun etmek için daha fazla sosyal yardým yapmak 

isteyebilir. Ancak kaynaklar sýnýrlý olup sýnýrlý kaynaklarýn bir kýsmý zaten, personel giderleri gibi, sabit 

masraflar için ayrýlmaktadýr. Bu tür giderler bütçenin %60'ýný oluþturuyorsa, hizmet gereksinimleri için 

önceliklere göre tahsis edilebilecek kýsým bütçenin %40'lýk kýsmýdýr. Kamu hizmetleri ve yatýrýmlarýnýn bir 

bölümü bütçenin %60'lýk kýsmý dikkate alýnarak ertelenebilecektir. Bu gerçek belediyeleri gerçekçi 

stratejik planlar hazýrlamaya yönelten önemli bir etkendir.

Bütçenin kanuna uygun yönetimini iki þekilde deðerlendirmek gerekir. Birincisi merkezi yönetim 

tarafýndan yürürlüðe konulan düzenlemelere uygunluk; ikincisi ise belediye yönetimi ve belediye 

meclisince kabul edilen kararlara uygunluktur. 

Harcama yetkilileri faaliyetlerini yürütürken hem merkezi yönetim tarafýndan belediyelere iliþkin 

olarak yapýlan düzenlemelere ve hem de bütçe kararý baþta olmak üzere belediye meclisi tarafýndan 

alýnan kararlara uygun olarak iþlemlerini yürütmek zorundadýr. 

Belediye yöneticilerinin yasal düzenlemelere aykýrý olarak gerçekleþtirdikleri iþlemler idari, mali ve 

cezai yaptýrýmlara tabidir. 

Bütçenin amacýna uygun olarak uygulanmasýndan en baþta belediye baþkanlarý sorumludurlar. 

Belediye baþkanlarý, belediyenin stratejik planlarýnýn ve bütçelerinin kalkýnma planýna, yýllýk 

programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak 

hazýrlanmasý ve uygulanmasýndan, sorumluluklarý altýndaki kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli 

þekilde elde edilmesi ve kullanýmýný saðlamaktan, kayýp ve kötüye kullanýmýnýn önlenmesinden, malî 

yönetim ve kontrol sisteminin iþleyiþinin gözetilmesi, izlenmesi ve diðer görev ve sorumluluklarýn 
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yerine getirilmesinden meclislerine karþý sorumludurlar.  Belediye baþkanlarý, bu sorumluluðun 

gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracýlýðýyla yerine getirirler. 

Bütçeye çeþitli hizmetler için konulan ödenekleri harcama yetkilileri kullanýrlar. Harcama yetkilisi olan 

belediye birim amirleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri harcama talimatý vererek hizmet 

gereklerine uygun olarak harcamakla ve harcama talimatlarýnýn bütçe ilke ve esaslarýna, kanun, tüzük 

ve yönetmelikler ile diðer mevzuata uygun olmasýndan, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli 

kullanýlmasýndan sorumludur.

Belediyelerde kurum içi etkin mali yönetim sistemi için gider ve gelirlerin zaman bakýmýndan tahmini ve 

denkleþtirilmesi, belediye yöneticilerini karar alma sürecinde destekleyecek yeterli bütçe hazýrlama, 

uygulama, muhasebe, mali raporlama ve iletiþim sistemlerinin olmasý ve bu sistemlerin etkin yönetsel 

kontroller ve iç denetimle desteklenmesi gerekir. 

Kurum içi kaynaklarýn kontrol edilebilmesi ve optimal faydanýn saðlanabilmesi için mali ve mali 

olmayan bütün kaynaklarýn kayýt altýnda olmasý gerekir. Çünkü kontrol edilemeyen varlýklar 

yönetilemez.

Veriye sahip olma: Kaynaklarýn yönetilebilmesi için yöneticilerin güvenebilecekleri yeterli veriye sahip 

olmalarý gerekir. Tahakkuk esasýna dayalý, geliþmiþ otomasyon sistemine sahip ve iyi yönetilen bir 

muhasebe sistemi karar alýcýlara zamanýnda ve yeterli raporlarý üretebilir.  Bu raporlarýn, gelirlerin 

tahsil süreleri, harcamalarýn ödeme zamanlarý gibi, muhasebe dýþý verilerle desteklenmesi gerekir. 

Kurum içi mali yönetim sisteminin kurulmasý
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Çýktý ve sonuç analizi konusunda daha fazla açýklama için 105. sayfada yer alan “Belediyelerde 

harcamalar üzerinde performans deðerlendirmesi” bölümüne bakýnýz

19 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 11'inci maddesi.
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hazýrlanmasý ve yerel kamuoyu ile paylaþýlmasý zorunlu olan tablolardýr. Ayrýca 5018 sayýlý Kanunun 

30/2 inci maddesine göre her belediyenin bütçelerinin ilk altý aylýk uygulama sonuçlarý ile ikinci altý aya 

iliþkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini yerel kamuoyuna açýklama zorunluluklarý vardýr. 

Belediyelerin aylýk raporlarý bütçe uygulama sonuçlarýna iliþkindir. Aylýk olarak bilânço çýkarýlmasý ve 

faaliyet sonucunun ölçülmesi zorunlu deðildir. Ancak aylýk dönemler itibariyle belediye faaliyetleri 

hakkýnda yerel kamuoyunu bilgilendirecek rapor ve tablolarýn yayýmlanmasý belediye açýsýndan önemli 

bir saydamlýk ve hesap verilebilirlik gösteresidir.

Harcamalarýn planlanmasý: Belediyeler mali yýlbaþýnda harcama birimlerinin ayrýntýlý harcama 

programlarýný alýrlar. Nakit planlanmasýnda ayrýntýlý harcama programý cetveli giderlerin yýl içinde 

aylara göre daðýlýmýný gösterdiðinden önemli bir belgedir. 

Gelir planlamasý: Belediyelerin gerek kendi öz gelirleri ve gerekse merkezi yönetimden aldýklarý 

transferlerin aylar itibariyle tahsil miktarlarý planlanýr. Belediyenin nakit planlamasý yapýlýrken gelirlerin 

tahsil zamanlarýnýn dikkate alýnmasý gerekir.  

Nakit planlanmasý: Belediyelerin mali kaynaklarýn yönetimi açýsýndan dikkat etmeleri gereken en 

önemli husus “nakit yönetimi”dir. Etkin nakit yönetimi için belediye harcamalarýnýn mali yýl içinde 

rasyonel daðýtýmý, borç ve yükümlülükler gibi zamanýnda ödenmediklerinde ek yükümlülük veya mali 

sorumluluk yaratabilecek nakit çýkýþlarýnýn, belediye gelirlerinin tahsil zamanlarý da göz önüne alýnarak,  

iyi bir þekilde planlanmasý gerekir.

Borç yönetimi: Belediye açýsýndan önemli mali kaynak gerektiren bazý yatýrým harcamalarýnýn 

belediyenin öz kaynaklarý ile gerçekleþtirilmesi her zaman mümkün deðildir. Belediyelerin, yurt içinden 

ve yurt dýþýndan hangi durumlarda ve hangi þartlarla borçlanabileceklerine iliþkin düzenlemeler 

Belediye Kanununda yapýlmýþtýr. 

Belediyelerin yerel düzeyde bazý kamu hizmetlerini borçlanmak suretiyle maliyetlerinin zamana 

yayýlmasýnda fayda görülmüþse en uygun kaynaklardan borçlanma yoluna gidilebilir. Ancak böyle 

durumlarda alýnan borçlarla gerçekleþtirilecek yatýrýmlardan saðlanacak faydalar ile borcu geri ödeme 

süresi ve taksit miktarlarýnýn belediyenin ekonomik gücü ile orantýlý olmasý gerekir. 

Belediyelerin gelirleri yýl içinde bazý aylarda harcamalarýný karþýlayamayabilir. Böyle bir durumda 

belediyeler giderlerini, temerrüde düþmemek için, kýsa süreli borçlanma yoluna gidebilirler. Ancak bu 

tür borçlanmalarýnýn maliyetinin ve geri ödeme imkânlarýnýn da iyi planlanmasý gerekir.

Varlýk yönetimi: Belediyeler mülkiyetlerinde bulundurduklarý arsa, arazi, bina, þirket, iþtirak gibi 

varlýklarýný belediye harcamalarýnýn finansmanýnda kullanabilirler. Ancak belediye yönetimi meclis 

kararý olmadan bu tür tasarruflardan saðlayacaklarý nakit giriþlerini yýlý içinde yapamayacaðýndan 

önceden planlanmasý ve bütçe kararýnda gösterilmesi gerekir. 

Yýl içinde mali raporlama esas olarak bütçenin izlenmesi için kullanýlýr. Meclis tarafýndan kabul edilen 

bütçe kararýnda tahsis edilen ödenekler, yýl içinde yapýlan kullanýmlar, kullanýlabilecek ödenek 

tutarlarýnýn sürekli olarak izlenmesi gerekir. 

Mali tablolar; bu tablolarda yer alan bilgilerin, gelecekteki olaylar ve sonuçlarý hakkýnda tahminlerin 

oluþturulmasý, doðrulanmasý veya deðiþtirilmesine olanak saðlayacak þekilde ihtiyaca göre aylýk, üç 
20aylýk ve yýllýk (Tablo 16) olarak hazýrlanýr.  Tablo 16'da sayýlan raporlar belediyeler tarafýndan 

Yýl içinde mali raporlama
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20 Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliði, Madde 440.

Tablo 16- Yayýmlanma dönemlerine göre mali rapor ve tablolar. 

1- Aylýk olarak hazýrlanabilecek 
rapor ve tablolar

a) Mizan cetveli 

b) Bütçe uygulama sonuçlarý 
tablosu

c) Nakit akým tablosu 

ç) Bütçe gelirlerinin ekonomik 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

d) Bütçe giderlerinin kurumsal 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

e) Bütçe giderlerinin fonksiyonel 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

f) Bütçe giderlerinin finansal 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

g) Bütçe giderlerinin ekonomik 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

ð) Bütçe giderleri ve ödenekler 
tablosu

2- Üçer aylýk dönemler itibariyle 
hazýrlanabilecek rapor ve tablolar,

a) Mizan cetveli 

b) Faaliyet sonuçlarý tablosu 

c) Bütçe uygulama sonuçlarý tablosu 

ç) Nakit akým tablosu

d) Mali varlýk ve yükümlülükler deðiþim 
tablosu 

e) Ýç borç deðiþim tablosu 

f) Dýþ borç deðiþim tablosu 

g) Þarta baðlý varlýk ve yükümlülükler 
tablosu 

ð) Gelirlerin ekonomik sýnýflandýrýlmasý 
tablosu 

h) Giderlerin kurumsal sýnýflandýrýlmasý 
tablosu 

ý) Giderlerin fonksiyonel sýnýflandýrýlmasý 
tablosu 

i) Giderlerin ekonomik sýnýflandýrýlmasý 
tablosu 

j) Bütçe gelirlerinin ekonomik 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

k)  Bütçe giderlerinin kurumsal 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

l) Bütçe giderlerinin fonksiyonel 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

m) Bütçe giderlerinin finansal 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

n) Bütçe giderlerinin ekonomik 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

o) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu

3- Yýllýk olarak hazýrlanacak rapor ve 
tablolar

a) Mizan cetveli 

b) Bilanço  

c) Faaliyet sonuçlarý tablosu 

ç) Bütçe uygulama sonuçlarý tablosu 

d) Nakit akým tablosu 

e) Mali varlýk ve yükümlülükler deðiþim 
tablosu 

f) Ýç borç deðiþim tablosu 

g) Dýþ borç deðiþim tablosu 

ð) Þarta baðlý varlýk ve yükümlülükler 
tablosu 

h) Gelirlerin ekonomik sýnýflandýrýlmasý 
tablosu 

ý) Giderlerin kurumsal sýnýflandýrýlmasý 
tablosu 

i) Giderlerin fonksiyonel sýnýflandýrýlmasý 
tablosu

j) Giderlerin ekonomik sýnýflandýrýlmasý 
tablosu

k) Bütçe gelirlerinin ekonomik 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

l)  Bütçe giderlerinin kurumsal 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

m) Bütçe giderlerinin fonksiyonel 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

n) Bütçe giderlerinin finansal 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

o) Bütçe giderlerinin ekonomik 
sýnýflandýrýlmasý tablosu

ö) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu 



hazýrlanmasý ve yerel kamuoyu ile paylaþýlmasý zorunlu olan tablolardýr. Ayrýca 5018 sayýlý Kanunun 

30/2 inci maddesine göre her belediyenin bütçelerinin ilk altý aylýk uygulama sonuçlarý ile ikinci altý aya 

iliþkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini yerel kamuoyuna açýklama zorunluluklarý vardýr. 

Belediyelerin aylýk raporlarý bütçe uygulama sonuçlarýna iliþkindir. Aylýk olarak bilânço çýkarýlmasý ve 

faaliyet sonucunun ölçülmesi zorunlu deðildir. Ancak aylýk dönemler itibariyle belediye faaliyetleri 

hakkýnda yerel kamuoyunu bilgilendirecek rapor ve tablolarýn yayýmlanmasý belediye açýsýndan önemli 

bir saydamlýk ve hesap verilebilirlik gösteresidir.

Harcamalarýn planlanmasý: Belediyeler mali yýlbaþýnda harcama birimlerinin ayrýntýlý harcama 

programlarýný alýrlar. Nakit planlanmasýnda ayrýntýlý harcama programý cetveli giderlerin yýl içinde 

aylara göre daðýlýmýný gösterdiðinden önemli bir belgedir. 

Gelir planlamasý: Belediyelerin gerek kendi öz gelirleri ve gerekse merkezi yönetimden aldýklarý 

transferlerin aylar itibariyle tahsil miktarlarý planlanýr. Belediyenin nakit planlamasý yapýlýrken gelirlerin 

tahsil zamanlarýnýn dikkate alýnmasý gerekir.  

Nakit planlanmasý: Belediyelerin mali kaynaklarýn yönetimi açýsýndan dikkat etmeleri gereken en 

önemli husus “nakit yönetimi”dir. Etkin nakit yönetimi için belediye harcamalarýnýn mali yýl içinde 

rasyonel daðýtýmý, borç ve yükümlülükler gibi zamanýnda ödenmediklerinde ek yükümlülük veya mali 

sorumluluk yaratabilecek nakit çýkýþlarýnýn, belediye gelirlerinin tahsil zamanlarý da göz önüne alýnarak,  

iyi bir þekilde planlanmasý gerekir.

Borç yönetimi: Belediye açýsýndan önemli mali kaynak gerektiren bazý yatýrým harcamalarýnýn 

belediyenin öz kaynaklarý ile gerçekleþtirilmesi her zaman mümkün deðildir. Belediyelerin, yurt içinden 

ve yurt dýþýndan hangi durumlarda ve hangi þartlarla borçlanabileceklerine iliþkin düzenlemeler 

Belediye Kanununda yapýlmýþtýr. 

Belediyelerin yerel düzeyde bazý kamu hizmetlerini borçlanmak suretiyle maliyetlerinin zamana 

yayýlmasýnda fayda görülmüþse en uygun kaynaklardan borçlanma yoluna gidilebilir. Ancak böyle 

durumlarda alýnan borçlarla gerçekleþtirilecek yatýrýmlardan saðlanacak faydalar ile borcu geri ödeme 

süresi ve taksit miktarlarýnýn belediyenin ekonomik gücü ile orantýlý olmasý gerekir. 

Belediyelerin gelirleri yýl içinde bazý aylarda harcamalarýný karþýlayamayabilir. Böyle bir durumda 

belediyeler giderlerini, temerrüde düþmemek için, kýsa süreli borçlanma yoluna gidebilirler. Ancak bu 

tür borçlanmalarýnýn maliyetinin ve geri ödeme imkânlarýnýn da iyi planlanmasý gerekir.

Varlýk yönetimi: Belediyeler mülkiyetlerinde bulundurduklarý arsa, arazi, bina, þirket, iþtirak gibi 

varlýklarýný belediye harcamalarýnýn finansmanýnda kullanabilirler. Ancak belediye yönetimi meclis 

kararý olmadan bu tür tasarruflardan saðlayacaklarý nakit giriþlerini yýlý içinde yapamayacaðýndan 

önceden planlanmasý ve bütçe kararýnda gösterilmesi gerekir. 

Yýl içinde mali raporlama esas olarak bütçenin izlenmesi için kullanýlýr. Meclis tarafýndan kabul edilen 

bütçe kararýnda tahsis edilen ödenekler, yýl içinde yapýlan kullanýmlar, kullanýlabilecek ödenek 

tutarlarýnýn sürekli olarak izlenmesi gerekir. 

Mali tablolar; bu tablolarda yer alan bilgilerin, gelecekteki olaylar ve sonuçlarý hakkýnda tahminlerin 

oluþturulmasý, doðrulanmasý veya deðiþtirilmesine olanak saðlayacak þekilde ihtiyaca göre aylýk, üç 
20aylýk ve yýllýk (Tablo 16) olarak hazýrlanýr.  Tablo 16'da sayýlan raporlar belediyeler tarafýndan 

Yýl içinde mali raporlama
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20 Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliði, Madde 440.

Tablo 16- Yayýmlanma dönemlerine göre mali rapor ve tablolar. 

1- Aylýk olarak hazýrlanabilecek 
rapor ve tablolar

a) Mizan cetveli 

b) Bütçe uygulama sonuçlarý 
tablosu

c) Nakit akým tablosu 

ç) Bütçe gelirlerinin ekonomik 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

d) Bütçe giderlerinin kurumsal 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

e) Bütçe giderlerinin fonksiyonel 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

f) Bütçe giderlerinin finansal 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

g) Bütçe giderlerinin ekonomik 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

ð) Bütçe giderleri ve ödenekler 
tablosu

2- Üçer aylýk dönemler itibariyle 
hazýrlanabilecek rapor ve tablolar,

a) Mizan cetveli 

b) Faaliyet sonuçlarý tablosu 

c) Bütçe uygulama sonuçlarý tablosu 

ç) Nakit akým tablosu

d) Mali varlýk ve yükümlülükler deðiþim 
tablosu 

e) Ýç borç deðiþim tablosu 

f) Dýþ borç deðiþim tablosu 

g) Þarta baðlý varlýk ve yükümlülükler 
tablosu 

ð) Gelirlerin ekonomik sýnýflandýrýlmasý 
tablosu 

h) Giderlerin kurumsal sýnýflandýrýlmasý 
tablosu 

ý) Giderlerin fonksiyonel sýnýflandýrýlmasý 
tablosu 

i) Giderlerin ekonomik sýnýflandýrýlmasý 
tablosu 

j) Bütçe gelirlerinin ekonomik 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

k)  Bütçe giderlerinin kurumsal 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

l) Bütçe giderlerinin fonksiyonel 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

m) Bütçe giderlerinin finansal 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

n) Bütçe giderlerinin ekonomik 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

o) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu

3- Yýllýk olarak hazýrlanacak rapor ve 
tablolar

a) Mizan cetveli 

b) Bilanço  

c) Faaliyet sonuçlarý tablosu 

ç) Bütçe uygulama sonuçlarý tablosu 

d) Nakit akým tablosu 

e) Mali varlýk ve yükümlülükler deðiþim 
tablosu 

f) Ýç borç deðiþim tablosu 

g) Dýþ borç deðiþim tablosu 

ð) Þarta baðlý varlýk ve yükümlülükler 
tablosu 

h) Gelirlerin ekonomik sýnýflandýrýlmasý 
tablosu 

ý) Giderlerin kurumsal sýnýflandýrýlmasý 
tablosu 

i) Giderlerin fonksiyonel sýnýflandýrýlmasý 
tablosu

j) Giderlerin ekonomik sýnýflandýrýlmasý 
tablosu

k) Bütçe gelirlerinin ekonomik 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

l)  Bütçe giderlerinin kurumsal 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

m) Bütçe giderlerinin fonksiyonel 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

n) Bütçe giderlerinin finansal 
sýnýflandýrýlmasý tablosu 

o) Bütçe giderlerinin ekonomik 
sýnýflandýrýlmasý tablosu

ö) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu 



Ödeme yapýldýktan sonra harcama belgeleri ve mali iþlemler üzerinde gerekli profesyonel eðitimi almýþ ve 

bilgiye sahip iç denetçilerce yapýlan kontroller ise “iç denetim” faaliyeti olarak kabul edilmektedir. Kamu 

mali yönetim sisteminde iç denetim üst yöneticiye kamu idaresinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinin 

etkin çalýþýp çalýþmadýðý, harcamalarýn ilgili yasal düzenlemelere uygun yapýlýp yapýlmadýðý, kaynaklarda 

yolsuzluk ve kötüye kullanma gibi iþlemler ile performans kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðý hakkýnda 

idare için bir danýþmanlýk faaliyeti olarak tanýmlanmýþtýr. Bu çerçevede iç denetçiler danýþmanlýk 

görevlerini yürütürlerken hazýrlayacaklarý raporlarda kusurlu olan görevlileri belirleyerek yapýlmasý 

gereken iþlem ve alýnmasý gereken tedbirler hakkýnda üst yöneticileri bilgilendireceklerdir. Ýç denetçiler 

yönetsel faaliyetlerin içinde yer almazlar. Ýdari denetim ve soruþturma yapmazlar.

Ýç denetimi iç kontrolden ayýran en önemli özelliði iç denetimin yönetimden ve iç kontrol sürecinden 
21

baðýmsýz olarak çalýþmasýdýr.  Ýç kontrolde harcama sürecinde rol alan bütün memurlar yürüttükleri 

iþlerle sýnýrlý olarak harcama süreci ve sorumluluðuna katýlmaktadýrlar. Ýç denetçiler ise hiçbir þekilde 

icranýn içinde yer almamaktadýr. Bu þekilde iç denetçilerin yönetimden fonksiyonel baðýmsýzlýðýnýn 

saðlanmasý amaçlanmaktadýr. Ýç Denetçiler Enstitüsü baðýmsýzlýðý þöyle tanýmlamaktadýr: “Ýç denetçiler 

görevlerini objektif ve özgürce yürütebilmeleri konusunda baðýmsýzdýrlar. Baðýmsýzlýk iç denetçilere 

denetimlerinde doðru karar alýnmasýnda adil ve tarafsýz olmalarýnda esastýr. Bu kurumsal 
22konum(mevki) ve tarafsýzlýkla baþarýlabilir”.

Uygulamada, iç denetim hizmeti iki tür asýl faaliyeti kapsar. Bunlar mali iç denetim ve performans 

denetimidir. 

Mali iç denetim (Financial Audit): bütçesel ve mali sistemlerin uygunluk ve saðlamlýk testleri aracýlýðýyla 

deðerlendirilmesidir. Bu denetimler genellikle yýllýk bir plan temelinde yürütülür. Mali denetim, 

muhasebe sistemlerinin etkililiðini, bilgi teknolojileri(IT) sistemlerinin korunmasý ve raporlama 
23faaliyetlerinin deðerlendirilmesini de içerebilir.  Mali iç denetim, diðer mali iþlemlerin yasal 

düzenlemelere uygunluðu yanýnda, muhasebe verilerinin ve mali raporlarýn kalitesi konusunda 

güvence saðlamak üzere iç kontrol sistemlerinin denetlenmesini de içerir.  

Performans denetimi: kurum ya da kuruluþun belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaþtýðýný ve belirlenen 

programlarýn ne ölçüde hayata geçirildiðinin deðerlendirilmesidir. Bu deðerlendirme yapýlýrken, riske 

dayalý maliyet unsuru ile kaynaklarýn etkin ve etkili bir þekilde kullanýmý göz önünde bulundurulmalýdýr. 

Ýç kontrol

Kamu idarelerinin faaliyetleri üzerindeki modern iç kontrol iki þekilde yürütülmektedir. 

Birincisi kamu idaresinin harcama sürecinin her aþamasýnda rol ve sorumluluk alan görevlilerce 

yürütülen iç(yönetsel) kontroldür. Mali iþlemlerin sürecin her aþamasýnda görev alan memurlarca 

kontrol edilmesini gerektiren özelliðinden dolayý, iç(yönetsel) kontrol, süreç kontrolü olarak da 

tanýmlanmaktadýr. Burada mali iþlemleri yürütmekle görevli memurlar yürüttükleri mali hizmetler 

konusunda yeterli bir eðitime tabi tutulurlar. Bundan sonra kamu idaresinin mali hizmetler biriminde 

görevlendirilir ve yürüttükleri mali iþlemlerin ilgili yasal düzenlemelere, idarenin stratejik amaçlarýna 

ve performans hedeflerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar. Ýç kontrolün amacý, iç 

denetimdeki gibi sonucu tespit etmeyi deðil, yanlýþ karar, kaynaklarda savurganlýk, yolsuzluk gibi 

hususlarý önlemektir. 

Ýkincisi, kamu idaresinin mali iþlemlerinin ilgili yasal düzenlemelere uygunluðu ve performans 

denetimini içeren ve harcama sonrasýnda iç denetçilerce yürütülen iç denetimdir. Burada iç denetim bu 

görevi profesyonel olarak yürüten iç denetçiler tarafýndan, ilgili kamu idaresinin geçmiþ belli bir 

döneme ait mali iþlemlerinin ilgili mali yasalara uygun olarak yürütülüp yürütülmediði, kendilerine 

tahsis edilen mali kaynaklarla performans kriterlerini gerçekleþtirip gerçekleþtirmediklerinin tespiti ve 

sonuçtan üst yöneticinin raporla bilgilendirilmesi þeklinde yürütülür. Bu özelliðinden dolayý iç denetim 

üst yöneticiye danýþmanlýk görevi olarak da ifade edilmektedir. 

Ýç denetçiler hiçbir þekilde idarenin iþlemlerine karýþmazlar, harcama sürecinde görev almazlar. Ýç 

denetçiler tarafýndan yürütülen iç denetim faaliyetinin amacý kamu idaresinin üst yöneticisine idarenin 

örgütsel yapýsý, kurulan mali yönetim ve kontrol sistemlerinin çalýþmasý, faaliyetlerin ilgili yasal 

düzenlemelere uygunluðu ve sunulan hizmetlerin kalitesinin ve miktarýnýn idarenin performans 

kriterlerine uygunluðu hakkýnda danýþmanlýk görevi yapmaktýr. Ýç denetçiler tarafýndan yürütülecek iç 

denetim faaliyeti mali uygunluk denetimi ve performans denetimini içermektedir. 

Ýç kontrol kavramý, kamu mali yönetim sistemimizde, bir kamu idaresinin harcama kararýnýn 

alýnmasýndan ödeme aþamasýna kadar geçen yönetim süreci ile ödeme yapýldýktan sonra profesyonel 

iç denetçilerce yürütülen iç denetim faaliyetlerinin hepsini kapsar. Ödemeden önce harcama sürecinde 

rol ve sorumluluk alan görevlilerce harcama sürecinin her aþamasýnda gerçekleþtirilen yönetsel 

kontroller “süreç kontrolü” olarak tanýmlanmaktadýr. 

“Ýç kontrol sistemi” belediyelerde hem harcama sürecince görev alan memurlarca gerçekleþtirilen 

yönetsel kontrolleri ve hem de harcama sonrasýnda profesyonel iç denetçilerce yapýlan iç denetimlerin 

bütününü kapsar. 
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(1)Harcama Öncesi:  Süreç (Yönetsel) Kontroller (2) Harcama sonrasý: Ýç Denetim

21 Baltacý, Mustafa, Yýlmaz, Serdar, Keeping An Eye On Subnational Governments: Internal Control And Audit 
At Local Levels, World Bank Institute, Washington, D.C. 2006, sayfa 23.

22 Allen, Richard, Tommasi, Danial, Managing Public Expenditure: A Referance Book for Transition Countries, 
OECD:SIGMA 2001

23 Allen, Richard, Tommasi, Danial, Managing Public Expenditure: A Referance Book for Transition Countries, 
OECD:SIGMA 2001

Bunlarýn dýþýnda, dünyada, belediyelerin seçim dönemlerinde, rapor ve tablo yayýmlama sürelerini 

beklemeden yukarýda sayýlan raporlarý seçimden makul bir süre önce,  yerel kamuoyuna 

açýklamalarýnýn seçmenler önündeki tartýþmalarýnýn saðlýklý zeminde yapýlmasýna katký saðlayacaðý ileri 

sürülmektedir. 



Ödeme yapýldýktan sonra harcama belgeleri ve mali iþlemler üzerinde gerekli profesyonel eðitimi almýþ ve 

bilgiye sahip iç denetçilerce yapýlan kontroller ise “iç denetim” faaliyeti olarak kabul edilmektedir. Kamu 

mali yönetim sisteminde iç denetim üst yöneticiye kamu idaresinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinin 

etkin çalýþýp çalýþmadýðý, harcamalarýn ilgili yasal düzenlemelere uygun yapýlýp yapýlmadýðý, kaynaklarda 

yolsuzluk ve kötüye kullanma gibi iþlemler ile performans kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðý hakkýnda 

idare için bir danýþmanlýk faaliyeti olarak tanýmlanmýþtýr. Bu çerçevede iç denetçiler danýþmanlýk 

görevlerini yürütürlerken hazýrlayacaklarý raporlarda kusurlu olan görevlileri belirleyerek yapýlmasý 

gereken iþlem ve alýnmasý gereken tedbirler hakkýnda üst yöneticileri bilgilendireceklerdir. Ýç denetçiler 

yönetsel faaliyetlerin içinde yer almazlar. Ýdari denetim ve soruþturma yapmazlar.

Ýç denetimi iç kontrolden ayýran en önemli özelliði iç denetimin yönetimden ve iç kontrol sürecinden 
21

baðýmsýz olarak çalýþmasýdýr.  Ýç kontrolde harcama sürecinde rol alan bütün memurlar yürüttükleri 

iþlerle sýnýrlý olarak harcama süreci ve sorumluluðuna katýlmaktadýrlar. Ýç denetçiler ise hiçbir þekilde 

icranýn içinde yer almamaktadýr. Bu þekilde iç denetçilerin yönetimden fonksiyonel baðýmsýzlýðýnýn 

saðlanmasý amaçlanmaktadýr. Ýç Denetçiler Enstitüsü baðýmsýzlýðý þöyle tanýmlamaktadýr: “Ýç denetçiler 

görevlerini objektif ve özgürce yürütebilmeleri konusunda baðýmsýzdýrlar. Baðýmsýzlýk iç denetçilere 

denetimlerinde doðru karar alýnmasýnda adil ve tarafsýz olmalarýnda esastýr. Bu kurumsal 
22konum(mevki) ve tarafsýzlýkla baþarýlabilir”.

Uygulamada, iç denetim hizmeti iki tür asýl faaliyeti kapsar. Bunlar mali iç denetim ve performans 

denetimidir. 

Mali iç denetim (Financial Audit): bütçesel ve mali sistemlerin uygunluk ve saðlamlýk testleri aracýlýðýyla 

deðerlendirilmesidir. Bu denetimler genellikle yýllýk bir plan temelinde yürütülür. Mali denetim, 

muhasebe sistemlerinin etkililiðini, bilgi teknolojileri(IT) sistemlerinin korunmasý ve raporlama 
23faaliyetlerinin deðerlendirilmesini de içerebilir.  Mali iç denetim, diðer mali iþlemlerin yasal 

düzenlemelere uygunluðu yanýnda, muhasebe verilerinin ve mali raporlarýn kalitesi konusunda 

güvence saðlamak üzere iç kontrol sistemlerinin denetlenmesini de içerir.  

Performans denetimi: kurum ya da kuruluþun belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaþtýðýný ve belirlenen 

programlarýn ne ölçüde hayata geçirildiðinin deðerlendirilmesidir. Bu deðerlendirme yapýlýrken, riske 

dayalý maliyet unsuru ile kaynaklarýn etkin ve etkili bir þekilde kullanýmý göz önünde bulundurulmalýdýr. 
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Kamu idarelerinin faaliyetleri üzerindeki modern iç kontrol iki þekilde yürütülmektedir. 

Birincisi kamu idaresinin harcama sürecinin her aþamasýnda rol ve sorumluluk alan görevlilerce 
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Ýç denetçiler hiçbir þekilde idarenin iþlemlerine karýþmazlar, harcama sürecinde görev almazlar. Ýç 
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21 Baltacý, Mustafa, Yýlmaz, Serdar, Keeping An Eye On Subnational Governments: Internal Control And Audit 
At Local Levels, World Bank Institute, Washington, D.C. 2006, sayfa 23.

22 Allen, Richard, Tommasi, Danial, Managing Public Expenditure: A Referance Book for Transition Countries, 
OECD:SIGMA 2001

23 Allen, Richard, Tommasi, Danial, Managing Public Expenditure: A Referance Book for Transition Countries, 
OECD:SIGMA 2001

Bunlarýn dýþýnda, dünyada, belediyelerin seçim dönemlerinde, rapor ve tablo yayýmlama sürelerini 

beklemeden yukarýda sayýlan raporlarý seçimden makul bir süre önce,  yerel kamuoyuna 

açýklamalarýnýn seçmenler önündeki tartýþmalarýnýn saðlýklý zeminde yapýlmasýna katký saðlayacaðý ileri 

sürülmektedir. 



Ýç denetçi, kurumlarýn hedefleri ve görevleri çerçevesinde, var olan insan sermayesini de 
24deðerlendirir.   Performans denetimi belirli bir faaliyetin etkin, etkili ve ekonomik sonuçlar doðuracak 

þekilde tamamlanýp tamamlanmadýðýnýn denetlenmesini amaçlar. Bu bir kurumun performansý 

hakkýnda yeterli kanaat edinilebilmesi için objektif bir deðerlendirmedir.  

Ýç denetim, hata, yolsuzluk veya eksik uygulama ihtimallerini en aza indirmek amacýyla baðlý olduðu 

yönetim tarafýndan kendisine kurumun sistemlerini ve uygulamalarýný kontrol etme ve deðerlendirme 

görevi verilen, bir bakanlýk veya diðer bir kamu kuruluþunun bünyesindeki bir birim veya departman 
25tarafýndan gerçekleþtirilen denetim faaliyetidir .

Yeni kamu yönetim sistemimizde belediyelerde denetimi önce idari ve mali denetim olarak, sonra da 

bunlarýn kimler tarafýndan yapýldýðýna baðlý olarak iç ve dýþ denetimler olarak ikiye ayýrmamýz 

gerekmektedir.

a. Belediyelerde idari denetim:

Belediyelerin idari denetimi iç ve dýþ denetim olarak iki þekilde yapýlýr (Tablo 17).

Belediyelerde içsel idari denetim: Belediyelerde içsel idari denetimler birisi yönetici konumundaki amirler 

tarafýndan düzenli olarak yapýlan idari denetimler ve diðeri belediye müfettiþlerince belirli bir program 

çerçevesinde yapýlan denetimler olmak üzere iki þekilde yürütülür. Birincisinde yönetici konumundaki 

memurlar birimlerinin yürüttükleri her türlü idari iþlemleri sürekli olarak her aþamada denetlemek ve 

iþlemlerin etkin ve kanunlara uygun olarak gerçekleþtirilmesinden sorumludurlar. Belediyelerde 

müfettiþlerin idari denetimleri ise belirli bir program çerçevesinde belediye baþkaný adýna belediyenin 

idari birimlerinde gerçekleþtirilen iþlemlerin kanunlara uygunluðu ve etkinliði üzerinde yapýlan 

denetimlerdir. Bu denetimlerle belediyenin idari birimlerinde iþlemlerin etkin bir þekilde yürütülmesi ve 

iþlemlerin yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleþtirilmesi ve varsa yasalara uygun olmayan 

iþlemlerin tespiti ve ilgililer hakkýnda gerekli inceleme ve soruþturmalarýn yapýlmasý amaçlanýr.

Belediyelerde denetim

24 Allen, Richard, Tommasi, Danial, Managing Public Expenditure: A Referance Book for Transition Countries, 
OECD:SIGMA 2001

25 Allen, Richard, Tommasi, Danial, Managing Public Expenditure: A Referance Book for Transition Countries, 
OECD:SIGMA 2001

Belediyelerin dýþsal idari denetimi: Anayasamýza göre yerel yönetimler merkezi yönetimin vesayet 

denetimine tabidir. Ýçiþleri Bakanlýðý belediyeler ve baðlý idareler üzerinde mülkiye müfettiþleri ve 

mahalli idareler kontrolörleri aracýlýðý ile idari denetim yetkisi kullanmaktadýr. 5393 sayýlý Belediye 

Kanunu, Ýçiþleri Bakanlýðýna belediyenin malî iþlemler dýþýnda kalan diðer idarî iþlemlerini, hukuka 
26uygunluk ve idarenin bütünlüðü açýsýndan denetleme yetkisi vermiþtir.  Ýçiþleri Bakanlýðý belediyeler 

üzerinde, yýllýk programlý ve gerek duyulan hallerde özel denetim þeklinde idari denetim yetkisini 

kullanmaktadýr. 5393 sayýlý Yasa'nýn yürürlüðe girmesiyle vali ve kaymakamlarýn belediyeler üzerinde 

teftiþ yetkilerinin uygulama olanaðý kalmamýþtýr. Ancak, vali ve kaymakamlar, 4483 sayýlý Yasa hükmü 

gereði görevleri ile ilgili bir suç iþleyen belediye memurlarý ile ilk kademe ve kasaba belediye baþkan ve 
27meclis üyeleri hakkýnda ön inceleme yaptýrarak soruþturma izni verebilirler.  

b. Belediyelerin mali denetimi:

Belediyelerde mali denetimi içsel ve dýþsal olmak üzere iki þekilde yapýlmaktadýr.

Belediyelerin içsel mali denetimi: Belediyelerde içsel mali denetimler harcama öncesi süreç kontrolleri 

ve harcama sonrasý iç denetçilerce yapýlan mali uygunluk ve performans denetimi þeklinde 

yapýlmaktadýr. Bunun yanýnda nüfusu 10.000'in üstünde olan belediyelerde, belediye meclisine kendi 

üyeleri arasýndan siyasi parti temsilcileri arasýndan seçilecek üç ile beþ kiþi arasýnda denetim komisyonu 
28

oluþturma imkâný getirilmiþtir.  Her yýl seçilecek ve bir önceki yýlýn gelir ve giderleri ile bunlara iliþkin 

hesap kayýt ve iþlemlerini denetleyen denetim komisyonu, gerekirse uzman kiþilerden de yararlanarak 

raporlar hazýrlayabilirler. 

Meclis denetim komisyonu, üyelerinin seçimle gelmesi, siyasi parti gruplarý ile baðýmsýz üyelerin 

meclisteki oranlarý kadar temsil edilmeleri ve komisyon raporlarý hakkýnda meclise bilgi verilmesi 

nedeniyle belediyelerin iç denetim mekanizmasý içerisinde fonksiyonel baðýmsýzlýðý en fazla olan 

denetim þekli gibi görünmektedir. Bununla birlikte denetim komisyonu üyelerinin denetime iliþkin bilgi 

ve deneyimi denetimin baþarýsý konusunda belirleyici olmaktadýr. Bu nedenle siyasi partilerin yerel 

seçimlerde meclis üyesi adaylarý arsýnda denetim komisyonuna üye olabilecek nitelikte adaylara yer 

vermeleri önem taþýmaktadýr.

Belediyelerin dýþsal mali denetimi: Belediyelerde dýþsal mali denetimler Sayýþtay tarafýndan 

yapýlmaktadýr. Sayýþtay'ýn belediyeler ve baðlý idareler üzerinde yapmýþ olduðu denetim Anayasanýn 

127'nci maddesinde düzenlenmiþ olan idari vesayet kapsamýnda bir denetim deðil, Parlamento 
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Üst yönetici olan belediye baþkanlarýnýn, hesap verme sorumluluðu çerçevesinde, her yýl faaliyet 

raporlarý düzenleme yükümlülüðü bulunmaktadýr.  Belediye baþkanlarý harcama yetkilileri tarafýndan 

hazýrlanan birim faaliyet sonuçlarýný gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek belediye meclisine 
32sunarlar. Faaliyet raporlarýnda  belediyenin gelir ve gider hedefleri ve gerçekleþmeleri, baðlý kuruluþ ve 

iþletmeler ile belediye ortaklýklarýnýn iç ve dýþ borç durumu, insan kaynaklarý ve fiziki kaynaklar, 

belediye bütçesinden yapýlan yardým ve sosyal hizmet harcamalarý, stratejik planlama ve performans 

esaslý bütçe uygulamalarý, iç denetim sonuçlarý, yatýrýmlar ve gelecek yýllara yaygýn yüklenmelere iliþkin 

bilgi ve deðerlendirmelere yer verilir. Faaliyet raporlarý belediyelerin:

1-  Fiziksel, örgütsel, bilgi ve teknoloji, insan kaynaklarý, sunulan hizmetler yönetim ve kontrol sistemi 

gibi idari bilgiler,

2- Bütçe uygulama sonuçlarý, temel mali tablolara iliþkin bilgiler, mali denetim sonuçlarý gibi mali 

bilgiler ve

3- Faaliyet ve projeler, performans sonuçlarý tablosu, performans sonuçlarýnýn deðerlendirmesi, 

performans bilgi sisteminin deðerlendirilmesi gibi belediyenin performans bilgilerini birlikte 

içermesi nedeniyle önemli bir baþvuru kaynaðýdýr. 

Faaliyet raporu dýþýnda belediyenin toplam giderleri içindeki genel yönetim maliyetleri; bunlarýn ne 

kadarýnýn personel giderlerinin oluþturduðu; personel giderlerinin toplam giderler içindeki oraný; 

yatýrýmlarýn toplam giderlere oraný (Tablo 18); yatýrýmlarýn mahalleler arasýndaki daðýlýmý; sosyal 

transferlerle ayni ve nakdi yardým yapýlan hane halký sayýsý; yükümlülüklerdeki deðiþmeler ve nedenleri 

gibi belediye yönetiminin etkinliðini gösteren istatistiksel verilerin muhasebe verilerinden yararlaný-

larak hazýrlanmasý ve saydamlýk anlayýþý içinde paylaþýlmasý gerekir.

(TBMM) adýna yapýlan bir denetimdir. Yasama organý adýna yapýlan Sayýþtay denetiminin fonksiyonel 

baðýmsýzlýðýnýn daha fazla olduðu kabul edilir. 

Sayýþtay tarafýndan belediyeler ve baðlý idarelerin harcama sonrasý “dýþ mali denetimi” genel kabul 

görmüþ uluslararasý denetim standartlarý esas alýnarak yapýlýr. Bu denetimin amacý, hesap verme 

sorumluluðu çerçevesinde, belediyelerin malî faaliyet, karar ve iþlemlerinin; kanunlara, kurumsal 

amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarýnýn Türkiye Büyük Millet 
29Meclisine raporlanmasýdýr.  Sayýþtay, belediyelerde, idari, adli ve cezai bir soruþturma, kovuþturma 

veya yargýlama  yapmaz. Sayýþtay belediyelerde yaptýðý mali denetim, kamu zararlarýnýn tespiti ve 

ilgililerinden tazminine yönelik olan, mali uygunluk denetimi ile performans denetimini kapsar. 

Muhasebe verilerinden elde edilen bilanço, faaliyet tablosu, nakit akým tablosu gibi mali raporlar ile 

bütçe uygulamasý sonuçlarýný gösteren tablolar muhasebe raporlarý olarak hazýrlanýr ve yerel 

paydaþlarýn kullanýmýna sunulur. Ancak, bu rapor ve tablolarda açýklanan rakamlar sadece belediyenin 

mali iþlemlerinin sonuçlarýna iliþkin olup, çoðu zaman ne anlama geldiðinin herkes tarafýndan 

anlaþýlabilmesi zordur. Belediye faaliyetleri ile ilgilenenler daha çok hayatlarýný kolaylaþtýrmak için 

belediyenin hangi hizmetleri yaptýðýný ve bunlarýn sonuçlarý ile ilgilidir. 

Muhasebe verilerinin diðer istatistiklerle sunulmasý

42 43

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Belediye bütçeleri

29 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 68'inci maddesi. 

30 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 77'nci maddesi.

31 4483 sayýlý Memurlar ve Diðer Kamu Görevlilerinin Yargýlanmasý Hakkýnda Kanun hükümlerine göre ön 
inceleme yapýlýr ve sonuçlandýrýlýr. 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.5018 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.4483 
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http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.100278 

Faaliyet raporu nisan ayý toplantýsýnda belediye baþkaný tarafýndan meclise sunulur. Raporun bir örneði 

Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderilir ve kamuoyuna da açýklanýr. Belediyenizin faaliyet raporunu Nisan ayýnýn 

ilk haftasý içinde yapýlan meclis toplantýsýný takiben talep edebilirsiniz.

Tablo 18- Ekonomik sýnýflandýrmaya göre harcamalarýn toplam harcamalar 
                içindeki aðýrlýklarý

Tutarý Toplam harcamalara 
Harcamanýn türü (YTL) oraný (%)

Personel harcamalarý 23.546.000 40,35

Yatýrým harcamala 15.234.000 26,10

Cari transferler 5.678.000 9,73

Mal ve hizmet alýmlarý 8.467.000 14,51

Diðer harcamalar 5.432.000 9,31

Toplam 58.357.000 100

rý

Belediye harcamalarýnýn eðitim, saðlýk, 

genel yönetim gibi hangi fonksiyonlar 

için ve hangi oranlarda kullanýldýðý ise 

harcamalarýn fonksiyonel sýnýflandýr-

masý tablosundan elde edilebilir. Bu 

konuda daha fazla açýklama için sayfa 

103’te yer alan “Harcamalarýn fonksi-

yonel sýnýflandýrýlmasý” bölümüne 

bakabilirsiniz.

Genel olarak belediyeler üzerinde dýþ mali denetim Sayýþtay tarafýndan yapýlýr. Ýçiþleri Bakanlýðý 

belediyeler üzerinde özel hallerde sýnýrlý olarak mali denetim yapma yetkisine sahiptir. Belediyenin malî 

yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uðradýðý, belirgin yolsuzluk veya kamu zararýna yönelik 

emarelerin ortaya çýktýðý durumlarda, belediye baþkanýnýn talep etmesi veya doðrudan Baþbakanýn 

onayý üzerine Ýçiþleri Bakanýnýn onayý üzerine, yetkili denetim elemanlarý, ilgili belediyenin tüm malî 

yönetim ve kontrol sistemlerini, malî karar ve iþlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiþ eder ve 

bu teftiþler sonucunda düzenlenecek raporlarýn bir örneði Ýç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir 
30örneði de gerekli iþlemlerin yapýlmasý için ilgili vali veya belediye baþkanýna gönderilir.

 Ýdari ve mali iþlem ayrýmý yapýlmaksýzýn belediyenin bütün iþ ve iþlemleriyle ilgili olarak usulsüzlük 

yapýldýðý ihbarý üzerine büyükþehir, il ve ilçe belediye baþkan ve meclis üyeleri hakkýnda Ýçiþleri Bakaný, 

kasaba belediye baþkaný, meclis üyeleri ve belediye memurlarý hakkýnda ise, baðlýlýðýna göre vali ve 

kaymakamlarca ön inceleme (soruþturma) yaptýrýlýr ve suç iþledikleri kanaatine varýlmasý halinde 

soruþturma izni verilerek bu kiþilerin yargýlanmalarý saðlanýr. Kasaba belediye baþkaný, meclis üyeleri ve 

belediye memurlarý hakkýnda vali ve kaymakamlarýn talep etmeleri halinde, ön inceleme Ýçiþleri 
31Bakanlýðýnca yapýlýr.  



Üst yönetici olan belediye baþkanlarýnýn, hesap verme sorumluluðu çerçevesinde, her yýl faaliyet 

raporlarý düzenleme yükümlülüðü bulunmaktadýr.  Belediye baþkanlarý harcama yetkilileri tarafýndan 

hazýrlanan birim faaliyet sonuçlarýný gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek belediye meclisine 
32sunarlar. Faaliyet raporlarýnda  belediyenin gelir ve gider hedefleri ve gerçekleþmeleri, baðlý kuruluþ ve 

iþletmeler ile belediye ortaklýklarýnýn iç ve dýþ borç durumu, insan kaynaklarý ve fiziki kaynaklar, 

belediye bütçesinden yapýlan yardým ve sosyal hizmet harcamalarý, stratejik planlama ve performans 

esaslý bütçe uygulamalarý, iç denetim sonuçlarý, yatýrýmlar ve gelecek yýllara yaygýn yüklenmelere iliþkin 

bilgi ve deðerlendirmelere yer verilir. Faaliyet raporlarý belediyelerin:

1-  Fiziksel, örgütsel, bilgi ve teknoloji, insan kaynaklarý, sunulan hizmetler yönetim ve kontrol sistemi 

gibi idari bilgiler,

2- Bütçe uygulama sonuçlarý, temel mali tablolara iliþkin bilgiler, mali denetim sonuçlarý gibi mali 

bilgiler ve

3- Faaliyet ve projeler, performans sonuçlarý tablosu, performans sonuçlarýnýn deðerlendirmesi, 

performans bilgi sisteminin deðerlendirilmesi gibi belediyenin performans bilgilerini birlikte 

içermesi nedeniyle önemli bir baþvuru kaynaðýdýr. 

Faaliyet raporu dýþýnda belediyenin toplam giderleri içindeki genel yönetim maliyetleri; bunlarýn ne 

kadarýnýn personel giderlerinin oluþturduðu; personel giderlerinin toplam giderler içindeki oraný; 

yatýrýmlarýn toplam giderlere oraný (Tablo 18); yatýrýmlarýn mahalleler arasýndaki daðýlýmý; sosyal 

transferlerle ayni ve nakdi yardým yapýlan hane halký sayýsý; yükümlülüklerdeki deðiþmeler ve nedenleri 

gibi belediye yönetiminin etkinliðini gösteren istatistiksel verilerin muhasebe verilerinden yararlaný-

larak hazýrlanmasý ve saydamlýk anlayýþý içinde paylaþýlmasý gerekir.

(TBMM) adýna yapýlan bir denetimdir. Yasama organý adýna yapýlan Sayýþtay denetiminin fonksiyonel 

baðýmsýzlýðýnýn daha fazla olduðu kabul edilir. 

Sayýþtay tarafýndan belediyeler ve baðlý idarelerin harcama sonrasý “dýþ mali denetimi” genel kabul 

görmüþ uluslararasý denetim standartlarý esas alýnarak yapýlýr. Bu denetimin amacý, hesap verme 

sorumluluðu çerçevesinde, belediyelerin malî faaliyet, karar ve iþlemlerinin; kanunlara, kurumsal 

amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarýnýn Türkiye Büyük Millet 
29Meclisine raporlanmasýdýr.  Sayýþtay, belediyelerde, idari, adli ve cezai bir soruþturma, kovuþturma 

veya yargýlama  yapmaz. Sayýþtay belediyelerde yaptýðý mali denetim, kamu zararlarýnýn tespiti ve 

ilgililerinden tazminine yönelik olan, mali uygunluk denetimi ile performans denetimini kapsar. 

Muhasebe verilerinden elde edilen bilanço, faaliyet tablosu, nakit akým tablosu gibi mali raporlar ile 

bütçe uygulamasý sonuçlarýný gösteren tablolar muhasebe raporlarý olarak hazýrlanýr ve yerel 

paydaþlarýn kullanýmýna sunulur. Ancak, bu rapor ve tablolarda açýklanan rakamlar sadece belediyenin 

mali iþlemlerinin sonuçlarýna iliþkin olup, çoðu zaman ne anlama geldiðinin herkes tarafýndan 

anlaþýlabilmesi zordur. Belediye faaliyetleri ile ilgilenenler daha çok hayatlarýný kolaylaþtýrmak için 

belediyenin hangi hizmetleri yaptýðýný ve bunlarýn sonuçlarý ile ilgilidir. 

Muhasebe verilerinin diðer istatistiklerle sunulmasý

42 43

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Belediye bütçeleri

29 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 68'inci maddesi. 

30 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 77'nci maddesi.

31 4483 sayýlý Memurlar ve Diðer Kamu Görevlilerinin Yargýlanmasý Hakkýnda Kanun hükümlerine göre ön 
inceleme yapýlýr ve sonuçlandýrýlýr. 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.5018 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.4483 
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http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.100278 

Faaliyet raporu nisan ayý toplantýsýnda belediye baþkaný tarafýndan meclise sunulur. Raporun bir örneði 

Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderilir ve kamuoyuna da açýklanýr. Belediyenizin faaliyet raporunu Nisan ayýnýn 

ilk haftasý içinde yapýlan meclis toplantýsýný takiben talep edebilirsiniz.

Tablo 18- Ekonomik sýnýflandýrmaya göre harcamalarýn toplam harcamalar 
                içindeki aðýrlýklarý

Tutarý Toplam harcamalara 
Harcamanýn türü (YTL) oraný (%)

Personel harcamalarý 23.546.000 40,35

Yatýrým harcamala 15.234.000 26,10

Cari transferler 5.678.000 9,73

Mal ve hizmet alýmlarý 8.467.000 14,51

Diðer harcamalar 5.432.000 9,31

Toplam 58.357.000 100

rý

Belediye harcamalarýnýn eðitim, saðlýk, 

genel yönetim gibi hangi fonksiyonlar 

için ve hangi oranlarda kullanýldýðý ise 

harcamalarýn fonksiyonel sýnýflandýr-

masý tablosundan elde edilebilir. Bu 

konuda daha fazla açýklama için sayfa 

103’te yer alan “Harcamalarýn fonksi-

yonel sýnýflandýrýlmasý” bölümüne 

bakabilirsiniz.

Genel olarak belediyeler üzerinde dýþ mali denetim Sayýþtay tarafýndan yapýlýr. Ýçiþleri Bakanlýðý 

belediyeler üzerinde özel hallerde sýnýrlý olarak mali denetim yapma yetkisine sahiptir. Belediyenin malî 

yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uðradýðý, belirgin yolsuzluk veya kamu zararýna yönelik 

emarelerin ortaya çýktýðý durumlarda, belediye baþkanýnýn talep etmesi veya doðrudan Baþbakanýn 

onayý üzerine Ýçiþleri Bakanýnýn onayý üzerine, yetkili denetim elemanlarý, ilgili belediyenin tüm malî 

yönetim ve kontrol sistemlerini, malî karar ve iþlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiþ eder ve 

bu teftiþler sonucunda düzenlenecek raporlarýn bir örneði Ýç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir 
30örneði de gerekli iþlemlerin yapýlmasý için ilgili vali veya belediye baþkanýna gönderilir.

 Ýdari ve mali iþlem ayrýmý yapýlmaksýzýn belediyenin bütün iþ ve iþlemleriyle ilgili olarak usulsüzlük 

yapýldýðý ihbarý üzerine büyükþehir, il ve ilçe belediye baþkan ve meclis üyeleri hakkýnda Ýçiþleri Bakaný, 

kasaba belediye baþkaný, meclis üyeleri ve belediye memurlarý hakkýnda ise, baðlýlýðýna göre vali ve 

kaymakamlarca ön inceleme (soruþturma) yaptýrýlýr ve suç iþledikleri kanaatine varýlmasý halinde 

soruþturma izni verilerek bu kiþilerin yargýlanmalarý saðlanýr. Kasaba belediye baþkaný, meclis üyeleri ve 

belediye memurlarý hakkýnda vali ve kaymakamlarýn talep etmeleri halinde, ön inceleme Ýçiþleri 
31Bakanlýðýnca yapýlýr.  



Meclisin katkýsý 

Mahalle yönetiminin katkýsý 

Kent konseyinin katkýsý 

Sivil toplum örgütlerinin katkýsý

Kent sakinlerinin katkýsý 

Belediye meclisi belediyenin karar organýdýr. Belediye meclisi seçilmiþ üyelerden oluþur. Belediye 

meclisleri oluþumu itibariyle kette yaþayanlarýn siyasi tercihlerini yansýtýrlar. Stratejik planlarýn ve 

bütçelerin hazýrlanmasýnda katýlýmcýlýðý saðlamada meclislerin önemli rolü vardýr. Belediye bütçelerine 

son þekli belediye meclisince verilir. Bütçeler belediye meclisinin bir kararýdýr. Stratejik planlarý ile yatýrým 

ve çalýþma programlarýný, belediye faaliyetlerinin ve personelin performans ölçütlerini görüþmek ve 

karar baðlamak meclisin görevidir. 

5393 sayýlý Belediye Yasasý'nýn yürürlüðe girmesiyle mahalle yönetimlerinin kurumsal yapýlarý 

güçlendirilmiþtir. Muhtarlar belde halký ile belediye yönetimi arasýnda iletiþimi saðlarlar. Paydaþ 

isteklerinin mahalle bazýnda belediye yönetimine yansýtýlmasýnda ve baský oluþturulmasýnda 

muhtarlar önemli rol oynarlar. Bütçe dâhil olmak üzere kararlarýnda mahallenin ortak isteklerini göz 

önünde bulundurmak ve hizmetlerini mahallenin ihtiyaçlarýna uygun biçimde yürütülmesini saðlamak 
33

belediyelerin görevleri arasýndadýr.

Kent konseyleri bütçenin katýlýmcý olarak yapýlmasý için elveriþli bir ortam saðlar. Yeni düzenlemelerle 

kent konseyinin oluþturulmasý zorunlu hale getirilmiþtir. Kent konseyi, kamu kurumu niteliðindeki 

meslek kuruluþlarýnýn, sendikalarýn, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, 

siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ve mahalle muhtarlarýnýn temsilcilerinin katýlýmý ile 

oluþur. Kent konseyinde oluþturulan görüþler belediye meclisinin ilk toplantýsýnda gündeme alýnarak 
34

deðerlendirilir ve bütçe hazýrlama sürecinde bu görüþlerden yararlanýlýr.

Sivil toplum örgütleri kentin önceliklerinin daha doðru belirlenerek kamu hizmetlerinin daha etkili bir 

þekilde saðlamasý konusunda belediyelere iki türlü katký saðlayabilir. Birincisi sivil toplum örgütlerinin 

uzman olduklarý konularda görüþ paylaþýmýnda bulunmak ikincisi ise temsil ettikleri kitlelerin ihtiyaç, 

beklenti ve çýkarlarýný yansýtmaktýr. Katýlýmcýlýðý benimsemiþ belediyeler bütçe hazýrlama ve diðer karar 

aþamalarýnda sivil toplum örgütlerinin gönüllü uzmanlýklarýndan faydalanmak ve kamuoyu desteði 

saðlamak için bu kuruluþlarýn karar mekanizmalarýna katýlýmlarýný teþvik ederler. 

Kentte yaþayan bireyler belediye hizmetlerine iliþkin olarak yaþadýðý kent, mahalle, cadde ve sokak gibi 

yerlerle ilgili dilek ve isteklerini birlikte veya ayrý ayrý belediye yönetimine ileterek karþýlanmasýný 

Paydaþlarýn 
katkýsý ve katýlýmý

Belediye bütçesinin paydaþlarýný içsel ve dýþsal paydaþlar olarak ayýrabiliriz. Ýçsel paydaþlar belediye 

içinde bütçe hazýrlama, uygulama ve kesin hesabýn mecliste kabul edilmesine kadar geçen süreçte 

bütçeye etki eden kiþi ve birimlerdir. Bu süreçte içsel paydaþlar bütçenin bir þekilde sahibi olup 

hazýrlanmasý ve uygulanmasýndan hem idari ve hem de mali bakýmdan sorumlu olan görevlilerdir. 

Dýþsal paydaþlar ise bütçe sürecine doðrudan etki etmeyen, ancak belediye tarafýndan bilgi ve 

önerilerinden yararlanmak üzere bütçe sürecine dâhil edilen, çoðunlukla beldede yerleþik olan ve 

belediye hizmetlerinden yarar saðlayan sivil toplum kuruluþlarý, mahalle muhtarlarý, meslek 

kuruluþlarý, bir þekilde bir araya gelip örgütsel bütünlük oluþturan topluluklardýr. Belediyenin stratejik 

planý, imar uygulamalarý, çevre koruma gibi hizmetlerinin baþarýlý bir þekilde uygulanmasý dýþsal 

paydaþlarýn bu tür hizmetlere iliþkin projeleri benimsemeleri ve desteklemelerine baðlýdýr. O nedenle 

dýþsal paydaþlar kentin geleceðini belirleyecek stratejik plan, yýllýk bütçe kararlarý ve iç ve dýþ 

kaynaklardan desteklenen projelerin hazýrlanmasý ve uygulanmasý sürecinde benimsenmesi ve 

sonuçlandýrýlmasýna önemli destek verebilir.  

Kentte yaþayanlar ve kent sakinleri belediyenin önemli paydaþýdýrlar. Kent sakinleri çeþitli sosyal 

gruplardan oluþurlar. Çocuklar, kadýnlar, yaþlýlar, çeþitli meslek ve sanat erbabý gibi gruplar bunlarýn 

bazýlarýdýr. Sosyal gruplarýn bir kýsmý örgütlü olmasýna raðmen, örgütlü olmayan sosyal gruplar 

çoðunluðu oluþtururlar. 

Belediyelerin hizmet planlamasý yaparken kent sakinlerinin ve sosyal gruplarýn görüþ ve önerilerinden 

faydalanmasý paydaþ desteðinin alýnmasýný ve hizmetlerin benimsenmesini saðlar. 

 

Yerel yönetimlerin bütçelerinin katýlýmcýlýk esaslarýna göre hazýrlanmasý gerekir. Bu katýlýmcýlýk paydaþ 

gruplarýnýn katýlýmlarý ile saðlanabilir. 

Bütçeler, belediyenin stratejik plânýna ve performans programýna uygun olarak hazýrlanýr. Stratejik 

planlarýn kent halkýnca benimsenmesi için hazýrlanmasýnda paydaþ katkýsýnýn saðlanmasý gerekir. Bu 

þekilde kent halkýnýn desteðini alan stratejik planlar esas alýnarak hazýrlanan bütçeler, dolaylý olarak 

paydaþ katkýsýný yansýtýrlar. Nüfusu 50.000'den aþaðý olan belediyelerde stratejik plan hazýrlama 

zorunluluðu bulunmamakla beraber, isterlerse hazýrlayabilirler.  

Stratejik plana paydaþ katkýsý 

44 45

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Paydaþlarýn katkýsý ve katýlýmý

33 5393 sayýlý Belediye Kanunu 9'uncu maddesi.
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Meclisin katkýsý 

Mahalle yönetiminin katkýsý 

Kent konseyinin katkýsý 

Sivil toplum örgütlerinin katkýsý

Kent sakinlerinin katkýsý 

Belediye meclisi belediyenin karar organýdýr. Belediye meclisi seçilmiþ üyelerden oluþur. Belediye 

meclisleri oluþumu itibariyle kette yaþayanlarýn siyasi tercihlerini yansýtýrlar. Stratejik planlarýn ve 

bütçelerin hazýrlanmasýnda katýlýmcýlýðý saðlamada meclislerin önemli rolü vardýr. Belediye bütçelerine 

son þekli belediye meclisince verilir. Bütçeler belediye meclisinin bir kararýdýr. Stratejik planlarý ile yatýrým 

ve çalýþma programlarýný, belediye faaliyetlerinin ve personelin performans ölçütlerini görüþmek ve 

karar baðlamak meclisin görevidir. 

5393 sayýlý Belediye Yasasý'nýn yürürlüðe girmesiyle mahalle yönetimlerinin kurumsal yapýlarý 

güçlendirilmiþtir. Muhtarlar belde halký ile belediye yönetimi arasýnda iletiþimi saðlarlar. Paydaþ 

isteklerinin mahalle bazýnda belediye yönetimine yansýtýlmasýnda ve baský oluþturulmasýnda 

muhtarlar önemli rol oynarlar. Bütçe dâhil olmak üzere kararlarýnda mahallenin ortak isteklerini göz 

önünde bulundurmak ve hizmetlerini mahallenin ihtiyaçlarýna uygun biçimde yürütülmesini saðlamak 
33

belediyelerin görevleri arasýndadýr.

Kent konseyleri bütçenin katýlýmcý olarak yapýlmasý için elveriþli bir ortam saðlar. Yeni düzenlemelerle 

kent konseyinin oluþturulmasý zorunlu hale getirilmiþtir. Kent konseyi, kamu kurumu niteliðindeki 

meslek kuruluþlarýnýn, sendikalarýn, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, 

siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ve mahalle muhtarlarýnýn temsilcilerinin katýlýmý ile 

oluþur. Kent konseyinde oluþturulan görüþler belediye meclisinin ilk toplantýsýnda gündeme alýnarak 
34

deðerlendirilir ve bütçe hazýrlama sürecinde bu görüþlerden yararlanýlýr.

Sivil toplum örgütleri kentin önceliklerinin daha doðru belirlenerek kamu hizmetlerinin daha etkili bir 

þekilde saðlamasý konusunda belediyelere iki türlü katký saðlayabilir. Birincisi sivil toplum örgütlerinin 

uzman olduklarý konularda görüþ paylaþýmýnda bulunmak ikincisi ise temsil ettikleri kitlelerin ihtiyaç, 

beklenti ve çýkarlarýný yansýtmaktýr. Katýlýmcýlýðý benimsemiþ belediyeler bütçe hazýrlama ve diðer karar 

aþamalarýnda sivil toplum örgütlerinin gönüllü uzmanlýklarýndan faydalanmak ve kamuoyu desteði 

saðlamak için bu kuruluþlarýn karar mekanizmalarýna katýlýmlarýný teþvik ederler. 

Kentte yaþayan bireyler belediye hizmetlerine iliþkin olarak yaþadýðý kent, mahalle, cadde ve sokak gibi 

yerlerle ilgili dilek ve isteklerini birlikte veya ayrý ayrý belediye yönetimine ileterek karþýlanmasýný 

Paydaþlarýn 
katkýsý ve katýlýmý

Belediye bütçesinin paydaþlarýný içsel ve dýþsal paydaþlar olarak ayýrabiliriz. Ýçsel paydaþlar belediye 

içinde bütçe hazýrlama, uygulama ve kesin hesabýn mecliste kabul edilmesine kadar geçen süreçte 

bütçeye etki eden kiþi ve birimlerdir. Bu süreçte içsel paydaþlar bütçenin bir þekilde sahibi olup 

hazýrlanmasý ve uygulanmasýndan hem idari ve hem de mali bakýmdan sorumlu olan görevlilerdir. 

Dýþsal paydaþlar ise bütçe sürecine doðrudan etki etmeyen, ancak belediye tarafýndan bilgi ve 

önerilerinden yararlanmak üzere bütçe sürecine dâhil edilen, çoðunlukla beldede yerleþik olan ve 

belediye hizmetlerinden yarar saðlayan sivil toplum kuruluþlarý, mahalle muhtarlarý, meslek 

kuruluþlarý, bir þekilde bir araya gelip örgütsel bütünlük oluþturan topluluklardýr. Belediyenin stratejik 

planý, imar uygulamalarý, çevre koruma gibi hizmetlerinin baþarýlý bir þekilde uygulanmasý dýþsal 

paydaþlarýn bu tür hizmetlere iliþkin projeleri benimsemeleri ve desteklemelerine baðlýdýr. O nedenle 

dýþsal paydaþlar kentin geleceðini belirleyecek stratejik plan, yýllýk bütçe kararlarý ve iç ve dýþ 

kaynaklardan desteklenen projelerin hazýrlanmasý ve uygulanmasý sürecinde benimsenmesi ve 

sonuçlandýrýlmasýna önemli destek verebilir.  

Kentte yaþayanlar ve kent sakinleri belediyenin önemli paydaþýdýrlar. Kent sakinleri çeþitli sosyal 

gruplardan oluþurlar. Çocuklar, kadýnlar, yaþlýlar, çeþitli meslek ve sanat erbabý gibi gruplar bunlarýn 

bazýlarýdýr. Sosyal gruplarýn bir kýsmý örgütlü olmasýna raðmen, örgütlü olmayan sosyal gruplar 

çoðunluðu oluþtururlar. 

Belediyelerin hizmet planlamasý yaparken kent sakinlerinin ve sosyal gruplarýn görüþ ve önerilerinden 

faydalanmasý paydaþ desteðinin alýnmasýný ve hizmetlerin benimsenmesini saðlar. 

 

Yerel yönetimlerin bütçelerinin katýlýmcýlýk esaslarýna göre hazýrlanmasý gerekir. Bu katýlýmcýlýk paydaþ 

gruplarýnýn katýlýmlarý ile saðlanabilir. 

Bütçeler, belediyenin stratejik plânýna ve performans programýna uygun olarak hazýrlanýr. Stratejik 

planlarýn kent halkýnca benimsenmesi için hazýrlanmasýnda paydaþ katkýsýnýn saðlanmasý gerekir. Bu 

þekilde kent halkýnýn desteðini alan stratejik planlar esas alýnarak hazýrlanan bütçeler, dolaylý olarak 

paydaþ katkýsýný yansýtýrlar. Nüfusu 50.000'den aþaðý olan belediyelerde stratejik plan hazýrlama 

zorunluluðu bulunmamakla beraber, isterlerse hazýrlayabilirler.  

Stratejik plana paydaþ katkýsý 
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Vatandaþlar bütçe hazýrlýk sürecine hangi noktalarda dâhil olabilirler.

Ön hazýrlýk süreci

Yerel yönetimlerde bütçeden kaynaklý hizmetlerden faydalanan kent halkýnýn bütçe sürecine katýlýmý 

konusunda yasal bir altyapý yoktur. Ancak belediyelerin yerel düzeyde kamu hizmeti sunmalarý, tekrar 

seçilme amaçlarý, bunun için kent halkýný memnun etme gereði kent halký ile belediye yönetimi 

arasýnda sürekli bir iliþki kurma ihtiyacýný ortaya çýkarmaktadýr. Kaynak planlama sürecine vatandaþ 

katýlýmý bu iliþkinin saðlanabileceði en etkin araçtýr. 

Belediyelerin yerel düzeyde kamu hizmetlerini planladýklarý iki temel belge vardýr. Birincisi birden fazla 

yýllardaki hedeflere dayalý olarak kamu hizmetleri ve yatýrýmlarýnýn da gösterildiði stratejik planlar; 

ikincisi ise yýllýk bütçelerdir. Her ikisine de vatandaþ katýlýmý belediye hizmetlerinin benimsenmesi ve 

desteklenmesi açýsýndan önemli olup, her ikisine de vatandaþ katýlýmý asýl olarak bunlarýn hazýrlýk 

sürecinde gerçekleþir. 

Bütçe hazýrlýk süreci kendi içinde “ön hazýrlýk süreci” ve bütçe taslaðý ortaya çýktýktan sonra encümen, 

plan ve bütçe komisyonu ve meclis çalýþmalarýný kapsayan “görüþme süreci”nden oluþur. Bütçe 

taslaðýnýn oluþmasý, tasarý haline gelmesi ve mecliste kabul edilerek bütçe kararý haline gelmesi 

sürecinde de vatandaþlar bütçe sürecine etki edebilirler.

Belediye baþkaný belirlediði temel politika ve ilkeler çerçevesinde bütçeyi hazýrlatmakla sorumludur. Bu 

süreç, 30 Haziran'a kadar belediye baþkanýnýn birimlere bütçe çaðrýsý yapmasýyla baþlar. 

Belediye baþkanýnýn bütçe çaðrýsý sonucu birimler 01–31 Temmuz tarihi arasýnda bütçe tekliflerini 

hazýrlarlar. Belediye birimleri bütçe tekliflerini üst yöneticinin belirlediði ilke ve politikalara uygun 

hazýrlamak zorunda olmalarýna raðmen, belirlenen bu ilke ve politikalar kapsamýnda kalmak koþulu ile 

birimler bütçede farklýlýklar oluþturulabilirler. Temel hedeflerden birini (X) km yolun asfaltlanmasý 

oluþturuyorsa, fen iþleri birimi bu yollarýn tercihinde yönlendirici olabilmektedir. 

isteyebilirler. Bu istekler ve dilekler belediye yönetiminin kararlarýný etkiler.

Belediyelerin görevleri arasýnda, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüþ ve düþüncelerini 
35tespit etmek amacýyla kamuoyu yoklamasý ve araþtýrmasý yapabilmekde vardýr.  Belediye yönetimi 

bütçe hazýrlama sürecinden önce kent sakinlerinin eðilimlerini, memnuniyet düzeylerini ve 

beklentilerini tespit ederek bütçe politikasýný yerel halkýn tercihleri doðrultusunda oluþturabilirler. 

Katýlýmcý bütçe yerel düzeyde vatandaþlarý bütçe hazýrlama sürecinde belediye yöneticileri ile bir araya 

getiren ve karar alma sürecine katýlmalarýný saðlayan bir süreç olup, “belirli bir bölgedeki yerel yönetim 

biriminin mevcut kamu mali kaynaklarýnýn bütününün veya bir kýsmýnýn kamu hizmetlerine tahsis 
36

edilmesi ve yönetilmesinde karar alma sürecine vatandaþlarýn katýlmasýna izin veren bir mekanizma”  

olarak tanýmlanmaktadýr. Katýlýmcý bütçe vatandaþlarýn karar alma sürecine katýlýmýný saðlarken, diðer 

yandan belediyede bütçe iþlemlerinde saydamlýðýn, etkinliðin ve hesap verilebilirliðin oluþmasýna da 

katký saðlar.

Kamuoyu yoklamasý-araþtýrmasý  

Katýlýmcý bütçe uygulamasý
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Belediye bütçesi nasýl izlenir?

35 5393 sayýlý Belediye Kanunu'nun 15'nci maddesi.

36 Participatory Budgeting Toolkit for Local Governments in Albania, Page 1, Social Developement Team 
Europe and Central Asia Region, World Bank, December 2006.

Katýlýmcý bütçeleme uygulamasýna yönelik ayrýntýlý bilgiler için 55. sayfada yer alan  “Ýyi Yönetiþim için 

Örnek Bir Model – Katýlýmcý Bütçeleme” baþlýklý bölüme bakabilirsiniz.

Þeffaf bir belediye için kontrol listesi

1. Bütçe çaðrýsý ve birimlerin bütçe hazýrlýðýndan vatandaþlarýn bilgisi olmakta mýdýr?

2. Bütçenin görüþüldüðü meclis gündemi halka nasýl duyurulmaktadýr? Halkýn gündemden haberi olup 

bütçe görüþmelerini izleyebilmekte midir?

3. Kesinleþmiþ belediye bütçesine ait meclis kararý yedi gün içinde uygun vasýtalarla (web, yerel gazetede 

ilan, hoparlör, el ilaný, broþür, belediye ilan tahtalarýna asmak suretiyle) halka duyurulmakta mýdýr? 

4. Ýç denetim ve meclis denetim komisyonu raporlarý halka duyurulmakta mýdýr?

5. Belediyenizin bütçesi ve kesin hesabý grafiklerle desteklenmiþ ve kamuoyu tarafýndan anlaþýlýr bir içerikle 

sunulmakta mýdýr?

6. Belediye hizmetlere iliþkin kamuoyu araþtýrmasý yapmakta mýdýr? Kamuoyu görüþünü ne kadar dikkate 

almaktadýr?

7. Belediye hizmetlerine iliþkin dilek ve þikâyetlerinizi rahatlýkla ulaþtýracaðýnýz yöntemler var mýdýr? Bu 

konuda istekleriniz deðerlendirilip size bilgi verilmekte midir?

8. Tablo 13'deki belge ve cetvellerin hepsi belediyenizin bütçe kararýnýn ekinde var mýdýr? 

9. Belediyenin mali rapor ve tablolarý önceden belirlenen sürelerde ve uygun araçlarla kamuoyu ile 

paylaþýlmakta mýdýr?

Vatandaþlar birimlerin bütçe hazýrlýk sürecinde isteklerinin çeþitlerine göre ilgili birim yöneticilerine 

ileterek bu sürece müdahil olabilirler. 

Katýlýmcý Bütçe uygulamasý belediyenin hizmet önceliklerini belirlenmesi için vatandaþlarýn ön hazýrlýk 

sürecine daha sistematik katýlýmýna imkân saðlamaktadýr Ön hazýrlýk sürecinde, bütçe taslaðýnýn 

oluþmasýna destek saðlamak üzere vatandaþlarýn önceliklerinin belirlenmesi için anket uygulamalarý, 

mahalle ve kent düzeyinde sivil toplum kuruluþlarýnýn da katýlýmýyla öncelik belirleme toplantýlarý 

yapýlýr. Buralardan elde edilen veriler yerel hizmetlere ve yatýrýmlara ayrýlabilecek sýnýrlý kaynaklar 

dikkate alýnarak belediye yönetiminde deðerlendirilir. Bütçe taslaðý ortaya çýktýðýnda bütçenin ana 

ilkeleri, öncelikleri ve beklenen sonuçlarý konusunda kamuoyu bilgilendirilmelidir. Bilgilendirme 

katýlýmcý süreçlerde yapýlan tekliflerden hangilerinin deðerlendirmeye alýndýðý, hangilerinin sonraya 

býrakýldýðý ve nedenlerini içermelidir.

Ön hazýrlýk sürecinin ardýndan vatandaþlar bütçenin encümen ve mecliste görüþülmesi aþamalarýný 

takip ederek nasýl sonuçlandýðýný izleyebilirler.

Paydaþlarýn katkýsý ve katýlýmý



Vatandaþlar bütçe hazýrlýk sürecine hangi noktalarda dâhil olabilirler.

Ön hazýrlýk süreci

Yerel yönetimlerde bütçeden kaynaklý hizmetlerden faydalanan kent halkýnýn bütçe sürecine katýlýmý 

konusunda yasal bir altyapý yoktur. Ancak belediyelerin yerel düzeyde kamu hizmeti sunmalarý, tekrar 

seçilme amaçlarý, bunun için kent halkýný memnun etme gereði kent halký ile belediye yönetimi 

arasýnda sürekli bir iliþki kurma ihtiyacýný ortaya çýkarmaktadýr. Kaynak planlama sürecine vatandaþ 

katýlýmý bu iliþkinin saðlanabileceði en etkin araçtýr. 

Belediyelerin yerel düzeyde kamu hizmetlerini planladýklarý iki temel belge vardýr. Birincisi birden fazla 

yýllardaki hedeflere dayalý olarak kamu hizmetleri ve yatýrýmlarýnýn da gösterildiði stratejik planlar; 

ikincisi ise yýllýk bütçelerdir. Her ikisine de vatandaþ katýlýmý belediye hizmetlerinin benimsenmesi ve 

desteklenmesi açýsýndan önemli olup, her ikisine de vatandaþ katýlýmý asýl olarak bunlarýn hazýrlýk 

sürecinde gerçekleþir. 

Bütçe hazýrlýk süreci kendi içinde “ön hazýrlýk süreci” ve bütçe taslaðý ortaya çýktýktan sonra encümen, 

plan ve bütçe komisyonu ve meclis çalýþmalarýný kapsayan “görüþme süreci”nden oluþur. Bütçe 

taslaðýnýn oluþmasý, tasarý haline gelmesi ve mecliste kabul edilerek bütçe kararý haline gelmesi 

sürecinde de vatandaþlar bütçe sürecine etki edebilirler.

Belediye baþkaný belirlediði temel politika ve ilkeler çerçevesinde bütçeyi hazýrlatmakla sorumludur. Bu 

süreç, 30 Haziran'a kadar belediye baþkanýnýn birimlere bütçe çaðrýsý yapmasýyla baþlar. 

Belediye baþkanýnýn bütçe çaðrýsý sonucu birimler 01–31 Temmuz tarihi arasýnda bütçe tekliflerini 

hazýrlarlar. Belediye birimleri bütçe tekliflerini üst yöneticinin belirlediði ilke ve politikalara uygun 

hazýrlamak zorunda olmalarýna raðmen, belirlenen bu ilke ve politikalar kapsamýnda kalmak koþulu ile 

birimler bütçede farklýlýklar oluþturulabilirler. Temel hedeflerden birini (X) km yolun asfaltlanmasý 

oluþturuyorsa, fen iþleri birimi bu yollarýn tercihinde yönlendirici olabilmektedir. 

isteyebilirler. Bu istekler ve dilekler belediye yönetiminin kararlarýný etkiler.

Belediyelerin görevleri arasýnda, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüþ ve düþüncelerini 
35tespit etmek amacýyla kamuoyu yoklamasý ve araþtýrmasý yapabilmekde vardýr.  Belediye yönetimi 

bütçe hazýrlama sürecinden önce kent sakinlerinin eðilimlerini, memnuniyet düzeylerini ve 

beklentilerini tespit ederek bütçe politikasýný yerel halkýn tercihleri doðrultusunda oluþturabilirler. 

Katýlýmcý bütçe yerel düzeyde vatandaþlarý bütçe hazýrlama sürecinde belediye yöneticileri ile bir araya 

getiren ve karar alma sürecine katýlmalarýný saðlayan bir süreç olup, “belirli bir bölgedeki yerel yönetim 

biriminin mevcut kamu mali kaynaklarýnýn bütününün veya bir kýsmýnýn kamu hizmetlerine tahsis 
36

edilmesi ve yönetilmesinde karar alma sürecine vatandaþlarýn katýlmasýna izin veren bir mekanizma”  

olarak tanýmlanmaktadýr. Katýlýmcý bütçe vatandaþlarýn karar alma sürecine katýlýmýný saðlarken, diðer 

yandan belediyede bütçe iþlemlerinde saydamlýðýn, etkinliðin ve hesap verilebilirliðin oluþmasýna da 

katký saðlar.

Kamuoyu yoklamasý-araþtýrmasý  

Katýlýmcý bütçe uygulamasý
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35 5393 sayýlý Belediye Kanunu'nun 15'nci maddesi.

36 Participatory Budgeting Toolkit for Local Governments in Albania, Page 1, Social Developement Team 
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Katýlýmcý bütçeleme uygulamasýna yönelik ayrýntýlý bilgiler için 55. sayfada yer alan  “Ýyi Yönetiþim için 

Örnek Bir Model – Katýlýmcý Bütçeleme” baþlýklý bölüme bakabilirsiniz.

Þeffaf bir belediye için kontrol listesi

1. Bütçe çaðrýsý ve birimlerin bütçe hazýrlýðýndan vatandaþlarýn bilgisi olmakta mýdýr?

2. Bütçenin görüþüldüðü meclis gündemi halka nasýl duyurulmaktadýr? Halkýn gündemden haberi olup 

bütçe görüþmelerini izleyebilmekte midir?

3. Kesinleþmiþ belediye bütçesine ait meclis kararý yedi gün içinde uygun vasýtalarla (web, yerel gazetede 

ilan, hoparlör, el ilaný, broþür, belediye ilan tahtalarýna asmak suretiyle) halka duyurulmakta mýdýr? 

4. Ýç denetim ve meclis denetim komisyonu raporlarý halka duyurulmakta mýdýr?

5. Belediyenizin bütçesi ve kesin hesabý grafiklerle desteklenmiþ ve kamuoyu tarafýndan anlaþýlýr bir içerikle 

sunulmakta mýdýr?

6. Belediye hizmetlere iliþkin kamuoyu araþtýrmasý yapmakta mýdýr? Kamuoyu görüþünü ne kadar dikkate 

almaktadýr?

7. Belediye hizmetlerine iliþkin dilek ve þikâyetlerinizi rahatlýkla ulaþtýracaðýnýz yöntemler var mýdýr? Bu 

konuda istekleriniz deðerlendirilip size bilgi verilmekte midir?

8. Tablo 13'deki belge ve cetvellerin hepsi belediyenizin bütçe kararýnýn ekinde var mýdýr? 

9. Belediyenin mali rapor ve tablolarý önceden belirlenen sürelerde ve uygun araçlarla kamuoyu ile 

paylaþýlmakta mýdýr?

Vatandaþlar birimlerin bütçe hazýrlýk sürecinde isteklerinin çeþitlerine göre ilgili birim yöneticilerine 

ileterek bu sürece müdahil olabilirler. 
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Paydaþlarýn katkýsý ve katýlýmý



Bütçeye vatandaþ katýlýmýnýn saðlanmasý katýlým sisteminin kurumsallaþmasýný gerektirir. Bunun için;  

1- Vatandaþlarý bireysel ve örgütsel olarak katýlýma teþvik edecek giriþimlerin olmasý, 

2- Stratejik plan ve bütçe hazýrlama sürecinde karar alma mekanizmasý ve kanallarýnýn katýlýmcýlara 

açýk olmasý,

3- Sonuçlarýn vatandaþlarla paylaþýlmasý ve

4- Katýlým sürecinin hem belediye yönetimi ve hem de katýlýmcýlar tarafýndan benimsenerek 

kurumsallaþmasý gerekir.  

Bunun baþarýlabilmesi için hem stratejik planlarýn hazýrlanmasý veya güncelleþmesi çalýþmalarýnýn ve 

hem de bütçe tasarýlarýnýn hazýrlanmasý süreçleri bir takvimle belirlenmelidir. Bu þekilde vatandaþlar ve 

sivil toplum kurumlarý belediye kaynaklarýnýn hizmet ve yatýrým önceliklerine göre planlanmasý 

sürecine ne zaman dâhil olabileceklerini önceden bilirler ve hazýrlýklý olurlar. 

Modern belediye yönetimleri sunduðu veya tasarladýðý hizmet ve yatýrýmlarý belirlerken hizmetlerden 

yararlanan veya etkilenen yurttaþlarýn geri bildirimlerine ihtiyaç duyarlar. Hizmetlerinin niteliði ve niceliði 

ile ilgili istekler, hizmet aksamalarýyla ilgili ihbarlar ve hizmetlere iliþkin her türlü memnuniyetsizliðin 

belediye yönetimine ulaþtýrýlmasý yurttaþlýk bilincinin gereði olan bir ödevdir. Kimi zaman belediye 

yönetimleri bu tür bildirimlere kayýtsýz kalabilir ve baþka mekanizmalarýn devreye girmesi gerekebilir. 

Kimi zaman da ihbar ve þikayetin konusu sadece kötü yönetim deðil usulsüzlük olabilir. Her durumda 

Bbelediye teþkilatýna görev olarak verilen iþlerin tam ve zamanýndakaliteli yapýlmamasý veya yasalara 

aykýrý olarak yapýlmasý kent halkýnýn yaþamýný ve menfaatlerini olumsuz olarak etkiler. 

Bu bölümde Kentte yaþayan kiþiler belediyelerin daha iyi hizmet sunmalarýný saðlamaya yönelik 

bildirimlerin yanýnda nin görev ve hizmetlerini yerine getirmemesinden veya usulsuzlüklere iliþkin 

bildirimlerin nasýl ve nereye yapýlabileceðine iliþkin araç ve yöntemlere yer verilmiþtir. 

Birçok belediyede “beyaz masa”, “alo belediye”, “alo vatandaþ” ve “e-þikâyet” gibi vatandaþlarýn istek 

ve þikâyetlerini iletecekleri yöntemler uygulanmaktadýr. Bazý belediye baþkanlarý da e-mail ve 

telefonlarýný da vatandaþlarýn dilek ve þikâyetlerini her saat ulaþtýracaðý þekilde açýk tutabilmektedir. Bu 

ve benzeri kanallar belediyelerce oluþturulmalý, vatandaþlarýn kolayca istek ve þikâyetlerini 

iletebilecekleri þekilde sürekli geliþtirilmeli ve gelen istek, ihbar ve þikayetlerin deðerlendirilerek 

sunulan hizmetlerle baðlantýsýnýn kurulmasý saðlanmalýdýr.

Belediye hizmetlerine iliþkin yapýlan usulsüz iþlerle ilgili olarak ise belediye baþkaný dâhil bütün 

belediye üst yöneticilerini sorumlu tutmak her zaman mümkün deðildir. Baþta belediye baþkaný olmak 

üzere üst yöneticiler mahiyetindeki kiþilerin usulsüzlüklerini bilemeyebilirler. Bazen de üst yöneticiler 

usulsüz iþ yaptýklarýnýn farkýnda olmayabilirler. Bu durumlarda üst yöneticiler kendilerine ulaþan ihbar 

ve þikâyetleri önemseyerek hemen tedbir almak isterler. Bu nedenle öðrenildiðinde belediye yönetimi 

 Ýstek, ihbar ve þikâyet mekanizmasý

Belediyeye Baþvuru

Görüþme süreci

Encümen aþamasý: Encümen bütçeyi 01–25 Eylül tarihleri arasýnda incelerek öneri ve isteklerini içerir 

bir rapor hazýrlayarak meclisin bilgisine sunar. Encümenin bütçe üzerindeki rapor meclisi 

baðlamamakla birlikte, meclisin kararlarýný etkileyebilecektir. 

Plan ve bütçe komisyonu aþamasý: Bütçeler mecliste görüþülmeden önce meclis üyeleri arasýndan 

siyasi parti ve baðýmsýz üyelerin meclisteki oranýna göre seçilerek oluþturulan bir ihtisas komisyonu 

olan plan ve bütçe komisyonu tarafýndan görüþülerek bir rapor hazýrlanýr. Raporda varsa bütçe 

hakkýnda öneri ve deðiþiklik istekleri yer alýr. Plan ve bütçe komisyonu raporlarý baðlayýcý kararlar 

olmamasýna karþýn, meclise bütçe bilgisi hakkýnda ýþýk tutan raporlardýr. 

Meclis aþamasý: Belediye bütçeleri büyükþehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde Ekim ayý diðer 

belediyelerde Kasým ayý meclis toplantýlarýnda 20 günlük toplantý süresi içinde görüþülür. Büyükþehir 

ilçe ve ilk kademe belediye bütçeleri ayrýca plan ve programlarýn bütünlüðü açýsýndan büyükþehir 

belediye meclislerinde de görüþülür. 

Belediye meclisi bütçeyi görüþüp karara baðlayan belediyenin karar organýdýr. Meclis üyelerinin 

seçiminde nispi temsil yöntemi uygulanýr. Dolayýsý ile meclis üyeleri belde halkýnýn seçimle gelen 

temsilcileri olarak vatandaþlarýn isteklerini kararlarýna yansýtmalarý beklenir. 
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Belediye bütçesi nasýl izlenir?

Belde sakinleri istek ve dileklerini bütçe inceleme süresinde encümen üyelerine iletmek suretiyle 

raporlarýný etkileyebilirler.

Mahalle muhtarlarý ve ildeki kamu kuruluþlarýnýn amirleri, ildeki kamu kurumu niteliðindeki meslek 

kuruluþlarý, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin 

temsilcileri, oy hakký olmaksýzýn kendi görev ve faaliyet alanlarýna giren konularýn görüþüldüðü ihtisas 

komisyonu toplantýlarýna katýlabilir ve görüþ belirtebilirler. Bunun yanýnda vatandaþlar plan ve bütçe 

komisyonunda yer alan meclis üyeleri aracýlýðý ile komisyon aþamasýna katýlabilir ve katký saðlayabilirler.

Komisyon raporlarý alenîdir, çeþitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis tarafýndan 

maliyetlerini aþmamak üzere belirlenecek bedel karþýlýðýnda verilir.

Vatandaþlar siyasi, mesleki, mahalle, komþuluk gibi yakýnlýk duyduðu ve ulaþabildiði meclis üyelerine 

isteklerini iletebilirler. Bu þekilde ulaþtýrýlan istek ve öneriler meclisin kararlarýna yansýyarak 

vatandaþlarýn bütçede yer almasýna yardýmcý olacaktýr. 

Meclis toplantýlarý meclis üyelerinden hazýr bulunanlarýn salt çoðunluðuyla aksine karar verilmediði 

sürece açýktýr. Her ayýn ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye baþkaný tarafýndan belirlenerek 

en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeþitli yöntemlerle halka duyurulur. Vatandaþlar ve ilgili 

kuruluþlarýn temsilcileri bütçe görüþmelerini bu þekilde izleyebilir, söz hakkýna sahip olmasalar dahi 

varlýklarýný görüþmeler sýrasýnda meclis üyelerine hissettirebilirler.

Paydaþlarýn katkýsý ve katýlýmý
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Paydaþlarýn katkýsý ve katýlýmý



Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na Baþvuru

40
Kamu görevlileri etik davranýþ ilkelerine  aykýrý uygulamalar bulunduðu iddiasýyla vatandaþlar yerel 

düzeyde görev yapan aþaðýdaki görevliler için Baþbakanlýk Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na 

baþvurabilirler.

Valiler, Kaymakamlar, Büyükþehir Belediye Baþkaný, Ýl ve Ýlçe Belediye Baþkanlarý,  Büyükþehir Belediyesi 

Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardýmcýlarý, Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþlarý Genel 

Müdürü, Büyükþehir Belediyesi Teftiþ Kurulu Baþkaný, Ýl Belediye ve Ýl Özel Ýdare Birlikleri ile bunlarýn Üst 

Birlik Baþkanlarý, Büyükþehir Belediye Þirketleri Genel Müdürleri, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve 

Büyükþehir sýnýrlarý içindeki Belediye Baþkanlarý.

Bu kiþilere baðlý olarak çalýþan kamu görevlilerinin, etik davranýþ ilkelerine aykýrý uygulamalarý bulunduðu 

iddiasýyla yapýlacak baþvurular ise ilgili kurumlarýn yetkili disiplin kurullarýnca deðerlendirilir.

tarafýndan usulsüz iþlemin düzeltileceði düþünülen ve anlaþýlan durumlarda istek, ihbar ve þikâyetin 

belediyeye yapýlmasý doðru bir yaklaþým olacaktýr

Belediyeye iletilen dilek ve þikâyetler hakkýnda, 3071 sayýlý Yasa gereði dilekçe sahibine otuz gün içinde 
37cevap verilmesi zorunludur . Eðer bu yoldan bir sonuç alýnamýyorsa diðer  bildirim yollarý kullanýlabilir. 

Belediye hizmetleri hakkýnda veya bir iþlemin detaylarý hakkýnda bilgi sahibi olmak isteyen belde halký, 

4982 sayýlý Yasa hükmüne göre bilgi edinme hakkýný kullanabilirler.  

Belediye iþ ve iþlemleri hakkýnda bilgi edinmek isteyen bireyler ve tüzel kiþiler, istedikleri bilgi ve 

belgeleri açýkça yazarak bir dilekçe ile ilgili belediyelerin bilgi edinme birimlerine baþvururlar. Bilgi 

edinme baþvurularý web sayfasý bulunan belediyelerde internet ortamýnda doldurulan formlar 

aracýlýðýyla da yapýlabilmektedir.

Belediyenin bir idari iþlemi nedeniyle hakký ihlal edilenler, bu iþlemin iptali ve uðradýklarý zararýn tazmini 

için yetkili idari yargý yerlerinde dava açabilirler. Hakký ihlal edilenlerin idari yargý yerlerinde dava 

açmalarý, yetkili mercilere ihbar ve þikâyet haklarýný ortadan kaldýrmaz.  

Belediye baþvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye eriþimi onbeþ iþ günü içinde saðlar. Ancak istenen 

bilgi veya belgenin, baþvurulan kurum ve kuruluþ içindeki baþka bir birimden saðlanmasý; baþvuru ile 

ilgili olarak bir baþka kurum ve kuruluþun görüþünün alýnmasýnýn gerekmesi veya baþvuru içeriðinin 

birden fazla kurum ve kuruluþu ilgilendirmesi durumlarýnda bilgi veya belgeye eriþim otuz iþ günü 

içinde saðlanýr. Bu durumda, sürenin uzatýlmasý ve bunun gerekçesi baþvuru sahibine yazýlý olarak ve 
38onbeþ iþ günlük sürenin bitiminden önce bildirilir

Bilgi edinme istemi reddedilen baþvuru sahibi, yargý yoluna baþvurmadan önce kararýn tebliðinden 
39itibaren onbeþ gün içinde Bilgi Edinme Deðerlendirme Kuruluna itiraz edebilir.

Bilgi Edinme Baþvurusu
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Belediye bütçesi nasýl izlenir?

37 3071 sayýlý Dilekçe Hakkýnýn Kullanýlmasýna Dair Kanun'un 7'nci maddesi.

38 4982 sayýlý Bilgi Edinme Hakkýnda Kanun'un 11'incý maddesi.

39 4982 sayýlý Bilgi Edinme Hakkýnda Kanun'un 13'üncü maddesi.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.3071 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.4982 

Bilgi Edinme Hakký Yasasý, idarenin elindeki bilgilere ulaþmayý saðlayacak bir “araç”týr ve bu aracýn 

deðerini, son tahlilde, bunu kullanacak olanlarýn, yani yurttaþlarýn beceri ve birikimi belirleyecektir.

TESEV Bilgi Edinme Hakký Deðerlendirme Raporu, Aralýk 2004

Bilgi Edinme Deðerlendirme Kurulu, 4982 sayýlý Kanun'da yazýlý, usulüne uygun olarak yapýlmýþ itiraz 

baþvurularýný aþaðýda yazýlý adreslerde karþýlamaktadýr. 

Posta yoluyla: Bilgi Edinme Deðerlendirme Kurulu (BEDK) Baþbakanlýk Merkez Bina B-04 

Bakanlýklar/ANKARA Faks yoluyla: 0(312) 419 15 35

40 Etik davranýþ ilkelerinin ayrýntýlarý için Kamu Görevlileri Etik Davranýþ Ýlkeleri ile Baþvuru Usul ve Esaslarý 
Hakkýnda Yönetmelik http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.80448 

Paydaþlarýn katkýsý ve katýlýmý

Bilgi Edinme Kanunu ve kanunun uygulanmasýna iliþkin yönetmelik için TESEV tarafýndan hazýrlanan 

kullanma kýlavuzu için

http://www.tesev.org.tr/etkinlik/BEH_kilavuz.doc

Kamu Görevlileri Etik Davranýþ Ýlkeleri

• Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilincine göre davranmak

• Halka hizmet bilincine göre davranmak

• Hizmet standartlarýna uymak

• Amaç ve misyona baðlý olmak

• Dürüst ve tarafsýz olmak

• Saygýnlýk ve güven hissettirmek

• Çevresindekilere nezaket ve saygý göstermek

• Etik dýþý davranýþlarýn yetkili makamlara bildirmek

• Çýkar çatýþmasýndan kaçýnma

• Görev ve yetkileri menfaat saðlamak amacýyla kullanmamak

• Hediye almamak ve menfaat saðlamamak

• Kamu mallarý ve kaynaklarýnýn amaçlar doðrultusunda kullanmak

• Savurganlýktan kaçýnmak

• Kurumlarý adýna baðlayýcý açýklamalar ve gerçek dýþý beyanda bulunmamak

• Bilgi verme hakkýnýn kullanýmýna yardýmcý olmak, saydam ve katýlýmcý olmak

• Yöneticilerin sorumluluklarý ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir olmak, kamusal deðerlendirme 

ve denetime açýk olmak

• Eski kamu görevlilerine imtiyazlý muamele yapmamak

• Mal bildiriminde bulunmak



Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na Baþvuru

40
Kamu görevlileri etik davranýþ ilkelerine  aykýrý uygulamalar bulunduðu iddiasýyla vatandaþlar yerel 

düzeyde görev yapan aþaðýdaki görevliler için Baþbakanlýk Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na 

baþvurabilirler.
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tarafýndan usulsüz iþlemin düzeltileceði düþünülen ve anlaþýlan durumlarda istek, ihbar ve þikâyetin 
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Belediyeye iletilen dilek ve þikâyetler hakkýnda, 3071 sayýlý Yasa gereði dilekçe sahibine otuz gün içinde 
37cevap verilmesi zorunludur . Eðer bu yoldan bir sonuç alýnamýyorsa diðer  bildirim yollarý kullanýlabilir. 
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içinde saðlanýr. Bu durumda, sürenin uzatýlmasý ve bunun gerekçesi baþvuru sahibine yazýlý olarak ve 
38onbeþ iþ günlük sürenin bitiminden önce bildirilir

Bilgi edinme istemi reddedilen baþvuru sahibi, yargý yoluna baþvurmadan önce kararýn tebliðinden 
39itibaren onbeþ gün içinde Bilgi Edinme Deðerlendirme Kuruluna itiraz edebilir.

Bilgi Edinme Baþvurusu
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• Eski kamu görevlilerine imtiyazlý muamele yapmamak

• Mal bildiriminde bulunmak
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Belediye bütçesi nasýl izlenir?

Kamu görevlileri etik kurulu baþvurular aþaðýdaki yollarla yapýlabilmektedir.

Posta yoluyla:  Kamu Görevlileri Etik Kurulu Baþbakanlýk Yeni Bina (DPT Binasý) 

Necatibey Cad. No:108 Kat:1 06100 Yücetepe/ANKARA 

Telefon yoluyla: 150 (Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezi)

Faks yoluyla: 0(312) 424 17 74 

E-posta yoluyla:  

Ýnternet baþvurusu yoluyla:  

etikkurul@basbakanlik.gov.tr

http://www.basbakanlik.gov.tr/bimer/index.htm 

BÝMER'e baþvurular aþaðýdaki yollarla yapýlabilmektedir.

Þahsen: Belediyeler, kaymakamlýklar, valilikler ve bakanlýklarda bulunan halkla iliþkiler bürolarýna 

gelinerek baþvuru yapýlabilmektedir..

Telefon: Sabit veya cep telefonlarýndan “150” tuþlanarak BÝMER'e ulaþýlabilmektedir. 

Internet baþvurusu:  adresindeki BÝMER web sayfasý üzerinden 

baþvuru yapýlabilmektedir.

E-posta: adresine veya valiliklerde baþvuru için belirlenmiþ elektronik posta 

adreslerine (genellikle þeklindedir) baþvuru yapýlabilmektedir.

Faks: Valiliklerde BÝMER için belirlenmiþ faks numaralarýna baþvuru yapýlabilmektedir.

Mektup: Belediyeler, kaymakamlýklar, valilikler ve bakanlýklarda bulunan halkla iliþkiler bürolarýna 

mektup gönderilerek baþvuru yapýlabilmektedir.

www.basbakanlik.gov.tr/bimer 

bimer@basbakanlik.gov.tr 

bimer@ilismi.gov.tr 41 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun

42 Anayasa Mahkemesinin 27.10.2006 tarihli yürürlüðü durdurma kararý ile ilk teþkilatlanmasýný oluþturan 
Geçici 1'inci maddesinin; Anayasa'ya aykýrýlýðý konusunda güçlü belirtiler bulunduðu ve uygulanmasý 
halinde sonradan giderilmesi güç veya olanaksýz durum ve zararlarýn doðabileceði gözetilerek esas 
hakkýnda karar verilinceye kadar yürürlüðünün durdurulmasý hüküm altýna alýnmýþtýr.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.4077 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/11/20061101-33.htm 

Tüketici Haklarý konusunda çalýþan örgütlerin iletiþim bilgilerine Sivil Toplumu Geliþtirme Merkezi'nin 

hazýrladýðý STK veritabanýndan ulaþabilirsiniz. Bunun için  adresindeki 

formda yer alan faaliyet alaný menüsünden tüketici haklarýný seçip ara düðmesine basmanýz yeterli 

olacaktýr.

www.stgm.org.tr/veritabani.php

Tüketici þikâyetlerinin mal ve hizmet saðlayýcý kuruluþlara iletilmesi, takip edilmesi ve çözümle ilgili 

tüketicinin bilgilendirilmesi konusunda internet teknolojileri önemli kolaylýklar sunmaktadýr. 

                                   ve                                           baþlýklý web siteleri þikayet yönetimi alanýnda ülkemizde 

sýklýkla kullanýlan çözüm platformlarýdýr. Bu web sitelerinde þikâyetler gözden geçirilmekte, 

sýnýflandýrýlmakta, hizmet saðlayýcý kuruluþlara yönlendirilmekte ve þikâyetlerin cevaplandýrýlmasýnýn 

takibi yapýlmaktadýr. Yerel yönetimler ve diðer kamu kuruluþlarýna yönelik þikâyetler de sitelerde takip 

edilmektedir. Bu tür uygulamalarla tüketicilerle hizmet saðlayýcýlar arasýnda etkileþim kurarak 

memnuniyet artýrýcý önlemlerin alýnmasýný saðlamaktadýr.

 - www.sikayetvar.com www.sikayetim.com

Paydaþlarýn katkýsý ve katýlýmý

Kurul, baþvurular hakkýndaki inceleme ve araþtýrmasýný etik davranýþ ilkelerinin ihlâl edilip edilmediði 

çerçevesinde yürütür ve en geç üç ay içinde sonuçlandýrarak þikâyet sahibine durumu bildirir. Belediye yetkilileri hakkýnda her türlü ihbar ve þikâyet yetkili Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýna yapýlabilir. 
43Cumhuriyet Baþsavcýlýklarý kendilerine gelen ihbar ve þikâyetleri deðerlendirir ve 4483 sayýlý Yasa  

kapsamýnda olan suçlarla ilgili olan ihbar ve þikâyetleri ilgisine göre Ýçiþleri Bakanlýðý, valilik ve 
44kaymakamlýklara gönderir. 3628 sayýlý Yasa  kapsamýnda olan zimmet, irtikâp, rüþvet ve ihaleye fesat 

karýþtýrma gibi suçlarda soruþturma doðrudan Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yapýlýr. 

4483 sayýlý Yasa hükmü gereði görevleri ile ilgili bir suç iþleyen büyükþehir, il ve ilçe belediye baþkanlarý 

ve meclis üyeleri ile bunlarla birlikte suç iþleyen memurlar hakkýnda ön inceme yapma ve soruþturma 

izni verme yetkisi Ýçiþleri Bakanýna ait olduðundan bu kiþiler hakkýnda ihbar ve þikâyetler doðrudan 

Ýçiþleri Bakanlýðýna yapýlabilir. Ýçiþleri Bakanlýðý ihbar ve þikâyete baðlý olarak en geç 45 günlük süre 

içerisinde yaptýðý ön inceleme sonucu, soruþturma izni verilmesi veya verilmemesi kararýný ihbar ve 

þikâyette bulunana, yetkili Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna ve hakkýnda inceleme yapýlan belediye yetkilisine 

bildirmek zorundadýr.

Ýhbar ve þikâyette bulunan kiþiler Ýçiþleri Bakanlýðýnýn soruþturma izni verilmemesi yönündeki 

kararlarýna karþý kendilerine teblið edildiði tarihten itibaren on gün içinde Danýþtay'a itiraz edebilirler. 

Ayný itirazý gerekli görürse Cumhuriyet Baþsavcýsý da yapabilir.

4483 sayýlý Yasa hükmü gereði görevleri ile ilgili bir suç iþleyen ilk kademe ve kasaba belediye baþkanlarý 

ve meclis üyeleri ile belediye memurlarý hakkýnda ön inceleme yapma ve soruþturma izni verme yetkisi 

duruma göre vali ve kaymakamlara ait olduðundan bu kiþiler hakkýnda ihbar ve þikâyetler doðrudan vali 

ve kaymakamlara yapýlabilir. Vali ve kaymakamlar ihbar ve þikâyete baðlý olarak en geç 45 günlük süre 

içerisinde yaptýðý ön inceleme sonucu, soruþturma izni verilmesi veya verilmemesi kararýný ihbar ve 

þikâyette bulunana, yetkili Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna ve hakkýnda inceleme yapýlan belediye yetkilisine 

bildirmek zorundadýr.

Ýhbar ve þikâyette bulunan kiþiler vali ve kaymakamlarýn soruþturma izni verilmemesi yönündeki 

kararlarýna karþý kendilerine teblið edildiði tarihten itibaren on gün içinde Bölge Ýdare Mahkemelerine 

itiraz edebilirler. Ayný itirazý gerekli görürse Cumhuriyet Baþsavcýsý da yapabilir.

Kurul, baþvurular hakkýndaki inceleme ve araþtýrmasýný etik davranýþ ilkelerinin ihlâl edilip edilmediði 

Ýçiþleri Bakanlýðýna Baþvuru

Vali ve Kaymakamlara Baþvuru

Ýdari Yargýya Baþvuru 



52 53

Belediye bütçesi nasýl izlenir?

Kamu görevlileri etik kurulu baþvurular aþaðýdaki yollarla yapýlabilmektedir.

Posta yoluyla:  Kamu Görevlileri Etik Kurulu Baþbakanlýk Yeni Bina (DPT Binasý) 

Necatibey Cad. No:108 Kat:1 06100 Yücetepe/ANKARA 

Telefon yoluyla: 150 (Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezi)

Faks yoluyla: 0(312) 424 17 74 

E-posta yoluyla:  

Ýnternet baþvurusu yoluyla:  

etikkurul@basbakanlik.gov.tr

http://www.basbakanlik.gov.tr/bimer/index.htm 

BÝMER'e baþvurular aþaðýdaki yollarla yapýlabilmektedir.

Þahsen: Belediyeler, kaymakamlýklar, valilikler ve bakanlýklarda bulunan halkla iliþkiler bürolarýna 

gelinerek baþvuru yapýlabilmektedir..

Telefon: Sabit veya cep telefonlarýndan “150” tuþlanarak BÝMER'e ulaþýlabilmektedir. 

Internet baþvurusu:  adresindeki BÝMER web sayfasý üzerinden 

baþvuru yapýlabilmektedir.

E-posta: adresine veya valiliklerde baþvuru için belirlenmiþ elektronik posta 

adreslerine (genellikle þeklindedir) baþvuru yapýlabilmektedir.

Faks: Valiliklerde BÝMER için belirlenmiþ faks numaralarýna baþvuru yapýlabilmektedir.

Mektup: Belediyeler, kaymakamlýklar, valilikler ve bakanlýklarda bulunan halkla iliþkiler bürolarýna 

mektup gönderilerek baþvuru yapýlabilmektedir.

www.basbakanlik.gov.tr/bimer 

bimer@basbakanlik.gov.tr 

bimer@ilismi.gov.tr 41 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun

42 Anayasa Mahkemesinin 27.10.2006 tarihli yürürlüðü durdurma kararý ile ilk teþkilatlanmasýný oluþturan 
Geçici 1'inci maddesinin; Anayasa'ya aykýrýlýðý konusunda güçlü belirtiler bulunduðu ve uygulanmasý 
halinde sonradan giderilmesi güç veya olanaksýz durum ve zararlarýn doðabileceði gözetilerek esas 
hakkýnda karar verilinceye kadar yürürlüðünün durdurulmasý hüküm altýna alýnmýþtýr.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.4077 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/11/20061101-33.htm 

Tüketici Haklarý konusunda çalýþan örgütlerin iletiþim bilgilerine Sivil Toplumu Geliþtirme Merkezi'nin 

hazýrladýðý STK veritabanýndan ulaþabilirsiniz. Bunun için  adresindeki 

formda yer alan faaliyet alaný menüsünden tüketici haklarýný seçip ara düðmesine basmanýz yeterli 

olacaktýr.

www.stgm.org.tr/veritabani.php

Tüketici þikâyetlerinin mal ve hizmet saðlayýcý kuruluþlara iletilmesi, takip edilmesi ve çözümle ilgili 

tüketicinin bilgilendirilmesi konusunda internet teknolojileri önemli kolaylýklar sunmaktadýr. 

                                   ve                                           baþlýklý web siteleri þikayet yönetimi alanýnda ülkemizde 

sýklýkla kullanýlan çözüm platformlarýdýr. Bu web sitelerinde þikâyetler gözden geçirilmekte, 

sýnýflandýrýlmakta, hizmet saðlayýcý kuruluþlara yönlendirilmekte ve þikâyetlerin cevaplandýrýlmasýnýn 

takibi yapýlmaktadýr. Yerel yönetimler ve diðer kamu kuruluþlarýna yönelik þikâyetler de sitelerde takip 

edilmektedir. Bu tür uygulamalarla tüketicilerle hizmet saðlayýcýlar arasýnda etkileþim kurarak 

memnuniyet artýrýcý önlemlerin alýnmasýný saðlamaktadýr.

 - www.sikayetvar.com www.sikayetim.com

Paydaþlarýn katkýsý ve katýlýmý

Kurul, baþvurular hakkýndaki inceleme ve araþtýrmasýný etik davranýþ ilkelerinin ihlâl edilip edilmediði 

çerçevesinde yürütür ve en geç üç ay içinde sonuçlandýrarak þikâyet sahibine durumu bildirir. Belediye yetkilileri hakkýnda her türlü ihbar ve þikâyet yetkili Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýna yapýlabilir. 
43Cumhuriyet Baþsavcýlýklarý kendilerine gelen ihbar ve þikâyetleri deðerlendirir ve 4483 sayýlý Yasa  

kapsamýnda olan suçlarla ilgili olan ihbar ve þikâyetleri ilgisine göre Ýçiþleri Bakanlýðý, valilik ve 
44kaymakamlýklara gönderir. 3628 sayýlý Yasa  kapsamýnda olan zimmet, irtikâp, rüþvet ve ihaleye fesat 

karýþtýrma gibi suçlarda soruþturma doðrudan Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yapýlýr. 

4483 sayýlý Yasa hükmü gereði görevleri ile ilgili bir suç iþleyen büyükþehir, il ve ilçe belediye baþkanlarý 

ve meclis üyeleri ile bunlarla birlikte suç iþleyen memurlar hakkýnda ön inceme yapma ve soruþturma 

izni verme yetkisi Ýçiþleri Bakanýna ait olduðundan bu kiþiler hakkýnda ihbar ve þikâyetler doðrudan 

Ýçiþleri Bakanlýðýna yapýlabilir. Ýçiþleri Bakanlýðý ihbar ve þikâyete baðlý olarak en geç 45 günlük süre 

içerisinde yaptýðý ön inceleme sonucu, soruþturma izni verilmesi veya verilmemesi kararýný ihbar ve 

þikâyette bulunana, yetkili Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna ve hakkýnda inceleme yapýlan belediye yetkilisine 

bildirmek zorundadýr.

Ýhbar ve þikâyette bulunan kiþiler Ýçiþleri Bakanlýðýnýn soruþturma izni verilmemesi yönündeki 

kararlarýna karþý kendilerine teblið edildiði tarihten itibaren on gün içinde Danýþtay'a itiraz edebilirler. 

Ayný itirazý gerekli görürse Cumhuriyet Baþsavcýsý da yapabilir.

4483 sayýlý Yasa hükmü gereði görevleri ile ilgili bir suç iþleyen ilk kademe ve kasaba belediye baþkanlarý 

ve meclis üyeleri ile belediye memurlarý hakkýnda ön inceleme yapma ve soruþturma izni verme yetkisi 

duruma göre vali ve kaymakamlara ait olduðundan bu kiþiler hakkýnda ihbar ve þikâyetler doðrudan vali 

ve kaymakamlara yapýlabilir. Vali ve kaymakamlar ihbar ve þikâyete baðlý olarak en geç 45 günlük süre 

içerisinde yaptýðý ön inceleme sonucu, soruþturma izni verilmesi veya verilmemesi kararýný ihbar ve 

þikâyette bulunana, yetkili Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna ve hakkýnda inceleme yapýlan belediye yetkilisine 

bildirmek zorundadýr.

Ýhbar ve þikâyette bulunan kiþiler vali ve kaymakamlarýn soruþturma izni verilmemesi yönündeki 

kararlarýna karþý kendilerine teblið edildiði tarihten itibaren on gün içinde Bölge Ýdare Mahkemelerine 

itiraz edebilirler. Ayný itirazý gerekli görürse Cumhuriyet Baþsavcýsý da yapabilir.

Kurul, baþvurular hakkýndaki inceleme ve araþtýrmasýný etik davranýþ ilkelerinin ihlâl edilip edilmediði 

Ýçiþleri Bakanlýðýna Baþvuru

Vali ve Kaymakamlara Baþvuru

Ýdari Yargýya Baþvuru 
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45 4483 sayýlý Memurlar ve Diðer Kamu Görevlilerinin Yargýlanmasý Hakkýnda Kanun'un 4'üncü maddesi.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.4483 

Paydaþlarýn katkýsý ve katýlýmý

43 4483 sayýlý Memurlar ve Diðer Kamu Görevlilerinin Yargýlanmasý Hakkýnda Kanun

44 3628 sayýlý Mal Bildiriminde Bulunulmasý, Rüþvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.4483 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.3628 

çerçevesinde yürütür ve en geç üç ay içinde sonuçlandýrarak þikâyet sahibine durumu bildirir.

Belediye yetkilileri hakkýnda yetkisiz kurum ve makamlara yapýlan ihbar ve þikâyetler, bu makam ve 
45kurumlarca öðrenildiði andan itibaren yetkili makamlara iletilmesi zorunludur.  Yetkili makamlar 

Cumhuriyet Baþsavcýlýklarý, Ýçiþleri Bakanlýðý, vali ve kaymakamlardýr.

Yetkisiz kurum ve makamlara ihbar ve þikâyet 
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çerçevesinde yürütür ve en geç üç ay içinde sonuçlandýrarak þikâyet sahibine durumu bildirir.

Belediye yetkilileri hakkýnda yetkisiz kurum ve makamlara yapýlan ihbar ve þikâyetler, bu makam ve 
45kurumlarca öðrenildiði andan itibaren yetkili makamlara iletilmesi zorunludur.  Yetkili makamlar 

Cumhuriyet Baþsavcýlýklarý, Ýçiþleri Bakanlýðý, vali ve kaymakamlardýr.

Yetkisiz kurum ve makamlara ihbar ve þikâyet 



Katýlýmcý Bütçe Nedir? 

Katýlýmcý Bütçeleme çoðunlukla yerel yönetimlerin harcama önceliklerinin halkýn katýlýmý ve tercihleri 

doðrultusunda belirlendiði ve bütçelendirildiði bir süreci tarif etmektedir. 1989 yýlýnda Brezilya'nýn 

Porto Alegre kentinde temelleri atýlan süreç bugün farklý biçimlerde Arjantin'den Kanada'ya, 

Fransa'dan Ýngiltere'ye dünyada yüzlerce þehirde bir yerel demokrasi modeli olarak kullanýlmaktadýr.  

Türkiye'de ise Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi kapsamýnda 2007 yýlýnda pilot yerel 

yönetimlerde katýlýmcý bütçe çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr.

Mevcut deneyimler katýlýmcý bütçe modelinin en önemli yararýnýn vatandaþlarýn aktif katýlýmýný temel 

alan bir demokrasi pratiði aracýlýðýyla toplumsal öncelikleri yeniden düzenleyerek sosyal adaletin teþvik 

edilmesi olduðunu göstermektedir. Yýllýk dönemler halinde uygulamanýn da izlenip deðerlendirildiði bir 

döngü içinde tekrarlanan model yerel yönetimlerin vatandaþa karþý hesap verme sorumluluðunu 

yerine getirmesini ve kaynaklarýn etkili bir þekilde kullanýmýný amaçlamaktadýr. Diðer yandan halkýn 

yeni yatýrýmlarýn belirlenmesi ve mevcut hizmetlerin geliþtirilmesiyle ilgili kaynak daðýlýmýn yapýldýðý bu 

sürece katýlýmý vatandaþlarýn kente sahip çýkma bilincini geliþtirmektedir. 

Katýlýmcý bütçe sürecinin temelini mahalle düzeyinde yapýlan ve vatandaþlarýn herhangi bir sýnýrlama 

olmadan katýldýðý toplantýlar oluþturmaktadýr. Genellikle bu toplantýlarda yerel yöneticiler tarafýndan, 

kent ve mahalle düzeyinde bir önceki yýl içinde yapýlan veya taahhüt edilmesine raðmen yapýlamayan 

faaliyetler aktarýlýr, ilgili yýlýn katýlýmcý bütçe sürecinin iþleyiþi hakkýnda bilgi verilir, vatandaþlardan 

mahalleleri ve kent için taleplerini dile getirmeleri istenir ve ardýndan yapýlan oylamayla mahalle 

düzeyinde öncelikler belirlenir. Önceliklendirme yerel yönetimin sunduðu hizmetlerin sýnýflandýrýldýðý 

bir listede yer alan hizmetlerin (ör. kentsel altyapý, yeþil alanlar, toplu taþýma, sosyal hizmetler, sosyal 

yardýmlar, çevre saðlýðý, yol-kaldýrým-trafik vs)  oylanmasý sonucunda gerçekleþtirilmektedir. 

Mahalle düzeyinde yapýlan toplantýlara ek olarak hizmet alanlarý bazýnda tematik toplantýlar 

gerçekleþtirilir. Tematik toplantýlar tek bir hizmet alaný için yapýlabileceði gibi (ör. Kentsel altyapý 

tematik toplantýsý) uygun görülen alanlarýn bir araya getirilmesi þeklinde de yapýlabilir (ör. Sosyal 

hizmetler ve sosyal yardýmlar toplantýsý). Bu toplantýlarda hizmet alanlarýnýn alt gruplarý arasýnda 

mahalle toplantýlarýndaki yöntemler kullanýlarak önceliklendirme yapýlýr. (Ör. Sosyal hizmetler altýnda 

beceri kurslarý, gençlere yönelik hizmetler, yaþlýlara yönelik hizmetler, engellilere yönelik hizmetler 
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46 Bu bölüm daha önce yayýmlanan TEPAV raporundan uyarlanmýþtýr. Raporun tam metni için 
www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/Katilimci_Butceleme.pdf 

kendi aralarýnda önceliklendirilir.)

Mahalle toplantýlarýnda ve tematik toplantýlarda seçilen/belirlenen temsilciler ve yerel yöneticilerin 

bir araya gelmesiyle oluþan katýlýmcý bütçeleme kurulunda kent yönetiminin bir sonraki yýl için gelir ve 

gider projeksiyonlarý gözden geçirir, kurulun üyeleri mahalleleri gezerek önceliklendirilen yatýrým 

alanlarýný deðerlendirir. Kurul mahalle önceliklerinin kentin önceliklerine uyumu, mahallenin nüfusu ve 

ilgili hizmetin mahalledeki ihtiyacýný temel alan bir formülasyona tabi tutarak bütçeden iþ ve hizmetlere 

iliþkin yatýrýmlarý mahalle bazýnda daðýtým yapar. 

Pek çok yerel yönetimde yatýrým bütçesinin yaklaþýk %5-%15'i katýlýmcý bütçe süreciyle 

belirlenmektedir. Önceliklendirmeye konu olan bütçe genellikle yatýrým bütçesi olmakta ve daha çok 

yeni yatýrýmlara yer verilmektedir.

Katýlýmcý bütçeden bahsedebilmek için katýlýmdan olduðu kadar bütçeden de bahsetmek 

gerekmektedir. Bütçe bilindiði gibi kaynak daðýlýmýný düzenleyen mekanizmadýr. Dolayýsýyla üzerinde 

daðýlýmýna-katýlýmcý veya deðil, karar verebilecek bir "kaynak" yoksa katýlýmcý bütçe süreci kozmetik bir 

uygulama olarak kalmaya mahkûm olacaktýr. Bildiðimiz gibi yerel yönetimlerde kaynaklar çoðunlukla 

"zorunlu harcamalar" dediðimiz personel ve idari giderlere, borç ödemelerine ve devam eden 

yatýrýmlara (o da çok yetersiz bir oranda) zar zor yetmekte, yeni yatýrýmlara ayrýlacak kaynak ya hiç 

bulunmamakta ya da proje kredisi vb. yöntemlerle borçlanma yoluyla temin edilmektedir. Bu durumda 

mahalle düzeyinde katýlým sonucu ortaya çýkan önceliklerin belirlenmesi, sonuç doðurmayan, bu 

nedenle bir süre sonra da itibarýný yitiren bir uygulama olma riskini taþýmaktadýr. Bu nedenle az da olsa 

belediyenin "esnek" bir yatýrým harcamasý imkâný olmasý katýlýmcý bütçe sürecini daha anlamlý kýlacaktýr. 

Katýlýmcý bütçe sürecini “katýlýmcý” yapan etmenleri dört gruba ayýrabiliriz:

• Ne kadar vatandaþýn ve örgütün katýlarak öncelik tercihini beyan ettiðini ifade eden “katýlýmýn 
47

niceliði”;  

• Öncelik tercihlerinin nasýl gerekçelendirildiði, tercihlerin bilgiye dayalý olup olmadýðý ile ilgili olarak 

“katýlýmýn niteliði” 

• Tercihlerin hizmetlere ne ölçüde dönüþtüðünün ve sürecin yaþam kalitesine katkýsýnýn 

izlenebilirliði

• Oyunun kurallarýnýn nasýl belirleneceði ve sürecin nasýl yönetileceði 

Dünya örnekleri deðerlendirildiðinde katýlýmcý bütçe sürecinde “katýlým”ýn niceliði ve niteliði zaman 

içinde artmakta ve zenginleþmektedir. 1.3 milyon nüfuslu Porto Alegre'de 1990 yýlýnda 600 civarýnda 

olan katýlýmcý sayýsý günümüzde yýlýnda 40.000'lere ulaþmýþtýr. Süreç içinde yöntemlerin ve tartýþma 

çerçevesinin kavranmasýyla katýlýmýn niteliðinin de arttýðý gözlenmektedir. Katýlýmýn artmasý ve sürecin 

Katýlýmcýlýk Nasýl Saðlanýr? 
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47 Doðrudan bireysel katýlýmý hedefleyen uygulamalar olabileceði gibi aðýlýklý olarak sivil toplum örgütlerinin 
katýlýmýný hedefleyen süreçler de olabilir. Ýdeal olarak uygulama hem coðrafi olarak (ör. mahalle bazýnda) 
bireysel katýlýmý, hem de tema veya sektör bazýnda örgütlenmiþ kuruluþlarý (mesela kent konseyine katýlým 
boyutuyla) farklý aþamalarda da olsa sürece katabilmelidir.

Ýyi yönetiþim için örnek bir model: Katýlýmcý bütçeleme



Katýlýmcý Bütçe Nedir? 

Katýlýmcý Bütçeleme çoðunlukla yerel yönetimlerin harcama önceliklerinin halkýn katýlýmý ve tercihleri 

doðrultusunda belirlendiði ve bütçelendirildiði bir süreci tarif etmektedir. 1989 yýlýnda Brezilya'nýn 

Porto Alegre kentinde temelleri atýlan süreç bugün farklý biçimlerde Arjantin'den Kanada'ya, 

Fransa'dan Ýngiltere'ye dünyada yüzlerce þehirde bir yerel demokrasi modeli olarak kullanýlmaktadýr.  

Türkiye'de ise Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi kapsamýnda 2007 yýlýnda pilot yerel 

yönetimlerde katýlýmcý bütçe çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr.

Mevcut deneyimler katýlýmcý bütçe modelinin en önemli yararýnýn vatandaþlarýn aktif katýlýmýný temel 

alan bir demokrasi pratiði aracýlýðýyla toplumsal öncelikleri yeniden düzenleyerek sosyal adaletin teþvik 

edilmesi olduðunu göstermektedir. Yýllýk dönemler halinde uygulamanýn da izlenip deðerlendirildiði bir 

döngü içinde tekrarlanan model yerel yönetimlerin vatandaþa karþý hesap verme sorumluluðunu 

yerine getirmesini ve kaynaklarýn etkili bir þekilde kullanýmýný amaçlamaktadýr. Diðer yandan halkýn 

yeni yatýrýmlarýn belirlenmesi ve mevcut hizmetlerin geliþtirilmesiyle ilgili kaynak daðýlýmýn yapýldýðý bu 

sürece katýlýmý vatandaþlarýn kente sahip çýkma bilincini geliþtirmektedir. 

Katýlýmcý bütçe sürecinin temelini mahalle düzeyinde yapýlan ve vatandaþlarýn herhangi bir sýnýrlama 

olmadan katýldýðý toplantýlar oluþturmaktadýr. Genellikle bu toplantýlarda yerel yöneticiler tarafýndan, 

kent ve mahalle düzeyinde bir önceki yýl içinde yapýlan veya taahhüt edilmesine raðmen yapýlamayan 

faaliyetler aktarýlýr, ilgili yýlýn katýlýmcý bütçe sürecinin iþleyiþi hakkýnda bilgi verilir, vatandaþlardan 

mahalleleri ve kent için taleplerini dile getirmeleri istenir ve ardýndan yapýlan oylamayla mahalle 

düzeyinde öncelikler belirlenir. Önceliklendirme yerel yönetimin sunduðu hizmetlerin sýnýflandýrýldýðý 

bir listede yer alan hizmetlerin (ör. kentsel altyapý, yeþil alanlar, toplu taþýma, sosyal hizmetler, sosyal 

yardýmlar, çevre saðlýðý, yol-kaldýrým-trafik vs)  oylanmasý sonucunda gerçekleþtirilmektedir. 

Mahalle düzeyinde yapýlan toplantýlara ek olarak hizmet alanlarý bazýnda tematik toplantýlar 

gerçekleþtirilir. Tematik toplantýlar tek bir hizmet alaný için yapýlabileceði gibi (ör. Kentsel altyapý 

tematik toplantýsý) uygun görülen alanlarýn bir araya getirilmesi þeklinde de yapýlabilir (ör. Sosyal 

hizmetler ve sosyal yardýmlar toplantýsý). Bu toplantýlarda hizmet alanlarýnýn alt gruplarý arasýnda 

mahalle toplantýlarýndaki yöntemler kullanýlarak önceliklendirme yapýlýr. (Ör. Sosyal hizmetler altýnda 

beceri kurslarý, gençlere yönelik hizmetler, yaþlýlara yönelik hizmetler, engellilere yönelik hizmetler 
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Mahalle toplantýlarýnda ve tematik toplantýlarda seçilen/belirlenen temsilciler ve yerel yöneticilerin 

bir araya gelmesiyle oluþan katýlýmcý bütçeleme kurulunda kent yönetiminin bir sonraki yýl için gelir ve 

gider projeksiyonlarý gözden geçirir, kurulun üyeleri mahalleleri gezerek önceliklendirilen yatýrým 

alanlarýný deðerlendirir. Kurul mahalle önceliklerinin kentin önceliklerine uyumu, mahallenin nüfusu ve 

ilgili hizmetin mahalledeki ihtiyacýný temel alan bir formülasyona tabi tutarak bütçeden iþ ve hizmetlere 

iliþkin yatýrýmlarý mahalle bazýnda daðýtým yapar. 

Pek çok yerel yönetimde yatýrým bütçesinin yaklaþýk %5-%15'i katýlýmcý bütçe süreciyle 

belirlenmektedir. Önceliklendirmeye konu olan bütçe genellikle yatýrým bütçesi olmakta ve daha çok 

yeni yatýrýmlara yer verilmektedir.

Katýlýmcý bütçeden bahsedebilmek için katýlýmdan olduðu kadar bütçeden de bahsetmek 

gerekmektedir. Bütçe bilindiði gibi kaynak daðýlýmýný düzenleyen mekanizmadýr. Dolayýsýyla üzerinde 

daðýlýmýna-katýlýmcý veya deðil, karar verebilecek bir "kaynak" yoksa katýlýmcý bütçe süreci kozmetik bir 

uygulama olarak kalmaya mahkûm olacaktýr. Bildiðimiz gibi yerel yönetimlerde kaynaklar çoðunlukla 

"zorunlu harcamalar" dediðimiz personel ve idari giderlere, borç ödemelerine ve devam eden 

yatýrýmlara (o da çok yetersiz bir oranda) zar zor yetmekte, yeni yatýrýmlara ayrýlacak kaynak ya hiç 

bulunmamakta ya da proje kredisi vb. yöntemlerle borçlanma yoluyla temin edilmektedir. Bu durumda 

mahalle düzeyinde katýlým sonucu ortaya çýkan önceliklerin belirlenmesi, sonuç doðurmayan, bu 

nedenle bir süre sonra da itibarýný yitiren bir uygulama olma riskini taþýmaktadýr. Bu nedenle az da olsa 

belediyenin "esnek" bir yatýrým harcamasý imkâný olmasý katýlýmcý bütçe sürecini daha anlamlý kýlacaktýr. 

Katýlýmcý bütçe sürecini “katýlýmcý” yapan etmenleri dört gruba ayýrabiliriz:

• Ne kadar vatandaþýn ve örgütün katýlarak öncelik tercihini beyan ettiðini ifade eden “katýlýmýn 
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niceliði”;  

• Öncelik tercihlerinin nasýl gerekçelendirildiði, tercihlerin bilgiye dayalý olup olmadýðý ile ilgili olarak 

“katýlýmýn niteliði” 

• Tercihlerin hizmetlere ne ölçüde dönüþtüðünün ve sürecin yaþam kalitesine katkýsýnýn 

izlenebilirliði

• Oyunun kurallarýnýn nasýl belirleneceði ve sürecin nasýl yönetileceði 

Dünya örnekleri deðerlendirildiðinde katýlýmcý bütçe sürecinde “katýlým”ýn niceliði ve niteliði zaman 

içinde artmakta ve zenginleþmektedir. 1.3 milyon nüfuslu Porto Alegre'de 1990 yýlýnda 600 civarýnda 

olan katýlýmcý sayýsý günümüzde yýlýnda 40.000'lere ulaþmýþtýr. Süreç içinde yöntemlerin ve tartýþma 

çerçevesinin kavranmasýyla katýlýmýn niteliðinin de arttýðý gözlenmektedir. Katýlýmýn artmasý ve sürecin 

Katýlýmcýlýk Nasýl Saðlanýr? 

57

Belediye bütçesi nasýl izlenir?

47 Doðrudan bireysel katýlýmý hedefleyen uygulamalar olabileceði gibi aðýlýklý olarak sivil toplum örgütlerinin 
katýlýmýný hedefleyen süreçler de olabilir. Ýdeal olarak uygulama hem coðrafi olarak (ör. mahalle bazýnda) 
bireysel katýlýmý, hem de tema veya sektör bazýnda örgütlenmiþ kuruluþlarý (mesela kent konseyine katýlým 
boyutuyla) farklý aþamalarda da olsa sürece katabilmelidir.

Ýyi yönetiþim için örnek bir model: Katýlýmcý bütçeleme



sahiplenmesinin temel nedeni yönetim ve vatandaþ arasýnda talep ve arz iliþkisinin yatýrým ve hizmet 

bazlý kurulmasýdýr. Mahalleli tercihlerinin yatýrým ve hizmetlere dönüþtüðünü gördükçe sürecin içinde 

kalmakta ve çýkarlarýný daha aktif olarak savunmaktadýr. 

Madalyonun diðer yüzünde ise taleplerin yerine getirilmesinin ardýndan katýlýmýn azaldýðý durumlar da 

yaþanmaktadýr. Kýsa vadeli bir çýkar perspektifine sahip bir toplulukta talep yerine getirildikten sonra 

katýlým azalabilir. Benzer þekilde yatýrým ve hizmetlere eriþim açýsýndan doygunluða ulaþmýþ bir 

mahallenin beklentilerinin az olmasý nedeniyle katýlým düþük olabilir. Bu gibi sorunlarý önlemek için 

katýlýmcý bütçe sürecini yöneten yerel yönetimin þeffaflýk ve hesap verme sorumluluðuna dayalý güçlü 

bir halkla iliþkiler ve iletiþim stratejisi geliþtirmesi gerekir. Bunun için yerel yönetim: 

1. Mahalle ve kent ölçeðinde veri üretmeli, 

2. Ne zaman ve hangi verilerin yayýnlanacaðýný belirtilen bir takvime uymalý, 

3. Verilerdeki deðiþimleri göstergeler aracýlýðýyla izlemeli ve kamuoyu tarafýndan da izlenebilir hale 

getirmelidir.

Kentsel hizmet ve yatýrýmlara iliþkin bilgi arzýný yerel yönetimler yaparken talep tarafýný vatandaþlarýn 

ve sivil toplumun oluþturmasý gerekmektedir. Bu hesap verme-hesap sorma iliþkisinin kurulabilmesi 

için hizmetlerden yararlananlarýn çýkarlarýný savunan sivil toplum örgütleriyle hizmetleri sunan 

kuruluþlarý bir araya getirebilecek platformlar oluþturulmalýdýr. 

Yerel yönetim bürokrasinin katýlýmcý bütçe süreci üzerinde büyük bir aðýrlýðý bulunmaktadýr. Her ne 

kadar katýlýmcý bütçe uygulamalarý sivil toplumun ve vatandaþlarýn politika yapma sürecine katýlýmýný 

öngörüyor olsa da yerel yönetim bürokrasisi, örneðin belediye baþkanlýðý baskýn rolünü korumaktadýr. 

Belediye baþkanlýðý toplantýlarý düzenlemekte, verileri saðlamakta ve seçilen politikalarýn hayata 

geçirilmesini temin etmektedir. Saðlam bir ortaklýða dayanmayan ve Belediye Baþkanýnýn inisiyatifine 

dayalý böyle bir “katýlým yapýsýnda” yeni gelecek bir yönetimin süreci devam ettirip ettirmeyeceðini 

bilmek imkânsýzlaþmaktadýr. Ayný þekilde tek aktörlü bir katýlýmcýlýk, bütçe sürecini manipülasyonlara 

açýk hale gelmektedir. Örneðin Brezilya'da Recife isimli bir kentte belediye baþkaný katýlýmcý bütçe 

sürecini her yýl kendi taraftarlarýnca düzenlenen karnavala para aktaran bir modele dönüþtürmüþtür. 

Açýk ve þeffaf toplantýlarda kaynak daðýlýmýný belirlemek yerine kaynaklar, manipülasyonla yandaþlara 

aktarýlmýþtýr. Sürece katýlanlar yönetim tarafýndan belli bir þekilde davranmaya zorlandýklarýný aksi 

takdirde sürecin dýþýnda býrakýldýklarýný belirtmiþlerdir. 

Katýlýmcý bütçe sürecinin bir kayýrmacýlýk modeli olarak kullanýlmamasý veya siyasi yandaþlara kaynak 

aktarma mekanizmasýna dönüþmemesi için sürecin en baþýndan ortaklýða dayalý olarak kurulmasý ve 

oyunun kurallarýnýn bu þekilde belirlenmesi gerekir. Ortaklýk temel paydaþlarýn katýlýmýyla oluþturulan 

bir komite þeklinde kurulabilir. Komite katýlýmcý bütçe sürecinin kurallarýný belirlemeli, sürecin 

aþamalarýný izlemeli ve mahalleli öncelikleri, kentsel öncelikler ve teknik öncelikleri aðýrlýklandýrarak 

yerel yönetimin referans alacaðý yatýrým alanlarýnýn bütçe tavanlarýný hesaplamalýdýr. Böyle bir komite 

içinde ilgili yerel yönetimin meclisinden seçilecek üyelerin daðýlýmýnda sadece çoðunluk partisinin deðil 

diðer partilerin, en azýndan ikinci büyük partinin de temsil edilmesine dikkat edilmelidir. Bununla 

birlikte komitenin üstlenmesi öngörülen iþler süreklilik ve ayrýntýlara hâkimiyeti gerektirdiðinden 
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komitenin etkin çalýþabilmesi için üye sayýsý makul bir düzeyi aþmamalýdýr. Dolayýsýyla geniþ paydaþ 

katýlýmý ve komitenin üye sayýsý arasýnda bir denge kurulmalýdýr.

Katýlýmcý bütçe sürecinde kullanýlan temel teknik olan “önceliklendirme” farklý alternatifler arasýnda 

tercihlerin yapýlmasýna dayanmaktadýr. Bu alternatiflerin nasýl ve kimler tarafýndan belirlendiði, sürecin 

kalitesini ve sonuçlarýný doðrudan etkilemektedir. Alternatiflerin sýnýrlý olmasý halkýn gerçek 

önceliklerine yanýt verilememesi riskini taþýr. Alternatiflerin iyi tanýmlanmamasý ise halkýn tercihlerinin 

istendiði gibi yorumlanmasý ve suiistimal edilmesine yol açabilir. Önceliklendirme çalýþmasýna 

kullanýlacak alternatifler kümesi (yatýrým alanlarý) üzerinde (Bkz. Tablo 19) katýlýmcý bir ortamda 

uzlaþma saðlanmalýdýr. 
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Yatýrým Planlama Komitesi – Çanakkale Belediyesi

Özgün bir model çerçevesinde katýlýmcý bütçeyi uygulama çalýþmalarýný sürdüren Çanakkale Belediyesi bu 

konuyla ilgili olarak “yatýrým planlama komitesi” adýnda bir yapý oluþturmuþtur. Sürecin katýlýmcý aþamalarýný 

gözeten komitede Belediye Meclisinin Ýmar Komisyonu ile Plan, Bütçe Kesin Hesap Komisyonu'nun kendi 

üyeleri arasýndan seçeceði parti gruplarýndan 1'er üye, meclis stratejik planlama komisyonundan bir üye, 

belediye baþkan yardýmcýsý, belediye hesap iþleri müdürü, belediye stratejik planlama ve yönetim birimi 

sorumlusu, kent konseyi yürütme kurulundan 1 üye ve mahalle muhtarlarý yer almaktadýr. Baþlangýç için 

oldukça uygun olan böyle bir yapý süreç içinde ilgili kentin özellikleri çerçevesinde mükemmelleþtirilebilir.

5. Çevre koruma ve çevre saðlýðý

6. Sosyal Hizmetler

7. Sosyal Yardýmlar

8. Eðitim ve Saðlýk Destek Hizmetleri

• Çöplerin toplanmasý

• Çöp konteynýrlarý

• Geri dönüþüm çöplerinin toplanmasý

• Haþere ve sinek ile mücadele

• Zabýta denetimleri

• Beceri kazandýrma kurslarý (tekstil, seramik, 

bilgisayar)

• Sosyal hizmet evlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý

• Çocuklar, gençler, yaþlýlar, engellilere yönelik 

hizmetler

• Saðlýk kampanyalarý ve bilgilendirme

• Ayni ve nakdi yardýmlar

• Gýda ve yakacak yardýmlarý

• Giyecek kampanyalarý

• Öðrenci burslarý

• Okullara yardýmlar

• Saðlýk Bilgilendirme kampanyalarý

1. Kentsel altyapý

2. Ortak kullaným alanlarý

3. Toplu Taþýma

4. Yol, kaldýrým ve trafik

• Ýçme suyu sistemi

• Kanalizasyon sistemi

• Yaðmur suyu toplama sistemi

• Mahalle Kütüphanesi

• Yeþil alan, park ve bahçeler

• Spor alanlarý

• Tarihi alan ve konutlarýn güzelleþtirilmesi

• Alýþ veriþ merkezleri

• Semt pazarlarý

• Yeni güzergâhlarýn belirlenmesi,

• Yeni duraklarýn yapýlmasý

• Taþýma hizmeti

• Kent içi yönlendirme ve sinyalizasyon

• Araç yollarý

• Asfaltlama, sathi kaplama, parke

• Yaya yollarý ve kaldýrýmlar

• Bisiklet yollarý

Tablo 19 - Belediyeler için örnek yatýrým alanlarý

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Ýyi yönetiþim için örnek bir model: Katýlýmcý bütçeleme



sahiplenmesinin temel nedeni yönetim ve vatandaþ arasýnda talep ve arz iliþkisinin yatýrým ve hizmet 

bazlý kurulmasýdýr. Mahalleli tercihlerinin yatýrým ve hizmetlere dönüþtüðünü gördükçe sürecin içinde 

kalmakta ve çýkarlarýný daha aktif olarak savunmaktadýr. 

Madalyonun diðer yüzünde ise taleplerin yerine getirilmesinin ardýndan katýlýmýn azaldýðý durumlar da 

yaþanmaktadýr. Kýsa vadeli bir çýkar perspektifine sahip bir toplulukta talep yerine getirildikten sonra 

katýlým azalabilir. Benzer þekilde yatýrým ve hizmetlere eriþim açýsýndan doygunluða ulaþmýþ bir 

mahallenin beklentilerinin az olmasý nedeniyle katýlým düþük olabilir. Bu gibi sorunlarý önlemek için 

katýlýmcý bütçe sürecini yöneten yerel yönetimin þeffaflýk ve hesap verme sorumluluðuna dayalý güçlü 

bir halkla iliþkiler ve iletiþim stratejisi geliþtirmesi gerekir. Bunun için yerel yönetim: 

1. Mahalle ve kent ölçeðinde veri üretmeli, 

2. Ne zaman ve hangi verilerin yayýnlanacaðýný belirtilen bir takvime uymalý, 

3. Verilerdeki deðiþimleri göstergeler aracýlýðýyla izlemeli ve kamuoyu tarafýndan da izlenebilir hale 

getirmelidir.

Kentsel hizmet ve yatýrýmlara iliþkin bilgi arzýný yerel yönetimler yaparken talep tarafýný vatandaþlarýn 

ve sivil toplumun oluþturmasý gerekmektedir. Bu hesap verme-hesap sorma iliþkisinin kurulabilmesi 

için hizmetlerden yararlananlarýn çýkarlarýný savunan sivil toplum örgütleriyle hizmetleri sunan 

kuruluþlarý bir araya getirebilecek platformlar oluþturulmalýdýr. 

Yerel yönetim bürokrasinin katýlýmcý bütçe süreci üzerinde büyük bir aðýrlýðý bulunmaktadýr. Her ne 

kadar katýlýmcý bütçe uygulamalarý sivil toplumun ve vatandaþlarýn politika yapma sürecine katýlýmýný 

öngörüyor olsa da yerel yönetim bürokrasisi, örneðin belediye baþkanlýðý baskýn rolünü korumaktadýr. 

Belediye baþkanlýðý toplantýlarý düzenlemekte, verileri saðlamakta ve seçilen politikalarýn hayata 

geçirilmesini temin etmektedir. Saðlam bir ortaklýða dayanmayan ve Belediye Baþkanýnýn inisiyatifine 

dayalý böyle bir “katýlým yapýsýnda” yeni gelecek bir yönetimin süreci devam ettirip ettirmeyeceðini 

bilmek imkânsýzlaþmaktadýr. Ayný þekilde tek aktörlü bir katýlýmcýlýk, bütçe sürecini manipülasyonlara 

açýk hale gelmektedir. Örneðin Brezilya'da Recife isimli bir kentte belediye baþkaný katýlýmcý bütçe 

sürecini her yýl kendi taraftarlarýnca düzenlenen karnavala para aktaran bir modele dönüþtürmüþtür. 

Açýk ve þeffaf toplantýlarda kaynak daðýlýmýný belirlemek yerine kaynaklar, manipülasyonla yandaþlara 

aktarýlmýþtýr. Sürece katýlanlar yönetim tarafýndan belli bir þekilde davranmaya zorlandýklarýný aksi 

takdirde sürecin dýþýnda býrakýldýklarýný belirtmiþlerdir. 

Katýlýmcý bütçe sürecinin bir kayýrmacýlýk modeli olarak kullanýlmamasý veya siyasi yandaþlara kaynak 

aktarma mekanizmasýna dönüþmemesi için sürecin en baþýndan ortaklýða dayalý olarak kurulmasý ve 

oyunun kurallarýnýn bu þekilde belirlenmesi gerekir. Ortaklýk temel paydaþlarýn katýlýmýyla oluþturulan 

bir komite þeklinde kurulabilir. Komite katýlýmcý bütçe sürecinin kurallarýný belirlemeli, sürecin 

aþamalarýný izlemeli ve mahalleli öncelikleri, kentsel öncelikler ve teknik öncelikleri aðýrlýklandýrarak 

yerel yönetimin referans alacaðý yatýrým alanlarýnýn bütçe tavanlarýný hesaplamalýdýr. Böyle bir komite 

içinde ilgili yerel yönetimin meclisinden seçilecek üyelerin daðýlýmýnda sadece çoðunluk partisinin deðil 

diðer partilerin, en azýndan ikinci büyük partinin de temsil edilmesine dikkat edilmelidir. Bununla 

birlikte komitenin üstlenmesi öngörülen iþler süreklilik ve ayrýntýlara hâkimiyeti gerektirdiðinden 

58

komitenin etkin çalýþabilmesi için üye sayýsý makul bir düzeyi aþmamalýdýr. Dolayýsýyla geniþ paydaþ 

katýlýmý ve komitenin üye sayýsý arasýnda bir denge kurulmalýdýr.

Katýlýmcý bütçe sürecinde kullanýlan temel teknik olan “önceliklendirme” farklý alternatifler arasýnda 

tercihlerin yapýlmasýna dayanmaktadýr. Bu alternatiflerin nasýl ve kimler tarafýndan belirlendiði, sürecin 

kalitesini ve sonuçlarýný doðrudan etkilemektedir. Alternatiflerin sýnýrlý olmasý halkýn gerçek 

önceliklerine yanýt verilememesi riskini taþýr. Alternatiflerin iyi tanýmlanmamasý ise halkýn tercihlerinin 

istendiði gibi yorumlanmasý ve suiistimal edilmesine yol açabilir. Önceliklendirme çalýþmasýna 

kullanýlacak alternatifler kümesi (yatýrým alanlarý) üzerinde (Bkz. Tablo 19) katýlýmcý bir ortamda 

uzlaþma saðlanmalýdýr. 
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Yatýrým Planlama Komitesi – Çanakkale Belediyesi

Özgün bir model çerçevesinde katýlýmcý bütçeyi uygulama çalýþmalarýný sürdüren Çanakkale Belediyesi bu 

konuyla ilgili olarak “yatýrým planlama komitesi” adýnda bir yapý oluþturmuþtur. Sürecin katýlýmcý aþamalarýný 

gözeten komitede Belediye Meclisinin Ýmar Komisyonu ile Plan, Bütçe Kesin Hesap Komisyonu'nun kendi 

üyeleri arasýndan seçeceði parti gruplarýndan 1'er üye, meclis stratejik planlama komisyonundan bir üye, 

belediye baþkan yardýmcýsý, belediye hesap iþleri müdürü, belediye stratejik planlama ve yönetim birimi 

sorumlusu, kent konseyi yürütme kurulundan 1 üye ve mahalle muhtarlarý yer almaktadýr. Baþlangýç için 

oldukça uygun olan böyle bir yapý süreç içinde ilgili kentin özellikleri çerçevesinde mükemmelleþtirilebilir.

5. Çevre koruma ve çevre saðlýðý

6. Sosyal Hizmetler

7. Sosyal Yardýmlar

8. Eðitim ve Saðlýk Destek Hizmetleri

• Çöplerin toplanmasý

• Çöp konteynýrlarý

• Geri dönüþüm çöplerinin toplanmasý

• Haþere ve sinek ile mücadele

• Zabýta denetimleri

• Beceri kazandýrma kurslarý (tekstil, seramik, 

bilgisayar)

• Sosyal hizmet evlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý

• Çocuklar, gençler, yaþlýlar, engellilere yönelik 

hizmetler

• Saðlýk kampanyalarý ve bilgilendirme

• Ayni ve nakdi yardýmlar

• Gýda ve yakacak yardýmlarý

• Giyecek kampanyalarý

• Öðrenci burslarý

• Okullara yardýmlar

• Saðlýk Bilgilendirme kampanyalarý

1. Kentsel altyapý

2. Ortak kullaným alanlarý

3. Toplu Taþýma

4. Yol, kaldýrým ve trafik

• Ýçme suyu sistemi

• Kanalizasyon sistemi

• Yaðmur suyu toplama sistemi

• Mahalle Kütüphanesi

• Yeþil alan, park ve bahçeler

• Spor alanlarý

• Tarihi alan ve konutlarýn güzelleþtirilmesi

• Alýþ veriþ merkezleri

• Semt pazarlarý

• Yeni güzergâhlarýn belirlenmesi,

• Yeni duraklarýn yapýlmasý

• Taþýma hizmeti

• Kent içi yönlendirme ve sinyalizasyon

• Araç yollarý

• Asfaltlama, sathi kaplama, parke

• Yaya yollarý ve kaldýrýmlar

• Bisiklet yollarý

Tablo 19 - Belediyeler için örnek yatýrým alanlarý

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Ýyi yönetiþim için örnek bir model: Katýlýmcý bütçeleme



48 49Türkiye'de Yerel Gündem 21 sürecinde  geliþen ve ardýndan belediye yasasýnda yer bulan  bir 

yönetiþim modeli olan kent konseyleri 1) katýlýmcý bütçe sürecinde hesap verme / hesap sorma 

iliþkisinin kurulmasý, 2) kentin stratejik yöneliminin belirlenmesi, 3) vatandaþlar ve sivil toplum 

kuruluþlarýnýn sürece ilgisinin sürdürülmesi ve 4) süreç içinde alýnan yatýrým ve hizmet kararlarýnýn 

izlenmesi için ideal bir yapý olarak görünmektedir. Bununla birlikte her kentte kent konseyi olmadýðý gibi 

olan kentlerde de kent konseyleri yerel toplumun sahiplenmesi, ortak çalýþma kültürünün 

benimsenmesi açýsýndan farklýlýk göstermektedir. 

Baþarýlý bir kent konseyi deneyimine sahip kentlerde katýlýmcý bütçe sürecinin uygulanmasý 

kolaylaþacaktýr. Diðer taraftan henüz olgunlaþmamýþ ya da kentli ve yerel kurumlar tarafýndan yeterli 

ilgiyi görmemiþ kent konseyleri için de katýlýmcý bütçe süreci konseyin iþlevselliðinin artmasý ve daha 

çok sahiplenilmesi için önemli bir fýrsat sunmaktadýr. Özetle, katýlýmcý bütçe süreci ile kent konseyleri 

arasýnda karþýlýklý bir fayda söz konusudur. Ancak bu kent konseyinin olmadýðý yerlerde katýlýmcý bütçe 

sürecinin yapýlamayacaðý anlamýna gelmez. Bununla birlikte katýlýmcý bütçe sürecinin doðal bir sonucu 

olarak kent konseyinin oluþturulmasý gündeme gelebilir.

Bu bölümde katýlýmcý bütçenin çeþitli aþamalarýnda kent konseyinin üstlenebileceði rollere atýfta 

bulunulmuþtur. Ancak yazýda kent konseyi ile asýl vurgulanmak istenen katýlýmcý bütçe sürecinin 

gerektirdiði ortaklýk modelidir. Bir kentte kent konseyi olmasa da, var olan kent konseyi iþlevsiz kalmýþ 

olsa da veya kentte kent konseyi adý altýnda farklý amaçlara hizmet eden örgütlenmeler olsa da katýlýmcý 

bütçe süreci için iyi yönetiþime dayalý bir ortaklýk modeli bir zorunluluktur ve “kent konseyi” bu modeli 

tanýmlamaktadýr.

Bir mahalleye yapýlacak yatýrýmýn önceliðini belirlemek için çeþitli deðiþkenler kullanýlabilir. 

Mahallelinin öncelikleri, teknik öncelikler, kentsel öncelikler, nüfus ve yoksulluk katýlýmcý bütçe 

süreçlerinde en çok kullanýlan karar deðiþkenlerini oluþturmaktadýr. Yatýrým alanlarýn bu deðiþkenlerin 

aðýrlýklandýrýlmasýyla oluþan endeks deðerine göre sýralanarak önceliklendirilirler. Deðiþkenler ve 

aðýrlýklandýrma katýlýmcý bütçe sürecini uygulayacak yerel yönetimler arasýnda farklýlýk gösterebilir. 

Ancak her durumda yönetimin önceliklerin belirlenmesine iliþkin deðerlendirme çerçevesini/formülü 

vatandaþlarla açýkça paylaþmasý gerekmektedir. 

Hizmetlerin faydalanýcýsý konumundaki bireylerin sunulan yatýrým alanlarý arasýndan kiþisel yargýsýna 

dayalý olarak mahallenin önceliklerini belirlemesine dayanýr. Bireysel düzeyde yapýlan öncelik tercihleri 

mahalle düzeyinde çeþitli yöntemler kullanýlarak bir araya getirilir ve mahalle öncelikleri oluþturulur. 

Hangi Öncelik Daha Öncelikli?
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Teknik Öncelikler

Kentsel öncelikler

Nüfus önceliði

Mahallelinin öncelikleri mahallede yaþayan vatandaþlarýn mahallesinde gördüðü ihtiyaçlar temelinde 

kendi yargýsýna dayanan tercihlerdir. Bazý durumlarda mahallelinin öncelikleri mahallenin önceliklerini 

doðrudan ifade etmeyebilir. Örneðin kanalizasyon sistemindeki bir eksiklik, koku ve taþma gibi belirtiler 

göstermiyorsa, bu durum mahallelinin öncelikleri arasýna girmeyecektir. Ancak potansiyel bir tehlike 

taþýyan bu durumdan haberdar olan bir belediye yönetimi ilgili mahalleye yönelik yatýrýmýnda 

kanalizasyon alanýna öncelik verecektir. Baþka bir durumda mahallelinin birinci önceliði park yapýmý 

olabilir ancak mahallede park yapýlacak yer olmayabilir. Ýçme suyu, kanalizasyon gibi temel bir 

hizmetten yoksun bir mahallede kaynaklar, vatandaþlarýn bunlarýn dýþýnda belirleyecekleri öncelikler 

ne olursa olsun öncelikle temel hizmetin karþýlanmasýna aktarýlmalýdýr.  Temel hizmet olarak 

tanýmlanan içmesuyu, kanalizasyon gibi hizmetler “kamu malý” niteliðindedir. Temel altyapý 

hizmetlerinin bu niteliðinden dolayý önceliklendirme alanlarý arasýnda yer almasýna gerek olmadýðý 

düþünülebilir. Ancak mahallelinin mahalleye sahip çýkma anlayýþýnýn pekiþtirilmesi ve bir ihtiyaç söz 

konusuysa bunun vurgulanmasý ve izleme süreçlerine dâhil edilmesi açýsýndan temel hizmetlere 

mahalleli tarafýndan seçilecek yatýrým alternatifleri arasýnda yer verilebilir.  

Ýlgili bir yatýrýmýn toplam öncelik puanýnýn belirlenmesinde kullanýlan mahalleli öncelikleri, kentsel 

öncelikler ve nüfus önceliði deðiþkenleri gibi teknik öncelikler de objektif ve þeffaf olmalýdýr. Diðer 

yandan teknik deðerlendirmenin hizmeti sunan yerel yönetim tarafýndan yapýlmasý da bir gerekliliktir. 

Teknik öncelik puaný, yerel yönetim tarafýndan ölçülebilir göstergelere, bunlarýn olmadýðý durumlarda 

da kanýtlara dayalý olarak gerekçelendirilmelidir.

Mahalle toplantýlarýnda dile getirilen sorunlar, talepler ve hizmet önceliklendirmesi aðýrlýklý olarak 

mahalle bazýndaki ihtiyaçlarý temel almakta, kentin bütününü ilgilendiren sorunlarý ve ihtiyaçlarý 

önceliklendirmemektedir. Dolayýsýyla kent önceliklerinin, tek tek mahallelerden çýkan önceliklerin 

aldýklarý puanlarýn toplanarak belirlenmesi, kentin bütününü ilgilendiren öncelikleri tam olarak 

yansýtmayabilecektir. Örneðin belli bir sokaktaki çöp konteynýrlarýnýn yetersizliðinden dolayý 

apartmanlarýnýn önüne yýðýlan çöpler nedeniyle bir vatandaþ önceliðini mahalle düzeyinde “çevre 

saðlýðý” olarak belirleyebilirken kentsel düzeyde öncelik tercihini þehrin bütününü ilgilendirdiðini 

düþündüðü için “ulaþým” olarak belirleyebilir. Bu nedenle kent önceliklerinin mahalle toplantýlarýndan 

baðýmsýz olarak belirlenmesi daha uygun olacaktýr. Kent önceliklerinin belirlenmesinde vatandaþlarýn 

katýlýmýyla birlikte sivil toplum kuruluþlarý ve ilgili kamu kuruluþlarýnýn sektörel katkýlarý; çocuklar, 

gençler, kadýnlar, yaþlýlar ve engelliler gibi özel ilgi gruplarýnýn katýlýmý saðlanmalýdýr. Kentteki tüm 

paydaþlardan oluþan bir platform olmasýndan hareketle kent önceliklerinin kent konseyinde 

belirlenmesi en uygun alternatif gözükmektedir. 

Yukarýda bahsettiðimiz mahalleli öncelikleri, teknik öncelikler ve kentsel önceliklerin aðýrlýklý puanýnýn 

ayný olduðu bir varsayýmda yatýrýmýn hangi mahalleye yapýlacaðý konusu bütçe daðýlým formülünde 
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48 49Türkiye'de Yerel Gündem 21 sürecinde  geliþen ve ardýndan belediye yasasýnda yer bulan  bir 

yönetiþim modeli olan kent konseyleri 1) katýlýmcý bütçe sürecinde hesap verme / hesap sorma 

iliþkisinin kurulmasý, 2) kentin stratejik yöneliminin belirlenmesi, 3) vatandaþlar ve sivil toplum 

kuruluþlarýnýn sürece ilgisinin sürdürülmesi ve 4) süreç içinde alýnan yatýrým ve hizmet kararlarýnýn 

izlenmesi için ideal bir yapý olarak görünmektedir. Bununla birlikte her kentte kent konseyi olmadýðý gibi 

olan kentlerde de kent konseyleri yerel toplumun sahiplenmesi, ortak çalýþma kültürünün 

benimsenmesi açýsýndan farklýlýk göstermektedir. 

Baþarýlý bir kent konseyi deneyimine sahip kentlerde katýlýmcý bütçe sürecinin uygulanmasý 

kolaylaþacaktýr. Diðer taraftan henüz olgunlaþmamýþ ya da kentli ve yerel kurumlar tarafýndan yeterli 

ilgiyi görmemiþ kent konseyleri için de katýlýmcý bütçe süreci konseyin iþlevselliðinin artmasý ve daha 

çok sahiplenilmesi için önemli bir fýrsat sunmaktadýr. Özetle, katýlýmcý bütçe süreci ile kent konseyleri 

arasýnda karþýlýklý bir fayda söz konusudur. Ancak bu kent konseyinin olmadýðý yerlerde katýlýmcý bütçe 

sürecinin yapýlamayacaðý anlamýna gelmez. Bununla birlikte katýlýmcý bütçe sürecinin doðal bir sonucu 

olarak kent konseyinin oluþturulmasý gündeme gelebilir.

Bu bölümde katýlýmcý bütçenin çeþitli aþamalarýnda kent konseyinin üstlenebileceði rollere atýfta 

bulunulmuþtur. Ancak yazýda kent konseyi ile asýl vurgulanmak istenen katýlýmcý bütçe sürecinin 

gerektirdiði ortaklýk modelidir. Bir kentte kent konseyi olmasa da, var olan kent konseyi iþlevsiz kalmýþ 

olsa da veya kentte kent konseyi adý altýnda farklý amaçlara hizmet eden örgütlenmeler olsa da katýlýmcý 

bütçe süreci için iyi yönetiþime dayalý bir ortaklýk modeli bir zorunluluktur ve “kent konseyi” bu modeli 

tanýmlamaktadýr.

Bir mahalleye yapýlacak yatýrýmýn önceliðini belirlemek için çeþitli deðiþkenler kullanýlabilir. 

Mahallelinin öncelikleri, teknik öncelikler, kentsel öncelikler, nüfus ve yoksulluk katýlýmcý bütçe 

süreçlerinde en çok kullanýlan karar deðiþkenlerini oluþturmaktadýr. Yatýrým alanlarýn bu deðiþkenlerin 

aðýrlýklandýrýlmasýyla oluþan endeks deðerine göre sýralanarak önceliklendirilirler. Deðiþkenler ve 

aðýrlýklandýrma katýlýmcý bütçe sürecini uygulayacak yerel yönetimler arasýnda farklýlýk gösterebilir. 

Ancak her durumda yönetimin önceliklerin belirlenmesine iliþkin deðerlendirme çerçevesini/formülü 

vatandaþlarla açýkça paylaþmasý gerekmektedir. 

Hizmetlerin faydalanýcýsý konumundaki bireylerin sunulan yatýrým alanlarý arasýndan kiþisel yargýsýna 

dayalý olarak mahallenin önceliklerini belirlemesine dayanýr. Bireysel düzeyde yapýlan öncelik tercihleri 

mahalle düzeyinde çeþitli yöntemler kullanýlarak bir araya getirilir ve mahalle öncelikleri oluþturulur. 

Hangi Öncelik Daha Öncelikli?

Mahallelinin Öncelikleri
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Teknik Öncelikler

Kentsel öncelikler

Nüfus önceliði

Mahallelinin öncelikleri mahallede yaþayan vatandaþlarýn mahallesinde gördüðü ihtiyaçlar temelinde 

kendi yargýsýna dayanan tercihlerdir. Bazý durumlarda mahallelinin öncelikleri mahallenin önceliklerini 

doðrudan ifade etmeyebilir. Örneðin kanalizasyon sistemindeki bir eksiklik, koku ve taþma gibi belirtiler 

göstermiyorsa, bu durum mahallelinin öncelikleri arasýna girmeyecektir. Ancak potansiyel bir tehlike 

taþýyan bu durumdan haberdar olan bir belediye yönetimi ilgili mahalleye yönelik yatýrýmýnda 

kanalizasyon alanýna öncelik verecektir. Baþka bir durumda mahallelinin birinci önceliði park yapýmý 

olabilir ancak mahallede park yapýlacak yer olmayabilir. Ýçme suyu, kanalizasyon gibi temel bir 

hizmetten yoksun bir mahallede kaynaklar, vatandaþlarýn bunlarýn dýþýnda belirleyecekleri öncelikler 

ne olursa olsun öncelikle temel hizmetin karþýlanmasýna aktarýlmalýdýr.  Temel hizmet olarak 

tanýmlanan içmesuyu, kanalizasyon gibi hizmetler “kamu malý” niteliðindedir. Temel altyapý 

hizmetlerinin bu niteliðinden dolayý önceliklendirme alanlarý arasýnda yer almasýna gerek olmadýðý 

düþünülebilir. Ancak mahallelinin mahalleye sahip çýkma anlayýþýnýn pekiþtirilmesi ve bir ihtiyaç söz 

konusuysa bunun vurgulanmasý ve izleme süreçlerine dâhil edilmesi açýsýndan temel hizmetlere 

mahalleli tarafýndan seçilecek yatýrým alternatifleri arasýnda yer verilebilir.  

Ýlgili bir yatýrýmýn toplam öncelik puanýnýn belirlenmesinde kullanýlan mahalleli öncelikleri, kentsel 

öncelikler ve nüfus önceliði deðiþkenleri gibi teknik öncelikler de objektif ve þeffaf olmalýdýr. Diðer 

yandan teknik deðerlendirmenin hizmeti sunan yerel yönetim tarafýndan yapýlmasý da bir gerekliliktir. 

Teknik öncelik puaný, yerel yönetim tarafýndan ölçülebilir göstergelere, bunlarýn olmadýðý durumlarda 

da kanýtlara dayalý olarak gerekçelendirilmelidir.

Mahalle toplantýlarýnda dile getirilen sorunlar, talepler ve hizmet önceliklendirmesi aðýrlýklý olarak 

mahalle bazýndaki ihtiyaçlarý temel almakta, kentin bütününü ilgilendiren sorunlarý ve ihtiyaçlarý 

önceliklendirmemektedir. Dolayýsýyla kent önceliklerinin, tek tek mahallelerden çýkan önceliklerin 

aldýklarý puanlarýn toplanarak belirlenmesi, kentin bütününü ilgilendiren öncelikleri tam olarak 

yansýtmayabilecektir. Örneðin belli bir sokaktaki çöp konteynýrlarýnýn yetersizliðinden dolayý 

apartmanlarýnýn önüne yýðýlan çöpler nedeniyle bir vatandaþ önceliðini mahalle düzeyinde “çevre 

saðlýðý” olarak belirleyebilirken kentsel düzeyde öncelik tercihini þehrin bütününü ilgilendirdiðini 

düþündüðü için “ulaþým” olarak belirleyebilir. Bu nedenle kent önceliklerinin mahalle toplantýlarýndan 

baðýmsýz olarak belirlenmesi daha uygun olacaktýr. Kent önceliklerinin belirlenmesinde vatandaþlarýn 

katýlýmýyla birlikte sivil toplum kuruluþlarý ve ilgili kamu kuruluþlarýnýn sektörel katkýlarý; çocuklar, 

gençler, kadýnlar, yaþlýlar ve engelliler gibi özel ilgi gruplarýnýn katýlýmý saðlanmalýdýr. Kentteki tüm 

paydaþlardan oluþan bir platform olmasýndan hareketle kent önceliklerinin kent konseyinde 

belirlenmesi en uygun alternatif gözükmektedir. 

Yukarýda bahsettiðimiz mahalleli öncelikleri, teknik öncelikler ve kentsel önceliklerin aðýrlýklý puanýnýn 

ayný olduðu bir varsayýmda yatýrýmýn hangi mahalleye yapýlacaðý konusu bütçe daðýlým formülünde 
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baþka bir kriterin daha kullanýlmasý gerektiðine iþaret etmektedir. Yatýrým ihtiyacýnýn ayný olduðu ve 

yatýrýmýn niteliði gereði paylaþtýrýlamayacaðý böyle bir durumda ölçek ekonomisi gereði hizmetin 

yararlanýcýsýnýn daha çok olduðu baþka bir ifadeyle daha çok nüfusa sahip mahalle tercih edilecektir. 

Bir yerel yönetim, sosyal politikasý gereði diðer tüm önceliklerden önce kaynak daðýlýmýný mahallenin 

yoksulluk durumuna göre belirlemek isteyebilir. Buna göre kaynaklar mahalleler arasýnda yoksulluk 

derecesine göre daðýtýldýktan sonra diðer öncelik deðiþkenlerine göre yatýrým bazýnda daðýtýlýr. Diðer bir 

yaklaþýmda da yoksulluk göstergeleri yoksulluðun giderilmesine iliþkin yatýrým alanlarý (ör. Sosyal 

hizmetler, sosyal yardýmlar) ile ilgili teknik önceliklerin belirlenmesinde kullanýlýr. Yoksulluk genel kabul 

görmüþ göstergeler temelinde ölçülebilir. Ancak ölçüm formülünün þeffaf olmasýna (hangi 

göstergelere dayandýðýnýn bilinmesi) ve ölçüm sonuçlarýnýn doðrulanabilir olmasýna dikkat edilmelidir. 

Öncelik belirlenmesi mahalle ve kentle ilgili özel durumlara göre uyarlama yapýlmasýný gerektirebilir. 

Örneðin iþyerlerinin aðýrlýkta olduðu mahalleler için özel bir yaklaþým gerekebilir. Bir mahalleye 

götürülen hizmetler mahalle sakinleriyle (konutlar) sýnýrlanmadýðý gibi hizmetlerle ilgili talebin 

belirlenmesinde de çalýþanlarýn (iþyerleri) varlýðý dikkate alýnmalýdýr. Mahalleli önceliklerinin 

belirlendiði toplantýlara mahallede çalýþanlarýn da katýlýmýnýn saðlanmasý, nüfus kriterinin gece ve 

gündüz nüfuslarý olarak detaylandýrýlmasý ve teknik önceliklerde bu durumun göz önünde 

bulundurulmasý gereklidir. Benzer þekilde bir mahallenin veya bir kentin nüfusu veya hizmet kullaným 

yoðunluðu mevsimsel farklýlýklar gösterebilir. Özellikle turistik kentlerde yaz nüfuslarý kýþ nüfuslarýnýn 

onlarca katýna çýkabilmektedir. Öncelik belirlemesinde bu durumun da göz önünde bulundurulmasý 

gereklidir.

Yaþlýlar, kadýnlar, gençler, çocuklar, engelliler gibi özel ilgi gruplarýna iliþkin yatýrým ve hizmetler ihtiyacýn 

saptanmasý amacýyla önceliklendirmeye konu olacak yatýrým alanlarý arasýnda yer alabilir.  Ancak ilgi 

gruplarýna iliþkin yatýrým alternatifin kent ölçeðinde veya mahalle ölçeðinde yapýlan önceliklendirme 

çalýþmasýnda üst sýralarda yer almamasý bu alanda yatýrým yapýlmayacaðý ya da öncelikler arasýnda yer 

almayacaðý anlamýna gemlememelidir. Yerel yönetim özel ilgi gruplarýnýn ihtiyaçlarýna iliþkin yatýrým ve 

hizmetler için katýlýmcý bütçe için ayýrdýðý bütçeden farklý olarak “özel” bir kaynak ayýrmalýdýr. Diðer 

yandan özel ilgi gruplarýnýn katýlýmcý bütçe sürecine kent ölçeðinde ve mahalle ölçeðindeki süreçlere 

katýlýmý teþvik edilerek yatýrým ve hizmetlere iliþkin öncelik tercihlerini diðer vatandaþlarla bir arada 

yapabilmeleri saðlanmalýdýr.

Yerel yönetimler 2006 yýlý içinde stratejik planlarýný hazýrlayarak meclislerinden geçirdiler. Standart bir 

stratejik plan belgesinde kent/il düzeyinde ulaþýlmak istenen durum ve kurumsal yapýyý tarif eden bir 

Yoksulluk

Yerel farklýlýklar

Özel ilgi gruplarý

Katýlýmcý Bütçeleme ve Stratejik Plan Nasýl Ýliþkilendirilir?
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vizyon, bu vizyona baðlý olarak geliþtirilen ve yerel yönetimlerin genel hizmet alanlarýný içeren stratejik 

amaçlar; birimler düzeyine indirgenen stratejik hedefler ve bu hedeflere ulaþmak için yapýlmasý 

gereken belli hizmet ve yatýrýmlarý içeren faaliyetler yer almaktadýr.

Faaliyet düzeyine kadar indirgenen planlarda çoðunlukla yatýrýmlarýn niteliði ve hangi mahallede 

yapýlacaðý tanýmlanmaktadýr. Bu belediyenin proje stoðunda bulunan bir projenin plana girmesi ya da 

plan uygulama döneminin baþlarýnda iþin projelendirilmesi þeklinde gerçekleþmektedir. Projelerde 

yatýrýmýn tüm teknik ayrýntýlarý ile birlikte hangi mahallede yapýlacaðý belirtilmekte ve yatýrým imarý 

gerektiren nitelikteyse, imar planlarýnda gerekli deðiþikliklere gidilmektedir. Bu þekilde mahallerde 

yapýlacak büyük ve orta ölçekli yatýrýmlar zaten belirlenmiþ olduðundan katýlýmcý bütçe sürecine konu 

olabilecek, baþka bir deyiþle mahallenin yýllýk öncelikleri kapsamýnda belirlenebilecek yatýrýmlardan 

söz etmek mümkün olamamaktadýr. 

Stratejik plan ve katýlýmcý bütçe sürecini uyumlaþtýrmak için mahalle düzeyinde ele alýnabilecek bir 

yatýrýmýn ya da hizmetin stratejik planda faaliyetlere indirgenmemesi ve faaliyetlerin (projelerin) 

mahalle öncelikleri temelinde tasarlanmasý uygun olacaktýr. Katýlýmcý bütçe sürecinin stratejik planlara 

entegre edilmesi için en uygun zaman 2009 yýlý olarak görünmektedir. Zira 2009 yýlýnda yapýlacak yerel 

seçimlerin ardýndan iþbaþý yapacak yönetim stratejik planlarýný revize edecek veya yeniden 

tasarlayacaktýr. 

Yeni dönemde yapýlacak stratejik planlarla katýlýmcý bütçe sürecinin uyumlaþtýrýlmasý stratejik 

hedeflerin nasýl belirlendiði ile çok yakýndan ilgilidir. Kentin stratejik yönelimini belirleyen stratejik 

amaçlarýnýn kentteki tüm paydaþlarýn katýlýmýyla belirlendiði aþamalarýn ardýndan mahalle ihtiyaç ve 

beklentilerinin yansýtýlmasýnýn daha anlamlý olduðu stratejik hedeflerlere mahallelerin görüþleri 

yansýtýlmalýdýr. Bu stratejik hedeflerin belirleneceði toplantýlara mahalle muhtarlarýnýn katýlýmý ile 

saðlanabileceði gibi mahalle toplantýlarýyla stratejik hedeflerle ilgili mahalle perspektifi alýnabilir. 

Kentsel nitelikli stratejik hedefler ile mahalle ölçeðindeki stratejik hedeflerin süreç içinde 

ayrýþtýrýlmalýdýr. Böylece katýlýmcý bütçe sürecinde stratejik plan hedefleri ile uyumlu bir þekilde 

önceliklendirme yapýlmasý ve faaliyetlerin (yatýrým ve hizmetler) belirlenmesi mümkün hale gelebilir.
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Stratejik plan ve katýlýmcý bütçe uyum problemleri
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mahallenin önceliði yerine stratejik planda olduðu için park yatýrýmý yapmakla karþý karþýya kalýnmasý.
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vizyon, bu vizyona baðlý olarak geliþtirilen ve yerel yönetimlerin genel hizmet alanlarýný içeren stratejik 
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beldede katýlýmcý bütçe sürecinde mahallelerin önceliklerinin belirlendiðini düþünelim. Böyle bir durumda iki 

tür uyum problemiyle karþýlaþýlmasý söz konusu olabilir: 

1. Yeþil alaný öncelikleri arasýnda birinci sýraya koyan Esentepe mahallesinde park yapma iþi stratejik 

plana uyumlu olmadýðý ve projelendirilmiþ park yatýrýmlarý arasýnda yer almadýðý için bu mahallede 

park yapýlmamasý,

2 Yeþil alan yatýrýmýna öncelikleri arasýnda son sýralarda yer vermiþ Konaklar ve Çýnarlý mahallelerinde 

mahallenin önceliði yerine stratejik planda olduðu için park yatýrýmý yapmakla karþý karþýya kalýnmasý.
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Stratejik plan sürecinde mahalle ölçeðinde deðerlendirilebilecek, kentin bütününü ilgilendirmeyecek 

nitelikteki faaliyetlere karar verilmemesi ve katýlýmcý bütçe sürecinin uygulanacaðý takip eden yýllarda 

mahallelere kendi önceliklerine uygun faaliyetleri belirleme esnekliðinin yaratýlmasý gerekmektedir. 

Baþka bir deyiþle stratejik plan mahalle ölçeðindeki yatýrým ve hizmetler için faaliyet/proje düzeyine 

kadar inmemelidir. Bununla birlikte kentsel nitelikli yatýrým ve hizmetler katýlýmcý bütçenin bir yýllýk 

zaman dilimini aþmakta ve orta vadeli bir harcama perspektifini gerektirmektedir. Bu nedenle stratejik 

plan içinde kentsel nitelikli stratejik hedeflerin somutlaþtýrýlarak faaliyet/ proje düzeyine indirgenmesi 

tercih edilebilir. (Bkz.Þekil 1)

Katýlýmcý bütçe süreciyle mahalle ve kent öncelikleri temelinde yatýrým ve hizmetlerin 

bütçeleþtirilmesinden söz etmekteyiz. Tek bir bütçeden bahsedildiðine göre tek bir kurumdan 

bahsetmek gerekmektedir. Yani yasadaki tanýmýyla “Belde sakinlerinin mahallî müþterek nitelikteki 

ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kurulan ve karar organý seçmenler tarafýndan seçilerek oluþturulan, idarî 

Kente Yönelik Tüm Hizmetlerin Önceliklendirilmesi Mümkün Olabilir mi?
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Kentteki tüm paydaþlarýn katýlýmýyla oluþturulan “Ýnsan ve çevre saðlýðýný dikkate alan bir anlayýþ içinde kentlilerin daha güvenli ve 

saðlýklý bir kentte yaþamalarýný saðlamak” þeklinde bir stratejik amacýmýz olsun. Bu amaç altýnda belirlenen hedeflerden biri olan “her yýl 

düzenli olarak ilgili paydaþlarýn desteði ile kentlinin çeþitli saðlýk konularýnda bilgilendirilmesi için etkinlikler düzenlenecektir.” hedefinin 

de stratejik plan hazýrlýklarý döneminde mahallelerin de görüþünün alýndýðý katýlýmcý bir sürecin sonucunda belirlendiðini düþünelim. Bu 

hedef altýnda kentsel bir faaliyet olarak  “Üniversite hastanesinde kamu bilgilendirme merkezi kurulmasý” gibi bir faaliyet stratejik 

planda yer almaktadýr. Ayný hedef altýnda olan ancak stratejik planda yer almayan kadýn saðlýðý eðitimi, çocuk saðlýðý eðitimi gibi 

hizmetlerin veya bunlarla ilgili yatýrýmlarýn katýlýmcý bütçe sürecinde mahalleler tarafýndan belirleneceðini ve ilgili yýl için saðlýk konusunu 

önceliklendiren mahallelerde bu hizmetlere aðýrlýk/öncelik verileceðini düþünebiliriz.

Þekil 1- Stratejik plan ve katýlýmcý bütçe uyumu için örnek amaç-hedef-faaliyet dizgesi

ve malî özerkliðe sahip kamu tüzel kiþisi” olan belediye. Hâlbuki ülkemizde kent düzeyinde kamu 

hizmetleri sadece belediyeler tarafýndan sunulmamaktadýr. Kentteki kamu hizmetlerin 

azýmsanmayacak bir kýsmý da il özel idaresi ve merkezi yönetimin taþra teþkilatlarý tarafýndan yerine 

getirilmektedir. Oysa katýlýmcý bütçenin kapsamý sadece belediye tarafýndan sunulan hizmetler 

olmaktadýr. Bu katýlýmcý bütçe sürecinin en önemli kýsýtlarýndan birini oluþturmaktadýr.  Bütçe süreçleri 

farklý olmakla birlikte hem mahalle önceliklerinin belirlenmesinde hem de kamusal hizmetlere iliþkin 

hizmet tatmin anketlerinde kapsama istisnasýz bütün hizmetler alýnmalýdýr. Hiç kuþkusuz belediye 

dýþýnda kamu hizmeti sunan kurumlar da kendi sunduklarý hizmetlere iliþkin deðerlendirmeleri ve 

ihtiyaçlarý görmek isteyecektir. Belediyenin hem il özel idaresi hem de daha çok eðitim ve saðlýk gibi 

temel kamusal hizmetleri sunan bakanlýk il müdürlükleri ile temasa geçerek mahalle önceliklerini 

belirlenmesinde ve kent bazýnda hizmet kalitesinin ölçülmesinde kapsama eðitim ve saðlýk hizmetlerini 

de dahil etmeleri ve sonuçlarýndan il müdürlüklerini bilgilendirmeleri çok faydalý olacaktýr. 

Merkezi yönetim, yerel yönetim ve sivil toplumu bir araya getiren bir platform olan kent konseyleri 

(Bkz. Þekil 2) sadece belediyece deðil bütün kamu kurumlarýnca sunulan kamusal hizmetler açýsýndan 

“kentsel önceliklerin” belirlenmesi için oldukça elveriþli bir ortam sunmaktadýr.
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Þekil 2-  Kent Konseyi yapýsý

* Yerel Gündem 
21 Uygulamaya 
Yönelik 
Kolaylaþtýrýcý 
Bilgiler 
Elkitabý’ndan 
uyarlanmýþtýr.
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Kent konseyi platformu yalnýzca katýlýmcý bütçe sürecindeki kentsel öncelikler için deðil yerel 

yönetimlerin (belediye ve il özel idareleri) ve taþra teþkilatlarýnýn (bakanlýklarý aracýlýðýyla) stratejik 

planlarýnýn uyumlaþtýrýlmasý ve tüm paydaþlarýn kendi sorumluluklarý çerçevesinde rol üstleneceði 

kentin “ortak aklý”na dayalý bir kent eylem planýnýn oluþturulmasý için de kullanýlabilir. Ýdeal olarak 

nitelendirebileceðimiz böyle bir yapý içinde katýlýmcý bütçe süreci daha saðlam bir mahalle ve kent 

öncelikleri iliþkisinin kurulmasýný saðlayacaktýr.

Kurumlarýn stratejik planlarýn uyumlaþtýrýlmasýnýn yasal, yönetsel ve politik nedenlerle kýsa vadede 

gerçekleþmesi mümkün gözükmemektedir. Ancak yine de kent konseyinde yalnýzca belediye 

hizmetlerinin önceliklendirilmesi deðil tüm kentsel hizmetlerin önceliklendirilmesi, kamusal hizmet 

sunan tüm kuruluþlara önemli bilgiler saðlayacaktýr. Dolayýsýyla kent konseyinde yapýlacak 

önceliklendirme egzersizinde kullanýlacak yatýrým alanlarýnýn tüm kamusal hizmetleri içerecek þekilde 

geniþletilmesi uygun olacaktýr.

Dikkat edilmesi gereken baþka bir konu da önceliklendirmenin yapýlacaðý kent konseyi oturumuna en 

geniþ katýlýmýn saðlanarak tüm çýkar gruplarýnýn temsil edilmesini garanti altýna almaktýr. Diðer yandan 

belirlenecek önceliklerin kentin stratejik yönelimiyle uyumlu olmasýnýn saðlanmasý için 

önceliklendirme egzersizi öncesinde katýlýmcý olarak hazýrlanmýþ olduðunu varsaydýðýmýz belediye ve il 

özel idaresi stratejik planlarýnýn uygulanmasýnda gelinen aþama katýlýmcýlarla paylaþýlmalýdýr. 

Katýlýmcý bütçe sürecinin kentte nasýl uygulanacaðý, sürecin hangi adýmlardan oluþacaðý ve kaynak 

daðýlýmýnýn nasýl yapýlacaðýna iliþkin taslaðýn katýlýmcý bir ortamda (kent konseyi) paylaþýlmasýyla sürece 

baþlanýr. Paydaþlarýn katkýlarý alýnarak sürece iliþkin bir uzlaþma saðlanýr. Mahalle öncelikleri ve kent 

önceliklerinin belirlenmesinde kullanýlacak temel yatýrým alanlarý ve alt alanlar belirlenir. Oyunun tüm 

kurallarýnýn belirlendiði aþama bu aþamadýr. Sürecin tekrarlandýðý takip eden yýllarda bu aþamada bir 

önceki yýl ait uygulama ve süreç adýmlarý, kullanýlan yöntemler ve araçlar gözden geçirilerek rafine ve 

gerektiðinde revize edilir.

Mahallelerde yapýlacak tek bir toplantýda belirlenen önceliklendirmeyi toplantý tarihinde çekilen bir 

fotoðraf olarak deðerlendirmek gerekir. Vatandaþlar önceliklendirmede o haftaki hatta o günkü 

ihtiyaçlarý çerçevesinde oluþturduklarý bir yargýya dayalý bir tercih yapmýþ olabilirler. Bu nedenle o 

mahalledeki önceliklerin belli bir zaman süresindeki seyri de  önemli bilgi deðeri taþýmaktadýr. Bunun 

için mahalle toplantýsýnda yapýlan önceliklendirme çalýþmasýný desteklemek ve zamana yaymak için 

muhtarlýklar kullanýlabilir. 

Bu aþamada kentin ve mahallenin özelliklerine göre farklý yöntemler tercih edilebilir. Muhtarlýklara 

çeþitli nedenlerle gelen vatandaþlar önceliklendirmeye katýlabileceði gibi apartmanlardan oluþan 

Katýlýmcý Bütçe için ne zaman ne yapýlýr?

1. Uygulanacak yöntemin belirlenmesi ve sürecin gözden geçirilmesi (Ocak)

2. Muhtarlýklarda Önceliklendirme: (Ocak-Nisan)
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mahallelerde apartman yöneticileri apartman görevlileri aracýlýðýyla formlarýn hanelere daðýtýlmasý ve 

toplanmasý konusunda sorumluluk alabilirler. Önceliklendirme ise muhtarlýklardaki bir listenin 

iþaretlenmesi þeklinde olabileceði gibi form doldurmak þeklinde de olabilir. Ancak mükerrer oylama 

yapýlmamasý için önlemler alýnmalýdýr. Muhtarlýklarda yapýlacak önceliklendirmeler mahalle 

toplantýlarýný da içine alan bir dönemde yapýlabilir.

Katýlýmcý bütçe sürecinin temelini mahalle top-

lantýlarý oluþturur. Mahalle toplantýlarýna vatan-

daþlarýn herhangi bir sýnýrlama olmadan katýlmasý 

temin edilmelidir. Mahalleler büyüklüklerine göre alt 

bölgelere ayrýlabilir.  Toplantýlarda önce belediye 

baþkaný tarafýndan kent ve mahalle düzeyinde bir 

önceki yýl içinde yapýlan veya taahhüt edilmesine 

raðmen gerçekleþtiremediði faaliyetler aktarýlýr, ilgili 

yýlýn katýlýmcý bütçe sürecinin iþleyiþi hakkýnda bilgi 

verilir, vatandaþlardan mahalleleri ve kent için 

taleplerini dile getirmeleri istenir ve ardýndan yapýlan 

oylamayla mahalle düzeyinde öncelikli yatýrým 

alanlarý belirlenir. (Bkz. Tablo 20) Ayný toplantý içinde 

oylama sonuçlarý belli olduktan sonra en çok tercih 

edilen 2-3 yatýrým alaný üzerinden mahalleliden 

tercih edilen öncelikleri gerekçelendirmeleri ve talep 

ettikleri alt yatýrým alanlarýný somutlaþtýrmalarý 

istenir. Gündem gereði bir toplantý süresi içine sýða-

mayacaðý düþünülürse önceliklerin detaylandýrýl-

masýnýn 3-4 hafta sonra yapýlacak ikinci tur 

toplantýda tamamlanmasý söz konusu olabilir. Diðer 

bir seçenek ise, belirlenen öncelik alanýndan sorumlu 

belediye birimlerinin bilahare mahalle ziyaretleri 

yaparak detaylandýrmayý gerçekleþtirmeleridir. Bu 

seçenek belediye birimlerinin doðrudan vatandaþla iliþki kurmasý açýsýndan tercih edilebilir.

Önceliklendirmenin yapýldýðý adýmlardan sonra Yatýrým Planlama Komitesi üyeleri her bir mahalleye 

ziyarette bulunarak mahallenin muhtarý ve ihtiyar heyeti ile mahallenin öncelikleri hakkýnda 

görüþmede bulunur, talep edilen yatýrým ve hizmetlerle ilgili yerinde inceleme yaparlar. Bu 

görüþmelerde diðer mahalle muhtarlarýnýn da bulunmasý belediyenin tüm mahallelerle ilgili 

yükümlülüklerinin, taahhütlerinin ve tercih edilen öncelikler temelinde iliþkilerinin gözlemlenmesi 

açýsýndan önemlidir. Diðer yandan bir mahallede yapýlacak bir yatýrýmdan doðrudan ya da dolaylý olarak 

tüm mahallelerin de yararlanabileceði unutulmamalýdýr. 

3. Mahalle Toplantýlarý: (Mart-Nisan) 

4. Mahalle Ziyaretleri: (Nisan-Mayýs)

5. Kent Öncelikleri Toplantýsý (Nisan)
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Tablo 20- Örnek Mahalle Toplantýsý Gündemi

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Ýyi yönetiþim için örnek bir model: Katýlýmcý bütçeleme



Kent konseyi platformu yalnýzca katýlýmcý bütçe sürecindeki kentsel öncelikler için deðil yerel 

yönetimlerin (belediye ve il özel idareleri) ve taþra teþkilatlarýnýn (bakanlýklarý aracýlýðýyla) stratejik 

planlarýnýn uyumlaþtýrýlmasý ve tüm paydaþlarýn kendi sorumluluklarý çerçevesinde rol üstleneceði 

kentin “ortak aklý”na dayalý bir kent eylem planýnýn oluþturulmasý için de kullanýlabilir. Ýdeal olarak 

nitelendirebileceðimiz böyle bir yapý içinde katýlýmcý bütçe süreci daha saðlam bir mahalle ve kent 

öncelikleri iliþkisinin kurulmasýný saðlayacaktýr.

Kurumlarýn stratejik planlarýn uyumlaþtýrýlmasýnýn yasal, yönetsel ve politik nedenlerle kýsa vadede 

gerçekleþmesi mümkün gözükmemektedir. Ancak yine de kent konseyinde yalnýzca belediye 

hizmetlerinin önceliklendirilmesi deðil tüm kentsel hizmetlerin önceliklendirilmesi, kamusal hizmet 

sunan tüm kuruluþlara önemli bilgiler saðlayacaktýr. Dolayýsýyla kent konseyinde yapýlacak 

önceliklendirme egzersizinde kullanýlacak yatýrým alanlarýnýn tüm kamusal hizmetleri içerecek þekilde 

geniþletilmesi uygun olacaktýr.

Dikkat edilmesi gereken baþka bir konu da önceliklendirmenin yapýlacaðý kent konseyi oturumuna en 

geniþ katýlýmýn saðlanarak tüm çýkar gruplarýnýn temsil edilmesini garanti altýna almaktýr. Diðer yandan 

belirlenecek önceliklerin kentin stratejik yönelimiyle uyumlu olmasýnýn saðlanmasý için 

önceliklendirme egzersizi öncesinde katýlýmcý olarak hazýrlanmýþ olduðunu varsaydýðýmýz belediye ve il 

özel idaresi stratejik planlarýnýn uygulanmasýnda gelinen aþama katýlýmcýlarla paylaþýlmalýdýr. 

Katýlýmcý bütçe sürecinin kentte nasýl uygulanacaðý, sürecin hangi adýmlardan oluþacaðý ve kaynak 

daðýlýmýnýn nasýl yapýlacaðýna iliþkin taslaðýn katýlýmcý bir ortamda (kent konseyi) paylaþýlmasýyla sürece 

baþlanýr. Paydaþlarýn katkýlarý alýnarak sürece iliþkin bir uzlaþma saðlanýr. Mahalle öncelikleri ve kent 

önceliklerinin belirlenmesinde kullanýlacak temel yatýrým alanlarý ve alt alanlar belirlenir. Oyunun tüm 

kurallarýnýn belirlendiði aþama bu aþamadýr. Sürecin tekrarlandýðý takip eden yýllarda bu aþamada bir 

önceki yýl ait uygulama ve süreç adýmlarý, kullanýlan yöntemler ve araçlar gözden geçirilerek rafine ve 

gerektiðinde revize edilir.

Mahallelerde yapýlacak tek bir toplantýda belirlenen önceliklendirmeyi toplantý tarihinde çekilen bir 

fotoðraf olarak deðerlendirmek gerekir. Vatandaþlar önceliklendirmede o haftaki hatta o günkü 

ihtiyaçlarý çerçevesinde oluþturduklarý bir yargýya dayalý bir tercih yapmýþ olabilirler. Bu nedenle o 

mahalledeki önceliklerin belli bir zaman süresindeki seyri de  önemli bilgi deðeri taþýmaktadýr. Bunun 

için mahalle toplantýsýnda yapýlan önceliklendirme çalýþmasýný desteklemek ve zamana yaymak için 

muhtarlýklar kullanýlabilir. 

Bu aþamada kentin ve mahallenin özelliklerine göre farklý yöntemler tercih edilebilir. Muhtarlýklara 

çeþitli nedenlerle gelen vatandaþlar önceliklendirmeye katýlabileceði gibi apartmanlardan oluþan 

Katýlýmcý Bütçe için ne zaman ne yapýlýr?

1. Uygulanacak yöntemin belirlenmesi ve sürecin gözden geçirilmesi (Ocak)

2. Muhtarlýklarda Önceliklendirme: (Ocak-Nisan)
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mahallelerde apartman yöneticileri apartman görevlileri aracýlýðýyla formlarýn hanelere daðýtýlmasý ve 

toplanmasý konusunda sorumluluk alabilirler. Önceliklendirme ise muhtarlýklardaki bir listenin 

iþaretlenmesi þeklinde olabileceði gibi form doldurmak þeklinde de olabilir. Ancak mükerrer oylama 

yapýlmamasý için önlemler alýnmalýdýr. Muhtarlýklarda yapýlacak önceliklendirmeler mahalle 

toplantýlarýný da içine alan bir dönemde yapýlabilir.

Katýlýmcý bütçe sürecinin temelini mahalle top-

lantýlarý oluþturur. Mahalle toplantýlarýna vatan-

daþlarýn herhangi bir sýnýrlama olmadan katýlmasý 

temin edilmelidir. Mahalleler büyüklüklerine göre alt 

bölgelere ayrýlabilir.  Toplantýlarda önce belediye 

baþkaný tarafýndan kent ve mahalle düzeyinde bir 

önceki yýl içinde yapýlan veya taahhüt edilmesine 

raðmen gerçekleþtiremediði faaliyetler aktarýlýr, ilgili 

yýlýn katýlýmcý bütçe sürecinin iþleyiþi hakkýnda bilgi 

verilir, vatandaþlardan mahalleleri ve kent için 

taleplerini dile getirmeleri istenir ve ardýndan yapýlan 

oylamayla mahalle düzeyinde öncelikli yatýrým 

alanlarý belirlenir. (Bkz. Tablo 20) Ayný toplantý içinde 

oylama sonuçlarý belli olduktan sonra en çok tercih 

edilen 2-3 yatýrým alaný üzerinden mahalleliden 

tercih edilen öncelikleri gerekçelendirmeleri ve talep 

ettikleri alt yatýrým alanlarýný somutlaþtýrmalarý 

istenir. Gündem gereði bir toplantý süresi içine sýða-

mayacaðý düþünülürse önceliklerin detaylandýrýl-

masýnýn 3-4 hafta sonra yapýlacak ikinci tur 

toplantýda tamamlanmasý söz konusu olabilir. Diðer 

bir seçenek ise, belirlenen öncelik alanýndan sorumlu 

belediye birimlerinin bilahare mahalle ziyaretleri 

yaparak detaylandýrmayý gerçekleþtirmeleridir. Bu 

seçenek belediye birimlerinin doðrudan vatandaþla iliþki kurmasý açýsýndan tercih edilebilir.

Önceliklendirmenin yapýldýðý adýmlardan sonra Yatýrým Planlama Komitesi üyeleri her bir mahalleye 

ziyarette bulunarak mahallenin muhtarý ve ihtiyar heyeti ile mahallenin öncelikleri hakkýnda 

görüþmede bulunur, talep edilen yatýrým ve hizmetlerle ilgili yerinde inceleme yaparlar. Bu 

görüþmelerde diðer mahalle muhtarlarýnýn da bulunmasý belediyenin tüm mahallelerle ilgili 

yükümlülüklerinin, taahhütlerinin ve tercih edilen öncelikler temelinde iliþkilerinin gözlemlenmesi 

açýsýndan önemlidir. Diðer yandan bir mahallede yapýlacak bir yatýrýmdan doðrudan ya da dolaylý olarak 

tüm mahallelerin de yararlanabileceði unutulmamalýdýr. 

3. Mahalle Toplantýlarý: (Mart-Nisan) 

4. Mahalle Ziyaretleri: (Nisan-Mayýs)

5. Kent Öncelikleri Toplantýsý (Nisan)
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Tablo 20- Örnek Mahalle Toplantýsý Gündemi

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Ýyi yönetiþim için örnek bir model: Katýlýmcý bütçeleme



Kent düzeyinde önceliklendirme çalýþmasý kent konseyinde yapýlýr. Kent Konseyinin tercihine göre 

tartýþmalar ve oylamalar tek bir oturumda ya da birkaç oturumda yapýlabilir. Bu tartýþmalara ve yapýlan 

önceliklendirme oylamasýna en geniþ katýlýmýn saðlanarak kentteki tüm paydaþlarýn temsil edilmesi 

saðlanmalýdýr. 

Belirlenecek önceliklerin kentin stratejik yönelimiyle uyumlu olmasýnýn saðlanmasý için 

önceliklendirme egzersizi öncesinde katýlýmcý olarak hazýrlanmýþ olduðunu varsaydýðýmýz belediye ve il 

özel idaresi stratejik planlarýnýn uygulanmasýnda gelinen aþama hakkýnda bilgi verilmelidir. Bununla 

birlikte tüm paydaþlarýn katýlýmýyla hazýrlanmýþ güncel bir kent eylem planý varsa yine oylamadan önce 

katýlýmcýlarla paylaþýlmalýdýr.

Oylama yapýlarak önceliklendirilecek yatýrým alanlarýnýn Kent Konseyi bölümünde anlatýldýðý üzere kent 

düzeyinde hizmet saðlayan tüm kuruluþlarýn yatýrým alanlarýndan oluþmasý önerilmektedir. Oylama 

yapýlmadan önce sunulan çeþitli veri ve çalýþmalar bazýnda Kent Konseyinde etraflý bir tartýþma 

yapýlmasý gerekmektedir. 
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Katýlýmcý Bütçe Süreci

1. Uygulanacak Yöntemin Belirlenmesi ve 
Sürecin Gözden Geçirilmesi

2. Muhtarlýklarda Önceliklendirme Yapýlmasý

3. Mahalle Toplantýlarý (I. Düzey Öncelikler)

Mahalle Toplantýlarý (II. Düzey Öncelikler) 
(tercih edilirse)

4. Mahalle Ziyaretleri

5. Kent Öncelikleri Toplantýsý

6. Hizmet Sunumunun Deðerlendirilmesi

7. Yatýrým Planlama Komitesi Toplantýsý

8. Mahalle Bilgi Kartlarýnýn Yayýnlanmasý 
(önceki dönem)

Mahalle Bilgi Kartlarýnýn Yayýnlanmasý    
(yeni dönem)

Oc Þu Ma Ni Ma Ha Te Að Ey Ek Ka ArAylar

1 2Dönemler 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

BÜTÇE SÜRECÝ

50Tablo 21- Yerel Yönetim için örnek bütçe süreci

50  Kurum içi bütçe sürecindeki adýmlar Çanakkale Belediyesi'ne aittir.

6. Hizmet Sunumunun Deðerlendirilmesi (Mayýs) 

7. Yatýrým Planlama Komitesi Toplantýsý (Mayýs)

8. Mahalle Bilgi Kartlarýnýn Yayýnlanmasý

Katýlýmcý bütçe sürecinde belirlenen öncelikleri ile mevcut hizmet ve yatýrýmlarýn vatandaþlarýn 

beklenti ve ihtiyaçlarýyla ne kadar uyumlu olduðunu ölçmek için çeþitli veriler kullanýlýr. Bu veriler 

kurumun kayýtlarýndan, genel vatandaþ memnuniyet anketleri, belli hizmetlerin kullanýcýlarýyla yapýlan 

memnuniyet anketleri ve gözlem deðerlendirmeleri aracýlýðýyla elde edilir. Bu adýmda belirtilen 

verilerin toplanmasý tamamlanmýþ olmalýdýr. Verilerin toplanmasýnýn ardýndan katýlýmcý bütçe 

sürecinde belirlenen öncelikli hizmetlerle memnuniyet ve kalite sonuçlarýnýn analizi yapýlmalýdýr. 

Analiz sonucunda memnuniyetin az ve kalitenin yetersiz olduðu alanlardaki öncelikler belirlenerek 

Yatýrým Planlama Komitesinde yapýlacak deðerlendirmeye katký saðlanýr.

Komitede Belediye Meclisinin Ýmar Komisyonu ile Plan, Bütçe Kesin Hesap Komisyonu'nun kendi 

üyeleri arasýndan seçeceði parti gruplarýndan 1'er üye, meclis stratejik planlama komisyonundan bir 

üye, belediye baþkan yardýmcýsý, belediye hesap iþleri müdürü, belediye stratejik planlama ve yönetim 

birimi sorumlusu, kent konseyi yürütme kurulundan 1 üye ve mahalle muhtarlarý yer almaktadýr. 

Yatýrým planlama komitesi mahalle toplantýlarý, mahalle ziyaretleri ve muhtarlýklarda yapýlan 

önceliklendirmelerden gelen sonuçlarý deðerlendirerek mahalleli öncelikleri, kent öncelikleri, teknik 

öncelikler ve nüfus aðýrlýklarýnýn yer aldýðý daðýtým formülünü kullanarak ilgili mahalle için kullanýlacak 

bütçe tavanlarýný oluþturur. Yatýrým planlama komitesi toplantýsýnýn ardýndan kurum içi bütçe süreci 

baþlatýlýr.

Vatandaþlarýn öncelik tercihlerini daha saðlýklý ve tutarlý bir þekilde belirleyebilmeleri yerel 

yönetimlerin ise hizmetlerini daha iyi sunabilmeleri için önceliklendirmeye konu olan hizmetler ve 
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Kurum Ýçi Bütçe Süreci

1. Gelir Tahminleri ve Harcama Sýnýrlarý

2. Müdürlüklere Bütçe Çaðrýsý

3. Çok Yýllý Yatýrým Programý ve Bütçe Teklif 
Formu; Yatýrým Talep Formlarýnýn Birimlere 
Ýletilmesi

4. Çok Yýllý Yatýrým Programý ve Bütçe Hazýrlýk 
Toplantýsý

5. Çok Yýllý Yatýrým Programý ve Bütçe Teklifleri, 
Yatýrým Talep Formlarý, Ödenek Sýnýrlarýyla 
2008 Birim Tekliflerinin Baþkanlýk Makamýna 
Sunulmasý

6. Son Deðerlendirme Toplantýsý

7. Bütçenin Encümene Gönderilmesi

8. Bütçenin Encümenden Meclise Gönderilmesi

9. Bütçenin Ýlaný

Oc Þu Ma Ni Ma Ha Te Að Ey Ek Ka ArAylar

1 2Dönemler 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Ýyi yönetiþim için örnek bir model: Katýlýmcý bütçeleme



Kent düzeyinde önceliklendirme çalýþmasý kent konseyinde yapýlýr. Kent Konseyinin tercihine göre 

tartýþmalar ve oylamalar tek bir oturumda ya da birkaç oturumda yapýlabilir. Bu tartýþmalara ve yapýlan 

önceliklendirme oylamasýna en geniþ katýlýmýn saðlanarak kentteki tüm paydaþlarýn temsil edilmesi 

saðlanmalýdýr. 

Belirlenecek önceliklerin kentin stratejik yönelimiyle uyumlu olmasýnýn saðlanmasý için 

önceliklendirme egzersizi öncesinde katýlýmcý olarak hazýrlanmýþ olduðunu varsaydýðýmýz belediye ve il 

özel idaresi stratejik planlarýnýn uygulanmasýnda gelinen aþama hakkýnda bilgi verilmelidir. Bununla 

birlikte tüm paydaþlarýn katýlýmýyla hazýrlanmýþ güncel bir kent eylem planý varsa yine oylamadan önce 

katýlýmcýlarla paylaþýlmalýdýr.

Oylama yapýlarak önceliklendirilecek yatýrým alanlarýnýn Kent Konseyi bölümünde anlatýldýðý üzere kent 

düzeyinde hizmet saðlayan tüm kuruluþlarýn yatýrým alanlarýndan oluþmasý önerilmektedir. Oylama 

yapýlmadan önce sunulan çeþitli veri ve çalýþmalar bazýnda Kent Konseyinde etraflý bir tartýþma 

yapýlmasý gerekmektedir. 
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Katýlýmcý Bütçe Süreci

1. Uygulanacak Yöntemin Belirlenmesi ve 
Sürecin Gözden Geçirilmesi

2. Muhtarlýklarda Önceliklendirme Yapýlmasý

3. Mahalle Toplantýlarý (I. Düzey Öncelikler)

Mahalle Toplantýlarý (II. Düzey Öncelikler) 
(tercih edilirse)

4. Mahalle Ziyaretleri

5. Kent Öncelikleri Toplantýsý

6. Hizmet Sunumunun Deðerlendirilmesi

7. Yatýrým Planlama Komitesi Toplantýsý

8. Mahalle Bilgi Kartlarýnýn Yayýnlanmasý 
(önceki dönem)

Mahalle Bilgi Kartlarýnýn Yayýnlanmasý    
(yeni dönem)

Oc Þu Ma Ni Ma Ha Te Að Ey Ek Ka ArAylar

1 2Dönemler 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

BÜTÇE SÜRECÝ

50Tablo 21- Yerel Yönetim için örnek bütçe süreci

50  Kurum içi bütçe sürecindeki adýmlar Çanakkale Belediyesi'ne aittir.

6. Hizmet Sunumunun Deðerlendirilmesi (Mayýs) 

7. Yatýrým Planlama Komitesi Toplantýsý (Mayýs)

8. Mahalle Bilgi Kartlarýnýn Yayýnlanmasý

Katýlýmcý bütçe sürecinde belirlenen öncelikleri ile mevcut hizmet ve yatýrýmlarýn vatandaþlarýn 

beklenti ve ihtiyaçlarýyla ne kadar uyumlu olduðunu ölçmek için çeþitli veriler kullanýlýr. Bu veriler 

kurumun kayýtlarýndan, genel vatandaþ memnuniyet anketleri, belli hizmetlerin kullanýcýlarýyla yapýlan 

memnuniyet anketleri ve gözlem deðerlendirmeleri aracýlýðýyla elde edilir. Bu adýmda belirtilen 

verilerin toplanmasý tamamlanmýþ olmalýdýr. Verilerin toplanmasýnýn ardýndan katýlýmcý bütçe 

sürecinde belirlenen öncelikli hizmetlerle memnuniyet ve kalite sonuçlarýnýn analizi yapýlmalýdýr. 

Analiz sonucunda memnuniyetin az ve kalitenin yetersiz olduðu alanlardaki öncelikler belirlenerek 

Yatýrým Planlama Komitesinde yapýlacak deðerlendirmeye katký saðlanýr.

Komitede Belediye Meclisinin Ýmar Komisyonu ile Plan, Bütçe Kesin Hesap Komisyonu'nun kendi 

üyeleri arasýndan seçeceði parti gruplarýndan 1'er üye, meclis stratejik planlama komisyonundan bir 

üye, belediye baþkan yardýmcýsý, belediye hesap iþleri müdürü, belediye stratejik planlama ve yönetim 

birimi sorumlusu, kent konseyi yürütme kurulundan 1 üye ve mahalle muhtarlarý yer almaktadýr. 

Yatýrým planlama komitesi mahalle toplantýlarý, mahalle ziyaretleri ve muhtarlýklarda yapýlan 

önceliklendirmelerden gelen sonuçlarý deðerlendirerek mahalleli öncelikleri, kent öncelikleri, teknik 

öncelikler ve nüfus aðýrlýklarýnýn yer aldýðý daðýtým formülünü kullanarak ilgili mahalle için kullanýlacak 

bütçe tavanlarýný oluþturur. Yatýrým planlama komitesi toplantýsýnýn ardýndan kurum içi bütçe süreci 

baþlatýlýr.

Vatandaþlarýn öncelik tercihlerini daha saðlýklý ve tutarlý bir þekilde belirleyebilmeleri yerel 

yönetimlerin ise hizmetlerini daha iyi sunabilmeleri için önceliklendirmeye konu olan hizmetler ve 
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Kurum Ýçi Bütçe Süreci

1. Gelir Tahminleri ve Harcama Sýnýrlarý

2. Müdürlüklere Bütçe Çaðrýsý

3. Çok Yýllý Yatýrým Programý ve Bütçe Teklif 
Formu; Yatýrým Talep Formlarýnýn Birimlere 
Ýletilmesi

4. Çok Yýllý Yatýrým Programý ve Bütçe Hazýrlýk 
Toplantýsý

5. Çok Yýllý Yatýrým Programý ve Bütçe Teklifleri, 
Yatýrým Talep Formlarý, Ödenek Sýnýrlarýyla 
2008 Birim Tekliflerinin Baþkanlýk Makamýna 
Sunulmasý

6. Son Deðerlendirme Toplantýsý

7. Bütçenin Encümene Gönderilmesi

8. Bütçenin Encümenden Meclise Gönderilmesi

9. Bütçenin Ýlaný

Oc Þu Ma Ni Ma Ha Te Að Ey Ek Ka ArAylar

1 2Dönemler 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Ýyi yönetiþim için örnek bir model: Katýlýmcý bütçeleme



yatýrýmlarla ilgili veriye ihtiyacý vardýr. Katýlýmcý bütçe sürecinde yerel yönetim hizmetlerinin 

sunulmasýnda ve kaynaklarýn daðýlýmýnda mahalle düzeyi esas alýnmaktadýr. Seçilen bir muhtar 

tarafýndan yönetilen ve belediyeler, il özel idaresi ve taþra teþkilatlarý olmak üzere yerinden hizmet 

sunan tüm kuruluþlara destek saðlayan bir birim olan mahalleler bu haliyle katýlýmcý bütçe süreci için 

önemli bir avantaj saðlamaktadýr.  Bu nedenle baþta yerel yönetimler olmak üzere yerel nitelikli hizmet 

saðlayan tüm kurumlar mahalle bazýnda veri üretmelidir. Bu veriler katýlýmcý bütçe sürecinde hizmet ve 

yatýrýmlarýn izlenmesi ve bir sonraki katýlýmcý bütçe sürecine katký saðlamasý için de kullanýlabilir. 

Verilerin kamuoyu ile paylaþýlmasý mahalle bilgi kartlarý aracýlýðýyla gerçekleþtirilir.

Mahalle bilgi kartlarýnda yatýrýmlarla ilgili tanýtýcý bilgiler ve yatýrýmlar ve hizmetlerin sonuçlarýna iliþkin 

gösterge deðerleri yer alýr. Kartlarda kullanýlan göstergeler ayný zamanda kaynak daðýtým formülünde 

kullanýlan teknik önceliklere iliþkin göstergeleri de içerir. Mahalle bilgi kartlarý bütçe döneminin 

tamamlandýðý Kasým ayýnda web ortamýnda, broþür ve afiþ þeklinde yayýnlanýr. Kartlar bir sonraki yýlýn 

Kasým ayýnda yenilenir. Afiþler muhtarlýklar ve kültür merkezleri, sosyal tesisler gibi ortak kullaným 

alanlarýna asýlýr. Broþürler ise su faturalarýyla hanelere ve iþyerlerine ulaþtýrýlabilir. 
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Þekil 3- Örnek mahalle bilgi kartý

Önceliklendirme Nasýl Yapýlýr?

Katýlýmcý bütçeleme modern kamu yönetiminin temel dayanaðý olan “stratejik yönetim” anlayýþý ile 

uyumlu bir þekilde yerel yönetimlerin kaynak daðýlýmýný (hizmet ve yatýrýmlarýný) dönemsel (katýlýmcý 

bütçe için bir yýl, stratejik planlama için 4-5 yýl) hedef ve öncelikler çerçevesinde gerçekleþtirmesini 

önermektedir. Vatandaþlarýn günlük hayatlarýný etkileyecek faaliyetlerin belirlenmesi farklý 

alternatifler arasýndan önceliklere dayalý tercihler yapmalarýný zorunlu kýlmaktadýr. Baþka bir anlatýmla 

katýlýmcý bütçe sürecinde mahalle ölçeðinde yapýlan toplantýlar aracýlýðýyla vatandaþlardan önceden 

tanýmlanmýþ bir alternatifler kümesi (yatýrým veya 

hizmet alanlarý) arasýndan en çok iþine yarayacak 

olan alternatifi seçmeleri beklenmektedir.

Porto Alegre'de ve daha birçok yerde uygulanan 

katýlýmcý bütçe sürecinde kullanýlan yöntemde 

alternatiflerin (yatýrým alanlarý) listelendiði bir oy 

pusulasý (Bkz. Þekil 4) aracýlýðýyla x sayýdaki alternatifi 

önceliðe göre sýralandýrmalarý istenmektedir. 

Katýlýmcýlar ya belirli bir sayýda alternatif seçip onlarý 

kendi aralarýnda sýralamakta (örneðin 10 yatýrým 

alanýndan 3'ünün seçilip kendi aralarýnda sýralan-

dýrýlmasý) ya da tüm alternatifleri sýralamaktadýr. Her 

iki durumda da alternatifler sýralamanýn tersi bir 

puan almaktadýr. (Ör. üç yatýrým alaný sýralanýyorsa 

birinci sýradaki 3 puan, ikinci sýradaki 2 puan, üçüncü 

sýradaki 1 puan alýr.) Grubun öncelikleri alterna-

tiflerin aldýklarý puanlarýn toplanmasý sonucu 

belirlenir ve sýralanýrlar.

Sýralama yöntemi katýlýmcýyý bir sýralama yapmaya 

zorlamaktadýr. Katýlýmcý iki alternatifin eþit olmasý ya 
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yatýrýmlarla ilgili veriye ihtiyacý vardýr. Katýlýmcý bütçe sürecinde yerel yönetim hizmetlerinin 

sunulmasýnda ve kaynaklarýn daðýlýmýnda mahalle düzeyi esas alýnmaktadýr. Seçilen bir muhtar 

tarafýndan yönetilen ve belediyeler, il özel idaresi ve taþra teþkilatlarý olmak üzere yerinden hizmet 

sunan tüm kuruluþlara destek saðlayan bir birim olan mahalleler bu haliyle katýlýmcý bütçe süreci için 

önemli bir avantaj saðlamaktadýr.  Bu nedenle baþta yerel yönetimler olmak üzere yerel nitelikli hizmet 

saðlayan tüm kurumlar mahalle bazýnda veri üretmelidir. Bu veriler katýlýmcý bütçe sürecinde hizmet ve 

yatýrýmlarýn izlenmesi ve bir sonraki katýlýmcý bütçe sürecine katký saðlamasý için de kullanýlabilir. 

Verilerin kamuoyu ile paylaþýlmasý mahalle bilgi kartlarý aracýlýðýyla gerçekleþtirilir.

Mahalle bilgi kartlarýnda yatýrýmlarla ilgili tanýtýcý bilgiler ve yatýrýmlar ve hizmetlerin sonuçlarýna iliþkin 

gösterge deðerleri yer alýr. Kartlarda kullanýlan göstergeler ayný zamanda kaynak daðýtým formülünde 

kullanýlan teknik önceliklere iliþkin göstergeleri de içerir. Mahalle bilgi kartlarý bütçe döneminin 

tamamlandýðý Kasým ayýnda web ortamýnda, broþür ve afiþ þeklinde yayýnlanýr. Kartlar bir sonraki yýlýn 

Kasým ayýnda yenilenir. Afiþler muhtarlýklar ve kültür merkezleri, sosyal tesisler gibi ortak kullaným 

alanlarýna asýlýr. Broþürler ise su faturalarýyla hanelere ve iþyerlerine ulaþtýrýlabilir. 
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Þekil 3- Örnek mahalle bilgi kartý

Önceliklendirme Nasýl Yapýlýr?

Katýlýmcý bütçeleme modern kamu yönetiminin temel dayanaðý olan “stratejik yönetim” anlayýþý ile 

uyumlu bir þekilde yerel yönetimlerin kaynak daðýlýmýný (hizmet ve yatýrýmlarýný) dönemsel (katýlýmcý 

bütçe için bir yýl, stratejik planlama için 4-5 yýl) hedef ve öncelikler çerçevesinde gerçekleþtirmesini 

önermektedir. Vatandaþlarýn günlük hayatlarýný etkileyecek faaliyetlerin belirlenmesi farklý 

alternatifler arasýndan önceliklere dayalý tercihler yapmalarýný zorunlu kýlmaktadýr. Baþka bir anlatýmla 

katýlýmcý bütçe sürecinde mahalle ölçeðinde yapýlan toplantýlar aracýlýðýyla vatandaþlardan önceden 

tanýmlanmýþ bir alternatifler kümesi (yatýrým veya 

hizmet alanlarý) arasýndan en çok iþine yarayacak 

olan alternatifi seçmeleri beklenmektedir.

Porto Alegre'de ve daha birçok yerde uygulanan 

katýlýmcý bütçe sürecinde kullanýlan yöntemde 

alternatiflerin (yatýrým alanlarý) listelendiði bir oy 

pusulasý (Bkz. Þekil 4) aracýlýðýyla x sayýdaki alternatifi 

önceliðe göre sýralandýrmalarý istenmektedir. 

Katýlýmcýlar ya belirli bir sayýda alternatif seçip onlarý 

kendi aralarýnda sýralamakta (örneðin 10 yatýrým 

alanýndan 3'ünün seçilip kendi aralarýnda sýralan-

dýrýlmasý) ya da tüm alternatifleri sýralamaktadýr. Her 

iki durumda da alternatifler sýralamanýn tersi bir 

puan almaktadýr. (Ör. üç yatýrým alaný sýralanýyorsa 

birinci sýradaki 3 puan, ikinci sýradaki 2 puan, üçüncü 

sýradaki 1 puan alýr.) Grubun öncelikleri alterna-

tiflerin aldýklarý puanlarýn toplanmasý sonucu 

belirlenir ve sýralanýrlar.

Sýralama yöntemi katýlýmcýyý bir sýralama yapmaya 

zorlamaktadýr. Katýlýmcý iki alternatifin eþit olmasý ya 
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da bir alternatifin diðerinden üç kat önemli olmasý þeklinde bir yargý kullanamamaktadýr. Dolayýsýyla 

bütün tercihlere eþit aðýrlýk vermektedir. Diðer yandan toplumsal tercih problemi olarak tanýmlanan 

literatürde alternatiflerin sýralanmasý yönteminin çeþitli matematiksel ve felsefi paradokslar içerdiði, 

ikiden fazla alternatifin sýralanmasýný gerektiren seçim sistemlerin manipulasyona açýk olduðunu 

belirtmektedir. Herhangi bir katýlýmcý bütçe sürecinde önceliklerin sýralandýðý yöntem yerine “daðýlým” 

yönteminin kullanýlmasý benzer bir takým sorunlarý barýndýrsa da topluluðun (mahallenin) önceliðini 

yansýtmada daha baþarýlý olacaktýr.

Daðýlým yöntemi bütçenin bireysel düzeyde yapýlmasý þeklinde ifade edilebilir. Yöntemde katýlýmcýdan 

belli bir miktardaki parayý alternatiflere daðýtmasý istenir. Örneðin her bir katýlýmcýdan 20 lirayý (puaný) 9 

yatýrým alanýna kendi önceliklerine göre tam sayýlar halinde daðýtmasý istenir. Burada dikkat edilmesi 

gereken katýlýmcýyý tüm alternatiflere eþit daðýlým yapamadýðý bir tercih yapmaya zorlamak gerektiðidir. 

Buradaki örnekte eðer 9 yerine 10 alternatif olsaydý daðýtýlacak parayý (puaný) 10'un katý olmayacak bir 

sayý olarak belirlemek gerekirdi, örneðin 21 sayýsý. Yöntemi uygulanabilir hale getirmek ve her bir 

katýlýmcýya bir bütçe tablosu verip katýlýmcýyý hesaba boðmamak için þöyle bir yöntem izlenebilir. Önce 

alternatif sayýsý kadar oy sandýðý kurulur, ardýndan katýlýmcýlara bir puan deðerinde 20 kart verilir (kart 

sayýsý ve her bir kartýn deðeri isteðe baðlý olarak deðiþtirilebilir) ve kartlarý istedikleri miktarlarda oy 

sandýklarýna atmasý istenir. 

Toplumsal tercih probleminin bir diðer konusu da oy pusulasýndaki tercihin kiþisel bir tercih mi olduðu 

yoksa kiþinin toplumsal talebe yönelik fikrini mi yansýttýðýdýr. Bireyin kiþisel ihtiyaçlarý kapsamýnda 

belirleyeceði öncelikleriyle kendisi dâhil ailesinin ihtiyaçlarý kapsamýnda belirleyeceði öncelikleri 

farklýklýlaþabileceði gibi mahallesi için belirleyeceði öncelikleri de farklýlaþabilir. Bu nedenle mahallede 

yapýlacak oylamayý “kiþisel önceliðiniz nedir” biçiminde deðil “mahallenizin öncelikleri nedir” 

biçiminde yönlendirmek gerekir. Kent düzeyinde yapýlacak ve kentsel önceliklerin belirlendiði 

oylamada da tercih kurumsal önceliðiniz nedir sorusuyla deðil “kentinizin öncelikleri ne olmalýdýr” 

sorusu aracalýðýyla yapýlmalýdýr.

Bir yatýrýmýn hangi mahallede, hangi hizmet grubunda yapýlacaðý ve yatýrým için ne kadar kaynak 

ayrýlacaðý öncelik deðiþkenleri ve aðýrlýklandýrma katsayýlarýnýn kullanýldýðý bir yöntemle belirlenir. 

Yöntemde kullanýlan formülasyon katýlýmcý bütçeyi uygulayacak yerel yönetim kurumunun tercihine 

göre deðiþebilir.  Aþaðýda iki farklý seçenek  incelenmiþtir.

Katýlýmcý bütçe süreci sonucu yatýrým ve hizmetlere daðýtýlacak kaynaðýn 1000 birim olduðunu 

düþünelim. Birinci adýmda kent düzeyinde önceliklendirme çalýþmasý yapýlarak yatýrým alanlarý 

arasýndaki öncelik daðýlýmý belirlenir. Ýkinci adýmda 1000 birim, öncelik daðýlýmý kullanýlarak yatýrým 

alanlarý arasýnda paylaþtýrýlýr. Üçüncü adýmda yatýrým alanlarýna ayrýlan paylarýn mahallelere nasýl 

daðýlacaðýna iliþkin aðýrlýklandýrma formülü oluþturulur. Formülde kullanýlan deðiþkenler olan:

a) mahallelerde yapýlan önceliklendirme çalýþmasýnýn daðýlýmý, 

Kaynaklar Mahallelere Nasýl Daðýlýr?

1. Kentsel Öncelikler Temelinde Kaynak Daðýlýmý
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b) her yatýrýmýn ilgili mahalledeki teknik öncelik puaný, 

c) mahallenin þehir nüfusuna oraný ve 

d) mahallenin yoksulluk endeksi deðerinin aðýrlýk katsayýlarý belirlenir. 

Dördüncü adýmda ise her bir mahallenin deðiþkenleri ve ortak aðýrlýk katsayýlarýndan oluþan formül 

deðerlerine göre ilgili yatýrým alanýna ayrýlan pay mahallelere daðýtýlýr. Sonuçta hangi yatýrýma hangi 

mahallede ne kadar pay ayrýlacaðý hesaplanmýþ olur. Her mahalleye her yatýrým alaný için para ayrýlmasý 

gerçekçi olmayabilir. Bu nedenle bir yatýrým alaný içinde en çok pay alan ilk birkaç mahalle seçilerek 

diðer mahallelerin paylarý seçilen mahallelerdeki yatýrým için kullanýlabilir. Örneðin 4.adýmdaki Ortak 

Kullaným Alanlarý yatýrýmlarý için en çok pay alan ilk 3 mahalle (sýrasýyla Bayraktar, Çýnarlý ve Esentepe) 

seçilerek diðer mahallelerin paylarý seçilen mahallelere aktarýlabilir.
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da bir alternatifin diðerinden üç kat önemli olmasý þeklinde bir yargý kullanamamaktadýr. Dolayýsýyla 

bütün tercihlere eþit aðýrlýk vermektedir. Diðer yandan toplumsal tercih problemi olarak tanýmlanan 

literatürde alternatiflerin sýralanmasý yönteminin çeþitli matematiksel ve felsefi paradokslar içerdiði, 

ikiden fazla alternatifin sýralanmasýný gerektiren seçim sistemlerin manipulasyona açýk olduðunu 

belirtmektedir. Herhangi bir katýlýmcý bütçe sürecinde önceliklerin sýralandýðý yöntem yerine “daðýlým” 

yönteminin kullanýlmasý benzer bir takým sorunlarý barýndýrsa da topluluðun (mahallenin) önceliðini 

yansýtmada daha baþarýlý olacaktýr.

Daðýlým yöntemi bütçenin bireysel düzeyde yapýlmasý þeklinde ifade edilebilir. Yöntemde katýlýmcýdan 

belli bir miktardaki parayý alternatiflere daðýtmasý istenir. Örneðin her bir katýlýmcýdan 20 lirayý (puaný) 9 

yatýrým alanýna kendi önceliklerine göre tam sayýlar halinde daðýtmasý istenir. Burada dikkat edilmesi 

gereken katýlýmcýyý tüm alternatiflere eþit daðýlým yapamadýðý bir tercih yapmaya zorlamak gerektiðidir. 

Buradaki örnekte eðer 9 yerine 10 alternatif olsaydý daðýtýlacak parayý (puaný) 10'un katý olmayacak bir 

sayý olarak belirlemek gerekirdi, örneðin 21 sayýsý. Yöntemi uygulanabilir hale getirmek ve her bir 

katýlýmcýya bir bütçe tablosu verip katýlýmcýyý hesaba boðmamak için þöyle bir yöntem izlenebilir. Önce 

alternatif sayýsý kadar oy sandýðý kurulur, ardýndan katýlýmcýlara bir puan deðerinde 20 kart verilir (kart 

sayýsý ve her bir kartýn deðeri isteðe baðlý olarak deðiþtirilebilir) ve kartlarý istedikleri miktarlarda oy 

sandýklarýna atmasý istenir. 

Toplumsal tercih probleminin bir diðer konusu da oy pusulasýndaki tercihin kiþisel bir tercih mi olduðu 

yoksa kiþinin toplumsal talebe yönelik fikrini mi yansýttýðýdýr. Bireyin kiþisel ihtiyaçlarý kapsamýnda 

belirleyeceði öncelikleriyle kendisi dâhil ailesinin ihtiyaçlarý kapsamýnda belirleyeceði öncelikleri 

farklýklýlaþabileceði gibi mahallesi için belirleyeceði öncelikleri de farklýlaþabilir. Bu nedenle mahallede 

yapýlacak oylamayý “kiþisel önceliðiniz nedir” biçiminde deðil “mahallenizin öncelikleri nedir” 

biçiminde yönlendirmek gerekir. Kent düzeyinde yapýlacak ve kentsel önceliklerin belirlendiði 

oylamada da tercih kurumsal önceliðiniz nedir sorusuyla deðil “kentinizin öncelikleri ne olmalýdýr” 

sorusu aracalýðýyla yapýlmalýdýr.

Bir yatýrýmýn hangi mahallede, hangi hizmet grubunda yapýlacaðý ve yatýrým için ne kadar kaynak 

ayrýlacaðý öncelik deðiþkenleri ve aðýrlýklandýrma katsayýlarýnýn kullanýldýðý bir yöntemle belirlenir. 

Yöntemde kullanýlan formülasyon katýlýmcý bütçeyi uygulayacak yerel yönetim kurumunun tercihine 

göre deðiþebilir.  Aþaðýda iki farklý seçenek  incelenmiþtir.

Katýlýmcý bütçe süreci sonucu yatýrým ve hizmetlere daðýtýlacak kaynaðýn 1000 birim olduðunu 

düþünelim. Birinci adýmda kent düzeyinde önceliklendirme çalýþmasý yapýlarak yatýrým alanlarý 

arasýndaki öncelik daðýlýmý belirlenir. Ýkinci adýmda 1000 birim, öncelik daðýlýmý kullanýlarak yatýrým 

alanlarý arasýnda paylaþtýrýlýr. Üçüncü adýmda yatýrým alanlarýna ayrýlan paylarýn mahallelere nasýl 

daðýlacaðýna iliþkin aðýrlýklandýrma formülü oluþturulur. Formülde kullanýlan deðiþkenler olan:

a) mahallelerde yapýlan önceliklendirme çalýþmasýnýn daðýlýmý, 

Kaynaklar Mahallelere Nasýl Daðýlýr?
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b) her yatýrýmýn ilgili mahalledeki teknik öncelik puaný, 

c) mahallenin þehir nüfusuna oraný ve 

d) mahallenin yoksulluk endeksi deðerinin aðýrlýk katsayýlarý belirlenir. 

Dördüncü adýmda ise her bir mahallenin deðiþkenleri ve ortak aðýrlýk katsayýlarýndan oluþan formül 

deðerlerine göre ilgili yatýrým alanýna ayrýlan pay mahallelere daðýtýlýr. Sonuçta hangi yatýrýma hangi 

mahallede ne kadar pay ayrýlacaðý hesaplanmýþ olur. Her mahalleye her yatýrým alaný için para ayrýlmasý 

gerçekçi olmayabilir. Bu nedenle bir yatýrým alaný içinde en çok pay alan ilk birkaç mahalle seçilerek 

diðer mahallelerin paylarý seçilen mahallelerdeki yatýrým için kullanýlabilir. Örneðin 4.adýmdaki Ortak 

Kullaným Alanlarý yatýrýmlarý için en çok pay alan ilk 3 mahalle (sýrasýyla Bayraktar, Çýnarlý ve Esentepe) 

seçilerek diðer mahallelerin paylarý seçilen mahallelere aktarýlabilir.
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Þekil 5. Kentsel Öncelikler Temelinde Kaynak Daðýlýmý

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Ýyi yönetiþim için örnek bir model: Katýlýmcý bütçeleme



2. Mahallelere yoksulluk veya sosyo-ekonomik göstergeler temelinde kaynak daðýlýmý

Bu yöntemde kaynak diðerinden farklý olarak yoksulluk veya geliþtirilen bir sosyoekonomik gösterge 

düzeyine göre önce mahalleler arasýnda paylaþtýrýlýr. Bu þekilde en yoksul veya en kötü sosyoekonomik 

göstergeleri olan mahallenin en çok kaynaðý kullanacaðý garanti edilir. Ardýndan mahallenin paylarý 

kentsel öncelikler, mahalle öncelikleri, teknik öncelikler ve nüfus deðerleri bazýnda yatýrým alanlarýna 

daðýtýlýr. Yukarýdaki örnekte olduðu gibi mahalle içinde ilk birkaç yatýrým alaný seçilerek mahalleye 

ayrýlan tüm kaynaðýn bu yatýrýmlar arasýnda paylaþtýrýlmasý saðlanýr.
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Þekil 6 Mahallelerin Yoksulluk Durumu Temelinde Kaynak Daðýlýmý

Bütçe analizi ne için yapýlýr? 

Yerel yöneticilerin sorumluluðu yerel kaynaklarý halkýn yararý için etkin, etkili ve ekonomik kullanmaktýr. 

Tüm düzeylerde halka karþý sorumluluklarýnýn yanýnda belediye çalýþanlarý yönetsel bakýmdan 

amirlerine karþý, amirler belediye baþkanlarýna, belediye baþkanlarý da siyasi olarak belediye 

meclislerine ve vesayet denetimi kapsamýnda merkezi yönetime -Ýçiþleri Bakanlýðýna- karþý 

sorumludurlar. Bütçe analiz sonuçlarý gerek siyasi olarak gerekse de idari olarak hesap verilebilirliðin 

saðlanmasý için kullanýlabilir.

Kamu mali yönetimi kapsamýnda kendilerine bütçe tahsis edilen harcama yetkilileri, harcama 

kararlarýný yürütüp sonuçlandýran gerçekleþtirme görevlileri ve muhasebe yetkilileri ayrý Sayýþtay'a 

karþý mali sorumluluða sahiptirler. Bütçe analiz sonuçlarý dýþ denetime karþý mali hesap verilebilirliðin 

saðlanmasý için kullanýlabilir.

Bütçe analizi sonucunda kaynaklarýn etkin, etkili ve ekonomik kullanýlmadýðý, stratejik planda 

duyurulan faaliyetlerin gerçekte uygulanmadýðý, saðlanan kaynaklarla hedeflenen performanslarýn 

saðlanamadýðý, belediye varlýklarýnýn savurganca kullanýldýðý ve gerçek deðerlerinin altýnda satýlarak 

veya kiraya verilerek belediyenin zarara uðratýldýðý, belirli kiþilere menfaat saðlamak için kullanýldýðý, 

harcamalarda yolsuzluklarýn olduðu, bazý mali iþlemlerin bütçe ve muhasebe dýþý býrakýlarak 

kamuoyundan ve belediye meclisinden gizlendiði, gelirlerin toplanmasýnda kayýtsýz kalýndýðý, belirli 

kiþilerin kayrýldýðý gibi çok farklý sonuçlara ulaþýlabilir. Bunlarýn aksine çok olumlu tespitler de yapýlabilir. 

Bütçe analizinde temel amaç yerel kamuoyunun gözünün belediye faaliyetlerinin üzerinde olduðunun 

belediyenin karar alýcýlarýna hissettirilmesidir.  Eðer belediye yöneticileri aldýklarý her türlü kararýn 

gözlendiðini ve sorgulandýðýný bilirlerse kanunlara uygun karar almak, kaynaklarý etkin, etkili ve verimli 

kullanmak, sivil toplum kurumlarý ile iþbirliði yapmak, siyasi kayýrmacýlýk ve yolsuzluklardan uzak 

kalmak gibi konularda daha dikkatli olmaya çaba harcayacaklardýr.

Bütçe analizi sonucunda elde edilen ve belgelendirilen olumsuz sonuçlar belediye yönetiminin 

denetlenmesi, sorgulanmasý ve gerekli olmasý halinde yasal yollara baþvurulmasýný; olumlu sonuçlar 

ise belediye yöneticilerinin takdir edilerek daha baþarýlý olmaya çalýþmak için teþvik edilmelerini 

saðlamak için kullanýlabilecektir. 
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Belediye bütçesi nasýl izlenir?

Bütçe analizi

Bütçe analizi



2. Mahallelere yoksulluk veya sosyo-ekonomik göstergeler temelinde kaynak daðýlýmý

Bu yöntemde kaynak diðerinden farklý olarak yoksulluk veya geliþtirilen bir sosyoekonomik gösterge 

düzeyine göre önce mahalleler arasýnda paylaþtýrýlýr. Bu þekilde en yoksul veya en kötü sosyoekonomik 

göstergeleri olan mahallenin en çok kaynaðý kullanacaðý garanti edilir. Ardýndan mahallenin paylarý 

kentsel öncelikler, mahalle öncelikleri, teknik öncelikler ve nüfus deðerleri bazýnda yatýrým alanlarýna 

daðýtýlýr. Yukarýdaki örnekte olduðu gibi mahalle içinde ilk birkaç yatýrým alaný seçilerek mahalleye 

ayrýlan tüm kaynaðýn bu yatýrýmlar arasýnda paylaþtýrýlmasý saðlanýr.
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Þekil 6 Mahallelerin Yoksulluk Durumu Temelinde Kaynak Daðýlýmý

Bütçe analizi ne için yapýlýr? 

Yerel yöneticilerin sorumluluðu yerel kaynaklarý halkýn yararý için etkin, etkili ve ekonomik kullanmaktýr. 

Tüm düzeylerde halka karþý sorumluluklarýnýn yanýnda belediye çalýþanlarý yönetsel bakýmdan 

amirlerine karþý, amirler belediye baþkanlarýna, belediye baþkanlarý da siyasi olarak belediye 

meclislerine ve vesayet denetimi kapsamýnda merkezi yönetime -Ýçiþleri Bakanlýðýna- karþý 

sorumludurlar. Bütçe analiz sonuçlarý gerek siyasi olarak gerekse de idari olarak hesap verilebilirliðin 

saðlanmasý için kullanýlabilir.

Kamu mali yönetimi kapsamýnda kendilerine bütçe tahsis edilen harcama yetkilileri, harcama 

kararlarýný yürütüp sonuçlandýran gerçekleþtirme görevlileri ve muhasebe yetkilileri ayrý Sayýþtay'a 

karþý mali sorumluluða sahiptirler. Bütçe analiz sonuçlarý dýþ denetime karþý mali hesap verilebilirliðin 

saðlanmasý için kullanýlabilir.

Bütçe analizi sonucunda kaynaklarýn etkin, etkili ve ekonomik kullanýlmadýðý, stratejik planda 

duyurulan faaliyetlerin gerçekte uygulanmadýðý, saðlanan kaynaklarla hedeflenen performanslarýn 

saðlanamadýðý, belediye varlýklarýnýn savurganca kullanýldýðý ve gerçek deðerlerinin altýnda satýlarak 

veya kiraya verilerek belediyenin zarara uðratýldýðý, belirli kiþilere menfaat saðlamak için kullanýldýðý, 

harcamalarda yolsuzluklarýn olduðu, bazý mali iþlemlerin bütçe ve muhasebe dýþý býrakýlarak 

kamuoyundan ve belediye meclisinden gizlendiði, gelirlerin toplanmasýnda kayýtsýz kalýndýðý, belirli 

kiþilerin kayrýldýðý gibi çok farklý sonuçlara ulaþýlabilir. Bunlarýn aksine çok olumlu tespitler de yapýlabilir. 

Bütçe analizinde temel amaç yerel kamuoyunun gözünün belediye faaliyetlerinin üzerinde olduðunun 

belediyenin karar alýcýlarýna hissettirilmesidir.  Eðer belediye yöneticileri aldýklarý her türlü kararýn 

gözlendiðini ve sorgulandýðýný bilirlerse kanunlara uygun karar almak, kaynaklarý etkin, etkili ve verimli 

kullanmak, sivil toplum kurumlarý ile iþbirliði yapmak, siyasi kayýrmacýlýk ve yolsuzluklardan uzak 

kalmak gibi konularda daha dikkatli olmaya çaba harcayacaklardýr.

Bütçe analizi sonucunda elde edilen ve belgelendirilen olumsuz sonuçlar belediye yönetiminin 

denetlenmesi, sorgulanmasý ve gerekli olmasý halinde yasal yollara baþvurulmasýný; olumlu sonuçlar 

ise belediye yöneticilerinin takdir edilerek daha baþarýlý olmaya çalýþmak için teþvik edilmelerini 

saðlamak için kullanýlabilecektir. 
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Belediye bütçesi nasýl izlenir?

Bütçe analizi

Bütçe analizi



Analiz sonuçlarýyla ne yapýlýr? 

Politika, kanun ve uygulamalarda deðiþiklik

Belediyenin varlýklarý, yükümlülükleri, bütçe gelirleri, bütçe giderlerine iliþkin raporlarýn analiz 

edilmesinden doðan sonuçlar;

a) Belediyede yönetsel düzeyde karar alýcýlar olan belediye meclisi, belediye baþkaný, baþkan 

yardýmcýlarý veya ilgili birimlerle, yerel düzeydeki merkezi yönetimin temsilcisi olan vali, 

kaymakam ve diðer ilgili yöneticilerle ve

b) Yerel kamuoyunu oluþturan ve etkili olan kent konseyi, vatandaþ gruplarý, mahalle muhtarlarý,  

sivil toplum kuruluþlarý, yerel medya, yerel meslek kuruluþlarý ile paylaþýlabilir.

Analiz sonuçlarýnýn mutlaka olumsuz olmasý beklenmemelidir. Baþarýsýzlýklar kadar baþarýlarýn da ilgili 

çevrelerle paylaþýlmasý gerekir.

Yerel yönetimler üzerinde merkezi yönetimin vesayet denetimi vardýr. Bu çerçevede, öncelik ilgili 

belediye yöneticileri olmakla beraber, merkezi yönetimin yerel düzeyde temsilcisi olan vali veya 

kaymakama da analiz sonuçlarý, varsa çözüm önerileri ve þikâyetler iletilebilir ve ilgililerden sorgu 

konusu yapýlan hususlarla ilgili ne tür tedbirlerin alýnmasýnýn planlandýðý sorulabilir. 

Belediyelerin ve vatandaþlarýn ileride neyle karþýlaþacaklarýný makul bir süre önce bilmeleri gerekir. O 

nedenle, yasal düzenleme yapma yetkisi merkezi yönetimde olan Türkiye gibi ülkelerde, belediyelerin 

gelirlerinde artýþ ve azalýþ doðuracak yasal düzenlemeler ile politika deðiþikliklerinin kabul edilmesi ile 

yürürlüðe girmesi arasýnda, belediyelerin ve vatandaþlarýn yeni duruma kendilerini ayarlayabilecekleri 

kadar, makul bir süre olmasý gerekir. Bu tür deðiþiklikler yerel yönetimlerin stratejik planlarýndaki 

hedefleri de etkiler. Yeni durum sonucunda kaynaklardaki azalmalar ve artmalar ileriye yönelik olarak 

stratejik planlarda kamuoyuna duyurulan hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini ve düzeltme 

yapýlmasýný gerektirir. Dýþsal faktörlerden kaynaklanan bu tür geliþmelerden, yanlýþ anlaþýlmalara 

sebep olunmamasý için, yerel bütçeyi izleyen sivil toplum kuruluþlarýnýn da haberdar edilmesi gerekir. 

Belediyelerin yerel kamuoyuna karþý hesap verme sorumluluðunu yerine getirme araçlarýnda veya 

uyguladýklarý saðlýk ve sosyal yardým politikalarýnda veya doðrudan ayni ve nakdi transfer 

politikalarýnda bir deðiþiklik olduðunda da durumu ve deðiþikliklerin neden yapýlmasýna ihtiyaç 

duyulduðu bunlardan yararlananlara ve yerel kamuoyuna makul bir süre önceden duyurmasý gerekir. 

Kýþlýk kömür ihtiyacýný belediyenin yaptýðý kömür yardýmý ile karþýlayan bir aile gelecek kýþ için planlarýný 

ona göre yapacaktýr. Eðer belediye kömür yardýmýndan vazgeçer ve bu durumu önceden bildirmezse 

kömür yardýmý bekleyen aile için bu yeni durum sürpriz olacak ve zamanýnda gerekli hazýrlýðý yapmayan 

aileyi kömür ihtiyacýnýn karþýlanmasý konusunda sýkýntýya sokacaktýr.  Ayný durum gýda ve saðlýk yardýmý 

ve diðer sosyal nitelikli transferler içinde geçerlidir.
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Belediye meclisinin etkinleþtirilmesi

Kent konseyinin görevleri ve katýlým sürecine etkisi

Belediye meclisleri, yerel düzeyde belediye faaliyetlerinin en etkin sorgulanabileceði yerlerdir. 

Belediye bütçesinin hazýrlanmasý, kaynak tahsisi, bütçe uygulama sonuçlarýnýn incelenmesi ve 

aklanmasý gibi en önemli kararlar yerel meclislerde alýnmaktadýr. Belediye meclisinin en önemli özelliði, 

yerel seçmenlerin temsilcilerinden oluþan ve siyasi olarak belediye yönetimini elinde bulunduran ve 

yetki kullanan siyasi görüþ ile muhalefet temsilcilerinin ayný çatý altýnda bulunmalarý ve birbirlerini 

kontrol edebilme imkânýna sahip olmalarýdýr. 

Yukarýda sayýlan özelliði yanýnda belediye meclisinin en önemli dezavantajý ise seçimle gelen üyelerin 

önemli bir kýsmýnýn belediyenin yürüttüðü idari ve mali konular hakkýnda önceden yeterli düzeyde 

teknik bilgiye sahip olmamalarýdýr. Üyeler o þehirde lokantacýlýk, tüccarlýk gibi ticari faaliyetleri, ya da 

avukatlýk, doktorluk gibi belirli meslekleri icra ederlerken, bir yandan da kendilerini birden devlet 

iþlerinin içinde bulmaktadýrlar. Böyle bir durumda meclis üyelerinin meclis çalýþmalarýna verecekleri 

önem ve ayýrabilecekleri zaman oldukça sýnýrlýdýr. Belediye faaliyetleri üzerindeki etkin meclis denetimi 

ve mali iþlemler ve bütçe uygulama sonuçlarýnýn saðlýklý bir þekilde analiz edilebilmesi ancak, üzerinde 

çalýþtýklarý konularda yeterli teknik bilgiye sahip meclis üyeleri ile saðlanabilir. Bunun için:

1- Meclis üyesi olarak seçilen kiþilerin çalýþmalar baþlamadan önce mali ve idari konularda yeterli 

uzmanlar tarafýndan temel bir eðitime tabi tutulmalarý ve bu tür eðitimlerin görevleri süresince 

tekrarlanmasý,

2- Meclis üyelerinin belirli bir kýsmýnýn seçimle tam zamanlý olarak seçilmeleri ve mesailerini 

belediyenin idari ve mali faaliyetlerinin incelenmesine ve denetlenmesine ayýrmalarý faydalý 

bir tercih olabilir. 

Kent konseyleri merkezi yönetimin taþra kuruluþlarýnýn, yerel yönetim birimlerinin, yerel sivil toplum 

kuruluþlarýnýn, siyasi partilerin ve üniversite temsilcilerinin katýlýmýyla oluþan geniþ katýlýmlý demokratik 

bir yapýlanmadýr. Kent vizyonunun ve hemþericilik bilincinin geliþtirilmesi, kentin hak ve hukukunun 

korunmasý, sürdürülebilir kalkýnma, çevreye duyarlýlýk, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma, saydamlýk, 

hesap sorma ve hesap verme, katýlým ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi amaçlamaktadýr.

Doðrudan icra yetkisi olmasa da belediye meclisine sunulmak üzere kentin önemli sorunlarý, projeleri 

ve geleceði gibi konularda kentin temsilcilerinin çalýþmalarý sonucunda tavsiye kararlar oluþturur. 

Kent konseyinde hem merkezi yönetimin ve hem de yerel yönetimin temsilcileri yer aldýðýndan kamu 

kaynaklarýnýn bütün yönetim birimleri tarafýndan kentte yapýlacak hizmet ve yatýrýmlarýn planlanmasý 

ve kullanýmý konusunda önemli tavsiye kararlarýnýn ortaya çýkabileceði bir çalýþma ortamýdýr. 

Kent konseyleri bütçe analizi sonuçlarýnýn paylaþýlmasý için elveriþli bir ortam saðladýðý gibi analizin kent 

konseyi adýna yayýmlanmasý da analiz sonuçlarýnýn meþruiyetini artýrýcý bir unsur olarak 

deðerlendirilebilir. 
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Belediye bütçesi nasýl izlenir? Bütçe analizi



Analiz sonuçlarýyla ne yapýlýr? 

Politika, kanun ve uygulamalarda deðiþiklik

Belediyenin varlýklarý, yükümlülükleri, bütçe gelirleri, bütçe giderlerine iliþkin raporlarýn analiz 

edilmesinden doðan sonuçlar;

a) Belediyede yönetsel düzeyde karar alýcýlar olan belediye meclisi, belediye baþkaný, baþkan 

yardýmcýlarý veya ilgili birimlerle, yerel düzeydeki merkezi yönetimin temsilcisi olan vali, 

kaymakam ve diðer ilgili yöneticilerle ve

b) Yerel kamuoyunu oluþturan ve etkili olan kent konseyi, vatandaþ gruplarý, mahalle muhtarlarý,  

sivil toplum kuruluþlarý, yerel medya, yerel meslek kuruluþlarý ile paylaþýlabilir.

Analiz sonuçlarýnýn mutlaka olumsuz olmasý beklenmemelidir. Baþarýsýzlýklar kadar baþarýlarýn da ilgili 

çevrelerle paylaþýlmasý gerekir.

Yerel yönetimler üzerinde merkezi yönetimin vesayet denetimi vardýr. Bu çerçevede, öncelik ilgili 

belediye yöneticileri olmakla beraber, merkezi yönetimin yerel düzeyde temsilcisi olan vali veya 

kaymakama da analiz sonuçlarý, varsa çözüm önerileri ve þikâyetler iletilebilir ve ilgililerden sorgu 

konusu yapýlan hususlarla ilgili ne tür tedbirlerin alýnmasýnýn planlandýðý sorulabilir. 

Belediyelerin ve vatandaþlarýn ileride neyle karþýlaþacaklarýný makul bir süre önce bilmeleri gerekir. O 

nedenle, yasal düzenleme yapma yetkisi merkezi yönetimde olan Türkiye gibi ülkelerde, belediyelerin 

gelirlerinde artýþ ve azalýþ doðuracak yasal düzenlemeler ile politika deðiþikliklerinin kabul edilmesi ile 

yürürlüðe girmesi arasýnda, belediyelerin ve vatandaþlarýn yeni duruma kendilerini ayarlayabilecekleri 

kadar, makul bir süre olmasý gerekir. Bu tür deðiþiklikler yerel yönetimlerin stratejik planlarýndaki 

hedefleri de etkiler. Yeni durum sonucunda kaynaklardaki azalmalar ve artmalar ileriye yönelik olarak 

stratejik planlarda kamuoyuna duyurulan hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini ve düzeltme 

yapýlmasýný gerektirir. Dýþsal faktörlerden kaynaklanan bu tür geliþmelerden, yanlýþ anlaþýlmalara 

sebep olunmamasý için, yerel bütçeyi izleyen sivil toplum kuruluþlarýnýn da haberdar edilmesi gerekir. 

Belediyelerin yerel kamuoyuna karþý hesap verme sorumluluðunu yerine getirme araçlarýnda veya 

uyguladýklarý saðlýk ve sosyal yardým politikalarýnda veya doðrudan ayni ve nakdi transfer 

politikalarýnda bir deðiþiklik olduðunda da durumu ve deðiþikliklerin neden yapýlmasýna ihtiyaç 

duyulduðu bunlardan yararlananlara ve yerel kamuoyuna makul bir süre önceden duyurmasý gerekir. 

Kýþlýk kömür ihtiyacýný belediyenin yaptýðý kömür yardýmý ile karþýlayan bir aile gelecek kýþ için planlarýný 

ona göre yapacaktýr. Eðer belediye kömür yardýmýndan vazgeçer ve bu durumu önceden bildirmezse 

kömür yardýmý bekleyen aile için bu yeni durum sürpriz olacak ve zamanýnda gerekli hazýrlýðý yapmayan 

aileyi kömür ihtiyacýnýn karþýlanmasý konusunda sýkýntýya sokacaktýr.  Ayný durum gýda ve saðlýk yardýmý 

ve diðer sosyal nitelikli transferler içinde geçerlidir.
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Belediye meclisinin etkinleþtirilmesi

Kent konseyinin görevleri ve katýlým sürecine etkisi

Belediye meclisleri, yerel düzeyde belediye faaliyetlerinin en etkin sorgulanabileceði yerlerdir. 

Belediye bütçesinin hazýrlanmasý, kaynak tahsisi, bütçe uygulama sonuçlarýnýn incelenmesi ve 

aklanmasý gibi en önemli kararlar yerel meclislerde alýnmaktadýr. Belediye meclisinin en önemli özelliði, 

yerel seçmenlerin temsilcilerinden oluþan ve siyasi olarak belediye yönetimini elinde bulunduran ve 

yetki kullanan siyasi görüþ ile muhalefet temsilcilerinin ayný çatý altýnda bulunmalarý ve birbirlerini 

kontrol edebilme imkânýna sahip olmalarýdýr. 

Yukarýda sayýlan özelliði yanýnda belediye meclisinin en önemli dezavantajý ise seçimle gelen üyelerin 

önemli bir kýsmýnýn belediyenin yürüttüðü idari ve mali konular hakkýnda önceden yeterli düzeyde 

teknik bilgiye sahip olmamalarýdýr. Üyeler o þehirde lokantacýlýk, tüccarlýk gibi ticari faaliyetleri, ya da 

avukatlýk, doktorluk gibi belirli meslekleri icra ederlerken, bir yandan da kendilerini birden devlet 

iþlerinin içinde bulmaktadýrlar. Böyle bir durumda meclis üyelerinin meclis çalýþmalarýna verecekleri 

önem ve ayýrabilecekleri zaman oldukça sýnýrlýdýr. Belediye faaliyetleri üzerindeki etkin meclis denetimi 

ve mali iþlemler ve bütçe uygulama sonuçlarýnýn saðlýklý bir þekilde analiz edilebilmesi ancak, üzerinde 

çalýþtýklarý konularda yeterli teknik bilgiye sahip meclis üyeleri ile saðlanabilir. Bunun için:

1- Meclis üyesi olarak seçilen kiþilerin çalýþmalar baþlamadan önce mali ve idari konularda yeterli 

uzmanlar tarafýndan temel bir eðitime tabi tutulmalarý ve bu tür eðitimlerin görevleri süresince 

tekrarlanmasý,

2- Meclis üyelerinin belirli bir kýsmýnýn seçimle tam zamanlý olarak seçilmeleri ve mesailerini 

belediyenin idari ve mali faaliyetlerinin incelenmesine ve denetlenmesine ayýrmalarý faydalý 

bir tercih olabilir. 

Kent konseyleri merkezi yönetimin taþra kuruluþlarýnýn, yerel yönetim birimlerinin, yerel sivil toplum 

kuruluþlarýnýn, siyasi partilerin ve üniversite temsilcilerinin katýlýmýyla oluþan geniþ katýlýmlý demokratik 

bir yapýlanmadýr. Kent vizyonunun ve hemþericilik bilincinin geliþtirilmesi, kentin hak ve hukukunun 

korunmasý, sürdürülebilir kalkýnma, çevreye duyarlýlýk, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma, saydamlýk, 

hesap sorma ve hesap verme, katýlým ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi amaçlamaktadýr.

Doðrudan icra yetkisi olmasa da belediye meclisine sunulmak üzere kentin önemli sorunlarý, projeleri 

ve geleceði gibi konularda kentin temsilcilerinin çalýþmalarý sonucunda tavsiye kararlar oluþturur. 

Kent konseyinde hem merkezi yönetimin ve hem de yerel yönetimin temsilcileri yer aldýðýndan kamu 

kaynaklarýnýn bütün yönetim birimleri tarafýndan kentte yapýlacak hizmet ve yatýrýmlarýn planlanmasý 

ve kullanýmý konusunda önemli tavsiye kararlarýnýn ortaya çýkabileceði bir çalýþma ortamýdýr. 

Kent konseyleri bütçe analizi sonuçlarýnýn paylaþýlmasý için elveriþli bir ortam saðladýðý gibi analizin kent 

konseyi adýna yayýmlanmasý da analiz sonuçlarýnýn meþruiyetini artýrýcý bir unsur olarak 

deðerlendirilebilir. 
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Belediye bütçesi nasýl izlenir? Bütçe analizi
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51Kent konseyinin görevleri:

a) Yerel düzeyde demokratik katýlýmýn yaygýnlaþtýrýlmasýný, hemþehrilik hukuku ve ortak yaþam bilincinin 

geliþtirilmesini, çok ortaklý ve çok aktörlü yönetiþim anlayýþýnýn benimsenmesini saðlamak,

b) Sürdürülebilir geliþme sorunlarýnýn çözümüne yönelik uzun dönemli bir planýn hazýrlanmasý ve 

uygulanmasýný saðlamak, 

c) Kente iliþkin temel stratejiler ve faaliyet planlarýnýn belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm 

kenti kapsayan ortak bir aklýn oluþturmasýna katkýda bulunmak,      

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katýlýmcýlýðý, demokrasiyi ve uzlaþma kültürünü geliþtirmek,

d) Kentin kimliðine iliþkin tarihi, kültürel, doðal ve benzeri deðerlere sahip çýkmak ve geliþtirmek,

e) Kent kaynaklarýnýn etkili, verimli ve adil kullanýmýna katkýda bulunmak,

f) Sürdürülebilir kalkýnma anlayýþýna dayalý kentin yaþam kalitesini geliþtiren, çevreye duyarlý ve yoksulluðu 

giderici programlarý desteklemek,

g) Sivil toplumun geliþmesine ve kurumsallaþmasýna katkýda bulunmak,

ð) Çocuklarýn, gençlerin, kadýnlarýn ve engellilerin toplumsal yaþamdaki etkinliklerini arttýrmak ve yerel karar 

alma mekanizmalarýnda aktif rol almalarýný saðlamak,

h) Kent yönetiminde saydamlýk, katýlým, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasýna katkýda 

bulunmak,

ý) Kent konseyinde oluþturulan görüþlerin deðerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini 

saðlamaktýr.

51 Kent Konseyi Yönetmeliði, Madde 6 
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.10687

Gelir kaynaklarý ve gelir analizi

Belediyelerin gelir kaynaklarý: öz gelirler ve transfer gelirleri

Belediyelerin gelirleri biri yerel (öz) gelirler ve diðeri merkezi yönetimden alýnan transferler olmak 
52üzere ikiye ayrýlýr.

Öz gelirler

Belediyelerin öz gelirleri kent halkýnýn vergi ödeme potansiyeline ve belediyenin vergiler dýþýnda kendi 

imkânlarý ile gelir yaratma kapasitesi ve potansiyeline baðlý olarak topladýðý Tablo 22'de “A-Yerel (Öz) 

Gelirler” baþlýðý altýnda gösterilen vergi ve vergi dýþý gelirlerdir. Bu gelirlerin tahakkuk, takip ve tahsilât 

iþlemleri doðrudan belediyelerce yürütülmektedir. Bundan dolayý belediyelerin potansiyel gelirlerini 

tespit ve tahakkuk ettirmeleri, tahakkuk etmiþ olan gelirlerini takip ve tahsilde gösterdikleri çabalar 

(takip için vergi borcu olanlarýn uyarýlmasý ve yasal takibat ve tahsil için ödeme noktalarýnýn 

yaygýnlaþtýrýlmasý, bankalarla iþbirliði yapýlmasý) öz gelirlerini arttýracaktýr. 
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Belediye bütçesi nasýl izlenir?

Gelir analizi

A-Yerel (Öz) Gelirler B- Transfer Gelirleri
    

1- Kanunla belediyelere verilen vergi, resim, harç ve 1- Merkezi yönetim genel bütçe vergi gelirlerinden alýnan 
katýlma paylarý paylar

2- Taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn yönetim gelirleri 2- Merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen ödenekten 
53alýnan transferler  3- Hizmet karþýlýðý alýnan ücretler

3- Genel ve özel bütçeli idarelerden yapýlacak ödemeler4- Faiz ve ceza gelirleri

5- Alýnan baðýþlar

6- Her türlü giriþim, iþtirak ve faaliyet karþýlýðý saðlanan 
gelirler

7- Diðer gelirler 

Tablo 22- Belediyenin Gelirlerinin Sýnýflandýrýlmasý

52 2464 sayýlý Belediye Gelirleri Kanununda belediye gelirlerinin türleri, kaynaklarý, oranlarý ve tahsil zamanlarý 
belirlenmiþtir. 

53 Maliye Bakanlýðý Bütçesinde yer alan bu tür transferler bütçe imkânlarýnýn kýsýtlý olmasý nedeniyle oldukça 
sýnýrlý olup, daha çok nüfusu belli bir sayýnýn altýnda olan küçük belediyelere mali destek olarak 
daðýtýlmaktadýr.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.2624 

Gelir analizi
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51Kent konseyinin görevleri:

a) Yerel düzeyde demokratik katýlýmýn yaygýnlaþtýrýlmasýný, hemþehrilik hukuku ve ortak yaþam bilincinin 

geliþtirilmesini, çok ortaklý ve çok aktörlü yönetiþim anlayýþýnýn benimsenmesini saðlamak,

b) Sürdürülebilir geliþme sorunlarýnýn çözümüne yönelik uzun dönemli bir planýn hazýrlanmasý ve 

uygulanmasýný saðlamak, 

c) Kente iliþkin temel stratejiler ve faaliyet planlarýnýn belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm 

kenti kapsayan ortak bir aklýn oluþturmasýna katkýda bulunmak,      

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katýlýmcýlýðý, demokrasiyi ve uzlaþma kültürünü geliþtirmek,

d) Kentin kimliðine iliþkin tarihi, kültürel, doðal ve benzeri deðerlere sahip çýkmak ve geliþtirmek,

e) Kent kaynaklarýnýn etkili, verimli ve adil kullanýmýna katkýda bulunmak,

f) Sürdürülebilir kalkýnma anlayýþýna dayalý kentin yaþam kalitesini geliþtiren, çevreye duyarlý ve yoksulluðu 

giderici programlarý desteklemek,

g) Sivil toplumun geliþmesine ve kurumsallaþmasýna katkýda bulunmak,

ð) Çocuklarýn, gençlerin, kadýnlarýn ve engellilerin toplumsal yaþamdaki etkinliklerini arttýrmak ve yerel karar 

alma mekanizmalarýnda aktif rol almalarýný saðlamak,

h) Kent yönetiminde saydamlýk, katýlým, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasýna katkýda 

bulunmak,

ý) Kent konseyinde oluþturulan görüþlerin deðerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini 

saðlamaktýr.

51 Kent Konseyi Yönetmeliði, Madde 6 
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.10687

Gelir kaynaklarý ve gelir analizi

Belediyelerin gelir kaynaklarý: öz gelirler ve transfer gelirleri

Belediyelerin gelirleri biri yerel (öz) gelirler ve diðeri merkezi yönetimden alýnan transferler olmak 
52üzere ikiye ayrýlýr.

Öz gelirler

Belediyelerin öz gelirleri kent halkýnýn vergi ödeme potansiyeline ve belediyenin vergiler dýþýnda kendi 

imkânlarý ile gelir yaratma kapasitesi ve potansiyeline baðlý olarak topladýðý Tablo 22'de “A-Yerel (Öz) 

Gelirler” baþlýðý altýnda gösterilen vergi ve vergi dýþý gelirlerdir. Bu gelirlerin tahakkuk, takip ve tahsilât 

iþlemleri doðrudan belediyelerce yürütülmektedir. Bundan dolayý belediyelerin potansiyel gelirlerini 

tespit ve tahakkuk ettirmeleri, tahakkuk etmiþ olan gelirlerini takip ve tahsilde gösterdikleri çabalar 

(takip için vergi borcu olanlarýn uyarýlmasý ve yasal takibat ve tahsil için ödeme noktalarýnýn 

yaygýnlaþtýrýlmasý, bankalarla iþbirliði yapýlmasý) öz gelirlerini arttýracaktýr. 
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Belediye bütçesi nasýl izlenir?

Gelir analizi

A-Yerel (Öz) Gelirler B- Transfer Gelirleri
    

1- Kanunla belediyelere verilen vergi, resim, harç ve 1- Merkezi yönetim genel bütçe vergi gelirlerinden alýnan 
katýlma paylarý paylar

2- Taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn yönetim gelirleri 2- Merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen ödenekten 
53alýnan transferler  3- Hizmet karþýlýðý alýnan ücretler

3- Genel ve özel bütçeli idarelerden yapýlacak ödemeler4- Faiz ve ceza gelirleri

5- Alýnan baðýþlar

6- Her türlü giriþim, iþtirak ve faaliyet karþýlýðý saðlanan 
gelirler

7- Diðer gelirler 

Tablo 22- Belediyenin Gelirlerinin Sýnýflandýrýlmasý

52 2464 sayýlý Belediye Gelirleri Kanununda belediye gelirlerinin türleri, kaynaklarý, oranlarý ve tahsil zamanlarý 
belirlenmiþtir. 

53 Maliye Bakanlýðý Bütçesinde yer alan bu tür transferler bütçe imkânlarýnýn kýsýtlý olmasý nedeniyle oldukça 
sýnýrlý olup, daha çok nüfusu belli bir sayýnýn altýnda olan küçük belediyelere mali destek olarak 
daðýtýlmaktadýr.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.2624 

Gelir analizi
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Gelirin Türü

Hesaplama 
BELEDÝYE VERGÝLERÝ

BELEDÝYE HARÇLARI

Oran 
ªekli veya Miktar

Bina Vergisi Nispi Meskenlerde %0,1,
55Diðer binalarda %0,2  

Arazi vergisi Nispi Arazilerde %0,1,
56Arsalarda %0,3

Ýlan ve Reklam Vergisi Maktu 0,01 Krþ ile 150 TL

Eðlence Vergisi Nispi %5-%50 (Biletle girilmesi mecburi olmayan yerlerde 
günlük 5 ile 100 TL arasýnda)

Haberleþme Vergisi Nispi % 1

Elektrik ve Havagazý Tüketim Vergisi Nispi Ýmal, taþýma, yükleme vb yerlerde %1, 
bunlar dýþýnda %5

Yangýn Sigorta Vergisi Nispi % 10
3Çevre Temizlik Vergisi Maktu Konutlarda m  su tüketim baþýna büyükþehirler 15 Krþ, 

diðerlerinde 12 Krþ. Diðer bina gruplarýna göre yýllýk 12 TL 
ile 560 TL arasýnda. Büyükþehirlerde %25 artýrýmlý uygulanýr.

Ýþgal Harcý Maktu 0,25 Krþ ile 2,5 TL arasýnda

Tatil Günleri Çalýþma Ruhsatý Harcý Maktu 20 TL ile 800 TL arasýnda

Kaynak Sularý Harcý Maktu Litre veya kap baþýna 0,005 Krþ ile 0,03 Krþ arasýnda

Tellallýk Harcý Nispi %2, 100 TL'yi aþan kýsým için %1

Hayvan Kesimi Muayene ve Denetim Harcý Maktu Hayvan baþýna 1 TL ile 7,5 TL 

Ölçü ve Tartý Aletleri Muayene Harcý Maktu 0,50 Krþ ile 30 TL arasýnda
2Bina Ýnþaat Harcý Maktu m  baþýna 0,5 Krþ ile 15 TL arasýnda.

Kayýt ve Suret Harcý Maktu 0,25 Krþ-  12 TL arasýnda

Ýmar Ýle Ýlgili Harçlar

a- Parselasyon Harcý Maktu 0,05 Krþ - 0,15 Krþ arasýnda

b- Ýfraz ve Tevhit Harcý Maktu 0,05 Krþ - 0,15 Krþ arasýnda

c- Plan ve Proje Tasdik Harcý Maktu 0,05 Krþ - 0,15 Krþ arasýnda

d- Yapý Kullanma Ýzni Harcý Maktu 0,05 Krþ - 0,15 Krþ arasýnda

e- Zemin Açma Ýzni ve Toprak Hafriyat Harcý Maktu 0,05 Krþ - 1,50 TL arasýnda

Ýþyeri Açma ve Ýzin Harcý Maktu 0,10 Krþ ile 1 TL arasýnda

Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcý Maktu 5 ile 15 TL arasýnda

Saðlýk Belgesi Harcý Maktu 1 ile 3 TL arasýnda

54Tablo 23- Belediye Vergi ve Harçlarý, Hesaplanma Þekli, Oranlar ve Tutarlar  (5281 sayýlý Kanunla güncellenmiþ hali)

Kaynak: Belediye 
Gelirleri Kanunundan 

derlenmiþtir.

54  Anayasamýzýn 73 üncü maddesine göre vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, 
deðiþtirilir veya kaldýrýlýr. Ülkemizde kanun yapma gücü TBMM'nindir. Dolayýsýyla yerel yönetimlerin vergi 
gelirlerinin belirlenmesi bakýmýndan merkezi yönetim çok geniþ bir yetkiye sahiptir.

55 Bu oranlar büyükþehir belediye sýnýrlarý içinde iki katý olarak uygulanýr.

56 Bu oranlar büyükþehir belediye sýnýrlarý içinde iki katý olarak uygulanýr.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.2709 
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Yerel yönetim birimlerinden belediyelerin topladýðý vergiler 2464 sayýlý Belediye Gelirleri Kanununda 

ve 1319 sayýlý Emlak Vergisi Kanununda düzenlenmiþtir.  Belediye Gelirleri Kanununda sayýlan ve 

doðrudan belediyelerce toplanan vergi ve harçlar Tablo 23'te gösterilmiþtir. Ayrýca, belediyeler 1319 

sayýlý Emlak Vergisi Kanununa göre Emlak Vergisi ve Arazi Vergisi de tahsil etmektedirler.

Yerel vergiler nispi ve maktu olmak üzere iki þekilde belirlenmektedir. Nispi vergiler, özellikle enflasyon 

dönemlerinde, kendilerini fiyat deðiþmelerine karþý endeksleme mekanizmasý ile korurlarken, maktu 

vergiler, eðer dönem içinde çýkarýlacak yeni yasal düzenlemelerle güncellenmezse, zaman içinde 

önemlerini yitirmektedir. 

Emlak ve Arazi Vergileri: 1319 sayýlý Emlak Vergisi Kanununa göre Türkiye sýnýrlarý içinde bulunan 

bütün binalar ile arsa ve araziler emlak vergisinin konusuna girmektedir.

Bina vergisinin matrahý binanýn vergi deðeridir. Verginin oraný meskenlerde binde bir, diðer binalarda 

ise binde ikidir. Bu oranlar büyükþehir belediyesi bulunan illerde % 100 artýrýmlý uygulanmaktadýr. 

Bakanlar Kurulu bu vergi oranlarýný yarýsýna kadar indirmeye ve üç katýna kadar arttýrmaya yetkilidir. 

Bina vergisi mükelleflerin yazýlý beyaný üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. Þu kadar ki, mükelleflerin 

beyan edecekleri deðerler Maliye ve Bayýndýrlýk Bakanlýklarýnca tespit ve ilan edilecek bina metrekare 

normal inþaat maliyet bedelinden az olamaz.

Arazi vergisinin matrahý arazinin tespit edilen vergi deðeridir. Arazi vergisinin oraný binde bir, arsalarda 

ise binde üçtür. Bu oranlar büyükþehir belediyesi kurulan illerde %100 artýrýmlý uygulanýr. Bakanlar 

Kuruluna bu oranlarý yarýsýna kadar indirme veya üç katýna kadar artýrma yetkisi verilmiþtir. Arazi 

vergisi, bina vergisinde olduðu gibi, mükelleflerin beyaný üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Harcamalara Katýlým Payý: Harcamalara katýlma paylarý, yerel yönetimlerin su, yol, kanalizasyon ve 

çevreyi iyileþtirmeye yönelik alt yapý yatýrýmlarý hizmetlerinden yararlananlardan bu hizmetin karþýlýðý 

olarak alýnan kaynaktýr. Harcamalara katýlma payý ile altyapý yatýrýmlarýndan faydalananlardan maliyete 

katýlýmý saðlanmaya çalýþýlmaktadýr. 

Türkiye'de belediyeler yaptýklarý altyapý hizmetleri karþýlýðýnda Yol Harcamalarýna Katýlým Payý, 

Kanalizasyon Harcamalarýna Katýlým Payý ve Su Tesisleri harcamalarýna Katýlým Payý adý altýn katýlým 

paylarý tahsil etmektedir. 

Transfer gelirleri

Belediyelerin transfer gelirleri ise diðer kamu idarelerinin topladýðý gelirlerden belirli yasal 

düzenlemeler çerçevesinde alýnan paylar ve diðer kamu idarelerinin bütçelerinden saðlanan transfer 

gelirleridir. Temmuz 2008 ayýna kadar olan uygulamada  4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanuna göre;

- Petrol ve doðal gaz ürünlerinden alýnan ÖTV'nin tamamý,

- Motorlu taþýtlardan alýnan ÖTV'nin %28'i,

- Alkollü ve gazlý içecekler ile tütün mamulleri üzerinden alýnan ÖTV'nin %60'ý ile

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gelir analizi
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Gelirin Türü

Hesaplama 
BELEDÝYE VERGÝLERÝ

BELEDÝYE HARÇLARI

Oran 
ªekli veya Miktar

Bina Vergisi Nispi Meskenlerde %0,1,
55Diðer binalarda %0,2  

Arazi vergisi Nispi Arazilerde %0,1,
56Arsalarda %0,3

Ýlan ve Reklam Vergisi Maktu 0,01 Krþ ile 150 TL

Eðlence Vergisi Nispi %5-%50 (Biletle girilmesi mecburi olmayan yerlerde 
günlük 5 ile 100 TL arasýnda)

Haberleþme Vergisi Nispi % 1

Elektrik ve Havagazý Tüketim Vergisi Nispi Ýmal, taþýma, yükleme vb yerlerde %1, 
bunlar dýþýnda %5

Yangýn Sigorta Vergisi Nispi % 10
3Çevre Temizlik Vergisi Maktu Konutlarda m  su tüketim baþýna büyükþehirler 15 Krþ, 

diðerlerinde 12 Krþ. Diðer bina gruplarýna göre yýllýk 12 TL 
ile 560 TL arasýnda. Büyükþehirlerde %25 artýrýmlý uygulanýr.

Ýþgal Harcý Maktu 0,25 Krþ ile 2,5 TL arasýnda

Tatil Günleri Çalýþma Ruhsatý Harcý Maktu 20 TL ile 800 TL arasýnda

Kaynak Sularý Harcý Maktu Litre veya kap baþýna 0,005 Krþ ile 0,03 Krþ arasýnda

Tellallýk Harcý Nispi %2, 100 TL'yi aþan kýsým için %1

Hayvan Kesimi Muayene ve Denetim Harcý Maktu Hayvan baþýna 1 TL ile 7,5 TL 

Ölçü ve Tartý Aletleri Muayene Harcý Maktu 0,50 Krþ ile 30 TL arasýnda
2Bina Ýnþaat Harcý Maktu m  baþýna 0,5 Krþ ile 15 TL arasýnda.

Kayýt ve Suret Harcý Maktu 0,25 Krþ-  12 TL arasýnda

Ýmar Ýle Ýlgili Harçlar

a- Parselasyon Harcý Maktu 0,05 Krþ - 0,15 Krþ arasýnda

b- Ýfraz ve Tevhit Harcý Maktu 0,05 Krþ - 0,15 Krþ arasýnda

c- Plan ve Proje Tasdik Harcý Maktu 0,05 Krþ - 0,15 Krþ arasýnda

d- Yapý Kullanma Ýzni Harcý Maktu 0,05 Krþ - 0,15 Krþ arasýnda

e- Zemin Açma Ýzni ve Toprak Hafriyat Harcý Maktu 0,05 Krþ - 1,50 TL arasýnda

Ýþyeri Açma ve Ýzin Harcý Maktu 0,10 Krþ ile 1 TL arasýnda

Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcý Maktu 5 ile 15 TL arasýnda

Saðlýk Belgesi Harcý Maktu 1 ile 3 TL arasýnda

54Tablo 23- Belediye Vergi ve Harçlarý, Hesaplanma Þekli, Oranlar ve Tutarlar  (5281 sayýlý Kanunla güncellenmiþ hali)

Kaynak: Belediye 
Gelirleri Kanunundan 

derlenmiþtir.

54  Anayasamýzýn 73 üncü maddesine göre vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, 
deðiþtirilir veya kaldýrýlýr. Ülkemizde kanun yapma gücü TBMM'nindir. Dolayýsýyla yerel yönetimlerin vergi 
gelirlerinin belirlenmesi bakýmýndan merkezi yönetim çok geniþ bir yetkiye sahiptir.

55 Bu oranlar büyükþehir belediye sýnýrlarý içinde iki katý olarak uygulanýr.

56 Bu oranlar büyükþehir belediye sýnýrlarý içinde iki katý olarak uygulanýr.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.2709 
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Yerel yönetim birimlerinden belediyelerin topladýðý vergiler 2464 sayýlý Belediye Gelirleri Kanununda 

ve 1319 sayýlý Emlak Vergisi Kanununda düzenlenmiþtir.  Belediye Gelirleri Kanununda sayýlan ve 

doðrudan belediyelerce toplanan vergi ve harçlar Tablo 23'te gösterilmiþtir. Ayrýca, belediyeler 1319 

sayýlý Emlak Vergisi Kanununa göre Emlak Vergisi ve Arazi Vergisi de tahsil etmektedirler.

Yerel vergiler nispi ve maktu olmak üzere iki þekilde belirlenmektedir. Nispi vergiler, özellikle enflasyon 

dönemlerinde, kendilerini fiyat deðiþmelerine karþý endeksleme mekanizmasý ile korurlarken, maktu 

vergiler, eðer dönem içinde çýkarýlacak yeni yasal düzenlemelerle güncellenmezse, zaman içinde 

önemlerini yitirmektedir. 

Emlak ve Arazi Vergileri: 1319 sayýlý Emlak Vergisi Kanununa göre Türkiye sýnýrlarý içinde bulunan 

bütün binalar ile arsa ve araziler emlak vergisinin konusuna girmektedir.

Bina vergisinin matrahý binanýn vergi deðeridir. Verginin oraný meskenlerde binde bir, diðer binalarda 

ise binde ikidir. Bu oranlar büyükþehir belediyesi bulunan illerde % 100 artýrýmlý uygulanmaktadýr. 

Bakanlar Kurulu bu vergi oranlarýný yarýsýna kadar indirmeye ve üç katýna kadar arttýrmaya yetkilidir. 

Bina vergisi mükelleflerin yazýlý beyaný üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. Þu kadar ki, mükelleflerin 

beyan edecekleri deðerler Maliye ve Bayýndýrlýk Bakanlýklarýnca tespit ve ilan edilecek bina metrekare 

normal inþaat maliyet bedelinden az olamaz.

Arazi vergisinin matrahý arazinin tespit edilen vergi deðeridir. Arazi vergisinin oraný binde bir, arsalarda 

ise binde üçtür. Bu oranlar büyükþehir belediyesi kurulan illerde %100 artýrýmlý uygulanýr. Bakanlar 

Kuruluna bu oranlarý yarýsýna kadar indirme veya üç katýna kadar artýrma yetkisi verilmiþtir. Arazi 

vergisi, bina vergisinde olduðu gibi, mükelleflerin beyaný üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Harcamalara Katýlým Payý: Harcamalara katýlma paylarý, yerel yönetimlerin su, yol, kanalizasyon ve 

çevreyi iyileþtirmeye yönelik alt yapý yatýrýmlarý hizmetlerinden yararlananlardan bu hizmetin karþýlýðý 

olarak alýnan kaynaktýr. Harcamalara katýlma payý ile altyapý yatýrýmlarýndan faydalananlardan maliyete 

katýlýmý saðlanmaya çalýþýlmaktadýr. 

Türkiye'de belediyeler yaptýklarý altyapý hizmetleri karþýlýðýnda Yol Harcamalarýna Katýlým Payý, 

Kanalizasyon Harcamalarýna Katýlým Payý ve Su Tesisleri harcamalarýna Katýlým Payý adý altýn katýlým 

paylarý tahsil etmektedir. 

Transfer gelirleri

Belediyelerin transfer gelirleri ise diðer kamu idarelerinin topladýðý gelirlerden belirli yasal 

düzenlemeler çerçevesinde alýnan paylar ve diðer kamu idarelerinin bütçelerinden saðlanan transfer 

gelirleridir. Temmuz 2008 ayýna kadar olan uygulamada  4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanuna göre;

- Petrol ve doðal gaz ürünlerinden alýnan ÖTV'nin tamamý,

- Motorlu taþýtlardan alýnan ÖTV'nin %28'i,

- Alkollü ve gazlý içecekler ile tütün mamulleri üzerinden alýnan ÖTV'nin %60'ý ile

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gelir analizi
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6802 sayýlý Gider Vergileri Kanunun 39'uncu maddesine göre Özel Ýletiþim Vergisi yerel yönetimlere pay 

hesaplanmasýnda matraha dâhil edilmiyordu. Bu þekilde matraha dâhil edilmeyen vergi gelirlerinin  

2007 yýlý verilerine göre toplam vergi gelirlerine oraný yaklaþýk %23'yür.  Bu vergilerin de 2.7.2008 tarih 

ve 5779 sayýlý Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkýnda 
57Kanunla  pay hesaplanmasýnda matraha dahil edilmesiyle yerel yönetimlere yapýlan transferler 

arttýrýlmýþtýr. ÖTV Kanununa ekli (I) sayýlý cetvelde belirlenen petrol ve petrol ürünlerinden alýnan 

ÖTV'nin anýlan Kanunun geçici 2'ci maddesi ile 2012 yýlýna kadar büyükþehir belediyeleri matrahýna 

dahil edilmemesi hüküm altýna alýnmýþtýr.

1- Ýl, ilçe ve belde belediyelerine yapýlan transferler:

Her ay ülke genelinde toplanýlan genel bütçe vergi gelirlerinin %2,85'i Maliye Bakanlýðýnca büyükþehir 

belediye sýnýrlarý dýþýndaki belediyeler payý olarak hesaplanmakta ve Ýller Bankasý aracýlýðý ile 
58

belediyelere %80'ni nüfusa, %20'si de geliþmiþlik endeksine göre paylaþtýrýlmaktadýr . Nüfus dýþýnda 

geliþmiþlik endeksinin pay hesaplama sistemine dahil edilmesi, geliþmiþ ve öz gelir yaratma potansiyeli 

yüksek olan þehirlerle, az geliþmiþ ve öz gelir yaratma potansiyeli zayýf olan belediyeler/þehirler 

arasýndaki gelir adaletsizliðini /yatay eþitsizliði düzeltici bir etki yaratacaktýr. Ayrýca, BELDES gibi 

uygulamalar belediyeler arasýnda yatay eþitsizliði gidermeye yönelik etki yapmaktadýr.

2006 Yýlýnda büyükþehir belediyesi bulunan þehirlerin dýþýnda kalan belediyelere kiþi baþýna yapýlan 

transfer tutarý yaklaþýk 107-YTL'dir (Tablo 24). Bu, söz konusu belediyelere, gelir ve geliþmiþlik durumu 

Belediyelerin altyapýsýnýn desteklenmesi projesi (BELDES).

Nüfusu 10.000'nin altýnda bulunan belediyelerin (büyükþehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri dâhil olmak 

üzere) alt yapý ihtiyaçlarýnýn giderilmesi ve bu belediyeler  tarafýndan sunulan mahalli müþterek nitelikli 

hizmetlerin kalite ve standartlarýnýn yükseltilmesi amacýyla 2007 yýlýnda BELDES Projesi baþlatýlmýþ ve 2008 

yýlýnda da devam edilmektedir. BELDES projesi, nüfusu 10.000'nin altýnda bulunan belediyelerin içme suyu ve 

yol altyapýlarý konusundaki yapým, tesis geliþtirme, bakým-onarým gibi yatýrýmlarýnýn yapýlmasý ve bu amaçla 

ihtiyaç duyulacak demir, çimento, boru ve benzeri malzemelerin temini ile þebekeli içme suyu tesisi 

bulunmayan belediyelere Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü tarafýndan içme suyu tesisi yapýmýný kapsar. Her yýl 

merkezi yönetim bütçesine bu amaçla ödenek konulmaktadýr. 

Ülkemizde küçük belediyelerin öz gelir kaynaklarý oldukça sýnýrlýdýr. Bu belediyeler faaliyetlerini sürdürme 

konusunda geniþ ölçüde merkezi yönetimden yapýlan transferlere baðýlýdýr. Transferlerin sadece nüfus esas 

alýnarak daðýtýlmasý, bu belediyelere temel belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için yeterli mali kaynak 

aktarýlmasýný saðlamamaktadýr. BELDES Projesi ile kendi gelirleri ile küçük belediyelere su, kanalizasyon ve yol 

gibi temel belediye hizmet gereksinimlerini yerine getirebilmeleri konusunda imkân saðlanmaktadýr. Bu 

þekilde yapýlan transferler, belediyeler arasýnda yatay eþitlemeye de katkýda bulunmaktadýr.  

57 15.7.2008 tarih ve 26937 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanmýþtýr.

58 2.7.2008 tarih ve 5779 sayýlý Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkýnda Kanun'la transferlerin %80'nin nüfus esasýna, %20'nin de geliþmiþlik endeksine göre 
paylaþýlmasý hüküm altýna alýnmýþtýr. Daha önce transferlerin tamamý sadece nüfus esasýna göre 
paylaþtýrýlmaktaydý.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.5779 
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Kaynak: Maliye 
Bakanlýðý, Ýller 
Bankasý

gözetilmeden ayný miktarda transfer yapýldýðý anlamýna gelmektedir. Bu durumda öz gelir yaratma 

potansiyeli yüksek olan belediyeler diðerlerine göre yerel kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli 

bir avantaja sahiplerdi. 2.7.2008 tarih ve 5779 sayýlý Kanunla transferlerin %20'nin geliþmiþlik 

endeksine göre daðýtýlmasý esasýnýn kabul edilmesi az geliþmiþ illerdeki belediyelerin transferlerden 

göreceli olarak daha geliþmiþ illerdeki belediyelere göre daha fazla pay almalarýný saðlayarak yatay 

eþitliðin saðlanmasýna katký saðlayacaktýr.

2- Büyükþehir ilçe belediyeleri

2.7.2008 tarih ve 5779 sayýlý Kanuna göre genel bütçe vergi gelirlerinin %2,50'si büyükþehir ilçe 

belediyeleri payý olarak hesaplanacak ve söz konusu belediyelere nüfuslarý oranýnda paylaþtýrýlacaktýr.

Büyükþehir belediye sýnýrlarý içindeki ilçe, ilk kademe ve belde belediyelerinin aldýklarý transferlerin 
59 60

%30'u  o ildeki büyükþehir belediyesine, kalan tutarýn %10'nu  da yine o ildeki su ve kanalizasyon 

idaresine ayrýlýr. Böylece büyükþehir belediyesi bulunan illerdeki diðer belediyeler kendilerine düþen 

her 1000 TL'den 630 TL almakta kalan 370 TL'sini Büyükþehir Belediyesine ayrýlmaktadýr. (Tablo 25).

Yýl Toplam transfer(YTL) Pay daðýtýmýna esas toplam nüfus Kiþi baþýna düþen transfer tutarý(YTL)

2006 5.771.765.000 54.024.765 106,88

Tablo 24- Belediyelere kiþi baþýna yapýlan transferler

Nüfusa göre hesaplanan Büyükºehir belediyesi payý Su ve kanalizasyon idaresi Ýlçe, Ýlk kademe veya Belde 
pay (TL) (%30) Belediye-sinin eline geçen payý (%10) (A-Bx0,10=)
A B C (TL) A-B-C

3001000 70 630

Tablo 25- Büyükþehir belediyesi bulunan illerdeki ilçe, ilk kademe ve belde belediyelerine yapýlan 
                1000-TL transferin paylaþýlmasý

Belediyenizin merkezi yönetimden ne kadar para aldýðýný nasýl öðrenebilirsiniz?

Büyükþehir belediyelerine her ay genel bütçe vergi gelirlerinden yapýlan transferler 

http://www.muhasebat.gov.tr/mbulten adresinde aylýk ve düzenli olarak yayýnlanmaktadýr. Diðer 

belediyelere yapýlan transferlerin belediyelere paylaþtýrýlmasý ise Ýller Bankasý tarafýndan yapýlmaktadýr. Bilgi 

Edinme Kanunu çerçevesinde belediyenize yapýlan transferlerin miktarýný Ýller Bankasýndan öðrenilebilir. 

Bunlarýn dýþýnda Maliye Bakanlýðý bütçesine konulan “mahalli idarelere yardým ödeneði” özellikle nüfusu 

düþük olan belediyelere daðýtýlmaktadýr. Belediyenizin bu ödenekten yararlanýp yararlanmadýðýný yine Bilgi 

Edinme Kanunu çerçevesinde Maliye Bakanlýðýndan öðrenilebilir. 

59 2.7.2008 tarih ve 5779 sayýlý Kanun madde 5/3 

60 1981 yýlýnda çýkarýlan ÝSKÝ Kanununa göre büyükþehir belediyesi sýnýrlarý içinde bulunan ilçe, ilk kademe ve 
belde belediyelerine ayrýlan paydan, eðer bu illerde ayrý bir su ve kanalizasyon idaresi kurulmuþsa, 
büyükþehir belediye payý hesaplandýktan sonra kalan tutar üzerinden %10 su ve kanalizasyon idarelerine 
pay verilmektedir. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.2560 
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6802 sayýlý Gider Vergileri Kanunun 39'uncu maddesine göre Özel Ýletiþim Vergisi yerel yönetimlere pay 

hesaplanmasýnda matraha dâhil edilmiyordu. Bu þekilde matraha dâhil edilmeyen vergi gelirlerinin  

2007 yýlý verilerine göre toplam vergi gelirlerine oraný yaklaþýk %23'yür.  Bu vergilerin de 2.7.2008 tarih 

ve 5779 sayýlý Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkýnda 
57Kanunla  pay hesaplanmasýnda matraha dahil edilmesiyle yerel yönetimlere yapýlan transferler 

arttýrýlmýþtýr. ÖTV Kanununa ekli (I) sayýlý cetvelde belirlenen petrol ve petrol ürünlerinden alýnan 

ÖTV'nin anýlan Kanunun geçici 2'ci maddesi ile 2012 yýlýna kadar büyükþehir belediyeleri matrahýna 

dahil edilmemesi hüküm altýna alýnmýþtýr.

1- Ýl, ilçe ve belde belediyelerine yapýlan transferler:

Her ay ülke genelinde toplanýlan genel bütçe vergi gelirlerinin %2,85'i Maliye Bakanlýðýnca büyükþehir 

belediye sýnýrlarý dýþýndaki belediyeler payý olarak hesaplanmakta ve Ýller Bankasý aracýlýðý ile 
58

belediyelere %80'ni nüfusa, %20'si de geliþmiþlik endeksine göre paylaþtýrýlmaktadýr . Nüfus dýþýnda 

geliþmiþlik endeksinin pay hesaplama sistemine dahil edilmesi, geliþmiþ ve öz gelir yaratma potansiyeli 

yüksek olan þehirlerle, az geliþmiþ ve öz gelir yaratma potansiyeli zayýf olan belediyeler/þehirler 

arasýndaki gelir adaletsizliðini /yatay eþitsizliði düzeltici bir etki yaratacaktýr. Ayrýca, BELDES gibi 

uygulamalar belediyeler arasýnda yatay eþitsizliði gidermeye yönelik etki yapmaktadýr.

2006 Yýlýnda büyükþehir belediyesi bulunan þehirlerin dýþýnda kalan belediyelere kiþi baþýna yapýlan 

transfer tutarý yaklaþýk 107-YTL'dir (Tablo 24). Bu, söz konusu belediyelere, gelir ve geliþmiþlik durumu 

Belediyelerin altyapýsýnýn desteklenmesi projesi (BELDES).

Nüfusu 10.000'nin altýnda bulunan belediyelerin (büyükþehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri dâhil olmak 

üzere) alt yapý ihtiyaçlarýnýn giderilmesi ve bu belediyeler  tarafýndan sunulan mahalli müþterek nitelikli 

hizmetlerin kalite ve standartlarýnýn yükseltilmesi amacýyla 2007 yýlýnda BELDES Projesi baþlatýlmýþ ve 2008 

yýlýnda da devam edilmektedir. BELDES projesi, nüfusu 10.000'nin altýnda bulunan belediyelerin içme suyu ve 

yol altyapýlarý konusundaki yapým, tesis geliþtirme, bakým-onarým gibi yatýrýmlarýnýn yapýlmasý ve bu amaçla 

ihtiyaç duyulacak demir, çimento, boru ve benzeri malzemelerin temini ile þebekeli içme suyu tesisi 

bulunmayan belediyelere Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü tarafýndan içme suyu tesisi yapýmýný kapsar. Her yýl 

merkezi yönetim bütçesine bu amaçla ödenek konulmaktadýr. 

Ülkemizde küçük belediyelerin öz gelir kaynaklarý oldukça sýnýrlýdýr. Bu belediyeler faaliyetlerini sürdürme 

konusunda geniþ ölçüde merkezi yönetimden yapýlan transferlere baðýlýdýr. Transferlerin sadece nüfus esas 

alýnarak daðýtýlmasý, bu belediyelere temel belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için yeterli mali kaynak 

aktarýlmasýný saðlamamaktadýr. BELDES Projesi ile kendi gelirleri ile küçük belediyelere su, kanalizasyon ve yol 

gibi temel belediye hizmet gereksinimlerini yerine getirebilmeleri konusunda imkân saðlanmaktadýr. Bu 

þekilde yapýlan transferler, belediyeler arasýnda yatay eþitlemeye de katkýda bulunmaktadýr.  

57 15.7.2008 tarih ve 26937 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanmýþtýr.

58 2.7.2008 tarih ve 5779 sayýlý Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkýnda Kanun'la transferlerin %80'nin nüfus esasýna, %20'nin de geliþmiþlik endeksine göre 
paylaþýlmasý hüküm altýna alýnmýþtýr. Daha önce transferlerin tamamý sadece nüfus esasýna göre 
paylaþtýrýlmaktaydý.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.5779 
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Kaynak: Maliye 
Bakanlýðý, Ýller 
Bankasý

gözetilmeden ayný miktarda transfer yapýldýðý anlamýna gelmektedir. Bu durumda öz gelir yaratma 

potansiyeli yüksek olan belediyeler diðerlerine göre yerel kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli 

bir avantaja sahiplerdi. 2.7.2008 tarih ve 5779 sayýlý Kanunla transferlerin %20'nin geliþmiþlik 

endeksine göre daðýtýlmasý esasýnýn kabul edilmesi az geliþmiþ illerdeki belediyelerin transferlerden 

göreceli olarak daha geliþmiþ illerdeki belediyelere göre daha fazla pay almalarýný saðlayarak yatay 

eþitliðin saðlanmasýna katký saðlayacaktýr.

2- Büyükþehir ilçe belediyeleri

2.7.2008 tarih ve 5779 sayýlý Kanuna göre genel bütçe vergi gelirlerinin %2,50'si büyükþehir ilçe 

belediyeleri payý olarak hesaplanacak ve söz konusu belediyelere nüfuslarý oranýnda paylaþtýrýlacaktýr.

Büyükþehir belediye sýnýrlarý içindeki ilçe, ilk kademe ve belde belediyelerinin aldýklarý transferlerin 
59 60

%30'u  o ildeki büyükþehir belediyesine, kalan tutarýn %10'nu  da yine o ildeki su ve kanalizasyon 

idaresine ayrýlýr. Böylece büyükþehir belediyesi bulunan illerdeki diðer belediyeler kendilerine düþen 

her 1000 TL'den 630 TL almakta kalan 370 TL'sini Büyükþehir Belediyesine ayrýlmaktadýr. (Tablo 25).

Yýl Toplam transfer(YTL) Pay daðýtýmýna esas toplam nüfus Kiþi baþýna düþen transfer tutarý(YTL)

2006 5.771.765.000 54.024.765 106,88

Tablo 24- Belediyelere kiþi baþýna yapýlan transferler

Nüfusa göre hesaplanan Büyükºehir belediyesi payý Su ve kanalizasyon idaresi Ýlçe, Ýlk kademe veya Belde 
pay (TL) (%30) Belediye-sinin eline geçen payý (%10) (A-Bx0,10=)
A B C (TL) A-B-C

3001000 70 630

Tablo 25- Büyükþehir belediyesi bulunan illerdeki ilçe, ilk kademe ve belde belediyelerine yapýlan 
                1000-TL transferin paylaþýlmasý

Belediyenizin merkezi yönetimden ne kadar para aldýðýný nasýl öðrenebilirsiniz?

Büyükþehir belediyelerine her ay genel bütçe vergi gelirlerinden yapýlan transferler 

http://www.muhasebat.gov.tr/mbulten adresinde aylýk ve düzenli olarak yayýnlanmaktadýr. Diðer 

belediyelere yapýlan transferlerin belediyelere paylaþtýrýlmasý ise Ýller Bankasý tarafýndan yapýlmaktadýr. Bilgi 

Edinme Kanunu çerçevesinde belediyenize yapýlan transferlerin miktarýný Ýller Bankasýndan öðrenilebilir. 

Bunlarýn dýþýnda Maliye Bakanlýðý bütçesine konulan “mahalli idarelere yardým ödeneði” özellikle nüfusu 

düþük olan belediyelere daðýtýlmaktadýr. Belediyenizin bu ödenekten yararlanýp yararlanmadýðýný yine Bilgi 

Edinme Kanunu çerçevesinde Maliye Bakanlýðýndan öðrenilebilir. 

59 2.7.2008 tarih ve 5779 sayýlý Kanun madde 5/3 

60 1981 yýlýnda çýkarýlan ÝSKÝ Kanununa göre büyükþehir belediyesi sýnýrlarý içinde bulunan ilçe, ilk kademe ve 
belde belediyelerine ayrýlan paydan, eðer bu illerde ayrý bir su ve kanalizasyon idaresi kurulmuþsa, 
büyükþehir belediye payý hesaplandýktan sonra kalan tutar üzerinden %10 su ve kanalizasyon idarelerine 
pay verilmektedir. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.2560 

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gelir analizi



3- Büyükþehir belediyelerine yapýlan transferler:

Büyükþehir belediyelerinin sýnýrlarý içinde toplanýlan genel bütçe vergi gelirlerinin %5'i hesaplanýr; 

bunun %70'i doðrudan ilgili büyükþehir belediyesine aktarýlýr; kalan %30'lar bir havuzda toplanarak 16 
61

büyükþehir belediyesine nüfuslarý oranýnda paylaþtýrýlýr.  Bu paylaþým sisteminde oranlar 2.7.2008 

tarih ve 5779 sayýlý Kanundan önce, sýrasýyla %75 ve %25 olarak uygulanmaktaydý.

Havuz uygulamasý sonucu, nüfuslarýna göre genel bütçe vergi gelirleri potansiyeli fazla olan Ýstanbul, 

Ankara, Kocaeli ve Ýzmir Büyükþehir Belediyelerinden diðer büyükþehir belediyelerine transfer 

84

Belediyelere yapýlan transferler ayrýca belediyelerin bütçe gelirlerinin ekonomik sýnýflandýrmasý tablosunda 

“genel bütçe vergi gelirlerinden alýnan paylar” baþlýðý altýnda muhasebeleþtirilmekte ve raporlanmaktadýr. Ýller 

Bankasýna, Vergi Dairesine, Hazineye veya diðer kuruluþlara borcu olan bazý belediyeler, kendileri için 

hesaplanan toplam pay yerine, bu borçlarýndan dolayý yapýlan kesintilerden sonra aldýklarý net tutarlarý 

transfer geliri olarak kaydetmektedirler. Bu uygulama yanlýþ olup her bir belediye için hesaplanan transferlerin 

toplamýnýn transfer geliri olarak kaydedilmesi; bu transferlerden kesinti yapýlmak suretiyle tahsil edilen 

borçlarýn da ilgili yükümlülük hesaplarýndan düþülmesi gerekir. 

Kaynak: Maliye 
Bakanlýðý, 

Muhasebat Genel 
Müdürlüðü verileri 

kullanýlarak 
hazýrlanmýþtýr.

Tablo 26- 2007 Yýlý Büyükþehir belediye paylarýnýn hesaplanmasý ve paylaþtýrýlmasý (YTL) 

Vergi Geliri Nufus (%70) (%30) (A+B)
Büyükþehir Üzerinden (güncellenen Merkezden Havuzdan Aldýðý Pay
Belediyeleri Hesaplanan (% 5)  nufus)  Alacaðý Pay ( %30) Alacaðý Pay  Toplam

Genel Bütçe (A) (B) 

Adana Bþb 53.456.169 1.514.364 37.419.318 16.036.851 79.219.847 116.639.166

Ankara Bþb 810.095.041 4.127.051 567.066.528 243.028.512 215.895.485 782.962.014

Antalya Bþb 68.100.402 877.945 47.670.281 20.430.121 45.927.313 93.597.594

Bursa Bþb 161.445.631 1.760.022 113.011.942 48.433.689 92.070.780 205.082.721

Diyarbakýr Bþb 16.289.605 778.343 11.402.723 4.886.881 40.716.904 52.119.627

Erzurum Bþb 11.261.758 361.160 7.883.230 3.378.527 18.893.106 26.776.337

Eskiþehir Bþb 37.139.600 581.939 25.997.720 11.141.880 30.442.561 56.440.281

Gaziantep Bþb 26.849.385 1.209.499 18.794.569 8.054.815 63.271.661 82.066.231

Ýstanbul Bþb 2.844.032.651 12.460.170 1.990.822.855 853.209.795 651.820.016 2.642.642.871

Ýzmir Bþb. 760.267.184 3.139.745 532.187.029 228.080.155 164.247.248 696.434.277

Kayseri Bþb 42.132.791 872.211 29.492.953 12.639.837 45.627.354 75.120.307

Ýzmit Bþb 493.375.621 1.346.092 345.362.934 148.012.686 70.417.154 415.780.088

Konya Bþb 38.999.727 973.791 27.299.809 11.699.918 50.941.236 78.241.045

Mersin Bþb 139.466.396 801.318 97.626.477 41.839.919 41.918.779 139.545.256

Adapazarý Bþb 13.703.344 531.219 9.592.341 4.111.003 27.789.282 37.381.622

Samsun Bþb 35.280.970 504.091 24.696.679 10.584.291 26.370.154 51.066.833

Toplam 5.551.896.272 31.838.960 3.886.327.390 1.665.568.882 1.665.568.882 5.551.896.272

61 Daha fazla bilgi için 2.7.2008 tarih ve 5779 sayýlý Kanuna bakýlabilir. 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.5779 

yapýlarak büyükþehir belediyeleri arasýndaki yatay eþitsizliðin kýsmen de olsa giderilmesi 
62amaçlanmaktadýr  (Tablo 26). Tablonun incelenmesinden de anlaþýlabileceði üzere, Ankara, Ýstanbul, 

Ýzmit ve Ýzmir büyükþehir belediyelerinin aldýklarý paylardaki azalmaya karþýlýk, nüfuslarýna göre genel 

bütçe vergi geliri potansiyeli zayýf olan Erzurum, Diyarbakýr, Adana, Gaziantep, Adapazarý, Samsun, 

Kayseri gibi büyükþehir belediyeleri bir havuzda toplanan %30 oranýndaki kýsmýn büyükþehir 

belediyelerine nüfuslarý oranýnda tekrar daðýtýlmasýndan önemli ölçüde fayda saðlamaktadýrlar. 

Böylece büyükþehir belediyeleri arasýnda kiþi baþýna yapýlan transferlerde küçük ölçüde de olsa yatay 

eþitlik saðlanmaktadýr. 5779 sayýlý Kanunda %25 oraný %30'a çýkarýlmýþtýr. Bu yeni uygulama büyükþehir 

belediyeleri arasýnda yatay eþitlemeye daha fazla katký saðlamaktadýr.

4- Merkezi yönetim bütçesine konulan ödenekten yapýlan transferler

Mevcut uygulamada Maliye Bakanlýðý bütçesinde ”Mahalli idarelere yardým ödeneði” adý altýnda bir 

ödenek her yýl yer almakta ve özellikle nüfusu düþük olan belediyelere mali destek saðlamak amacýyla 

daðýtýlmaktadýr. Ancak bütçe imkânlarýnýn çok kýsýtlý olmasý nedeniyle bu ödenek çok sýnýrlý olmaktadýr. 

Tablo 27’de bu kalemden yýllar itibariyle bütçede yer alan, yýl içinde eklenen ve belediyelere aktarýlan 

tutarlar gösterilmiþtir. 

5779 sayýlý Kanunla bu ödenek kaldýrýlmýþ, yerine denkleþtirme ödeneði adý altýnda yeni bir transfer 

uygulamasý getirilmiþtir. Buna göre kesinleþmiþ en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamýnýn 

binde birinin Maliye Bakanlýðý bütçesine belediyeler denkleþtirme ödeneði olarak konulacaðý ve Maliye 

Bakanlýðýnýn da bu ödeneði mart ve temmuz aylarýnda iki eþit taksit halinde daðýtýlmak üzere Ýller 

Bankasý hesabýna aktaracaðý, Ýller Bankasýnca bu ödeneðin %60'ýný nüfusu 5.000'e kadar olan 

belediyelere, %40'ýný ise nüfusu 5.001-9.999 arasýnda olan belediyelere eþit olarak daðýtýlacaðý hüküm 

altýna alýnmýþtýr.  Bu uygulama ile merkezi yönetim bütçesine konulacak denkleþtirme ödeneði ile 

bütçeden yapýlan transferler, 2007 yýlý bütçe gerçekleþmesi dikkate alýndýðýnda, yaklaþýk üç kat 

artacaktýr.
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62 2006 yýlýnda 5216 sayýlý Kanunun 23 üncü maddesine göre, büyükþehir belediyelerine o il büyükþehir 
belediye sýnýrlarý içinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinin %75'i doðrudan verilmekte, %25'i ise bir 
havuzda toplanýp büyükþehir belediyelerine nüfuslarý oranýnda daðýtýlmaktaydý.

Bütçe Kanunu 
ile verilen Ödenekler Ödenekler Ödeneði Kullanýmlar

Yýllar ödenek (YTL) (YTL) (YTL) (YTL)

Eklenen Düºülen Yýl Sonu

(YTL)

2001 60.000.000   59.100.000 57.766.000

2002 50.000.000 610.000  50.610.000 50.585.000

2003 50.000.000   50.000.000 41.275.500

2004 55.000.000 1.800.000 7.150.000 49.650.000 49.605.500

2005 51.937.600 51.937.600 50.912.700

2006 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Tablo 27- Belediyelere merkezi yönetim bütçesinden yapýlan yardýmlar

Kaynak: Ýlgili yýllarýn 
Kesin Hesap 
Kanunlarý

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gelir analizi



3- Büyükþehir belediyelerine yapýlan transferler:

Büyükþehir belediyelerinin sýnýrlarý içinde toplanýlan genel bütçe vergi gelirlerinin %5'i hesaplanýr; 

bunun %70'i doðrudan ilgili büyükþehir belediyesine aktarýlýr; kalan %30'lar bir havuzda toplanarak 16 
61

büyükþehir belediyesine nüfuslarý oranýnda paylaþtýrýlýr.  Bu paylaþým sisteminde oranlar 2.7.2008 

tarih ve 5779 sayýlý Kanundan önce, sýrasýyla %75 ve %25 olarak uygulanmaktaydý.

Havuz uygulamasý sonucu, nüfuslarýna göre genel bütçe vergi gelirleri potansiyeli fazla olan Ýstanbul, 

Ankara, Kocaeli ve Ýzmir Büyükþehir Belediyelerinden diðer büyükþehir belediyelerine transfer 
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Belediyelere yapýlan transferler ayrýca belediyelerin bütçe gelirlerinin ekonomik sýnýflandýrmasý tablosunda 

“genel bütçe vergi gelirlerinden alýnan paylar” baþlýðý altýnda muhasebeleþtirilmekte ve raporlanmaktadýr. Ýller 

Bankasýna, Vergi Dairesine, Hazineye veya diðer kuruluþlara borcu olan bazý belediyeler, kendileri için 

hesaplanan toplam pay yerine, bu borçlarýndan dolayý yapýlan kesintilerden sonra aldýklarý net tutarlarý 

transfer geliri olarak kaydetmektedirler. Bu uygulama yanlýþ olup her bir belediye için hesaplanan transferlerin 

toplamýnýn transfer geliri olarak kaydedilmesi; bu transferlerden kesinti yapýlmak suretiyle tahsil edilen 

borçlarýn da ilgili yükümlülük hesaplarýndan düþülmesi gerekir. 

Kaynak: Maliye 
Bakanlýðý, 

Muhasebat Genel 
Müdürlüðü verileri 

kullanýlarak 
hazýrlanmýþtýr.

Tablo 26- 2007 Yýlý Büyükþehir belediye paylarýnýn hesaplanmasý ve paylaþtýrýlmasý (YTL) 

Vergi Geliri Nufus (%70) (%30) (A+B)
Büyükþehir Üzerinden (güncellenen Merkezden Havuzdan Aldýðý Pay
Belediyeleri Hesaplanan (% 5)  nufus)  Alacaðý Pay ( %30) Alacaðý Pay  Toplam

Genel Bütçe (A) (B) 

Adana Bþb 53.456.169 1.514.364 37.419.318 16.036.851 79.219.847 116.639.166

Ankara Bþb 810.095.041 4.127.051 567.066.528 243.028.512 215.895.485 782.962.014

Antalya Bþb 68.100.402 877.945 47.670.281 20.430.121 45.927.313 93.597.594

Bursa Bþb 161.445.631 1.760.022 113.011.942 48.433.689 92.070.780 205.082.721

Diyarbakýr Bþb 16.289.605 778.343 11.402.723 4.886.881 40.716.904 52.119.627

Erzurum Bþb 11.261.758 361.160 7.883.230 3.378.527 18.893.106 26.776.337

Eskiþehir Bþb 37.139.600 581.939 25.997.720 11.141.880 30.442.561 56.440.281

Gaziantep Bþb 26.849.385 1.209.499 18.794.569 8.054.815 63.271.661 82.066.231

Ýstanbul Bþb 2.844.032.651 12.460.170 1.990.822.855 853.209.795 651.820.016 2.642.642.871

Ýzmir Bþb. 760.267.184 3.139.745 532.187.029 228.080.155 164.247.248 696.434.277

Kayseri Bþb 42.132.791 872.211 29.492.953 12.639.837 45.627.354 75.120.307

Ýzmit Bþb 493.375.621 1.346.092 345.362.934 148.012.686 70.417.154 415.780.088

Konya Bþb 38.999.727 973.791 27.299.809 11.699.918 50.941.236 78.241.045

Mersin Bþb 139.466.396 801.318 97.626.477 41.839.919 41.918.779 139.545.256

Adapazarý Bþb 13.703.344 531.219 9.592.341 4.111.003 27.789.282 37.381.622

Samsun Bþb 35.280.970 504.091 24.696.679 10.584.291 26.370.154 51.066.833

Toplam 5.551.896.272 31.838.960 3.886.327.390 1.665.568.882 1.665.568.882 5.551.896.272

61 Daha fazla bilgi için 2.7.2008 tarih ve 5779 sayýlý Kanuna bakýlabilir. 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.5779 

yapýlarak büyükþehir belediyeleri arasýndaki yatay eþitsizliðin kýsmen de olsa giderilmesi 
62amaçlanmaktadýr  (Tablo 26). Tablonun incelenmesinden de anlaþýlabileceði üzere, Ankara, Ýstanbul, 

Ýzmit ve Ýzmir büyükþehir belediyelerinin aldýklarý paylardaki azalmaya karþýlýk, nüfuslarýna göre genel 

bütçe vergi geliri potansiyeli zayýf olan Erzurum, Diyarbakýr, Adana, Gaziantep, Adapazarý, Samsun, 

Kayseri gibi büyükþehir belediyeleri bir havuzda toplanan %30 oranýndaki kýsmýn büyükþehir 

belediyelerine nüfuslarý oranýnda tekrar daðýtýlmasýndan önemli ölçüde fayda saðlamaktadýrlar. 

Böylece büyükþehir belediyeleri arasýnda kiþi baþýna yapýlan transferlerde küçük ölçüde de olsa yatay 

eþitlik saðlanmaktadýr. 5779 sayýlý Kanunda %25 oraný %30'a çýkarýlmýþtýr. Bu yeni uygulama büyükþehir 

belediyeleri arasýnda yatay eþitlemeye daha fazla katký saðlamaktadýr.

4- Merkezi yönetim bütçesine konulan ödenekten yapýlan transferler

Mevcut uygulamada Maliye Bakanlýðý bütçesinde ”Mahalli idarelere yardým ödeneði” adý altýnda bir 

ödenek her yýl yer almakta ve özellikle nüfusu düþük olan belediyelere mali destek saðlamak amacýyla 

daðýtýlmaktadýr. Ancak bütçe imkânlarýnýn çok kýsýtlý olmasý nedeniyle bu ödenek çok sýnýrlý olmaktadýr. 

Tablo 27’de bu kalemden yýllar itibariyle bütçede yer alan, yýl içinde eklenen ve belediyelere aktarýlan 

tutarlar gösterilmiþtir. 

5779 sayýlý Kanunla bu ödenek kaldýrýlmýþ, yerine denkleþtirme ödeneði adý altýnda yeni bir transfer 

uygulamasý getirilmiþtir. Buna göre kesinleþmiþ en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamýnýn 

binde birinin Maliye Bakanlýðý bütçesine belediyeler denkleþtirme ödeneði olarak konulacaðý ve Maliye 

Bakanlýðýnýn da bu ödeneði mart ve temmuz aylarýnda iki eþit taksit halinde daðýtýlmak üzere Ýller 

Bankasý hesabýna aktaracaðý, Ýller Bankasýnca bu ödeneðin %60'ýný nüfusu 5.000'e kadar olan 

belediyelere, %40'ýný ise nüfusu 5.001-9.999 arasýnda olan belediyelere eþit olarak daðýtýlacaðý hüküm 

altýna alýnmýþtýr.  Bu uygulama ile merkezi yönetim bütçesine konulacak denkleþtirme ödeneði ile 

bütçeden yapýlan transferler, 2007 yýlý bütçe gerçekleþmesi dikkate alýndýðýnda, yaklaþýk üç kat 

artacaktýr.
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62 2006 yýlýnda 5216 sayýlý Kanunun 23 üncü maddesine göre, büyükþehir belediyelerine o il büyükþehir 
belediye sýnýrlarý içinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinin %75'i doðrudan verilmekte, %25'i ise bir 
havuzda toplanýp büyükþehir belediyelerine nüfuslarý oranýnda daðýtýlmaktaydý.

Bütçe Kanunu 
ile verilen Ödenekler Ödenekler Ödeneði Kullanýmlar

Yýllar ödenek (YTL) (YTL) (YTL) (YTL)

Eklenen Düºülen Yýl Sonu

(YTL)

2001 60.000.000   59.100.000 57.766.000

2002 50.000.000 610.000  50.610.000 50.585.000

2003 50.000.000   50.000.000 41.275.500

2004 55.000.000 1.800.000 7.150.000 49.650.000 49.605.500

2005 51.937.600 51.937.600 50.912.700

2006 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Tablo 27- Belediyelere merkezi yönetim bütçesinden yapýlan yardýmlar

Kaynak: Ýlgili yýllarýn 
Kesin Hesap 
Kanunlarý

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gelir analizi



Gelir yönünden merkeze baðýmlýlýðýn hesaplanmasý ve anlamý

Her belediyenin merkezi yönetimden aldýðý transferlerin toplam belediye gelirlerine oraný o 

belediyenin gelir bakýmýndan merkezi yönetime baðýmlýlýðýný gösterir.  Öz gelir yaratma potansiyeli 

yüksek olan belediyelerde merkezi yönetimden yapýlan transferlere baðýmlýlýk oraný düþük, 

diðerlerinde ise yüksektir. Bu baðýmlýlýk;

GMBO = Gelir bakýmýndan merkeze baðýmlýlýk oraný,

TBG = Toplam belediye gelirlerini,

TTG = Toplam transfer gelirlerini göstermek üzere 

    yandaki formüle göre hesaplanýr.

Basit rakamlarla ifade edecek olursak; bir belediyenin kesin hesabýna göre kesinleþmiþ 2007 yýlý gelirleri 

toplamý 100.000.000-YTL olup, bu gelirlerin 65.000.000-YTL' sý merkezi yönetimden yapýlan 

transferlerden saðlanmýþ ise bu belediyenin “gelir bakýmýndan merkeze baðlýlýk oraný”;

Bu durumda belediye harcamalarý-

nýn %35'ini bulunduðu þehirde halk-

tan doðrudan topladýðý vergi ve vergi 

dýþý gelirlerle, %65'ini ise merkezi 

yönetimden aldýðý transferlerle karþý-

lamaktadýr. Benzeri belediyelerle 

karþýlaþtýrýldýðýnda gelirlerinin büyük 

kýsmýnýn merkezi yönetimden 

yapýlan transferlerle karþýlanmasý, bu 

belediyenin öz gelir yaratma potan-

siyelinin zayýf olduðunu göstermek-

tedir. Tablo 28'de görüldüðü gibi bazý 

belediyelerde merkezi yönetimden 

yapýlan transferlere baðýmlýlýk oraný 

%80'lere ulaþmaktadýr. Bu durumda 

olan belediyeler hizmetlerin yürütü-

lebilmesi için önemli ölçüde transfer 

gelirlerine baðýmlýdýr.

Türkiye'de transferlerin paylaþýmýnýn önemli bir kýsmý, büyükþehir belediye sýnýrlarý dýþýndaki 

belediyeler hariç,  sadece nüfus esasýna dayandýðý için, transferlerin bölgeler ve þehirlerarasýndaki gelir 

ve geliþmiþlik farklýlýklarýný giderme amacý çok azdýr. Bundan dolayý, transferlerin, öz gelir yaratma 

potansiyeli düþük olan belediyelerle, öz gelir yaratma potansiyeli yüksek olan belediyeler arasýndaki 
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Tablo 28- 2006 yýlý verilerine göre bazý belediyelerin 
                öz gelir/transfer geliri oranlarý

 

Diyarbakýr BªB 80,41 19,59 100,00

Ýstanbul BÞB 58,95 41,05 100,00

Erzurum BÞB 78,10 21,90 100,00

Sakarya BÞB 66,11 33,89 100,00

Ankara BÞB 78,07 21,93 100,00

Ýzmir BÞB 87,89 12,11 100,00

Sivas Belediyesi 34,15 65,85 100,00

Hakkâri Belediyesi 75,26 24,74 100,00

Edirne Belediyesi 36,52 63,48 100,00

Çankaya Belediyesi/Ankara 30,69 69,31 100,00

Beyoðlu Belediyesi/ÝST 34,46 65,54 100,00

Karþýyaka Belediyesi/ÝZMÝR 31,80 68,20 100,00

Seyhan Belediyesi/ADANA 54,01 45,99 100,00

TOPLAM 46,51 53,49 100,00

Transfer Gelirleri Öz Gelirler Toplam

Kaynak: Maliye 
Bakanlýðý, 

Muhasebat Genel 
Müdürlüðü

yatay eþitsizlikleri düzeltme etkisi zayýf kalmaktadýr.  Mevcut transfer paylaþým sisteminin sonucu 

olarak düþük gelire sahip belediyeler, yerel düzeyde gerekli hizmet gereksinimini karþýlamakta diðer 

belediyelere göre daha fazla sýkýntý yaþamaktadýrlar. Büyükþehir belediye sýnýrlarý dýþýndaki 

belediyelerde ise transferlerin %20'sinin geliþmiþlik endeksine göre daðýtýlmasý az geliþmiþ illerdeki 

belediyeleri transfer  gelirleri yönünden kýsmen destekleyecektir. Ancak geliþmiþlik endeksine göre 

paylaþtýrýlacak olan %20 oraný toplam transferler in sadece yaklaþýk %5'idir. Bu nedenle geliþmiþlik 

endeksinin transfer paylaþým sistemine dahil edilmesi olumlu bir yaklaþým olmakla birlikte etkisinin 

sýnýrlý olacaðý düþünülmektedir. 

Gelir yönünden merkezden yapýlan 

transferlere baðlýlýk oraný, beledi-

yelerin içinde bulunduðu koþullar 

göz önüne alýnarak, her belediye 

için ayrý ayrý deðerlendirilmelidir. 

Gelir ve geliþmiþlik düzeyi düþük 

olan bir kentte, gelir yaratma 

kapasitesi sýnýrlý olacaðýndan, ne 

kadar çaba gösterilirse gösterilsin 

toplanabilecek yerel vergiler mev-

cut vergi potansiyeli ile sýnýrlýdýr. 

Bunun dýþýnda gelir ve geliþmiþlik 

düzeyi yüksek olan bir kentte, 

vatandaþlarýn vergi ödeme kapasi-

tesi ve eðilimleri yüksek olduðun-

dan, o yer belediyesi emlak vergisi, 

ilan ve reklam vergisi, eðlence 

vergisi, haberleþme vergisi, elektrik

ve havagazý tüketim vergisi, çevre temizlik vergisi gibi vergileri daha kolay toplayabilir. Bu iki durumda 

da sorgulanmasý gereken belediyenin potansiyel gelir yaratma ve toplama kapasitesini etkin kullanýp 

kullanmadýðýdýr. 

Ülkemizde merkezi yönetimden alýnan genel bütçe vergi gelirleri payý, bütçede buna iliþkin ödenek 
63

olmakla birlikte bu ödeneklere baðlý kalýnmadan , her ay gerçekleþen genel bütçe vergi gelirlerinin 

belirli bir oraný þeklinde yasayla belirlenmiþtir. Bu durum merkezi yönetimin kendi bütçe açýklarýný 
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Kaynak: Muhasebat 
Genel Müdürlüðü, 
2006 yýlý Mahalli 
Ýdareler Mali 
Ýstatistikleri Bülteni

63 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 37 inci maddesine göre genel yönetim kapsamýndaki 
kamu idarelerinin topladýðý vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diðer idare, kurum ve kuruluþlara 
verilecek paylar, geliri toplayan kamu idaresi bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karþýlanýr. Mali yýl 
içinde kullanýlacak ödenek miktarý, ilgili kanun hükümleri uyarýnca tahsil edilen miktar dikkate alýnarak 
hesaplanacak pay miktarýný geçemez. Hesaplanan pay tutarýnýn, bu amaçla konulacak ödenek miktarýný 
aþmasý halinde, aradaki farký geçmemek kaydýyla ödenek eklemesi yapmaya genel bütçe kapsamýndaki 
kamu idarelerinde, diðer idarelerde üst yöneticiler yetkilidir.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.5018 

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gelir analizi
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Bu durumda belediye harcamalarý-

nýn %35'ini bulunduðu þehirde halk-

tan doðrudan topladýðý vergi ve vergi 

dýþý gelirlerle, %65'ini ise merkezi 

yönetimden aldýðý transferlerle karþý-

lamaktadýr. Benzeri belediyelerle 

karþýlaþtýrýldýðýnda gelirlerinin büyük 

kýsmýnýn merkezi yönetimden 

yapýlan transferlerle karþýlanmasý, bu 

belediyenin öz gelir yaratma potan-

siyelinin zayýf olduðunu göstermek-

tedir. Tablo 28'de görüldüðü gibi bazý 

belediyelerde merkezi yönetimden 

yapýlan transferlere baðýmlýlýk oraný 

%80'lere ulaþmaktadýr. Bu durumda 

olan belediyeler hizmetlerin yürütü-

lebilmesi için önemli ölçüde transfer 

gelirlerine baðýmlýdýr.

Türkiye'de transferlerin paylaþýmýnýn önemli bir kýsmý, büyükþehir belediye sýnýrlarý dýþýndaki 

belediyeler hariç,  sadece nüfus esasýna dayandýðý için, transferlerin bölgeler ve þehirlerarasýndaki gelir 

ve geliþmiþlik farklýlýklarýný giderme amacý çok azdýr. Bundan dolayý, transferlerin, öz gelir yaratma 

potansiyeli düþük olan belediyelerle, öz gelir yaratma potansiyeli yüksek olan belediyeler arasýndaki 
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paylaþtýrýlacak olan %20 oraný toplam transferler in sadece yaklaþýk %5'idir. Bu nedenle geliþmiþlik 

endeksinin transfer paylaþým sistemine dahil edilmesi olumlu bir yaklaþým olmakla birlikte etkisinin 

sýnýrlý olacaðý düþünülmektedir. 

Gelir yönünden merkezden yapýlan 

transferlere baðlýlýk oraný, beledi-
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göz önüne alýnarak, her belediye 

için ayrý ayrý deðerlendirilmelidir. 

Gelir ve geliþmiþlik düzeyi düþük 

olan bir kentte, gelir yaratma 

kapasitesi sýnýrlý olacaðýndan, ne 

kadar çaba gösterilirse gösterilsin 

toplanabilecek yerel vergiler mev-

cut vergi potansiyeli ile sýnýrlýdýr. 

Bunun dýþýnda gelir ve geliþmiþlik 

düzeyi yüksek olan bir kentte, 

vatandaþlarýn vergi ödeme kapasi-

tesi ve eðilimleri yüksek olduðun-

dan, o yer belediyesi emlak vergisi, 
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http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.5018 

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gelir analizi



belediyelere yapýlan transferleri kýsarak kapatmak gibi bir uygulamaya baþvurmasýný önemli ölçüde 

sýnýrlamakta ve transfer gelirleri yönünden belediyelere geleceðe yönelik planlar yaparken önemli 

ölçüde güvence vermektedir. Merkezi yönetimin yerel yönetimlere yapýlan transferleri kýsabilmesi ya 

yasal bir deðiþiklik yapýlmasýný ya da, büyükþehir belediyelerinde olduðu gibi, Bakanlar Kurulu Kararý ile 

düzenleme yapýlmasýný gerektirmektedir.

Merkezi yönetimin genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere yaptýðý transferler kanunla 

düzenlenmiþ olup, yapýlacak olan transferlerin miktarý her ay gerçekleþen genel bütçe vergi gelirlerinin 

miktarýna baðlýdýr. Bundan dolayý genel bütçe vergi gelirlerinin yüksek olduðu aylarda yerel 

yönetimlere yapýlan transferler, doðal olarak,  diðer aylara göre daha yüksek olabilmektedir. Bu durum 

yerel yönetimlere yapýlan transferlerde aydan aya farklýlýk gösterse de, yerel yönetimlere transferlerin 

düzenli olarak alýnacaðý konusunda güvence vermektedir. Yerel yönetimlere yapýlan transferlerin iki 

önemli özelliði vardýr. Bunlar; 

a) Belediyelere aktarýlacak tutarýn belirlenmesinde, merkezi yönetimin yönetsel kararýnýn deðil, 

o ay toplanýlan genel bütçe vergi geliri tutarlarýnýn esas alýnmasý ve 

b) Yapýlan transferlerin kullanýmýnýn belirli bir þarta baðlanmayan koþulsuz transferler olmasýdýr. 

Belediyelerin 2006 yýlýnda merkezi yönetim genel bütçe vergi gelirlerinden aldýðý payýn toplam 

gelirlerine oraný ortalama %46,5'tir (Tablo 29). Bu ortalama olarak belediye harcamalarýnýn yaklaþýk 

yarýsýnýn merkezi yönetimden yapýlan transferlerle finanse edildiði anlamýna gelmektedir. 

Harcamalarýn finansmanýnda merkeze baðýmlýlýðýn oraný gelir ve geliþmiþlik düzeyi düþük olan 

beldelerde artmakta, diðerlerinde ise azalmaktadýr. O nedenle, gelir yönünden merkeze baðýmlýlýðýn 

her belediyenin içinde bulunduðu ekonomik ve sosyal koþullar göz önüne alýnarak ayrý ayrý 

hesaplanmasý ve deðerlendirilmesi gerekir. 

Varlýk satýþlarý, mali muhasebede nitelik olarak gelir sayýlmasa da, bütçelerin finansmanýnda 

kullanýlabilmekte ve nakit esaslý bütçe uygulamasýnda bütçe geliri olarak gösterilmektedir. Bilançoda 

varlýklardaki bir yýldan diðer bir yýla azalýþ ve artýþlar belediye yönetiminin varlýklar üzerindeki tasarrufunu 

gösterir. Arsa, bina, taþýt araçlarý gibi maddi varlýklar ile nakit, banka hesaplarý, alacak hesaplarý gibi mali 

varlýklardaki azalmalar bunlarýn nakde çevrildiðini veya baðýþ, hibe veya yok etme gibi bir þekilde elden 

çýkarýldýðýný gösterir. Maddi ve mali varlýklardaki artýþlar ve yükümlülüklerdeki azalýþlar, belediyenin 

tasarruf yaptýðýný, maddi ve mali varlýklardaki azalýþlar ve yükümlülüklerdeki artýþlar ise belediyenin 

tasarruflarýný tükettiðini veya gelirlerinden fazla harcama yaptýðýný/yükümlülüklerini arttýrdýðýný gösterir 

(Tablo 30).

Merkezi yönetimden belediyelere yapýlan transferlerin özellikleri

Varlýk satýþý veya borçlanma suretiyle harcamalarýn finansmaný 
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Arsa, arazi, bina ve belediye iktisadi kuruluþu gibi varlýklar üzerindeki etkin yerel kamuoyu denetimi 

varlýklarýn piyasa deðerinin altýnda satýlmasý, belirli grup veya kiþilere rant saðlamak üzere 

devredilmesi(özelleþtirilmesi), kiralanmasý veya göstermelik deðerlerle kullanma haklarýnýn devri gibi 

tasarruflarý engeller. O nedenle, yerel kamuoyunun bir gözünün de belediyenin kontrolündeki maddi 

varlýklar üzerinde olmasý gerekir. Varlýklardaki deðiþmelerin nedeni, amacý ve tasarruf deðerleri 

sorgulanmalýdýr.

Tablo 30'da Arsa ve araziler hesabýnda kayýtlý arsa ve arazilerin bir kýsmý 2007 yýlýnda satýlarak elde edilen 

bütçe geliri 2007 yýlý bütçe gelir hesaplarý içinde “Taþýnmaz satýþ geliri” olarak kaydedilmiþtir (Tablo 31). 

Bundan sonra elde edilen nakit paranýn yükümlülüklerin azaltýlmasýnda veya yatýrýmlarýn finansmanýnda 

mý, yoksa cari harcamalarýn finansmanýnda mý kullanýldýðýnýn sorgulanmasý gerekir. Varlýk satýþýnda amaç 

belediyenin yükümlülüklerinin azaltýlmasý veya yatýrýmlarýn finansmaný için nakit saðlamak olmalýdýr. Cari 

harcamalarýn finansmaný için yapýlan varlýk satýþlarý, bugün belediyenin ekonomik varlýklarýnýn azalmasý 

karþýlýðýnda kent halkýna geçici fayda saðlamasýna karþýlýk, gelecek dönemlere/nesillere yük getirecek bir 

yönetsel tasarruftur. 

Nakit, banka hesaplarý, alacak hesaplarý, menkul deðerler gibi mali varlýklardaki deðiþimler belediyenin 
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Tablo 30- Bilânçoda varlýk ve yükümlülüklerdeki deðiþikliklerin izlenmesi

2005 yýlý 2006 yýlý 2007 yýlý
Varlýk Hesabýnýn Hesabýn deðeri deðeri deðeri
Kodu ve Adý Türü  (YTL) (YTL) (YTL) Açýklama

 

102 Banka Hesabý Mali varlýk hesabý 1.500 2.000 4.000 Belediye nakit giderlerini karþýlamak için 
yeterli nakde sahip deðildir.

121 Gelirlerden Takipli Mali varlýk 24.000 16.000 8.000 Takipteki alacaklarýn tahsilâtý sýký takip
Alacaklar Hesabý (alacak) hesabý suretiyle hýzlandýrýlmýþtýr. 

250 Arazi ve Maddi varlýk hesabý 80.000 85.000 40.000 Arsa ve arazilerden bir kýsmý harcamalarýn 
Arsalar Hesabý finansmaný amacýyla satýlmýþtýr.

300 Banka Kredileri Yükümlülük 60.000 80.000 120.000 Belediye harcamalarýn finansmaný için
Hesabý hesabý  borçlanmaktadýr.

320 Bütçe Emanetleri Yükümlülük hesabý 8.000 11.000 13.000 Belediye nakit yetersizliði nedeniyle tahak-
Hesabý kuk etmiþ harcamalarýný ödeyememektedir.

360 Ödenecek Vergi   Yükümlülük hesabý 16.000 23.000 28.000 Belediye Vergi Dairesine olan vergi 
ve Fonlar Hesabý borçlarýný ödeyememektedir.

361 Ödenecek Sosyal Yükümlülük hesabý 23.000 32.000 36.000 Belediye sosyal güvenlik kurumlarýna 
Güvenlik Kesintileri Hes. olan prim borçlarýný ödememektedir.

Tablo 31-Varlýk satýþlarýnýn bütçe gelirlerinde gösterilmesi

2005 yýlý 2006 yýlý 2007 yýlý
Bütçe Gelir Hesabýnýn Hesabýn g gerçekleþmesi gerçekleþmesi
Kodu ve Adý Türü  (YTL) (YTL) (YTL) Açýklama

erçekleþmesi

03.3.1.  Taþýnmaz 
Satýþ Gelirleri hesabý satýlarak bütçenin finansmanýnda 

kullanýlmýþtýr

Bütçe gelir 67.000 68.000 110.000 Arsa ve arazilerden bir kýsmý 

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gelir analizi



belediyelere yapýlan transferleri kýsarak kapatmak gibi bir uygulamaya baþvurmasýný önemli ölçüde 

sýnýrlamakta ve transfer gelirleri yönünden belediyelere geleceðe yönelik planlar yaparken önemli 

ölçüde güvence vermektedir. Merkezi yönetimin yerel yönetimlere yapýlan transferleri kýsabilmesi ya 

yasal bir deðiþiklik yapýlmasýný ya da, büyükþehir belediyelerinde olduðu gibi, Bakanlar Kurulu Kararý ile 

düzenleme yapýlmasýný gerektirmektedir.

Merkezi yönetimin genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere yaptýðý transferler kanunla 

düzenlenmiþ olup, yapýlacak olan transferlerin miktarý her ay gerçekleþen genel bütçe vergi gelirlerinin 

miktarýna baðlýdýr. Bundan dolayý genel bütçe vergi gelirlerinin yüksek olduðu aylarda yerel 

yönetimlere yapýlan transferler, doðal olarak,  diðer aylara göre daha yüksek olabilmektedir. Bu durum 

yerel yönetimlere yapýlan transferlerde aydan aya farklýlýk gösterse de, yerel yönetimlere transferlerin 

düzenli olarak alýnacaðý konusunda güvence vermektedir. Yerel yönetimlere yapýlan transferlerin iki 

önemli özelliði vardýr. Bunlar; 

a) Belediyelere aktarýlacak tutarýn belirlenmesinde, merkezi yönetimin yönetsel kararýnýn deðil, 

o ay toplanýlan genel bütçe vergi geliri tutarlarýnýn esas alýnmasý ve 

b) Yapýlan transferlerin kullanýmýnýn belirli bir þarta baðlanmayan koþulsuz transferler olmasýdýr. 

Belediyelerin 2006 yýlýnda merkezi yönetim genel bütçe vergi gelirlerinden aldýðý payýn toplam 

gelirlerine oraný ortalama %46,5'tir (Tablo 29). Bu ortalama olarak belediye harcamalarýnýn yaklaþýk 

yarýsýnýn merkezi yönetimden yapýlan transferlerle finanse edildiði anlamýna gelmektedir. 

Harcamalarýn finansmanýnda merkeze baðýmlýlýðýn oraný gelir ve geliþmiþlik düzeyi düþük olan 

beldelerde artmakta, diðerlerinde ise azalmaktadýr. O nedenle, gelir yönünden merkeze baðýmlýlýðýn 

her belediyenin içinde bulunduðu ekonomik ve sosyal koþullar göz önüne alýnarak ayrý ayrý 

hesaplanmasý ve deðerlendirilmesi gerekir. 

Varlýk satýþlarý, mali muhasebede nitelik olarak gelir sayýlmasa da, bütçelerin finansmanýnda 

kullanýlabilmekte ve nakit esaslý bütçe uygulamasýnda bütçe geliri olarak gösterilmektedir. Bilançoda 

varlýklardaki bir yýldan diðer bir yýla azalýþ ve artýþlar belediye yönetiminin varlýklar üzerindeki tasarrufunu 

gösterir. Arsa, bina, taþýt araçlarý gibi maddi varlýklar ile nakit, banka hesaplarý, alacak hesaplarý gibi mali 

varlýklardaki azalmalar bunlarýn nakde çevrildiðini veya baðýþ, hibe veya yok etme gibi bir þekilde elden 

çýkarýldýðýný gösterir. Maddi ve mali varlýklardaki artýþlar ve yükümlülüklerdeki azalýþlar, belediyenin 

tasarruf yaptýðýný, maddi ve mali varlýklardaki azalýþlar ve yükümlülüklerdeki artýþlar ise belediyenin 

tasarruflarýný tükettiðini veya gelirlerinden fazla harcama yaptýðýný/yükümlülüklerini arttýrdýðýný gösterir 

(Tablo 30).

Merkezi yönetimden belediyelere yapýlan transferlerin özellikleri

Varlýk satýþý veya borçlanma suretiyle harcamalarýn finansmaný 

88

Arsa, arazi, bina ve belediye iktisadi kuruluþu gibi varlýklar üzerindeki etkin yerel kamuoyu denetimi 

varlýklarýn piyasa deðerinin altýnda satýlmasý, belirli grup veya kiþilere rant saðlamak üzere 

devredilmesi(özelleþtirilmesi), kiralanmasý veya göstermelik deðerlerle kullanma haklarýnýn devri gibi 

tasarruflarý engeller. O nedenle, yerel kamuoyunun bir gözünün de belediyenin kontrolündeki maddi 

varlýklar üzerinde olmasý gerekir. Varlýklardaki deðiþmelerin nedeni, amacý ve tasarruf deðerleri 

sorgulanmalýdýr.

Tablo 30'da Arsa ve araziler hesabýnda kayýtlý arsa ve arazilerin bir kýsmý 2007 yýlýnda satýlarak elde edilen 

bütçe geliri 2007 yýlý bütçe gelir hesaplarý içinde “Taþýnmaz satýþ geliri” olarak kaydedilmiþtir (Tablo 31). 

Bundan sonra elde edilen nakit paranýn yükümlülüklerin azaltýlmasýnda veya yatýrýmlarýn finansmanýnda 

mý, yoksa cari harcamalarýn finansmanýnda mý kullanýldýðýnýn sorgulanmasý gerekir. Varlýk satýþýnda amaç 

belediyenin yükümlülüklerinin azaltýlmasý veya yatýrýmlarýn finansmaný için nakit saðlamak olmalýdýr. Cari 

harcamalarýn finansmaný için yapýlan varlýk satýþlarý, bugün belediyenin ekonomik varlýklarýnýn azalmasý 

karþýlýðýnda kent halkýna geçici fayda saðlamasýna karþýlýk, gelecek dönemlere/nesillere yük getirecek bir 

yönetsel tasarruftur. 

Nakit, banka hesaplarý, alacak hesaplarý, menkul deðerler gibi mali varlýklardaki deðiþimler belediyenin 

89

Tablo 30- Bilânçoda varlýk ve yükümlülüklerdeki deðiþikliklerin izlenmesi

2005 yýlý 2006 yýlý 2007 yýlý
Varlýk Hesabýnýn Hesabýn deðeri deðeri deðeri
Kodu ve Adý Türü  (YTL) (YTL) (YTL) Açýklama

 

102 Banka Hesabý Mali varlýk hesabý 1.500 2.000 4.000 Belediye nakit giderlerini karþýlamak için 
yeterli nakde sahip deðildir.

121 Gelirlerden Takipli Mali varlýk 24.000 16.000 8.000 Takipteki alacaklarýn tahsilâtý sýký takip
Alacaklar Hesabý (alacak) hesabý suretiyle hýzlandýrýlmýþtýr. 

250 Arazi ve Maddi varlýk hesabý 80.000 85.000 40.000 Arsa ve arazilerden bir kýsmý harcamalarýn 
Arsalar Hesabý finansmaný amacýyla satýlmýþtýr.

300 Banka Kredileri Yükümlülük 60.000 80.000 120.000 Belediye harcamalarýn finansmaný için
Hesabý hesabý  borçlanmaktadýr.

320 Bütçe Emanetleri Yükümlülük hesabý 8.000 11.000 13.000 Belediye nakit yetersizliði nedeniyle tahak-
Hesabý kuk etmiþ harcamalarýný ödeyememektedir.

360 Ödenecek Vergi   Yükümlülük hesabý 16.000 23.000 28.000 Belediye Vergi Dairesine olan vergi 
ve Fonlar Hesabý borçlarýný ödeyememektedir.

361 Ödenecek Sosyal Yükümlülük hesabý 23.000 32.000 36.000 Belediye sosyal güvenlik kurumlarýna 
Güvenlik Kesintileri Hes. olan prim borçlarýný ödememektedir.

Tablo 31-Varlýk satýþlarýnýn bütçe gelirlerinde gösterilmesi

2005 yýlý 2006 yýlý 2007 yýlý
Bütçe Gelir Hesabýnýn Hesabýn g gerçekleþmesi gerçekleþmesi
Kodu ve Adý Türü  (YTL) (YTL) (YTL) Açýklama

erçekleþmesi

03.3.1.  Taþýnmaz 
Satýþ Gelirleri hesabý satýlarak bütçenin finansmanýnda 

kullanýlmýþtýr

Bütçe gelir 67.000 68.000 110.000 Arsa ve arazilerden bir kýsmý 

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gelir analizi



mali faaliyetleri hakkýnda bilgi verir. Takipteki alacaklarýn azalmasý belediyenin alacaklarýný takip ederek 

tahsilini saðlamak için çaba sarf ettiðini; artýþlar ise tahsilâtlarýn hýzlandýrýlmasý için yeterli çaba 

gösterilmediðini gösterir. Ýkinci durumda belediyenin alacaklarý dururken bazý giderlerin borçlanýlarak 

yapýlmasý veya bazý yükümlülüklerin zamanýnda ödenememesi nedeniyle faiz ve gecikme cezasý gibi 

gereksiz ödemeler yapýlmasý suretiyle belediye ilave maliyetleri karþýlamak zorunda kalabilir. Yine 

belediyenin vergi ve sosyal güvenlik primi borçlarýndaki artmalar bu yükümlülüklerin yerine 

getirilemediðini gösterir. Bu þekilde yükümlülüklerdeki artýþlarýn kötü mali yönetimden mi, yoksa gelir 

eksikliliðinden mi kaynaklandýðýnýn sorgulanmasý gerekir.

Gelir kalemlerindeki deðiþikliklerin, içinde bulunulan yýla ilave olarak, en az son iki yýlýn gerçekleþmiþ 
64

verilerini içerecek þekilde yayýmlanmasý gerekir . Bu þekilde, gelirleri izleyen sivil toplum kuruluþlarý ve 

diðer paydaþlar ayrý ayrý gelir kalemlerindeki deðiþiklikleri görebilir ve gelir türleri itibariyle önemli 

deðiþiklikleri sorgulayabilirler. Eðer gelir kalemlerinde bir yýldan diðerine önemli deðiþiklikler varsa 

(Tablo 32) bunun makul bir açýklamasýnýn olmasý ve bu açýklamanýn ilgili tablo ve raporlarýn 

dipnotlarýnda veya açýklama metinlerinde belirtilmesi gerekir. Böyle bir duruma örnek olarak belediye 

sýnýrlarý içinde belirli bir alanýn (X bölgesinin) yapýlaþmaya açýlmasýný verebiliriz. Yapýlaþmanýn gelecek 

beþ yýl devam edeceði planlanmýþsa bu yýllarda bina inþaat harcý ve imarla ilgili harçlarýn gelir 

tahsilâtýnda önemli artýþlar beklenir. Böyle bir geliþmenin bütçe hazýrlanýrken inþaatlarla ilgili harç 

gelirlerinin tahmininde dikkate alýnmasý gerekir. 

Tablo 32'de Bina Ýnþaat Harcýnda 2006 yýlýnda ortaya çýkan artýþýn nedeni X bölgesinin yapýlaþmaya 

açýlmasý ve bu bölgede inþaatlarýn baþlamasý suretiyle alýnan harçlarýn artmasýdýr. Ýnþaatlarýn ileriki 

Gelirlerin analizi
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64 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliði 117, 120, 126 ve 130 uncu maddeleri ile Mahalli Ýdareler Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliði 420, 424, 430 ve 434 üncü maddeleri gereðidir.

 

65 Tablodaki rakamlar hayalidir.

66 Varsayýma dayalý bir örnek olup, bir hesaplamaya dayanmamaktadýr.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=3.5.20058844 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.10003

65Tablo 32- Geçmiþ gelir gerçekleþmeleri ve gelir tahminleri

2005 yýlý 2006 yýlý 2007 yýlý 2008 yýlý
Bütçe Gelir Hesabýnýn gerçekleþmesi g gerçekleþmesi gerçekleþmesi
Kodu ve Adý (YTL)  (YTL) (YTL) (YTL) Açýklama

erçekleþmesi

01.8.1.51 Bina 
Ýnþaat Harcý  sonucu 2006 yýlýnda inþaat 

çalýþmalarý baþlamýþ ve devam 
etmektedir.

01.7.1.01 Merkezi 60.000 65.000 70.000 96.000 Belediyelere vergi gelirlerinden
yönetimden alýnan yapýlacak transferlerde %30 artýþ
paylar   öngören kanun TBMM'de kabul 

edilmiþ olup 2008 yýlýnda yürürlüðe 
66girecektir .

8.000 26.000 34.000 40.000 X bölgesinin yapýlaþmaya açýlmasý

yýllarda da devam etmesi beklenmektedir. Merkezi yönetimden alýnan transferlerin tahminindeki 

artýþýn nedeni TBMM'de kabul edilen ve 2008 mali yýlýnda yürürlüðe girmesi kesin olan bir kanuni 

düzenlemeye dayandýrýlmýþtýr. Bu iki durumda da gelir tahminindeki artýþlar makul bir gerekçeye 

dayanmaktadýr. Bunun dýþýnda somut olarak açýklanamayan veya makul bir gerekçeye dayanmayan 

gelir artýþ tahminlerine bütçe hazýrlanýrken yer verilmemesi gerekir.

Giderler kadar gelirlerin rasyonel ve gerçekçi tahmini de önemlidir. Gelir tahminlerinin iyi bir þekilde 

analizi belediye gelirlerinin doðru tahmin edilmesini ve bunun sonucu olarak gerçekleþme þansý yüksek 

olan gelir tahminine uygun gider bütçesi yapýlmasýna imkân verir. Diðer türlü, gerçeðe uygun olmayan 

irrasyonel gelir tahminleri, ister olumlu isterse olumsuz yönde olsun, gerçekleþme yüzdesi çok düþük 

olan baþarýsýz bir bütçe hazýrlanmasý sonucuna yol açar. Burada ortaya çýkan baþarýsýzlýk belediyelerin 

yürüttükleri hizmetlerin etkinliðini de azaltýr.

Gelir tahminlerinin ve gerçekleþmelerinin analizi için baþvurulacak temel tablo gelirlerin ekonomik 

ayrýmýný 4 üncü düzeye kadar detaylandýran “Gelirlerin Ekonomik Sýnýflandýrýlmasý Tablosu”dur.  Bu 

tabloda gelir tahminleri gelir kalemleri itibariyle ayrýntýlý olarak verilmektedir. Analiz için 

baþvurulabilecek diðer bir tablo da belediyenin bütçe yýlýný izleyen iki yýlýn gelir tahminlerini ikinci 

düzeye kadar gösteren “.... Belediyesinin Ýzleyen Ýki Yýlýn Gelir Bütçesi Tahmini Tablosu” dur. Gerek 

bütçe yýlý ve gerekse izleyen iki yýl için bütçelerde yer alan gelir kalemleri için ayrý ayrý yapýlan 

tahminlerin gerçekçi ve gerçekleþme yüzdesinin çok yüksek olmasý gerekir. Gelir tahmin tablolarýnýn en 

az iki önceki yýlýn gerçekleþmiþ verilerini de gösterecek þekilde hazýrlanmasý bütçe hazýrlama sürecine 

katýlanlara ve paydaþlara gelir kalemlerinin seyri konusunda doðru fikir edinmelerine yardýmcý 

olacaktýr. Böylece gelir kalemleri itibariyle belediye hizmetlerinin asýl olarak hangi gelirlerle finanse 

edildiði görülebilir. Buna ilave olarak, gelir tablosu, potansiyel gelir kalemi olarak görülen fakat 

beklenenden düþük gerçekleþen gelir kalemlerindeki eksik performanslarýn sorgulanmasýna imkân 

verir. 

Gelir kalemleri için bütçe kararýnda yapýlan tahmin ile gelir kesin hesabýna göre gerçekleþen tutar 

arasýndaki fark yapýlan tahminin doðruluk payýný gösterir. Doðal afet veya gelir affý gibi belirli gelirlerin 

toplanmasýný engelleyen veya ortadan kaldýran zorunluluklar dýþýnda, gelir tahminindeki sapmalarýn 

sorgulanmasý gerekir. Çünkü gelir tahminlerinde bu þekilde ortaya çýkan sapmalar sadece toplanýlacak 

gelirden yoksun olmakla kalmayýp, gerçekleþtirilmesi planlanan kamu hizmetinin de tamamlanmasýný 

engelleyecek veya baþlanýlan yatýrýmlarýn sürüncemede kalmasýna neden olacaktýr.  

Gelirlerin analizi yapýlýrken öncelikle en az geçmiþ iki yýlýn(varsa daha önceki yýllarýn da) gelir kalemleri 

itibariyle gelir tahminleri ve gelir kesin hesaplarýna göre gerçekleþen tutarlarýn veri olarak alýnmasý 

gerekir. Bu þekilde geçmiþ iki yýlýn gelir tahmini ve gerçekleþmelerinin karþýlaþtýrýlmasý belediyenin gelir 

Gelirlerin tahmini

Gelir tablolarýnýn analizi

Analiz ipuçlarý (Nelere bakýlýr, ne anlaþýlýr)

91

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gelir analizi



mali faaliyetleri hakkýnda bilgi verir. Takipteki alacaklarýn azalmasý belediyenin alacaklarýný takip ederek 

tahsilini saðlamak için çaba sarf ettiðini; artýþlar ise tahsilâtlarýn hýzlandýrýlmasý için yeterli çaba 

gösterilmediðini gösterir. Ýkinci durumda belediyenin alacaklarý dururken bazý giderlerin borçlanýlarak 

yapýlmasý veya bazý yükümlülüklerin zamanýnda ödenememesi nedeniyle faiz ve gecikme cezasý gibi 

gereksiz ödemeler yapýlmasý suretiyle belediye ilave maliyetleri karþýlamak zorunda kalabilir. Yine 

belediyenin vergi ve sosyal güvenlik primi borçlarýndaki artmalar bu yükümlülüklerin yerine 

getirilemediðini gösterir. Bu þekilde yükümlülüklerdeki artýþlarýn kötü mali yönetimden mi, yoksa gelir 

eksikliliðinden mi kaynaklandýðýnýn sorgulanmasý gerekir.

Gelir kalemlerindeki deðiþikliklerin, içinde bulunulan yýla ilave olarak, en az son iki yýlýn gerçekleþmiþ 
64

verilerini içerecek þekilde yayýmlanmasý gerekir . Bu þekilde, gelirleri izleyen sivil toplum kuruluþlarý ve 

diðer paydaþlar ayrý ayrý gelir kalemlerindeki deðiþiklikleri görebilir ve gelir türleri itibariyle önemli 

deðiþiklikleri sorgulayabilirler. Eðer gelir kalemlerinde bir yýldan diðerine önemli deðiþiklikler varsa 

(Tablo 32) bunun makul bir açýklamasýnýn olmasý ve bu açýklamanýn ilgili tablo ve raporlarýn 

dipnotlarýnda veya açýklama metinlerinde belirtilmesi gerekir. Böyle bir duruma örnek olarak belediye 

sýnýrlarý içinde belirli bir alanýn (X bölgesinin) yapýlaþmaya açýlmasýný verebiliriz. Yapýlaþmanýn gelecek 

beþ yýl devam edeceði planlanmýþsa bu yýllarda bina inþaat harcý ve imarla ilgili harçlarýn gelir 

tahsilâtýnda önemli artýþlar beklenir. Böyle bir geliþmenin bütçe hazýrlanýrken inþaatlarla ilgili harç 

gelirlerinin tahmininde dikkate alýnmasý gerekir. 

Tablo 32'de Bina Ýnþaat Harcýnda 2006 yýlýnda ortaya çýkan artýþýn nedeni X bölgesinin yapýlaþmaya 

açýlmasý ve bu bölgede inþaatlarýn baþlamasý suretiyle alýnan harçlarýn artmasýdýr. Ýnþaatlarýn ileriki 

Gelirlerin analizi

90

64 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliði 117, 120, 126 ve 130 uncu maddeleri ile Mahalli Ýdareler Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliði 420, 424, 430 ve 434 üncü maddeleri gereðidir.

 

65 Tablodaki rakamlar hayalidir.

66 Varsayýma dayalý bir örnek olup, bir hesaplamaya dayanmamaktadýr.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=3.5.20058844 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.10003

65Tablo 32- Geçmiþ gelir gerçekleþmeleri ve gelir tahminleri

2005 yýlý 2006 yýlý 2007 yýlý 2008 yýlý
Bütçe Gelir Hesabýnýn gerçekleþmesi g gerçekleþmesi gerçekleþmesi
Kodu ve Adý (YTL)  (YTL) (YTL) (YTL) Açýklama

erçekleþmesi

01.8.1.51 Bina 
Ýnþaat Harcý  sonucu 2006 yýlýnda inþaat 

çalýþmalarý baþlamýþ ve devam 
etmektedir.

01.7.1.01 Merkezi 60.000 65.000 70.000 96.000 Belediyelere vergi gelirlerinden
yönetimden alýnan yapýlacak transferlerde %30 artýþ
paylar   öngören kanun TBMM'de kabul 

edilmiþ olup 2008 yýlýnda yürürlüðe 
66girecektir .

8.000 26.000 34.000 40.000 X bölgesinin yapýlaþmaya açýlmasý

yýllarda da devam etmesi beklenmektedir. Merkezi yönetimden alýnan transferlerin tahminindeki 

artýþýn nedeni TBMM'de kabul edilen ve 2008 mali yýlýnda yürürlüðe girmesi kesin olan bir kanuni 

düzenlemeye dayandýrýlmýþtýr. Bu iki durumda da gelir tahminindeki artýþlar makul bir gerekçeye 

dayanmaktadýr. Bunun dýþýnda somut olarak açýklanamayan veya makul bir gerekçeye dayanmayan 

gelir artýþ tahminlerine bütçe hazýrlanýrken yer verilmemesi gerekir.

Giderler kadar gelirlerin rasyonel ve gerçekçi tahmini de önemlidir. Gelir tahminlerinin iyi bir þekilde 

analizi belediye gelirlerinin doðru tahmin edilmesini ve bunun sonucu olarak gerçekleþme þansý yüksek 

olan gelir tahminine uygun gider bütçesi yapýlmasýna imkân verir. Diðer türlü, gerçeðe uygun olmayan 

irrasyonel gelir tahminleri, ister olumlu isterse olumsuz yönde olsun, gerçekleþme yüzdesi çok düþük 

olan baþarýsýz bir bütçe hazýrlanmasý sonucuna yol açar. Burada ortaya çýkan baþarýsýzlýk belediyelerin 

yürüttükleri hizmetlerin etkinliðini de azaltýr.

Gelir tahminlerinin ve gerçekleþmelerinin analizi için baþvurulacak temel tablo gelirlerin ekonomik 

ayrýmýný 4 üncü düzeye kadar detaylandýran “Gelirlerin Ekonomik Sýnýflandýrýlmasý Tablosu”dur.  Bu 

tabloda gelir tahminleri gelir kalemleri itibariyle ayrýntýlý olarak verilmektedir. Analiz için 

baþvurulabilecek diðer bir tablo da belediyenin bütçe yýlýný izleyen iki yýlýn gelir tahminlerini ikinci 

düzeye kadar gösteren “.... Belediyesinin Ýzleyen Ýki Yýlýn Gelir Bütçesi Tahmini Tablosu” dur. Gerek 

bütçe yýlý ve gerekse izleyen iki yýl için bütçelerde yer alan gelir kalemleri için ayrý ayrý yapýlan 

tahminlerin gerçekçi ve gerçekleþme yüzdesinin çok yüksek olmasý gerekir. Gelir tahmin tablolarýnýn en 

az iki önceki yýlýn gerçekleþmiþ verilerini de gösterecek þekilde hazýrlanmasý bütçe hazýrlama sürecine 

katýlanlara ve paydaþlara gelir kalemlerinin seyri konusunda doðru fikir edinmelerine yardýmcý 

olacaktýr. Böylece gelir kalemleri itibariyle belediye hizmetlerinin asýl olarak hangi gelirlerle finanse 

edildiði görülebilir. Buna ilave olarak, gelir tablosu, potansiyel gelir kalemi olarak görülen fakat 

beklenenden düþük gerçekleþen gelir kalemlerindeki eksik performanslarýn sorgulanmasýna imkân 

verir. 

Gelir kalemleri için bütçe kararýnda yapýlan tahmin ile gelir kesin hesabýna göre gerçekleþen tutar 

arasýndaki fark yapýlan tahminin doðruluk payýný gösterir. Doðal afet veya gelir affý gibi belirli gelirlerin 

toplanmasýný engelleyen veya ortadan kaldýran zorunluluklar dýþýnda, gelir tahminindeki sapmalarýn 

sorgulanmasý gerekir. Çünkü gelir tahminlerinde bu þekilde ortaya çýkan sapmalar sadece toplanýlacak 

gelirden yoksun olmakla kalmayýp, gerçekleþtirilmesi planlanan kamu hizmetinin de tamamlanmasýný 

engelleyecek veya baþlanýlan yatýrýmlarýn sürüncemede kalmasýna neden olacaktýr.  

Gelirlerin analizi yapýlýrken öncelikle en az geçmiþ iki yýlýn(varsa daha önceki yýllarýn da) gelir kalemleri 

itibariyle gelir tahminleri ve gelir kesin hesaplarýna göre gerçekleþen tutarlarýn veri olarak alýnmasý 

gerekir. Bu þekilde geçmiþ iki yýlýn gelir tahmini ve gerçekleþmelerinin karþýlaþtýrýlmasý belediyenin gelir 

Gelirlerin tahmini

Gelir tablolarýnýn analizi

Analiz ipuçlarý (Nelere bakýlýr, ne anlaþýlýr)
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Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gelir analizi



tahmini konusundaki kararýnýn doðruluk yüzdesinin sorgulanmasýný saðlar. Eðer gelir kalemleri 

itibariyle yapýlan tahminlerle kesin hesaplara göre gerçekleþen gelir tutarlarý arasýnda önemli sapmalar 

varsa, bu sonuç belediyede bütçe yapan memurlarýn bütçenin gelir yönüyle yeteri kadar 

ilgilenmediklerini gösterir. Gerçekçi gelir tahminlerinden ayrý olarak yapýlan gider bütçesinin 

gerçekleþme yüzdesi belediyenin kendi oluþturduðu ve izlediði politikaya ve performansýna deðil, 

gelirlerdeki gerçekleþmeye baðlý kalýr.

Gelir kalemleri itibariyle geçmiþ yýllar gerçekleþmeleri üzerinde ayrý ayrý yapýlan analizler gelir 

kalemlerinin seyri konusunda, bütçe yapanlarda, güçlü kanaat oluþmasýný saðlar. Bundan sonra 

yapýlmasý gereken, ileriye yönelik olarak muhtemel geliþmeler öngörülerek gelir kalemleri itibariyle 

tahminlerin yapýlmasýdýr.

Doðru gelir tahminleri harcamalarýn rasyonel planlanmasýný saðlar. Þiþirilmiþ gelir tahminleri, bu 

tahminler kullanýlarak planlanan harcamalarýn yapýlamama ya da baþlanýlmýþ uzun süreli yatýrým 

projelerinin zamanýnda tamamlanamamasý ve sürüncemede kalmasý gibi sonuçlar doðurur. Bunun 

sonucu olarak stratejik planda taahhüt edilen hizmetlerin aksamasý veya yapýlamamasý nedeniyle 

belediyenin performansý ve baþarýsý düþer. 

Belirli yýllarda doðal felaketler, ekonomik krizler veya merkezi yönetimin tek yanlý kararlarý gibi 

nedenlerle bazý gelirler tahmin edilenden daha az gerçekleþebilir. Bu gibi durumlar olduðunda gelir 

tahminlerinde ortaya çýkan sapmalarýn kesin hesaplara eklenecek notlarda açýklanmasý gerekir. Bu gibi 

durumlarýn dýþýnda bütçelerdeki gelir tahminleri ile gerçekleþen tutarlar arasýndaki makul olmayan 

farklar belediyenin gelir tahmin etmedeki baþarýsýzlýðýný gösterir. Bu baþarýsýzlýðýn sonuçlarýný ölçmek 

için, gerçeðe uygun olmayan gelir tahminleri nedeniyle öngörülen hizmetlerden hangilerinin 

gerçekleþtirilemediðinin veya yarým kaldýðýnýn sorgulanmasý gerekir. 

Geleceðe yönelik olarak yapýlan belirli gelir kalemlerinde önceden bilinen nedenlerle gelir 

tahminlerinde önemli artýþlar ve azalýþlar yapýlmýþsa bunlarýn nedenlerinin bütçe dokümanlarýnda 

Gelir tahminlerinin gerçekçi olup olmadýðýnýn anlaþýlmasý
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Gelir tahminleri yapýlýrken dikkate alýnacak geliþmeler ve kullanýlacak teknikler

1- Enflasyonun vergilerde yaratacaðý nominal artýþlar,

2- Merkezi yönetim tarafýndan yapýlan yasal düzenlemelerin öz gelirler ve merkezi yönetimden alýnan 

transferler üzerindeki etkileri, 

3- Kiraya verilmiþ varlýklarýn kiralarýnda beklenen artýþlar,

4- Yapýlan yatýrýmlar dolayýsýyla alýnacak harcamalara katýlým paylarý,

5- Vergi, ücret vb gelirlerin tarife ve oranlarýndaki deðiþiklikler,

6- Genel ekonomik geliþmeler ve belde ekonomisindeki deðiþim ve geliþmeler

7- Kuraklýk, göç gibi coðrafi, sosyal ve ekonomik koþullardaki deðiþiklikler,

8- Gelirlerin denetimi ve takibinde izlenecek politikalardaki deðiþiklikler,

9- Ýstatistiksel yöntemlerin kullanýlmasý.

açýklanmasý gerekir. Tablo 33’te verilen 2006 ve 2007 yýllarý tahmin ve gerçekleþme rakamlarý veri 

alýnarak emlak vergisi oranýndaki artýþýn gelir bütçesine etkisi gösterilmiþtir. Her iki durumda da 2008 

yýlý emlak vergisi gelir tahmini emlak vergisi oranýnda deðiþiklik yapmaya yetkili merciin yaptýðý 

düzenlemeye dayanmaktadýr.

Þehirde gelir yaratan ve belediye gelirleri arasýnda önemli yer tutan gelir kalemlerindeki muhtemel 

deðiþiklikleri rasyonel bir þekilde izleyen ve bunu stratejik plana ve her yýl hazýrladýklarý bütçeye 

yansýtabilen belediye gelir tahmini yönünden baþarýlý bir belediyedir.

Belediyenin gelir tahminlerindeki gerçeklik geçmiþ yýllarýnýn bütçeleri ile yine ayný yýllarýn kesin 

hesabýna göre gerçekleþen tutarlar vergi kalemleri itibariyle karþýlaþtýrýlarak bulunur. Gelir 

tahminindeki oransal sapmalar gelir kalemlerinin ilgili yýl bütçe kararýna göre tahmin edilen gelir tutarý 

ile yine ayný yýlýn kesin hesabýna göre gerçekleþen tutarlarýn karþýlaþtýrýlmasý ile hesaplanýr. Bütçenin 

kendisi tahmin olduðu için burada tahmin ve gerçekleþen tutar arasýnda mutlak eþitlik beklenmez. Bu 

sapmalarýn hoþ görülmesi gerektiði anlamýna da gelmez. Makul bir gerekçeye dayanmayan gelir 

tahminindeki önemli sapmalarýn sorgulanmasý gerekir.

Tablo 35’te bazý gelir kalemleri itibariyle 2006 yýlý bütçe tahminleri ve gerçekleþmeleri verilmiþtir. 

Tahmin edilen tutarlardan önemli ölçüde sapan, fazla veya eksik olan, her iki gerçekleþme de saðlýklý 

bütçe oluþturulmasý için engeldir. Tahmin edilenden fazla gerçekleþen tutarlar gerçekleþtirilebilecek 

hizmetlerin bütçede yer almamasý nedeniyle yerine getirilmemesi, eksik gerçekleþen tutarlar da 

planlanan kamu hizmetlerinin gerçekleþmemesi veya baþlanýlan hizmetlerin zamanýnda bitirilmeyerek 

maliyetlerinin artmasýna neden olur. 

Bazý belediyelerce, “biz gelirlerimizi fazla gösterelim, olursa harcarýz olmazsa ödenekleri tenkis ederiz” 

þeklindeki yaklaþým yanlýþtýr. Tablo 35’te fazla gerçekleþen ve eksik gerçekleþen tutarlarý toplam olarak 

karþýlaþtýrdýðýmýzda 32.800-YTL'lik bir eksik gerçekleþme hesaplamaktayýz. Bu belediyenin gelir 

tahminindeki baþarýsýzlýðýnýn ölçülebilmesi için önemli bir göstergedir, ancak yeterli deðildir. Fazla ve 

eksik gerçekleþen tutarlar birbirinden mahsup edildiðinde fark çok az da çýkabilir. Bu belediyenin 

baþarýlý gelir tahmini yaptýðý anlamýna gelmez. Belediyenin gelir tahminindeki baþarýsýnýn gelir 

kalemleri itibariyle ayrý ayrý ölçülmesi gerekir.

Bazý vergilerin doðru tahmin edilebilmesi için belediyelerde gerekli veriler vardýr. Örneðin bina 

sayýsýndan ve emlak vergisi mükelleflerinin bir önceki yýl ödedikleri vergilerden emlak vergisini (Tablo 

Örneklerle anlatým
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Tablo 33 -Gelir tahminindeki önemli artýþýn sorgulanmasý

2006 2007 2008 
 tahmin/gerçekleþme tahmin/gerçekleþme tahmin
Gelirin Türü (YTL) (YTL) Açýklama

Emlak Vergisi   70.000 / 68.000 80.000 / 76.000 100.000 Emlak vergisi %20 oranýnda artýrýldý. 

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gelir analizi



tahmini konusundaki kararýnýn doðruluk yüzdesinin sorgulanmasýný saðlar. Eðer gelir kalemleri 

itibariyle yapýlan tahminlerle kesin hesaplara göre gerçekleþen gelir tutarlarý arasýnda önemli sapmalar 

varsa, bu sonuç belediyede bütçe yapan memurlarýn bütçenin gelir yönüyle yeteri kadar 

ilgilenmediklerini gösterir. Gerçekçi gelir tahminlerinden ayrý olarak yapýlan gider bütçesinin 

gerçekleþme yüzdesi belediyenin kendi oluþturduðu ve izlediði politikaya ve performansýna deðil, 

gelirlerdeki gerçekleþmeye baðlý kalýr.

Gelir kalemleri itibariyle geçmiþ yýllar gerçekleþmeleri üzerinde ayrý ayrý yapýlan analizler gelir 

kalemlerinin seyri konusunda, bütçe yapanlarda, güçlü kanaat oluþmasýný saðlar. Bundan sonra 

yapýlmasý gereken, ileriye yönelik olarak muhtemel geliþmeler öngörülerek gelir kalemleri itibariyle 

tahminlerin yapýlmasýdýr.

Doðru gelir tahminleri harcamalarýn rasyonel planlanmasýný saðlar. Þiþirilmiþ gelir tahminleri, bu 

tahminler kullanýlarak planlanan harcamalarýn yapýlamama ya da baþlanýlmýþ uzun süreli yatýrým 

projelerinin zamanýnda tamamlanamamasý ve sürüncemede kalmasý gibi sonuçlar doðurur. Bunun 

sonucu olarak stratejik planda taahhüt edilen hizmetlerin aksamasý veya yapýlamamasý nedeniyle 

belediyenin performansý ve baþarýsý düþer. 

Belirli yýllarda doðal felaketler, ekonomik krizler veya merkezi yönetimin tek yanlý kararlarý gibi 

nedenlerle bazý gelirler tahmin edilenden daha az gerçekleþebilir. Bu gibi durumlar olduðunda gelir 

tahminlerinde ortaya çýkan sapmalarýn kesin hesaplara eklenecek notlarda açýklanmasý gerekir. Bu gibi 

durumlarýn dýþýnda bütçelerdeki gelir tahminleri ile gerçekleþen tutarlar arasýndaki makul olmayan 

farklar belediyenin gelir tahmin etmedeki baþarýsýzlýðýný gösterir. Bu baþarýsýzlýðýn sonuçlarýný ölçmek 

için, gerçeðe uygun olmayan gelir tahminleri nedeniyle öngörülen hizmetlerden hangilerinin 

gerçekleþtirilemediðinin veya yarým kaldýðýnýn sorgulanmasý gerekir. 

Geleceðe yönelik olarak yapýlan belirli gelir kalemlerinde önceden bilinen nedenlerle gelir 

tahminlerinde önemli artýþlar ve azalýþlar yapýlmýþsa bunlarýn nedenlerinin bütçe dokümanlarýnda 
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transferler üzerindeki etkileri, 

3- Kiraya verilmiþ varlýklarýn kiralarýnda beklenen artýþlar,

4- Yapýlan yatýrýmlar dolayýsýyla alýnacak harcamalara katýlým paylarý,

5- Vergi, ücret vb gelirlerin tarife ve oranlarýndaki deðiþiklikler,

6- Genel ekonomik geliþmeler ve belde ekonomisindeki deðiþim ve geliþmeler

7- Kuraklýk, göç gibi coðrafi, sosyal ve ekonomik koþullardaki deðiþiklikler,

8- Gelirlerin denetimi ve takibinde izlenecek politikalardaki deðiþiklikler,

9- Ýstatistiksel yöntemlerin kullanýlmasý.

açýklanmasý gerekir. Tablo 33’te verilen 2006 ve 2007 yýllarý tahmin ve gerçekleþme rakamlarý veri 

alýnarak emlak vergisi oranýndaki artýþýn gelir bütçesine etkisi gösterilmiþtir. Her iki durumda da 2008 

yýlý emlak vergisi gelir tahmini emlak vergisi oranýnda deðiþiklik yapmaya yetkili merciin yaptýðý 

düzenlemeye dayanmaktadýr.

Þehirde gelir yaratan ve belediye gelirleri arasýnda önemli yer tutan gelir kalemlerindeki muhtemel 

deðiþiklikleri rasyonel bir þekilde izleyen ve bunu stratejik plana ve her yýl hazýrladýklarý bütçeye 

yansýtabilen belediye gelir tahmini yönünden baþarýlý bir belediyedir.

Belediyenin gelir tahminlerindeki gerçeklik geçmiþ yýllarýnýn bütçeleri ile yine ayný yýllarýn kesin 

hesabýna göre gerçekleþen tutarlar vergi kalemleri itibariyle karþýlaþtýrýlarak bulunur. Gelir 

tahminindeki oransal sapmalar gelir kalemlerinin ilgili yýl bütçe kararýna göre tahmin edilen gelir tutarý 

ile yine ayný yýlýn kesin hesabýna göre gerçekleþen tutarlarýn karþýlaþtýrýlmasý ile hesaplanýr. Bütçenin 

kendisi tahmin olduðu için burada tahmin ve gerçekleþen tutar arasýnda mutlak eþitlik beklenmez. Bu 

sapmalarýn hoþ görülmesi gerektiði anlamýna da gelmez. Makul bir gerekçeye dayanmayan gelir 

tahminindeki önemli sapmalarýn sorgulanmasý gerekir.

Tablo 35’te bazý gelir kalemleri itibariyle 2006 yýlý bütçe tahminleri ve gerçekleþmeleri verilmiþtir. 

Tahmin edilen tutarlardan önemli ölçüde sapan, fazla veya eksik olan, her iki gerçekleþme de saðlýklý 

bütçe oluþturulmasý için engeldir. Tahmin edilenden fazla gerçekleþen tutarlar gerçekleþtirilebilecek 

hizmetlerin bütçede yer almamasý nedeniyle yerine getirilmemesi, eksik gerçekleþen tutarlar da 

planlanan kamu hizmetlerinin gerçekleþmemesi veya baþlanýlan hizmetlerin zamanýnda bitirilmeyerek 

maliyetlerinin artmasýna neden olur. 

Bazý belediyelerce, “biz gelirlerimizi fazla gösterelim, olursa harcarýz olmazsa ödenekleri tenkis ederiz” 

þeklindeki yaklaþým yanlýþtýr. Tablo 35’te fazla gerçekleþen ve eksik gerçekleþen tutarlarý toplam olarak 

karþýlaþtýrdýðýmýzda 32.800-YTL'lik bir eksik gerçekleþme hesaplamaktayýz. Bu belediyenin gelir 

tahminindeki baþarýsýzlýðýnýn ölçülebilmesi için önemli bir göstergedir, ancak yeterli deðildir. Fazla ve 

eksik gerçekleþen tutarlar birbirinden mahsup edildiðinde fark çok az da çýkabilir. Bu belediyenin 

baþarýlý gelir tahmini yaptýðý anlamýna gelmez. Belediyenin gelir tahminindeki baþarýsýnýn gelir 

kalemleri itibariyle ayrý ayrý ölçülmesi gerekir.

Bazý vergilerin doðru tahmin edilebilmesi için belediyelerde gerekli veriler vardýr. Örneðin bina 

sayýsýndan ve emlak vergisi mükelleflerinin bir önceki yýl ödedikleri vergilerden emlak vergisini (Tablo 

Örneklerle anlatým
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34); mükellef sayýsý ve cinsinden çevre temizlik vergisini; lojman sayýsýndan lojman kira gelirleri için 

tahmin yapmak üzere gerekli veriler vardýr. Mevcut veriler ve emlak vergisindeki artýþ oraný kullanýlarak 

toplanabilecek emlak vergisi tahmini yapýlabilir. Ancak iþyeri açma izni, iþgal harcý, bina inþaat harcý gibi 

bazý gelirlerin doðru tahmin edilmesi mevcut ve muhtemel koþullarýn iyi analiz edilmesine baðlýdýr.  Bir 

belediye yoðun konut yapýlaþmasýnýn yaþandýðý bir bölgede ise veya teþvik ve sübvansiyon gibi bazý 

destekler dolayýsýyla bir þehirde ticaret ve sanayi geliþme eðilimine girmiþse bu koþullarýn doðru 

algýlanmasý ve bütçe hazýrlanýrken bu geliþmelerin etkilerinin gelir tahminlerine doðru yansýtýlmasý 

gerekir.

Belediyelerin en önemli gelir kaynaklarýndan birisi merkezi yönetim genel bütçe vergi gelirlerinden 

aldýklarý paylardýr. Bazý öz gelir yaratma potansiyeli düþük olan belediyelerin bu transferlere baðlýlýk 

oraný oldukça yüksek düzeylere kadar varmaktadýr. Bütçe oluþturulurken merkezi yönetimden alýnacak 

transferlerin, toplam gelirler içindeki aðýrlýðý nedeniyle, doðru tahmin edilmesi önem taþýmaktadýr 
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67Tablo 35- Gelir tahminleri ve gerçekleþmeler arasýndaki farklar

  
Gelirin Kodu Gelirin türü Tahmini  Kesin Hesabý Fark

2006 yýlý 2006 yýlý

01 3 1 51 Bina vergisi 25.500 24.000 (-)1.500

52 Arsa vergisi 15.000 10.000 (-)5.000

54 Çevre temizlik vergisi 8.000 12.000 (+)4.000

01 7 1 01 Merkezi yönetimden alýnan paylar 120.000 95.000 (-)25.000

01 8 1 51 Bina Ýnþaat Harcý 7.500 8.000 (+) 500

52 Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcý 4.500 3.000 (-)1.500

53 Ýþgal Harcý 2.000 3.000 (+) 1.000

54 Ýþyeri Açma Ýzni Harcý 8.000 8.500 (+) 500

02 1 1 51 Çevre ve Esenlik Faaliyetleri Hâsilatý 2.500 3.500 (+) 1.000

58 Su Hizmetleri Hâsiýlatý 18.000 12.000 (-)6.000

60 Ulaþtýrma Hizmetleri Hâsilatý 12.000 11.000 (-)1.000

3 1 01 Lojman Kira Geliri 1.500 1.400 (-) 100

03 Sosyal Tesis Geliri 2.500 2.800 (+) 300

Tahmin ile gerçekleþme arasýndaki fark 227.000 194.200 (-)32.800

 uygulanacak 
konut baþýna ortalama  iþyeri baþýna ortalama Emlak Vergisi vergisi tahmini

Gelirin türü emlak vergisi(YTL) emlak vergisi(YTL) artýþ oraný (YTL) 

2008 yýlýnda
Konut sayýsý/2007 yýlý Ýþyeri sayýsý/2007 yýlý 2008 yýlý emlak

Emlak Vergisi 3.000 120 1200 160 %10 607.200

Tablo 34- Emlak Vergisindeki artýþ oranýnýn gelir bütçesine yansýtýlmasý

67 Tabloda yer alan rakamlar rastgele seçilmiþ olup, herhangi bir belediye ile iliþkisi yoktur.

Ülkemizde merkezi yönetim yerel yönetimlere yapýlacak transferlerin miktarýný belirleme konusunda 

tam yetkiye sahiptir. Yasalarla ve bazý durumlarda Bakanlar Kurulu Kararý ile yerel yönetimlere 

yapýlacak transferler azaltýlabilmekte veya arttýrýlabilmektedir. Bu tür düzenlemeler genelde Resmi 

Gazetede yayýmlanýnca yürürlüðe girdiðinden yerel yönetimler kendilerini yeni duruma 
68ayarlayamamaktadýr . Bu sýkýntýya raðmen merkezi yönetimin bütçe hazýrlýk çalýþmalarý izlenerek 

genel bütçe vergi gelirlerinde öngörülen artýþ oranlarýna göre yerel yönetimlere yapýlacak transferler 

tahmin edilebilir. 

Genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere yapýlacak transferlere iliþkin ödenek Maliye Bakanlýðý 

Muhasebat Genel Müdürlüðü bütçesine konulmaktadýr. Bu ödeneðin tutarý ilgili bütçe yýlýndaki genel 

bütçe vergi gelirlerinde beklenen artýþlar esas alýnarak hesaplanmaktadýr. Bir yýldan diðer yýla bu 

ödenekteki artýþ yaklaþýk olarak belediyelere o bütçe yýlýnda yapýlacak transferlerdeki artýþa eþittir. 

Burada kullanýlan deflâtör merkezi yönetimden alýnacak transferler için iyi bir göstergedir.
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68 2001, 2002 ve 2003 yýllarýnda yerel yönetimlere yapýlan transferler, yaþanan ekonomik kriz dolayýsýyla 
izlenilmek zorunda kalýnan kriz nedeniyle azaltýlmasý ve hemen uygulamaya konulmasý yerel yönetimlerin 
beklemedikleri bir sürprizle karþýlaþmalarý ve gelirlerinin önemli ölçüde azalmasýna neden olmuþtur.

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gelir analizi
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Belediye bütçesinden yapýlacak giderlerin analizinde amaç belediye kaynaklarýnýn ekonomik 

sýnýflandýrmaya göre gider kalemleri arasýnda nasýl daðýtýldýðýnýn sorgulanmasýdýr. Personel giderlerinin 

toplam giderlere oraný veya yatýrým harcamalarýnýn toplam harcamalara oraný gibi rasyolar mali 

kaynaklarýn nasýl ve hangi önceliklere göre kullanýldýðý konusunda doðru kanaat oluþmasýný saðlar. 
69

Örneðin bir belediyenin gelirinin %60'ý  personel ve cari harcamalarýn finansmanýnda kullanýlýyorsa bu 

personel politikasýnda bir sýkýntýya iþaret eder. Çünkü bir belediyenin amacý personele maaþ ödemek 

deðil, yerel düzeyde kamu hizmetlerini yürütmektir. Bunun için de bir belediyenin ileriye yönelik olarak 

politika oluþturmayý saðlayacak yeterli ve sürekli mali kaynaklara sahip olmasý gerekir. 

Gider analizinde rasyo analizleri kadar faaliyet sonuçlarýnýn paylaþýlmasý da önemlidir. Bunun yanýnda 

belediyelerde saydamlýðýn ve hesap verilebilirliðin saðlanabilmesi için aþaðýdaki hususlarýn da 

deðerlendirilmesi gerekir:

1- Harcama sürecinde rol ve sorumluluk alan aktörlerin açýkça belirlenmesi ve yapacaklarý 

görevler ve sorumluluklar konusunda gerekli ve yeterli eðitime sahip olmalarý,

2- Harcamalarýn yasal düzenlemelere uygun olmasý ve bunun iç ve dýþ denetimle desteklenmesi,

3- Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliðin saðlanabilmesi için gerekli otomasyon 

sistemleri ile desteklenmiþ doðru mali yönetim ve etkin iletiþim sistemlerinin oluþturulmasý,

4- Yöneticilere ve dýþ kullanýcýlara aylýk ve yýllýk olarak sunulan raporlarýn bütün mali iþlemleri 

kapsamasý ve önceden belirlenen sürelerde düzenli olarak ve herkesin ulaþabilmesini 

saðlayacak araçlarla yayýmlanmasý,

5- Veri yayýmlanmasýna iliþkin önceden belirlenen standartlarýn olmasý,

6- Ýç ve dýþ denetimlere güvenin ve denetimlerde etkinliðin saðlanmasý,

7- Mali mevzuat, raporlama ve diðer hususlarda yapýlacak politika deðiþiklikleri konusunda 

paydaþlarýn önceden bilgilendirilmesi.

Belediye faaliyetlerini izlemek isteyen veri kullanýcýlarýnýn/paydaþlarýn kendilerine sunulan verilere 

güven duymalarý gerekir. Bu güven ise yukarýda sayýlan hususlarýn birlikte saðlanmasýna baðlýdýr. Aksi 

durumda, yayýnlanan veriler çok doðru olsa bile, kullanýcýlarýn yayýmlanan veriler konusunda 

tereddütleri veya veri yayýmlanmasýna iliþkin genel kabul görmüþ standartlar yokluðu verinin 

kullanýcýlar nezdindeki deðerini de azaltacaktýr.  

Gider analizi

69 %60 oraný genel bir oran olup, belediye bazýnda belediyenin gelir yaratma kapasitesi gibi faktörler bu 
oranýn farklýlaþmasýnda rol oynayabilir. O nedenle, bu oranýnýn her belediye için ortalama azami olmasý 
gereken personel maliyeti þartý gibi düþünülmemesi gerekir. 
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Belediye bütçesi nasýl izlenir?

Cari ve yatýrým giderleri ayrýmý

Cari gider: Bütçe sýnýflandýrmasýnda 

personel, sosyal güvenlik kurumuna devlet 

primi,  mal ve hizmet alýmlarý, faiz ve cari 

transferler gider kalemleri altýnda 

sýnýflandýrýlan, kullanýldýklarýnda tüketilen 

veya kullaným süresi bir yýlýn altýnda olan 

mal ve hizmet alýmlarý ile tutarý yýllarý 

merkezi yönetim bütçe kanununda 

belirlenen tutarý aþmayan alýmlar cari gider 

(Tablo 36) olarak kabul edilir. 

Yatýrým gideri: Bütçe sýnýflandýrmasýnda 

“06-Sermaye gideri” baþlýðý altýnda (Tablo 

37) sýnýflandýrýlan ve kullaným süresi bir 

yýldan fazla olan mal alýmlarý ile her türlü 

uzun süreli kullaným veya elde bulundurma 

deðerinden yararlanmak için elde edilen 

maddi varlýklar için yapýlan harcamalar 

yatýrým giderleri olarak kabul edilir.

Cari ve yatýrým harcamalarý belediyenin “Bütçe giderlerinin ekonomik sýnýflandýrýlmasý tablosu” ndan 

izlenir. Bu tablonun, dönemler arasý karþýlaþtýrmayý mümkün kýlabilmesi için en az son iki mali yýla iliþkin 

gerçekleþmiþ verileri kapsayacak þekilde hazýrlanmasý gerekmektedir. Bu tabloyla birlikte gelecek iki 

yýla ait cari ve yatýrým ödenek tahminleri de elde edilirse, geçmiþ iki yýlýn gerçekleþmiþ ve gelecek üç yýlýn 

tahmini cari ve yatýrým harcamalarýna iliþkin veriye ulaþýlmýþ olunur. Böylece, cari ve yatýrým 

harcamalarýný izleyenler beþ yýllýk süre için belediyenin cari ve yatýrým politikasý konusunda bilgiye 

ulaþmýþ olurlar.

Cari harcamalar ve yatýrým harcamalarýnýn ikisi de belediyeler için önemli olup, bu ikisinin belediyenin 

toplam giderleriyle karþýlaþtýrýlabilecek belirli bir oraný yoktur. Her iki harcamanýn da her belediye için 

ayrý ayrý analiz edilmesi gerekir. Yatýrým ihtiyacýný tamamlamýþ bir belediye için mevcut yatýrýmlarýn 

bakýmý ve onarýmý dýþýnda önemli bir yatýrým ihtiyacý olmayabilir. Bu durumda belediyenin ve yerel 

kamuoyunun önceliði yoksullar için gýda yardýmý, öðrencilere burs, sosyal ve kültürel birikimin 

saðlanmasý, halk eðitimi ve çevre koruma gibi kullanýldýðýnda tüketilen cari harcamalara aðýrlýk vermek 

olabilir. Diðer yandan su ve kanalizasyon altyapýsýnýn kurulmasý, caddelerin asfaltlanmasý, sokak 

aydýnlatmasý, park ve pazar yeri inþasý, konut üretimi gibi önemli yatýrým ihtiyacý olan belediyelerin 

Giderin Kodu Ekonomik Sýnýflandýrma

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güv. Kurumlarýna Devlet Primi Giderleri

03 Mal Ve Hizmet Alým Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 

07 Sermaye Transferleri

08 Borç Verme 

09 Yedek Ödenekler

Tablo 36- Cari giderlerin ekonomik sýnýflandýrmasý

06 Sermaye Giderleri

1 Mamul Mal Alýmlarý

2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri

3 Gayri Maddi Hak Alýmlarý

4 Gayrimenkul Alýmlarý Ve Kamulaºtýrmasý

5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

6 Menkul Mallarýn Büyük Onarým Giderleri

7 Gayrimenkul Büyük Onarým Giderleri

8 Stok Alýmlarý (Savunma Dýþýnda)

9 Diðer Sermaye Giderleri

       Tablo 37-Sermaye giderlerinin sýnýflandýrmasý

Gider analizi
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güven duymalarý gerekir. Bu güven ise yukarýda sayýlan hususlarýn birlikte saðlanmasýna baðlýdýr. Aksi 

durumda, yayýnlanan veriler çok doðru olsa bile, kullanýcýlarýn yayýmlanan veriler konusunda 
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Gider analizi
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mal ve hizmet alýmlarý ile tutarý yýllarý 

merkezi yönetim bütçe kanununda 
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deðerinden yararlanmak için elde edilen 

maddi varlýklar için yapýlan harcamalar 
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izlenir. Bu tablonun, dönemler arasý karþýlaþtýrmayý mümkün kýlabilmesi için en az son iki mali yýla iliþkin 
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Giderin Kodu Ekonomik Sýnýflandýrma

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güv. Kurumlarýna Devlet Primi Giderleri

03 Mal Ve Hizmet Alým Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 

07 Sermaye Transferleri

08 Borç Verme 

09 Yedek Ödenekler

Tablo 36- Cari giderlerin ekonomik sýnýflandýrmasý

06 Sermaye Giderleri

1 Mamul Mal Alýmlarý

2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri

3 Gayri Maddi Hak Alýmlarý

4 Gayrimenkul Alýmlarý Ve Kamulaºtýrmasý

5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

6 Menkul Mallarýn Büyük Onarým Giderleri

7 Gayrimenkul Büyük Onarým Giderleri

8 Stok Alýmlarý (Savunma Dýþýnda)

9 Diðer Sermaye Giderleri

       Tablo 37-Sermaye giderlerinin sýnýflandýrmasý

Gider analizi



öncelikli hizmet gereksinimi ise söz konusu bu eksiklikler arasýnda öncelik sýralamasý yapmak olabilir. 

Bütçede, birinci durumda cari harcamalar, ikinci durumda ise yatýrým harcamalarýnýn aðýrlýðý ön plana 

çýkacaktýr. Her iki durumda da, belediye bütçesini izleyenlerin göz önünde tutmalarý gereken hususlar: 

• Kaynak tahsisinde önceliklerin hangi kriterlere göre yapýldýðý, ve

• Kaynaklarýn, “3E formülü”ne uygun olarak “Etkin, Etkili ve Ekonomik” kullanýlýp kullanýlmadýðýnýn 

sorgulanmasýdýr. 

Belediyelerin yaptýðý toplam harcama tutarýnýn belediye sýnýrlarý içindeki nüfusa oranlanmasý kiþi 

baþýna yapýlan harcama tutarýný verir (Tablo 38). Kiþi baþýna yapýlacak harcama belediyeye saðlanan 

gelirle doðrudan ilgilidir. 

Öz gelir yaratma imkâný zayýf olan bazý belediyelerde merkezi yönetimden alýnan transferlere baðlýlýk 

oraný oldukça yüksektir (Tablo 28, Tablo 39). Böyle bir durumda bir belediyenin kiþi baþýna yaptýðý 

harcamalarýn tutarý merkezi yönetimden aldýðý transferlere baðlýdýr. Belediyeler arasý kiþi baþýna 

yapýlan harcamalarýn karþýlaþtýrýlmasý yapýlýrken bu hususun göz önünde bulundurulmasý gerekir.

Yerel düzeyde kiþi baþýna düþen harcama tutarýnýn hesaplanmasý belediyeler arasýndaki yatay eþitsizlik 

sorunuyla ilgilidir. Yerel gelirler her belediye için belediyenin öz gelir yaratma potansiyeline baðlý olarak 

deðiþmektedir. Gelir yaratma potansiyeli yüksek olan belediyeler diðerlerine göre avantaj elde 

etmektedirler. Böyle bir durumda gelir ve geliþmiþlik düzeyi yüksek olan illerde belediyeler merkezi 

yönetimden aldýklarý transferlerin yanýnda önemli oranda öz gelir elde ederek kiþi baþýna harcama 

tutarýnda artýþ saðlayabilmektedir. 

Gider analizinde kiþi baþýna yapýlan harcamalar toplam harcamalarýn kent nüfusuna oranlanmasý ile 

toptan hesaplanabileceði gibi, nüfus baþýna düþen personel ve yatýrým harcamalarý þeklinde ekonomik 

gider kalemleri itibariyle de hesaplanabilir. Tablo 38'de bütçe giderleri kalemleri itibariyle kiþi baþýna 

Yerel yönetimler arasý kiþi baþýna harcama karþýlaþtýrmasý
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Bütçe 
kodu Giderin türü gerçekleºmesi  nüfusu  tutarý (TL)

X yýlý Belediye Kiºi baþýna harcama 

01 Personel Giderleri 6.423.642,20 126.234 50,88

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi Giderleri 866.069,32 126.234 6,86

03 Mal ve hizmet Alýmlarý 19.364.330,92 126.234 153,40

04 Faiz Giderleri 34.486,82 126.234 0,27

05 Cari Transferler 2.232.321,37 126.234 17,68

06 Sermaye Giderleri 15.665.442,15 126.234 124,10

07 Sermaye Transferleri 26.496,00 126.234 0,21

Toplam 44.612.788,78 126.234 353,40

Tablo 38- X Yýlý Kesin Hesabýnda ekonomik sýnýflandýrmaya göre Y Belediyesinin kiþi baþýna cari ve yatýrým harcamalarý

yapýlan harcamalar ile toplam kiþi baþýna yapýlan harcama tutarý gösterilmiþtir. Bu hesaplama her 

belediye için benzer þekilde yapýlabilir. Böylece, Tablo 38 hem farklý gelir potansiyeline sahip 

belediyeler arasýnda karþýlaþtýrma yapýlmasý ve hem de birbirine benzer veya yakýn belediyeler 

arasýnda harcama tercihlerinin belirlenmesi amacýyla kullanýlabilir. 

Tablo 39'da nüfuslarý ayný olan ve merkezi yönetimden kiþi baþýna 107-TL yerel yönetimlere transfer 

yapýldýðý varsayýmý altýnda X, Y ve Z belediyelerinin kiþi baþýna elde ettikleri gelirler hesaplanmýþtýr. Merkezi 

yönetimden yapýlan transferlerde nüfus tek kriter olarak kullanýldýðýndan nüfusu eþit olan üç belediye 

merkezi yönetimden ayný tutarda transfer geliri alacaklardýr. Bu belediyelerin öz gelir yaratma 

potansiyelleri ise farklýdýr. Bu durumda her bir belediyenin kiþi baþýna harcayabileceði geliri sýrasýyla 

126,23, 199,31 ve 283,92 TL'dir. Kiþi baþýna harcanabilecek bu tutarlarýn 107-TL'si merkezi yönetimden 

yapýlan transferlerle karþýlanacaktýr. Bu hesaplamadan da anlaþýlabileceði üzere, merkezi yönetimden 

yapýlan transferler kiþi baþýna her belediye için eþit hesaplandýðýndan, belediyelerin kiþi baþýna 

harcayabileceði tutarlarý farklýlaþtýran tek unsur her belediyenin öz gelir yaratma potansiyelidir. 

Belediyeler kiþi baþýna harcama tutarlarýný varlýk satýþý ve borçlanma suretiyle arttýrabilirler. Ancak bu tür 

artýþlar gelecek dönemlerin gelirlerinin bugün tüketilmesi anlamýna gelir.
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X Belediyesi Y Belediyesi Z Belediyesi

Öz gelirler 250.000 1.200.000 2.300.000

Transfer gelirleri 1.391.000 1.391.000 1.391.000

Toplam gelir 1.641.000 2.591.000 3.691.000

Öz gelirlerin harcamalarý karþýlama oraný %15,23 %46,31 %62,31

Nüfus 13.000 13.000 13.000

Kiþi baþýna gelir(TL) 126,23 199,31 283,92

Kiþi baþýna transfer geliri (TL) 107 107 107

Tablo 39- Ýl ve ilçe belediyeleri: Kiþi baþýna gelirden kiþi baþýna harcama

TBMM'de Kabul edilen 2.7.2008 tarih ve 5779 sayýlý Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkýnda Kanunda merkezi yönetimden yapýlan transferlerin paylaþýlmasýna 

iliþkin olarak getirilen deðiþiklikler ve paylaþýma etkisi

Kanun büyükþehir belediyeleri ve belediyelere merkezi yönetimden yapýlan transferlerin paylaþýmýnda yeni oran 

ve kriterler getirmekte ve pay hesaplanmasýnda esas alýnacak matrah, kapsam dýþýnda tutulan ÖTV ve özel 

iletiþim vergilerinin matraha dahil edilmesiyle, geniþletilmektedir. Böylece belediyelere yapýlan transferlerde 

yaklaþýk %33 oranýnda, büyükþehir belediyelerine yapýlan transferde 2012 yýlýna kadar pay ayrýlmasýnda 

yapýlacak hesaplamaya ÖTV dahil edilmeyeceðinden, yaklaþýk olarak %13 oranýnda bir artýþ öngörülmektedir.  

Kanuna göre büyükþehir belediye sýnýrlarý içinde tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri toplamýnýn; yüzde 5'i 

büyükþehir belediyelerine, ülke genelinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinin yüzde 2,50'i büyükþehir 

belediye sýnýrlarý içindeki ilçe ve ilk kademe belediyelerine, yüzde 2,85'i diðer belediyelere ve yüzde 1,15'i il özel 

idarelerine ayrýlacaktýr. 

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gider analizi
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Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gider analizi



Merkezi yönetimden yapýlan transferlerin kiþi baþýna harcamalar üzerindeki etkisi

Büyükþehir belediyeleri dýþýndaki belediyeler:

Ülke genelinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere %2,85 oranýnda pay hesaplanmakta 

ve %80'i nüfus %20'i ise geliþmiþlik endeksine göre paylaþtýrýlmaktadýr. Merkezi yönetim ile yerel 

yönetimler arasýnda dikey eþitlemeyi saðlamak amacýyla yapýlan bu transferlerin %20'lik kýsmý, 

belediyeler arasýndaki yatay eþitsizliði gidererek þehirlerarasýndaki gelir ve geliþmiþlik farklýlýklarýný 

gidermeyi amaçlamaktadýr. Ancak, gelimiþlik endeksine göre paylaþtýrýlan %20 oranýnda pay toplam 

transferler içinde yaklaþýk %5 lik bir yere sahiptir.

Transfer paylaþým sisteminin bu özelliðinden dolayý öz gelir yaratma potansiyeli yüksek olan belediyeler 

daima diðer belediyelere göre önemli bir avantaja sahiptir (Tablo 28, Tablo 39). Az gelirli belediyelere 

altyapý gereksinimi, halk ve çevre saðlýðý gibi önemli alanlarda kullanýlmak üzere þarta baðlý ve gelir 

farklýlýklarýný giderecek ilave kaynaklar saðlanmamýþ olmasý,  geliþmiþ ve geliþmemiþ belediyeler 

arasýndaki gelir farklýlýklarýnýn daha da artmasýna neden olmaktadýr. 

2006 yýlýnda büyükþehir belediyesi bulunan þehirlerin dýþýnda kalan belediyelere kiþi baþýna yapýlan 
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Büyük þehir belediyelerine pay hesaplanmasýnda gelirin toplandýðý yer esasý korunmakta, havuzda toplanan %25 

oranýndaki pay %30'a çýkarýlmaktadýr. Böylece nüfusuna göre genel bütçe vergi geliri tahsilâtý yüksek olan 

Ýstanbul ve Ýzmit gibi illerden nüfusuna göre genel bütçe vergi geliri düþük olan Erzurum ve Diyarbakýr gibi illere 

daha fazla transfer yapýlmasý saðlanmaktadýr. Ayrýca, büyükþehir belediye sýnýrlarý içindeki ilçe belediyeleri için 

hesaplanan transferden ilgili büyükþehir belediyelerine verilecek payýn oraný %35'den %30'a düþürülmektedir.

Kanuna göre büyükþehir belediyesi sýnýrlarý içindeki belediyelere ayrýlacak %2,50 oranýndaki pay bu belediyelere 

sadece nüfus esas alýnarak paylaþtýrýlacaktýr.

Diðer belediyelere yapýlacak transferlerin paylaþýmýnda ise nüfus kriteri yanýnda geliþmiþlik endeksi yeni bir kriter 

olarak yer almaktadýr.  Kanunda transferlerin;

a) Yüzde 80'lik kýsmý belediyelerin nüfusuna,

b) Yüzde 20'lik kýsmý geliþmiþlik endeksine, 

göre daðýtýlmasý hüküm altýna alýnmýþtýr.

Burada geliþmiþlik endeksi kriteri için Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý tarafýndan saðlanan en son veriler 

esas alýnacaktýr. Bu endeksin kullanýmýnda ilçeler geliþmiþlik katsayýlarýna göre en az geliþmiþ ilçeden en çok 

geliþmiþ ilçeye doðru ve eþit sayýda ilçeyi içeren beþ gruba ayrýlacak; eþitliði bozan ilçe son gruba ilave edilecek; 

belde belediyelerine baðlý bulunduklarý ilçenin endeks deðeri uygulanacak; ayrýlan miktarýn yüzde 23'ü birinci 

gruba, yüzde 21'i ikinci gruba, yüzde 20'si üçüncü gruba, yüzde 19'u dördüncü gruba ve yüzde 17'si beþinci gruba 

tahsis edilecektir. Bu tahsisat, her grup içerisinde, gruba giren belediyelerin nüfuslarýna göre daðýtýlacaktýr.

Transferlerin paylaþýmýnda nüfus kriteri yanýnda geliþmiþlik endeksi gibi belediyeler arasýnda yatay eþitlemeyi 

saðlamaya yönelik yeni bir kriterin kullanýlmasý doðru bir yaklaþýmdýr. Ama bu kriterin sadece toplam 

transferlerin yaklaþýk  %30'unu alan büyükþehir belediyeleri ile büyük þehir belediyeleri içinde kalan 

belediyelerin dýþýndaki belediyelere uygulanmasýnýn düþünülmesi doðru bir tercih olarak görülmemektedir. 

transfer tutarý yaklaþýk 107-YTL'dir (Tablo 24).  Bu transferler belediyeler tarafýndan kiþi baþýna yapýlan 

harcamalarý arttýrmasýna karþýlýk, yatay eþitlemeye yönelik olarak hiçbir etkisi yoktur. 

Büyükþehir belediyesi bulunan illerdeki büyükþehir belediyelerine belediye sýnýrlarý içinde toplanýlan 

genel bütçe vergi gelirlerinden %5 oranýnda pay verilmektedir. Bu illerdeki ilçe, ilk kademe ve belde 

belediyeleri, ülke düzeyinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinden ayrýlan %2,50 oranýndaki paydan, 

nüfus baþýna eþit oranda pay almaktadýrlar. Büyükþehir belediyelerinin bulunduðu illerin geliþmiþlik 

düzeyleri birbirinden çok farklý olduðundan, büyükþehir belediyesi bulunan þehirlere kiþi baþýna 

yapýlan transferlerde önemli farklýlýklar ortaya çýkmaktadýr (Tablo 40). 

Tablo 40’ta da görülebileceði üzere büyükþehir belediyesi bulunan iller arasýnda transferlerden kiþi 

baþýna alýnan tutarlar önemli ölçüde farklýlýk göstermektedir. Kiþi baþýna düþen transfer tutarý 

Adapazarý'nda 169,53-YTL, Diyarbakýr'da 169,96-YTL, Erzurum'da 172,98-YTL iken, bu tutar Ýzmit'te 

408,16- YTL, Ýstanbul'da 318,94-YTL, Ankara'da 303,26-YTL'dir. Bu rakamlarý büyükþehir belediyesi 

dýþýnda kalan illerin aldýklarý kiþi baþýna yaklaþýk 107-YTL transfer ile karþýlaþtýrdýðýmýzda büyükþehir 

belediyesi olmanýn avantajý ortaya çýkmaktadýr.

Büyükþehir belediyelerinin bulunduðu iller:
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Ýller Bankasýnca 
Yapýlan Transferler Yapýlan Transfer Genel Toplam  Düþen Pay 

ÝL (YTL) (YTL) (YTL) Nüfus (YTL)

Maliye Bakanlýðýnca Kiþi Baþýna

Adana 148.368.241,47 89.973.454,15 238.341.695,62 1.308.021 182,22

Ankara 404.256.768,57 682.781.939,42 1.087.038.707,99 3.584.482 303,26

Antalya 79.037.855,78 71.704.747,27 150.742.603,05 700.833 215,09

Bursa 172.353.733,09 172.172.913,79 344.526.646,88 1.528.270 225,44

Diyarbakýr 77.299.688,98 39.246.745,65 116.546.434,63 685.714 169,96

Erzurum 45.624.844,79 24.356.764,71 69.981.609,50 404.558 172,98

Eskiþehir 58.031.782,96 46.945.492,19 104.977.275,15 514.571 204,01

Gaziantep 104.828.394,07 55.935.278,11 160.763.672,18 929.339 172,99

Mersin 83.189.276,67 101.749.892,51 184.939.169,18 735.334 251,50

Ýstanbul 1.132.110.290,27 2.069.604.517,96 3.201.714.808,23 10.038.484 318,94

Ýzmir 324.441.733,92 506.592.155,60 831.033.889,52 2.877.323 288,82

Kayseri 79.147.926,09 57.832.679,33 136.980.605,42 699.880 195,72

Ýzmit 138.783.398,01 363.493.696,70 502.277.094,71 1.230.600 408,16

Konya 86.287.500,86 57.113.264,85 143.400.765,71 765.116 187,42

Adapazarý 55.968.811,84 28.043.481,73 84.012.293,57 495.570 169,53

Samsun 53.775.111,91 39.962.036,43 93.737.148,34 474.163 197,69

GENEL TOPLAM 3.043.505.359,28 4.407.509.060,39 7.451.014.419,67 26.972.258 276,25

Tablo 40- 2006 Yýlý genel bütçe vergi gelirlerinden büyükþehir belediyesi bulunan illere 
               yapýlan transferlerden kiþi baþýna düþen pay

  Kaynak: Maliye 
Bakanlýðý ve Ýller 
Bankasý verileri 
kullanýlarak 
hazýrlanmýþtýr.

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gider analizi



Merkezi yönetimden yapýlan transferlerin kiþi baþýna harcamalar üzerindeki etkisi

Büyükþehir belediyeleri dýþýndaki belediyeler:

Ülke genelinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere %2,85 oranýnda pay hesaplanmakta 

ve %80'i nüfus %20'i ise geliþmiþlik endeksine göre paylaþtýrýlmaktadýr. Merkezi yönetim ile yerel 

yönetimler arasýnda dikey eþitlemeyi saðlamak amacýyla yapýlan bu transferlerin %20'lik kýsmý, 

belediyeler arasýndaki yatay eþitsizliði gidererek þehirlerarasýndaki gelir ve geliþmiþlik farklýlýklarýný 

gidermeyi amaçlamaktadýr. Ancak, gelimiþlik endeksine göre paylaþtýrýlan %20 oranýnda pay toplam 

transferler içinde yaklaþýk %5 lik bir yere sahiptir.

Transfer paylaþým sisteminin bu özelliðinden dolayý öz gelir yaratma potansiyeli yüksek olan belediyeler 

daima diðer belediyelere göre önemli bir avantaja sahiptir (Tablo 28, Tablo 39). Az gelirli belediyelere 

altyapý gereksinimi, halk ve çevre saðlýðý gibi önemli alanlarda kullanýlmak üzere þarta baðlý ve gelir 

farklýlýklarýný giderecek ilave kaynaklar saðlanmamýþ olmasý,  geliþmiþ ve geliþmemiþ belediyeler 

arasýndaki gelir farklýlýklarýnýn daha da artmasýna neden olmaktadýr. 

2006 yýlýnda büyükþehir belediyesi bulunan þehirlerin dýþýnda kalan belediyelere kiþi baþýna yapýlan 
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Büyük þehir belediyelerine pay hesaplanmasýnda gelirin toplandýðý yer esasý korunmakta, havuzda toplanan %25 

oranýndaki pay %30'a çýkarýlmaktadýr. Böylece nüfusuna göre genel bütçe vergi geliri tahsilâtý yüksek olan 

Ýstanbul ve Ýzmit gibi illerden nüfusuna göre genel bütçe vergi geliri düþük olan Erzurum ve Diyarbakýr gibi illere 

daha fazla transfer yapýlmasý saðlanmaktadýr. Ayrýca, büyükþehir belediye sýnýrlarý içindeki ilçe belediyeleri için 

hesaplanan transferden ilgili büyükþehir belediyelerine verilecek payýn oraný %35'den %30'a düþürülmektedir.

Kanuna göre büyükþehir belediyesi sýnýrlarý içindeki belediyelere ayrýlacak %2,50 oranýndaki pay bu belediyelere 

sadece nüfus esas alýnarak paylaþtýrýlacaktýr.

Diðer belediyelere yapýlacak transferlerin paylaþýmýnda ise nüfus kriteri yanýnda geliþmiþlik endeksi yeni bir kriter 

olarak yer almaktadýr.  Kanunda transferlerin;

a) Yüzde 80'lik kýsmý belediyelerin nüfusuna,

b) Yüzde 20'lik kýsmý geliþmiþlik endeksine, 

göre daðýtýlmasý hüküm altýna alýnmýþtýr.

Burada geliþmiþlik endeksi kriteri için Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý tarafýndan saðlanan en son veriler 

esas alýnacaktýr. Bu endeksin kullanýmýnda ilçeler geliþmiþlik katsayýlarýna göre en az geliþmiþ ilçeden en çok 

geliþmiþ ilçeye doðru ve eþit sayýda ilçeyi içeren beþ gruba ayrýlacak; eþitliði bozan ilçe son gruba ilave edilecek; 

belde belediyelerine baðlý bulunduklarý ilçenin endeks deðeri uygulanacak; ayrýlan miktarýn yüzde 23'ü birinci 

gruba, yüzde 21'i ikinci gruba, yüzde 20'si üçüncü gruba, yüzde 19'u dördüncü gruba ve yüzde 17'si beþinci gruba 

tahsis edilecektir. Bu tahsisat, her grup içerisinde, gruba giren belediyelerin nüfuslarýna göre daðýtýlacaktýr.

Transferlerin paylaþýmýnda nüfus kriteri yanýnda geliþmiþlik endeksi gibi belediyeler arasýnda yatay eþitlemeyi 

saðlamaya yönelik yeni bir kriterin kullanýlmasý doðru bir yaklaþýmdýr. Ama bu kriterin sadece toplam 

transferlerin yaklaþýk  %30'unu alan büyükþehir belediyeleri ile büyük þehir belediyeleri içinde kalan 

belediyelerin dýþýndaki belediyelere uygulanmasýnýn düþünülmesi doðru bir tercih olarak görülmemektedir. 

transfer tutarý yaklaþýk 107-YTL'dir (Tablo 24).  Bu transferler belediyeler tarafýndan kiþi baþýna yapýlan 

harcamalarý arttýrmasýna karþýlýk, yatay eþitlemeye yönelik olarak hiçbir etkisi yoktur. 

Büyükþehir belediyesi bulunan illerdeki büyükþehir belediyelerine belediye sýnýrlarý içinde toplanýlan 

genel bütçe vergi gelirlerinden %5 oranýnda pay verilmektedir. Bu illerdeki ilçe, ilk kademe ve belde 

belediyeleri, ülke düzeyinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinden ayrýlan %2,50 oranýndaki paydan, 

nüfus baþýna eþit oranda pay almaktadýrlar. Büyükþehir belediyelerinin bulunduðu illerin geliþmiþlik 

düzeyleri birbirinden çok farklý olduðundan, büyükþehir belediyesi bulunan þehirlere kiþi baþýna 

yapýlan transferlerde önemli farklýlýklar ortaya çýkmaktadýr (Tablo 40). 

Tablo 40’ta da görülebileceði üzere büyükþehir belediyesi bulunan iller arasýnda transferlerden kiþi 

baþýna alýnan tutarlar önemli ölçüde farklýlýk göstermektedir. Kiþi baþýna düþen transfer tutarý 

Adapazarý'nda 169,53-YTL, Diyarbakýr'da 169,96-YTL, Erzurum'da 172,98-YTL iken, bu tutar Ýzmit'te 

408,16- YTL, Ýstanbul'da 318,94-YTL, Ankara'da 303,26-YTL'dir. Bu rakamlarý büyükþehir belediyesi 

dýþýnda kalan illerin aldýklarý kiþi baþýna yaklaþýk 107-YTL transfer ile karþýlaþtýrdýðýmýzda büyükþehir 

belediyesi olmanýn avantajý ortaya çýkmaktadýr.

Büyükþehir belediyelerinin bulunduðu iller:
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Ýller Bankasýnca 
Yapýlan Transferler Yapýlan Transfer Genel Toplam  Düþen Pay 

ÝL (YTL) (YTL) (YTL) Nüfus (YTL)

Maliye Bakanlýðýnca Kiþi Baþýna

Adana 148.368.241,47 89.973.454,15 238.341.695,62 1.308.021 182,22

Ankara 404.256.768,57 682.781.939,42 1.087.038.707,99 3.584.482 303,26

Antalya 79.037.855,78 71.704.747,27 150.742.603,05 700.833 215,09

Bursa 172.353.733,09 172.172.913,79 344.526.646,88 1.528.270 225,44

Diyarbakýr 77.299.688,98 39.246.745,65 116.546.434,63 685.714 169,96

Erzurum 45.624.844,79 24.356.764,71 69.981.609,50 404.558 172,98

Eskiþehir 58.031.782,96 46.945.492,19 104.977.275,15 514.571 204,01

Gaziantep 104.828.394,07 55.935.278,11 160.763.672,18 929.339 172,99

Mersin 83.189.276,67 101.749.892,51 184.939.169,18 735.334 251,50

Ýstanbul 1.132.110.290,27 2.069.604.517,96 3.201.714.808,23 10.038.484 318,94

Ýzmir 324.441.733,92 506.592.155,60 831.033.889,52 2.877.323 288,82

Kayseri 79.147.926,09 57.832.679,33 136.980.605,42 699.880 195,72

Ýzmit 138.783.398,01 363.493.696,70 502.277.094,71 1.230.600 408,16

Konya 86.287.500,86 57.113.264,85 143.400.765,71 765.116 187,42

Adapazarý 55.968.811,84 28.043.481,73 84.012.293,57 495.570 169,53

Samsun 53.775.111,91 39.962.036,43 93.737.148,34 474.163 197,69

GENEL TOPLAM 3.043.505.359,28 4.407.509.060,39 7.451.014.419,67 26.972.258 276,25

Tablo 40- 2006 Yýlý genel bütçe vergi gelirlerinden büyükþehir belediyesi bulunan illere 
               yapýlan transferlerden kiþi baþýna düþen pay

  Kaynak: Maliye 
Bakanlýðý ve Ýller 
Bankasý verileri 
kullanýlarak 
hazýrlanmýþtýr.

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gider analizi



Büyükþehir belediyesi bulunan illerde kiþi baþýna yapýlan harcamalar hesaplanýrken her büyükþehir 

belediyesi için Tablo 40'ta hesaplanan kiþi baþýna transfer kadar harcamanýn merkezi yönetimden 

yapýlan transferlerle finanse edildiðinin dikkate alýnmasý gerekir.  Tablo 41'de X Büyükþehir belediyesi 

yapýlan transferler bu belediyenin nüfusuna bölündüðünde kiþi baþýna 134,05-YTL gelirinin 102,38-

YTL'lik kýsmýnýn merkezi yönetimden yapýlan transferlerle finanse edildiði görülür. Ayný hesaplama 

þekliyle, Y Büyükþehir belediyesinin kiþi baþýna 417,05-YTL gelirinin 273,36-YTL'lik kýsmýnýn ve Z 

büyükþehir belediyesinin de 460,15-YTL'lik gelirinin 213,36-YTL'lik kýsmýnýn merkezi yönetimden 

yapýlan transferlerden saðlandýðý görülmektedir.

Burada belediyeler arasýnda kiþi baþýna yapýlan harcamalarda aranýlan mutlak eþitlik deðildir. Çünkü 

Ýstanbul ile Erzurum'un hizmet gereksinimi ve öncelikleri birbirinden oldukça farklýdýr. Bu farklýlýktan 

dolayý merkezi yönetimden yapýlan transferlerde belediyeler arasýnda makul ölçüde farklýlýk 

yaratýlmasý kabul edilirken; az geliþmiþ þehirlerin de buralardaki belediyelere yapýlacak transferlerle 

desteklenmesi gerekmektedir. Bu ise, transferlerin paylaþým kriterlerinde nüfusun yanýnda geliþmiþlik 

endeksi, hizmet gereksinimi, öðrenci ve yaþlý nüfus gibi, baþka kriterlerin de kullanýlmasý ile 

çözülebilecek bir sorundur.

Belediye bazýnda yatýrým harcamalarýnýn daðýlýmý hem bütçelerde yatýrýmlara ayrýlan tutarýn ve hem de 

yatýrýmlarýn nerelerde ve hangi mahallelerde kullanýldýðýnýn sebeplerinin analiz edilmesini 

gerektirmektedir. Bütçeden yatýrýmlara ayrýlan tutarýn oraný toplam yatýrým ödenek tahminlerinin 

toplam gider tahminlerine oraný ile hesaplanýr(Tablo 42’de C/A olarak gösterilmiþtir). Bu oran bütçe 

oluþtururken önemlidir. Geçmiþin sorgulanmasýnda ise gerçekleþmiþ rakamlarýn esas alýnmasý gerekir 

(Tablo 42'de D/B olarak gösterilmiþtir). Bu oran ise belediyede politika belirleyenlere kaynak 

tahsislerinin hangi kriterlere göre yapýldýðýnýn hesabýnýn sorulmasýnda kullanýlýr.  Tablo 42'de tahmin 

edilen yatýrým tutarýnýn bütçe gider tahminine oraný ile gerçekleþen yatýrým tutarýnýn gerçekleþen 

toplam bütçe giderlerine oraný arasýnda pek fark yoktur: sýrasýyla %40,9 ve %39,6'dýr. Ancak gider 

bütçesinin gerçekçi hazýrlanmamasý veya baþka nedenlerle saðlýklý uygulanamamasý sonucu toplam 

yatýrýmlar tahmin edilen tutara göre %14,7 oranýnda eksik gerçekleþmiþtir. Bu bir mahalleye pazar yeri 

veya sokak asfaltlanmasý gibi bir hizmetin yapýlmasýnýn planlandýðý halde gerçekleþtirilemediði 

anlamýna gelmektedir.

Yatýrým harcamalarýnýn ekonomik ve fonksiyonel daðýlýmýnýn analizi
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X Büyükþehir Bel. Y Büyükþehir. Bel. Z Büyükþehir Bel.

Öz gelirler 13.300.000 1.230.000.000 960.000.000

Transfer gelirleri 43.000.000 2.340.000.000 830.000.000

Toplam gelir 56.300.000 3.570.000.000 1.790.000.000

Öz gelirlerin harcamalarý karþýlama oraný %23,62 %34,45 %53,63

Nüfus 420.000 8.560.000 3.890.000

Kiþi baþýna gelir(YTL) 134,05 417,05 460,15

Kiþi baþýna transfer geliri (YTL) 102,38 273,36 213,36

Tablo 41- Büyükþehir belediyeleri: Kiþi baþýna gelirden kiþi baþýna harcamanýn hesaplanmasý
Geçmiþ yýllarda bütçelerde yatýrýma ayrýlan tutarlar ile gerçekleþmelerin karþýlaþtýrýlmasý belediyenin 

yatýrým planlarý konusundaki baþarýsýný gösterir. Yeterli kaynak olmadan konulan yatýrým ödeneklerinin 

kullanýlamamasý veya yatýrým kararlarýnda çeþitli nedenlerle yapýlan deðiþiklikler nedeniyle aksayan 

yatýrýmlar kent halkýnýn bunlarýn yaratacaðý fayda ve katma deðerden yoksun kalmasýna neden 

olacaktýr. Tablo 43'teki tahmin ve gerçekleþme rakamlarý kentte bazý mahallelere yol asfaltlanmasý ve 

pazar yeri yapýlmasý için söz verildiði halde bunlarýn tam anlamýyla yerine getirilmediðini 

göstermektedir.  

Yatýrýmlara ayrýlan bütçenin analizi yapýlýrken belediyenin içinde bulunduðu ekonomik durumu, gelir 

yaratma potansiyeli, kiþi baþýna toplayabildiði gelir tutarý, kentin geliþmiþlik durumu, halkýn vergi 

ödeme kapasitesi gibi faktörlerin birlikte deðerlendirilmesi gerekir. Tablo 44'te yatýrým harcamalarýnýn 

toplam harcamalara oraný %35,11 olarak hesaplanmýþtýr. Personel giderlerinin toplam giderlere oraný 

%14,4 gibi oldukça makul bir düzeydedir. Mal ve hizmet alýmlarýnýn içinde çevre düzenlemesi, ihale 

edilmiþ temizlik hizmetleri gibi temel belediye hizmetleri yer almaktadýr. Bu nedenle mal ve hizmet 

alýmlarý için bütçeden %43,41 oranýnda kaynak ayrýlmasý normaldir. Bu veriler ýþýðýnda Tablo 44’teki 

belediye harcamalarýnýn gider kalemleri arasýndaki daðýlým oranlarýnýn makul göründüðü söylenebilir.   
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Toplam gider 
bütçesi (YTL) (YTL) bütçesi (YTL) yatýrým (YTL) tahminindeki 
2006 (A) 2006 (B) 2006 © 2006 (D) C/A D/B sapma (C-D/C)

Gerçekleþen Toplam yatýrým Gerçekleþen Yatýrým 

127.500.000 112.236.500 52.230.000 44.532.456 %40,9 %39,6 %14,7

Tablo 42-Gider bütçesi tahminleri ve gerçekleþmelerin hesaplanmasý

2005 yýlý 
Yatýrýmýn türü Planlanan  Gerçekleþen  Planlanan  gerçekleþen  planlanan  gerçekleþen

2005 yýlý 2006 yýlý 2006 yýlý 2007 yýlý 2007 yýlý

Yol asfaltlanmasý 450 km 250 km 350km 260 km 400 km 200 km

Pazar yeri yapýmý 3 adet 1 adet 4 adet 2 adet 3 adet 1 adet

Tablo 43-Yatýrým planlamasý ve gerçekleþme arasýndaki farkýn hesaplanmasý

Yatýrým harcamalarý analiz edilirken dikkat edilmesi gereken önemli iki husustan birincisi bütçenin 

belirli bir oranýnýn yatýrým için ayrýlmasýnýn zorunlu olmadýðýdýr. Yatýrým yapýlýp yapýlmayacaðýný ise buna 

ihtiyaç olup olmadýðý hususu belirleyecektir. Ýkinci husus ise bütçede yatýrým için ayrýlan ödeneklerin 

hangi mahalleye kullanýlacaðý belirlenmediðinden, mali yýl içinde keyfi veya siyasi nedenlerle deðiþiklik 

yapýlmamasý için, yatýrýmlarýn belediye birimlerinin yatýrým taleplerini destekleyen stratejik planlama 

dokümaný gibi belgelerle birlikte incelenmesi veya mali yýlbaþýnda yatýrým yapan belediye 

birimlerinden ödeneklerin hangi mahallelerde ve hangi yatýrýmlar için kullanýlacaðýnýn sorgulanmasý 

gerekir. 

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gider analizi



Büyükþehir belediyesi bulunan illerde kiþi baþýna yapýlan harcamalar hesaplanýrken her büyükþehir 

belediyesi için Tablo 40'ta hesaplanan kiþi baþýna transfer kadar harcamanýn merkezi yönetimden 

yapýlan transferlerle finanse edildiðinin dikkate alýnmasý gerekir.  Tablo 41'de X Büyükþehir belediyesi 

yapýlan transferler bu belediyenin nüfusuna bölündüðünde kiþi baþýna 134,05-YTL gelirinin 102,38-

YTL'lik kýsmýnýn merkezi yönetimden yapýlan transferlerle finanse edildiði görülür. Ayný hesaplama 

þekliyle, Y Büyükþehir belediyesinin kiþi baþýna 417,05-YTL gelirinin 273,36-YTL'lik kýsmýnýn ve Z 

büyükþehir belediyesinin de 460,15-YTL'lik gelirinin 213,36-YTL'lik kýsmýnýn merkezi yönetimden 

yapýlan transferlerden saðlandýðý görülmektedir.

Burada belediyeler arasýnda kiþi baþýna yapýlan harcamalarda aranýlan mutlak eþitlik deðildir. Çünkü 

Ýstanbul ile Erzurum'un hizmet gereksinimi ve öncelikleri birbirinden oldukça farklýdýr. Bu farklýlýktan 

dolayý merkezi yönetimden yapýlan transferlerde belediyeler arasýnda makul ölçüde farklýlýk 

yaratýlmasý kabul edilirken; az geliþmiþ þehirlerin de buralardaki belediyelere yapýlacak transferlerle 

desteklenmesi gerekmektedir. Bu ise, transferlerin paylaþým kriterlerinde nüfusun yanýnda geliþmiþlik 

endeksi, hizmet gereksinimi, öðrenci ve yaþlý nüfus gibi, baþka kriterlerin de kullanýlmasý ile 

çözülebilecek bir sorundur.

Belediye bazýnda yatýrým harcamalarýnýn daðýlýmý hem bütçelerde yatýrýmlara ayrýlan tutarýn ve hem de 

yatýrýmlarýn nerelerde ve hangi mahallelerde kullanýldýðýnýn sebeplerinin analiz edilmesini 

gerektirmektedir. Bütçeden yatýrýmlara ayrýlan tutarýn oraný toplam yatýrým ödenek tahminlerinin 

toplam gider tahminlerine oraný ile hesaplanýr(Tablo 42’de C/A olarak gösterilmiþtir). Bu oran bütçe 

oluþtururken önemlidir. Geçmiþin sorgulanmasýnda ise gerçekleþmiþ rakamlarýn esas alýnmasý gerekir 

(Tablo 42'de D/B olarak gösterilmiþtir). Bu oran ise belediyede politika belirleyenlere kaynak 

tahsislerinin hangi kriterlere göre yapýldýðýnýn hesabýnýn sorulmasýnda kullanýlýr.  Tablo 42'de tahmin 

edilen yatýrým tutarýnýn bütçe gider tahminine oraný ile gerçekleþen yatýrým tutarýnýn gerçekleþen 

toplam bütçe giderlerine oraný arasýnda pek fark yoktur: sýrasýyla %40,9 ve %39,6'dýr. Ancak gider 

bütçesinin gerçekçi hazýrlanmamasý veya baþka nedenlerle saðlýklý uygulanamamasý sonucu toplam 

yatýrýmlar tahmin edilen tutara göre %14,7 oranýnda eksik gerçekleþmiþtir. Bu bir mahalleye pazar yeri 

veya sokak asfaltlanmasý gibi bir hizmetin yapýlmasýnýn planlandýðý halde gerçekleþtirilemediði 

anlamýna gelmektedir.

Yatýrým harcamalarýnýn ekonomik ve fonksiyonel daðýlýmýnýn analizi
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X Büyükþehir Bel. Y Büyükþehir. Bel. Z Büyükþehir Bel.

Öz gelirler 13.300.000 1.230.000.000 960.000.000

Transfer gelirleri 43.000.000 2.340.000.000 830.000.000

Toplam gelir 56.300.000 3.570.000.000 1.790.000.000

Öz gelirlerin harcamalarý karþýlama oraný %23,62 %34,45 %53,63

Nüfus 420.000 8.560.000 3.890.000

Kiþi baþýna gelir(YTL) 134,05 417,05 460,15

Kiþi baþýna transfer geliri (YTL) 102,38 273,36 213,36

Tablo 41- Büyükþehir belediyeleri: Kiþi baþýna gelirden kiþi baþýna harcamanýn hesaplanmasý
Geçmiþ yýllarda bütçelerde yatýrýma ayrýlan tutarlar ile gerçekleþmelerin karþýlaþtýrýlmasý belediyenin 

yatýrým planlarý konusundaki baþarýsýný gösterir. Yeterli kaynak olmadan konulan yatýrým ödeneklerinin 

kullanýlamamasý veya yatýrým kararlarýnda çeþitli nedenlerle yapýlan deðiþiklikler nedeniyle aksayan 

yatýrýmlar kent halkýnýn bunlarýn yaratacaðý fayda ve katma deðerden yoksun kalmasýna neden 

olacaktýr. Tablo 43'teki tahmin ve gerçekleþme rakamlarý kentte bazý mahallelere yol asfaltlanmasý ve 

pazar yeri yapýlmasý için söz verildiði halde bunlarýn tam anlamýyla yerine getirilmediðini 

göstermektedir.  

Yatýrýmlara ayrýlan bütçenin analizi yapýlýrken belediyenin içinde bulunduðu ekonomik durumu, gelir 

yaratma potansiyeli, kiþi baþýna toplayabildiði gelir tutarý, kentin geliþmiþlik durumu, halkýn vergi 

ödeme kapasitesi gibi faktörlerin birlikte deðerlendirilmesi gerekir. Tablo 44'te yatýrým harcamalarýnýn 

toplam harcamalara oraný %35,11 olarak hesaplanmýþtýr. Personel giderlerinin toplam giderlere oraný 

%14,4 gibi oldukça makul bir düzeydedir. Mal ve hizmet alýmlarýnýn içinde çevre düzenlemesi, ihale 

edilmiþ temizlik hizmetleri gibi temel belediye hizmetleri yer almaktadýr. Bu nedenle mal ve hizmet 

alýmlarý için bütçeden %43,41 oranýnda kaynak ayrýlmasý normaldir. Bu veriler ýþýðýnda Tablo 44’teki 

belediye harcamalarýnýn gider kalemleri arasýndaki daðýlým oranlarýnýn makul göründüðü söylenebilir.   
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Toplam gider 
bütçesi (YTL) (YTL) bütçesi (YTL) yatýrým (YTL) tahminindeki 
2006 (A) 2006 (B) 2006 © 2006 (D) C/A D/B sapma (C-D/C)

Gerçekleþen Toplam yatýrým Gerçekleþen Yatýrým 

127.500.000 112.236.500 52.230.000 44.532.456 %40,9 %39,6 %14,7

Tablo 42-Gider bütçesi tahminleri ve gerçekleþmelerin hesaplanmasý

2005 yýlý 
Yatýrýmýn türü Planlanan  Gerçekleþen  Planlanan  gerçekleþen  planlanan  gerçekleþen

2005 yýlý 2006 yýlý 2006 yýlý 2007 yýlý 2007 yýlý

Yol asfaltlanmasý 450 km 250 km 350km 260 km 400 km 200 km

Pazar yeri yapýmý 3 adet 1 adet 4 adet 2 adet 3 adet 1 adet

Tablo 43-Yatýrým planlamasý ve gerçekleþme arasýndaki farkýn hesaplanmasý

Yatýrým harcamalarý analiz edilirken dikkat edilmesi gereken önemli iki husustan birincisi bütçenin 

belirli bir oranýnýn yatýrým için ayrýlmasýnýn zorunlu olmadýðýdýr. Yatýrým yapýlýp yapýlmayacaðýný ise buna 

ihtiyaç olup olmadýðý hususu belirleyecektir. Ýkinci husus ise bütçede yatýrým için ayrýlan ödeneklerin 

hangi mahalleye kullanýlacaðý belirlenmediðinden, mali yýl içinde keyfi veya siyasi nedenlerle deðiþiklik 

yapýlmamasý için, yatýrýmlarýn belediye birimlerinin yatýrým taleplerini destekleyen stratejik planlama 

dokümaný gibi belgelerle birlikte incelenmesi veya mali yýlbaþýnda yatýrým yapan belediye 

birimlerinden ödeneklerin hangi mahallelerde ve hangi yatýrýmlar için kullanýlacaðýnýn sorgulanmasý 

gerekir. 

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gider analizi



Harcamalarýn fonksiyonel sýnýflandýrmasý

“Kamu harcamalarýnýn fonksiyonel sýnýflandýrmasý” hizmetlerin gördükleri fonksiyonlara göre 

sýnýflandýrýlmasýdýr. Kamu harcamalarý fonksiyonel sýnýflandýrmada on alt sýnýfa ayrýlmýþtýr (Tablo 45). 

Bu sýnýflar da daha alt sýnýflara ayrýlmaktadýr. Kamu idareleri yürüttükleri hizmetleri hem ekonomik ve 

hem de fonksiyonel sýnýflandýrmaya göre bütçeleþtirir, uygular ve raporlarlar. Böylece harcamalar hem 

türleri ve hem de gördükleri fonksiyonlar itibariyle bütçeleþtirilir ve raporlanýrlar. Tablo 46'da X 

Belediyesinin fonksiyonel sýnýflandýrmaya göre 2007 yýlý bütçe tahminleri ve gerçekleþmeleri 

verilmiþtir. Tablo 46’da önem arz eden kamu hizmet maliyetini oluþturan gerçekleþen genel kamu 

hizmetlerinin toplam harcamalara oraný %27'dir. Gerçekleþen iskân ve toplum refahý hizmetlerinin 
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Bütçe kodu Giderin türü 2007 yýlý gerçekleþmesi Bütçe içindeki payý

01 Personel Giderleri 6.423.642,20 %14,4

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi Giderleri 866.069,32 %1,94

03 Mal ve hizmet Alýmlarý 19.364.330,92 %43,41

04 Faiz Giderleri 34.486,82 %0,08

05 Cari Transferler 2.232.321,37 %5

06 Sermaye Giderleri 15.665.442,15 %35,11

07 Sermaye Transferleri 26.496.00 %0,06

Toplam 44.612.788,78 %100,00

Tablo 44- Belediye harcamalarýnýn ekonomik sýnýflandýrmasý: giderin gerçekleþmeye oranýnýn hesaplanmasý

01 Genel Kamu Hizmetleri Belediyeye yasalarla görev olarak verilen hizmetleri üretmek için baþta 
belediye baþkaný ve meclis olmak üzere yönetimin maliyetini yansýtýr. 
Bunlarýn emrinde çalýþan, personel, araç-gereç, temsil aðýrlama ve her tür 
gider yer alýr.  

02 Savunma Hizmetleri Belediyelerde sivil savunma ve arama kurtarma hizmetleri bu kapsamdadýr.

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Belediye zabýta ve itfaiye hizmetlerinin maliyetini gösterir.  

04 Ekonomik Ýþler ve Hizmetler Turizm, ormancýlýk ve balýkçýlýk veya ekonomik getirisi ve katkýsý olan 
hizmetlerdir. 

05 Çevre Koruma Hizmetleri Kanalizasyon, atýk su yönetimi ve çevre kirliliði hizmetleri bu kapsamdadýr.

06 Ýskân ve Toplum Refahý Hizmetleri Su temini, sokaklarýn aydýnlatýlmasý, park-bahçe, yol, cadde, sokak, 
kaldýrým, iskân ve imar iþleri bu kapsamdadýr.

07 Saðlýk Hizmetleri Her türlü saðlýk hizmeti, poliklinik ve hastane iþleri bu hizmet kapsamýndadýr. 

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Dinlenme ve spor, kültür ve din hizmetleri bu kapsamdadýr.

09 Eðitim Hizmetleri Her türlü eðitim hizmetleri bu grup içinde yer alýr.

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hatalýk yardýmý, yaþlýlara, dul ve yetimlere, çocuklara, sosyal güvenliði 
Yardým Hizmetleri bulunmayanlara yardýmlarý içerir.

70     Tablo 45- Harcamalarýn fonksiyonel sýnýflandýrmasý

70 Tablodaki açýklamalar her yýl yayýmlanan bütçe hazýrlama rehberindeki bilgilere dayanmaktadýr.

toplam harcamalara oraný ise %38'dir. Belediyenin saðlýk, eðitim, çevre koruma, iskân ve toplum refahý 

gibi fonksiyonlar için yaptýðý harcamalarý ekonomik sýnýflandýrmada göremeyiz. O nedenle belediye 

harcamalarýnýn fonksiyonel sýnýflandýrmasý gösteren bu Tablo, belediyenin mali kaynaklarýnýn hangi 

fonksiyonlar için kullanýldýðýný göstermesi bakýmýndan önemlidir. 

Yatýrým harcamalarýndan doðan ilave maliyetlerin planlanmasý belediyelerin ileriye yönelik olarak iyi bir 

projeksiyon yapmalarýný gerektirmektedir. Örneðin, bir mahallede yapýlan çocuk parký ve yeþil alanýn bu 

yatýrýmýn tamamlanmasý ile birlikte burasý için bir bekçi, parktaki araçlarýn bakým ve tamiri, çimlerin, 

çiçeklerin ve aðaçlarýn sulanmasý ve bakýmý ve parkýn aydýnlatýlmasý gibi ilave maliyetler doðuracaðýnýn 

önceden hesaplanmasý ve gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekir. Bu örneði belediye hizmet binasý, fakirler 

için aþevi, þiddete maruz kalan kadýn ve çocuklar için barýnma evi yapýlmasý gibi örneklerle 

çoðaltabiliriz. Kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi amacýyla yapýlan her ilave yatýrým beraberinde yeni 

cari harcamalar getirmektedir.

Belediyeler stratejik planlarýnda bu tür yatýrým planlarýný göstermektedirler. Yýllýk bütçeler 

hazýrlanýrken biten yatýrýmlardan kaynaklanacak yeni cari harcamalarýnýn hesaplanarak bütçelerde 

gösterilmesi kaynak planlamasý ve belediye hizmetlerinde etkinliðin saðlanmasý açýsýndan önem 

taþýmaktadýr. 
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Belediyelerin performansý belediye hizmetlerinden yararlanan her sýradan vatandaþý ilgilendirir. Çünkü 

vatandaþlar ödedikleri vergilerle finanse ettikleri kamu kaynaklarýný kullanan belediyelerden en üst 

Yatýrým harcamalarýndan doðan yeni cari harcamalar

Belediyelerde harcamalar üzerinde performans deðerlendirmesi

105

Giderin türü  bütçe (YTL) (YTL) gerçekleþmeye oraný
Gider tahmini: Gerçekleþme Toplam 

Genel Kamu Hizmetleri 14.693.923 13.049.138 %27

Savunma Hizmetleri 99.000 10.908

Saðlýk Hizmetleri 266.950 130.507

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 3.306.160 2.962.822 %6

Ekonomik Ýþler ve Hizmetler 8.955.020 8.225.428 %17

Çevre Koruma Hizmetleri 4.485.350 4.302.000 %8

Ýskân ve Toplum Refahý Hizmetleri 23.375.846 18.208.832 %38

Dinlenme, Kültür, Din ve Spor Hizmetleri 335.100 152.585

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardým Hizmetleri 860.000 810.000 %1,69

Toplam 56.377.349 47.852.220

   Tablo 46-  X Belediyesinin 2007 yýlý harcamalarýnýn fonksiyonel sýnýflandýrmasý 

71 Buradaki anlatým ve örneklendirmeler “Local Government Budgeting Toolkit, Materials to Accompany 
Remarks of Michael Schaeffer Sudan Budget Workshop, August 6, 2003” adlý dokumandan yararlanýlarak 
hazýrlanmýþtýr.  http://info.worldbank.org/etools/docs/library/128834/Schaeffer%202000.pdf

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gider analizi



Harcamalarýn fonksiyonel sýnýflandýrmasý

“Kamu harcamalarýnýn fonksiyonel sýnýflandýrmasý” hizmetlerin gördükleri fonksiyonlara göre 

sýnýflandýrýlmasýdýr. Kamu harcamalarý fonksiyonel sýnýflandýrmada on alt sýnýfa ayrýlmýþtýr (Tablo 45). 

Bu sýnýflar da daha alt sýnýflara ayrýlmaktadýr. Kamu idareleri yürüttükleri hizmetleri hem ekonomik ve 

hem de fonksiyonel sýnýflandýrmaya göre bütçeleþtirir, uygular ve raporlarlar. Böylece harcamalar hem 

türleri ve hem de gördükleri fonksiyonlar itibariyle bütçeleþtirilir ve raporlanýrlar. Tablo 46'da X 

Belediyesinin fonksiyonel sýnýflandýrmaya göre 2007 yýlý bütçe tahminleri ve gerçekleþmeleri 

verilmiþtir. Tablo 46’da önem arz eden kamu hizmet maliyetini oluþturan gerçekleþen genel kamu 

hizmetlerinin toplam harcamalara oraný %27'dir. Gerçekleþen iskân ve toplum refahý hizmetlerinin 
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Bütçe kodu Giderin türü 2007 yýlý gerçekleþmesi Bütçe içindeki payý

01 Personel Giderleri 6.423.642,20 %14,4

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi Giderleri 866.069,32 %1,94

03 Mal ve hizmet Alýmlarý 19.364.330,92 %43,41

04 Faiz Giderleri 34.486,82 %0,08

05 Cari Transferler 2.232.321,37 %5

06 Sermaye Giderleri 15.665.442,15 %35,11

07 Sermaye Transferleri 26.496.00 %0,06

Toplam 44.612.788,78 %100,00

Tablo 44- Belediye harcamalarýnýn ekonomik sýnýflandýrmasý: giderin gerçekleþmeye oranýnýn hesaplanmasý

01 Genel Kamu Hizmetleri Belediyeye yasalarla görev olarak verilen hizmetleri üretmek için baþta 
belediye baþkaný ve meclis olmak üzere yönetimin maliyetini yansýtýr. 
Bunlarýn emrinde çalýþan, personel, araç-gereç, temsil aðýrlama ve her tür 
gider yer alýr.  

02 Savunma Hizmetleri Belediyelerde sivil savunma ve arama kurtarma hizmetleri bu kapsamdadýr.

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Belediye zabýta ve itfaiye hizmetlerinin maliyetini gösterir.  

04 Ekonomik Ýþler ve Hizmetler Turizm, ormancýlýk ve balýkçýlýk veya ekonomik getirisi ve katkýsý olan 
hizmetlerdir. 

05 Çevre Koruma Hizmetleri Kanalizasyon, atýk su yönetimi ve çevre kirliliði hizmetleri bu kapsamdadýr.

06 Ýskân ve Toplum Refahý Hizmetleri Su temini, sokaklarýn aydýnlatýlmasý, park-bahçe, yol, cadde, sokak, 
kaldýrým, iskân ve imar iþleri bu kapsamdadýr.

07 Saðlýk Hizmetleri Her türlü saðlýk hizmeti, poliklinik ve hastane iþleri bu hizmet kapsamýndadýr. 

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Dinlenme ve spor, kültür ve din hizmetleri bu kapsamdadýr.

09 Eðitim Hizmetleri Her türlü eðitim hizmetleri bu grup içinde yer alýr.

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hatalýk yardýmý, yaþlýlara, dul ve yetimlere, çocuklara, sosyal güvenliði 
Yardým Hizmetleri bulunmayanlara yardýmlarý içerir.

70     Tablo 45- Harcamalarýn fonksiyonel sýnýflandýrmasý

70 Tablodaki açýklamalar her yýl yayýmlanan bütçe hazýrlama rehberindeki bilgilere dayanmaktadýr.

toplam harcamalara oraný ise %38'dir. Belediyenin saðlýk, eðitim, çevre koruma, iskân ve toplum refahý 

gibi fonksiyonlar için yaptýðý harcamalarý ekonomik sýnýflandýrmada göremeyiz. O nedenle belediye 

harcamalarýnýn fonksiyonel sýnýflandýrmasý gösteren bu Tablo, belediyenin mali kaynaklarýnýn hangi 

fonksiyonlar için kullanýldýðýný göstermesi bakýmýndan önemlidir. 

Yatýrým harcamalarýndan doðan ilave maliyetlerin planlanmasý belediyelerin ileriye yönelik olarak iyi bir 

projeksiyon yapmalarýný gerektirmektedir. Örneðin, bir mahallede yapýlan çocuk parký ve yeþil alanýn bu 

yatýrýmýn tamamlanmasý ile birlikte burasý için bir bekçi, parktaki araçlarýn bakým ve tamiri, çimlerin, 

çiçeklerin ve aðaçlarýn sulanmasý ve bakýmý ve parkýn aydýnlatýlmasý gibi ilave maliyetler doðuracaðýnýn 

önceden hesaplanmasý ve gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekir. Bu örneði belediye hizmet binasý, fakirler 

için aþevi, þiddete maruz kalan kadýn ve çocuklar için barýnma evi yapýlmasý gibi örneklerle 

çoðaltabiliriz. Kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi amacýyla yapýlan her ilave yatýrým beraberinde yeni 

cari harcamalar getirmektedir.

Belediyeler stratejik planlarýnda bu tür yatýrým planlarýný göstermektedirler. Yýllýk bütçeler 

hazýrlanýrken biten yatýrýmlardan kaynaklanacak yeni cari harcamalarýnýn hesaplanarak bütçelerde 

gösterilmesi kaynak planlamasý ve belediye hizmetlerinde etkinliðin saðlanmasý açýsýndan önem 

taþýmaktadýr. 
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Belediyelerin performansý belediye hizmetlerinden yararlanan her sýradan vatandaþý ilgilendirir. Çünkü 

vatandaþlar ödedikleri vergilerle finanse ettikleri kamu kaynaklarýný kullanan belediyelerden en üst 

Yatýrým harcamalarýndan doðan yeni cari harcamalar

Belediyelerde harcamalar üzerinde performans deðerlendirmesi
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Giderin türü  bütçe (YTL) (YTL) gerçekleþmeye oraný
Gider tahmini: Gerçekleþme Toplam 

Genel Kamu Hizmetleri 14.693.923 13.049.138 %27

Savunma Hizmetleri 99.000 10.908

Saðlýk Hizmetleri 266.950 130.507

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 3.306.160 2.962.822 %6

Ekonomik Ýþler ve Hizmetler 8.955.020 8.225.428 %17

Çevre Koruma Hizmetleri 4.485.350 4.302.000 %8

Ýskân ve Toplum Refahý Hizmetleri 23.375.846 18.208.832 %38

Dinlenme, Kültür, Din ve Spor Hizmetleri 335.100 152.585

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardým Hizmetleri 860.000 810.000 %1,69

Toplam 56.377.349 47.852.220

   Tablo 46-  X Belediyesinin 2007 yýlý harcamalarýnýn fonksiyonel sýnýflandýrmasý 

71 Buradaki anlatým ve örneklendirmeler “Local Government Budgeting Toolkit, Materials to Accompany 
Remarks of Michael Schaeffer Sudan Budget Workshop, August 6, 2003” adlý dokumandan yararlanýlarak 
hazýrlanmýþtýr.  http://info.worldbank.org/etools/docs/library/128834/Schaeffer%202000.pdf
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düzeyde ve kalitede kamu hizmeti sunmalarýnýn beklentisi içindedir. Saðlýklý içilebilir musluk suyu, 

asfalt ve aydýnlanmýþ sokaklar, temiz çevre, etkin ve düzenli çalýþan ulaþým sistemi gibi hizmetler kent 

hayatýnýn kalitesini yükselten ve yaþamý kolaylaþtýran belediye hizmetleridir.  

Yerel düzeyde sivil toplum kurumlarý ve diðer paydaþlar belediyelerin performans göstergelerini 

kullanarak belediyelerin kaynak tahsis kararlarý, program amaçlarý ve etkinlikleri gibi konularda bir 

karara ulaþabilirler. Bu kapsamda belediyeler önceden belirlenen amaçlara ulaþabilmek için tahsis 

edilen kaynaklarý maliyet fayda dengesini gözetecek þekilde kullanmaktan sorumludurlar. Bu 

sorumluluðun yerine getirilip getirilmediðinin denetimi ise, örneðin fonksiyonel sýnýflandýrmada “iskân 

ve toplum refahý hizmetleri” içinde tanýmlanan “kente musluk suyu saðlama projesi” üzerinde yapýlan; 

1)Girdi 2) Çýktý 3)Sonuç  ve 4) Etkinlik deðerlendirmesi ile belirlenebilir (Tablo 47). 

Burada “girdiler” bir hizmetin sunulabilmesi için kullanýlan kaynaklarýn miktarýný ifade ederken, 

“çýktýlar” saðlanan hizmetlerin miktarýný tanýmlar. Bir proje için girdi ve çýktý göstergelerinin 

kullanýlmasý, bunlara iliþkin verilerin ölçülmesi nispeten kolay olduðundan kullanýcýlar için bir avantaj 

saðlar. Sonuç ise beklenen çýktýnýn ötesinde kamu hizmetinin gerçekleþtirilmesi sonucunda kent 

halkýnýn yaþantýsý ve yaþam kalitesinde ortaya çýkan iyileþmeleri ifade eder. Etkinlik ise her bir birim 

belediye hizmetinin saðlanabilmesi için yüklenilmesi gereken maliyeti ölçer.

Tablo 47’de verilen performans ölçüleri;

1- Maliyetlerin ortalama maliyetlerin çok üstünde veya altýnda olup olmadýðýnýn kontrolü, eðer 

farklýlýklar varsa nedenlerinin belirlenmesi: maliyet kontrolü,

2- Belirli bir teknoloji, yaklaþým veya süreçler kullanýlarak bir belediye hizmetine iliþkin 

performansýn analiz edilmesi: ilerlemelerin gözlenmesi,

3- Önceden belirlenen performans hedefleri dikkate alýnarak belirli hizmetlerde performansýn 

gözlenmesi: standartlarýn korunmasý/sürdürülmesi,

4- Özel sektör ve diðer belediyelerce saðlanan ayný tür hizmetlerin maliyetlerinin 

karþýlaþtýrýlmasý: sektörler ve belediyeler arasý karþýlaþtýrma,
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Gösterge çeþidi Taným Örnek

1- Girdi göstergeleri Kullanýlan kaynaklarýn ölçümü -Gerekli ekipman
-Gerekli istihdam
-Kullanýlan diðer malzemeler

2- Çýktý göstergeleri Saðlanan hizmetlerin miktarý -Kiþi baþýna saðlanan su miktarý
-Hizmet sunulan kiþi/hane sayýsý

3- Sonuç göstergeleri Amaçlanan hizmetin saðlanma derecesi -Saðlýklý/içilebilir musluk suyu,
-Bulaþýcý hastalýklarýn azalmasý
-Kentin güzelleþmesi
-Yaþam kalitesinin artmasý

4- Etkinlik göstergesi Çýktýlarýn her bir biriminin maliyeti -Evlere saðlanan her bir litre suyun maliyeti

Tablo 47- Þehre musluk suyu saðlama projesi için performans ölçümü

Gibi çeþitli amaçlar için kullanýlabilir.   

Belediyelerin ihale iþlemleri alým ve satým olmak üzere iki ayrý ihale mevzuatýna tabidir.

Alým iþlerinin ihalesi: Belediye bütçesinden bir harcamayý gerektiren mal ve hizmet alýmý ile yapým iþleri, 

4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandýrýlýr. Mal ve hizmet alýmý ile 
72yapým iþlerinin ihalesinde ihale yetkilisi, harcama yetkilisi olan belediyelerin birim amirleridir . Her 

birim amiri bütçeyle kendilerine tahsis edilen ödeneklerin harcanmasýnda ihale yetkilisi sýfatýyla, ihale 

iþlemini sonuçlandýrmak üzere en az beþ kiþiden oluþmak üzere ihale komisyonu oluþturur. Ýhale 

komisyonunun kararlarýný iptal etmek veya ihale kararlarýný ve sözleþmeyi onaylamak ihale yetkilisinin 

görevi arasýndadýr. Nüfusu 10.000'den az olan belediyelerde harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi belediye 

baþkanlarýdýr. 

Belediyeler alým iþleri için “açýk ihale usulü”, “belli istekliler arasýnda ihale usulü” ve “pazarlýk usulü” 
73

olmak üzer üç çeþit ihale usulü uygularlar . Alým iþlerinde açýk ihale usulünün uygulanmasý esastýr. 

74
Her yýl güncellenen ve belli bir parasal miktarý  geçmeyen halkoyu tarafýndan “çarþý pazarlýðý” olarak 

bilinen küçük alýmlar için “doðrudan temin” yöntemi uygulanmaktadýr. Doðrudan temin yöntemi bir 

ihale usulü olmadýðýndan, ihale komisyonu oluþturulmasý ve ilan yapýlmasý zorunlu deðildir. Ýhale 

yetkilisinin görevlendireceði en az bir kiþinin piyasa fiyat araþtýrmasý sonucu piyasadan doðrudan alým 

yapýlabilir.

Pazarlýk usulü ile yapýlan bazý alýmlar hariç diðer ihale iþlemlerinin ilan edilmesi zorunludur. Ýhalelerin 

hangi süre ve sýklýkta veya ne düzeyde (resmi, ulusal, bölgesel gazetede veya belediye ilan cihazý 
75

aracýlýðý vb.) yayýnlanacaðý ihalenin türü ve parasal miktarý esas alýnarak belirlenir . Belediyeler, 

zorunlu olarak yapýlacak ilanlar dýþýnda isterse baþka ilan araçlarý ve internet sayfalarý aracýlýðý ile 

parasal limitlere baðlý kalmaksýzýn her türlü alýmlarýna iliþkin ilanlarý yayýmlayabilirler.

Alým ihalelerinin belli bir limiti aþmasý halinde sözleþme yapýldýktan sonra tekrar Resmi Gazetede 

yayýmlanmak suretiyle ilan edilmesi zorunludur.  

Belediyeler zorunlu olmamakla birlikte bütün ihaleler sonuçlanýp sözleþmeye baðlandýktan sonra 

mutat vasýtalarla, örneðin internet sayfalarýnda kamuoyuna duyurabilirler. Bu gibi hususlar þeffaf 

yönetimin gereklerinden sayýlýr. 

Belediyelerin ihale iþlemleri 
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72 Büyükþehir belediyelerinde daire baþkanlarý, diðer belediyelerde müdürlerdir.

73 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu, Madde 18. 

74 Bu oran 2008 yýlý için KDV hariç büyükþehir sýnýrlarý içindeki belediyelerde 28.880.-YTL, diðer ilerde ise 
9.624.-YTL'dir.

75 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu, Madde–13.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.4734 
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düzeyde ve kalitede kamu hizmeti sunmalarýnýn beklentisi içindedir. Saðlýklý içilebilir musluk suyu, 

asfalt ve aydýnlanmýþ sokaklar, temiz çevre, etkin ve düzenli çalýþan ulaþým sistemi gibi hizmetler kent 

hayatýnýn kalitesini yükselten ve yaþamý kolaylaþtýran belediye hizmetleridir.  

Yerel düzeyde sivil toplum kurumlarý ve diðer paydaþlar belediyelerin performans göstergelerini 

kullanarak belediyelerin kaynak tahsis kararlarý, program amaçlarý ve etkinlikleri gibi konularda bir 

karara ulaþabilirler. Bu kapsamda belediyeler önceden belirlenen amaçlara ulaþabilmek için tahsis 

edilen kaynaklarý maliyet fayda dengesini gözetecek þekilde kullanmaktan sorumludurlar. Bu 

sorumluluðun yerine getirilip getirilmediðinin denetimi ise, örneðin fonksiyonel sýnýflandýrmada “iskân 

ve toplum refahý hizmetleri” içinde tanýmlanan “kente musluk suyu saðlama projesi” üzerinde yapýlan; 

1)Girdi 2) Çýktý 3)Sonuç  ve 4) Etkinlik deðerlendirmesi ile belirlenebilir (Tablo 47). 

Burada “girdiler” bir hizmetin sunulabilmesi için kullanýlan kaynaklarýn miktarýný ifade ederken, 

“çýktýlar” saðlanan hizmetlerin miktarýný tanýmlar. Bir proje için girdi ve çýktý göstergelerinin 

kullanýlmasý, bunlara iliþkin verilerin ölçülmesi nispeten kolay olduðundan kullanýcýlar için bir avantaj 

saðlar. Sonuç ise beklenen çýktýnýn ötesinde kamu hizmetinin gerçekleþtirilmesi sonucunda kent 

halkýnýn yaþantýsý ve yaþam kalitesinde ortaya çýkan iyileþmeleri ifade eder. Etkinlik ise her bir birim 

belediye hizmetinin saðlanabilmesi için yüklenilmesi gereken maliyeti ölçer.

Tablo 47’de verilen performans ölçüleri;

1- Maliyetlerin ortalama maliyetlerin çok üstünde veya altýnda olup olmadýðýnýn kontrolü, eðer 

farklýlýklar varsa nedenlerinin belirlenmesi: maliyet kontrolü,

2- Belirli bir teknoloji, yaklaþým veya süreçler kullanýlarak bir belediye hizmetine iliþkin 

performansýn analiz edilmesi: ilerlemelerin gözlenmesi,

3- Önceden belirlenen performans hedefleri dikkate alýnarak belirli hizmetlerde performansýn 

gözlenmesi: standartlarýn korunmasý/sürdürülmesi,

4- Özel sektör ve diðer belediyelerce saðlanan ayný tür hizmetlerin maliyetlerinin 

karþýlaþtýrýlmasý: sektörler ve belediyeler arasý karþýlaþtýrma,
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72yapým iþlerinin ihalesinde ihale yetkilisi, harcama yetkilisi olan belediyelerin birim amirleridir . Her 
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iþlemini sonuçlandýrmak üzere en az beþ kiþiden oluþmak üzere ihale komisyonu oluþturur. Ýhale 
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görevi arasýndadýr. Nüfusu 10.000'den az olan belediyelerde harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi belediye 
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Vatandaþlar belediyenin yapmýþ olduklarý ihalelere iliþkin bilgileri ilanlarý takip ederek veya bilgi 

edinme hakký sayesinde alabilirler. Ayrýca Kamu Ýhale Kurumu internet sitesinden de ihaleler takip 

edilebilir. 

Satým ve kiraya verme iþlerinin ihalesi: Belediye bütçesinden bir harcama gerektirmeyen, taþýnýr ve 

taþýnmaz mallarýn satýþý, kiraya verilmesi veya kat karþýlýðý yapým iþleri, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu 

hükümlerine göre yapýlýr. Belediyelerin satým ve kiraya verme iþleri için “kapalý teklif usulü”, “açýk teklif 

usulü” ve “pazarlýk usulü” olmak üzere üç ihale usulü uygulanýr. Belediyelerin satým ve kiraya verme 

iþlerinin ihale iþlemlerinde ihale yetkilisi belediye baþkaný ve ihale komisyonu da belediye encümenidir. 

Belediye baþkaný ihale yetkilisi sýfatýyla encümenin ihale komisyonu olarak aldýðý kararlarýný onaylar 

veya iptal edebilir. 

Pazarlýk usulü hariç, diðer ihale usulleriyle yapýlacak satým iþlerinin ilan yapýlmasý zorunludur.  Ýlan 

parasal limitler esas alýnarak, resmi, ulusal ve bölgesel gazetelerde veya diðer ilan usulleriyle yapýlýr. 
76

Pazarlýk suretiyle yapýlacak ihaleler belli bir parasal limiti  aþmayan küçük rakamlý iþlerdir. Alýcý veya 

müstecir ile ihale komisyonu olan encümen pazarlýk yaparak ihaleyi sonuçlandýrýr.  

Bazen belediyenin rantý yüksek gayrimenkullerinin satýþýnda tahmini bedelin düþük gösterilmek 

suretiyle kimsenin okumadýðý ve bilmediði bir mahalli gazetede ilan yapýlarak veya pazarlýk limiti 

içerisinde kalmasýný saðlayarak hiç ilan yapýlamadan adrese teslim satýþlarýn yapýldýðý kamuoyuna 

yansýmaktadýr. 

Ýller Bankasý özel hukuk hükümlerine tabi olarak ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulmuþ, 

tüzel kiþiliðe haiz özel bütçeli bir kuruluþtur.  Ýller Bankasý yatýrým ve kalkýnma bankasý olarak 4389 sayýlý 

Bankalar Kanununa tabi bulunmaktadýr. 

Belediyeler iller bankasýnýn ortaðýdýr. Her yýl belediye bütçelerinden Ýller Bankasý Ortaklýk Payý olarak 

%0,5 oranýnda bu bankaya ödeme yapýlýr.

Ýller Bankasý, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduðu harita, imar planý, içmesuyu, kanalizasyon, arýtma 

tesisi, katý atýk, deniz deþarjý, soðuk hava deposu, mezbaha, terminal, hal, belediye hizmet binasý ve 

benzeri her türlü kentsel projelerin geliþtirilmesi, üretilmesi ve hayata geçirilmesi hizmetlerinin yerine 

getirilmesi ve danýþmanlýk gibi önemli görevler yanýnda belediyelere yol gösterilmesi ve sorunlara 

çözüm önerileri sunulmasý gibi hizmetleri de yürütmektedir.  

Ýller Bankasýnýn belediye faaliyetlerindeki rolü

108

Meclis üyeleri, soru ve denetim komisyonu yöntemleriyle, vatandaþlar ise bilgi edinme hakký 

çerçevesinde bu ihalelere iliþkin bedel tespitinin nasýl yapýldýðý, neden bu þekilde ilan edildiði ve kime 

satýldýðý veya kiraya verildiði hususlarýný sorgulamalýdýrlar. Bunlar etkili kamuoyu denetim yollarýdýr.   

76 Bu oran 2008 yýlý için illerde, kuruluþ merkezlerinde, büyükþehir belediye sýnýrlarý içindeki ilçeler ve nüfusu 
50.000'i geçen ilçelerde KDV hariç 30.000.-YTL, diðer ilçelerde 15.000.-YTL'dir.

Ýller Bankasý, yerel yönetimlerin her türlü kentsel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için geliþtirilen projelerine 

uygun kaynaklarýn temin edilmesi konusunda yerel yönetimlere yardýmcý olmakta, ulusal ve 

uluslararasý kaynaklardan piyasa þartlarýna göre en uygun koþullarda finansman saðlamaktadýr. 
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Pazarlýk usulü hariç, diðer ihale usulleriyle yapýlacak satým iþlerinin ilan yapýlmasý zorunludur.  Ýlan 

parasal limitler esas alýnarak, resmi, ulusal ve bölgesel gazetelerde veya diðer ilan usulleriyle yapýlýr. 
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Pazarlýk suretiyle yapýlacak ihaleler belli bir parasal limiti  aþmayan küçük rakamlý iþlerdir. Alýcý veya 

müstecir ile ihale komisyonu olan encümen pazarlýk yaparak ihaleyi sonuçlandýrýr.  

Bazen belediyenin rantý yüksek gayrimenkullerinin satýþýnda tahmini bedelin düþük gösterilmek 

suretiyle kimsenin okumadýðý ve bilmediði bir mahalli gazetede ilan yapýlarak veya pazarlýk limiti 

içerisinde kalmasýný saðlayarak hiç ilan yapýlamadan adrese teslim satýþlarýn yapýldýðý kamuoyuna 

yansýmaktadýr. 

Ýller Bankasý özel hukuk hükümlerine tabi olarak ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulmuþ, 

tüzel kiþiliðe haiz özel bütçeli bir kuruluþtur.  Ýller Bankasý yatýrým ve kalkýnma bankasý olarak 4389 sayýlý 

Bankalar Kanununa tabi bulunmaktadýr. 

Belediyeler iller bankasýnýn ortaðýdýr. Her yýl belediye bütçelerinden Ýller Bankasý Ortaklýk Payý olarak 

%0,5 oranýnda bu bankaya ödeme yapýlýr.

Ýller Bankasý, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduðu harita, imar planý, içmesuyu, kanalizasyon, arýtma 

tesisi, katý atýk, deniz deþarjý, soðuk hava deposu, mezbaha, terminal, hal, belediye hizmet binasý ve 

benzeri her türlü kentsel projelerin geliþtirilmesi, üretilmesi ve hayata geçirilmesi hizmetlerinin yerine 

getirilmesi ve danýþmanlýk gibi önemli görevler yanýnda belediyelere yol gösterilmesi ve sorunlara 

çözüm önerileri sunulmasý gibi hizmetleri de yürütmektedir.  

Ýller Bankasýnýn belediye faaliyetlerindeki rolü
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Meclis üyeleri, soru ve denetim komisyonu yöntemleriyle, vatandaþlar ise bilgi edinme hakký 

çerçevesinde bu ihalelere iliþkin bedel tespitinin nasýl yapýldýðý, neden bu þekilde ilan edildiði ve kime 

satýldýðý veya kiraya verildiði hususlarýný sorgulamalýdýrlar. Bunlar etkili kamuoyu denetim yollarýdýr.   

76 Bu oran 2008 yýlý için illerde, kuruluþ merkezlerinde, büyükþehir belediye sýnýrlarý içindeki ilçeler ve nüfusu 
50.000'i geçen ilçelerde KDV hariç 30.000.-YTL, diðer ilçelerde 15.000.-YTL'dir.

Ýller Bankasý, yerel yönetimlerin her türlü kentsel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için geliþtirilen projelerine 

uygun kaynaklarýn temin edilmesi konusunda yerel yönetimlere yardýmcý olmakta, ulusal ve 

uluslararasý kaynaklardan piyasa þartlarýna göre en uygun koþullarda finansman saðlamaktadýr. 
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Belediye bütçesi nasýl izlenir? Gider analizi



Belediyeler, görev ve hizmetlerinin gerektirdiði giderleri karþýlamak amacýyla iç ve dýþ borçlanma 

yapabilir veya tahvil ihraç edebilir.

Belediyelerin borçlanmalarý sýnýrsýz ve kuralsýz deðildir. Belediyelerin borçlanmalarýnda ve tahvil ihraç 

etmelerinde uymalarý gereken kurallar vardýr. 

Dýþ borçlanma, 4749 sayýlý Kamu Finansmaný ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun 

hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatýrým programýnda yer alan projelerinin finansmaný 
77amacýyla yapýlabilir . Cari giderlerin finansmaný için dýþ borçlanma yapýlamaz. 

Belediyeler iç borçlanma yoluyla, Ýller Bankasý veya diðer bankalardan yatýrým kredisi ve nakit kredisi 

kullanabilirler. Ýller Bankasýndan yatýrým ve nakit kredisi kullanan belediyeler, ödeme plânýný bu 

bankaya sunmak zorundadýr. Ýller Bankasý belediyenin hazýrladýðý geri ödeme plânýný yeterli 

görmeyerek kredi isteklerini reddedebilir.

Belediyeler, sadece yatýrým programýnda yer alan projelerin finansmaný için tahvil çýkarmak suretiyle de 

borçlanabilir. Cari giderlerin finansmaný için tahvil ihraç edilemez. 

Belediyeler diledikleri kadar borçlanamazlar. Borçlanmalarýnda bir üst sýnýr vardýr. Belediyeler, faiz 

dâhil iç ve dýþ borç stok tutarý, en son kesinleþmiþ bütçe gelirleri toplamýnýn 213 sayýlý Vergi Usul 

Kanununda belirlenen yeniden deðerleme oranýyla artýrýlan miktarýný aþamaz. Bu miktar büyükþehir 

belediyeleri için bir buçuk (1,5) kat olarak uygulanýr. 

Örnek; (X) Belediyesinin 31.12.2007 tarihi itibariyle Aralýk ayý mizanýndaki “800-Bütçe Gelirleri 

Dýþ borçlanma: 

Ýç borçlanma: 

Tahvil ihracý: 

Belediyelerin borçlanma sýnýrý: 
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Belediyelerde 
Finansman-Borçlanma

77 5393 sayýlý Belediye Kanunu, Madde 68.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.5393 
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Belediye bütçesi nasýl izlenir?

Hesabýnýn” alacak bakiyesi toplamý 1.000.000.-YTL ve iç ve dýþ borç stok tutarý ise 750.000.-YTL olsun. 

213 sayýlý Vergi Usul Kanununa göre, 2008 mali yýlý için belirlenen yeniden deðerleme oranýnýn da % 

7,2'dir. 

Bu durumda, (X) Belediyesinin 2008 

yýlý için esas alacaðý faiz dâhil 

borçlanma oraný þu þekilde hesapla-

nacaktýr;

(X) Belediyesinin 2008 yýlýnda iç ve dýþ borç stoku 1.072.000.-YTL' yi geçemeyeceðinden 2008 yýlýnda en 

fazla 322.000.-YTL borçlanabilecektir. 

Bu belediye büyükþehir belediyesi ise faiz dâhil toplam borç stoku (1.072.000 x 1,5) 1.608.000.-YTL' yi 

geçemeyeceðinden 2008 yýlýnda en fazla 858.000.-YTL borçlanabilecektir. 

Borçlanma yetkisi ve izin: Belediyeler borçlanma yaparken borcun niteliði ve miktarýna göre yetkili 

organ ve makamlarýn kararý ve izni gerekir.  

78Dýþ borçlanmalar belediye meclisinin kararý ve Hazine Müsteþarlýðýnýn izni ile yapýlabilir .

Belediye ve baðlý kuruluþlarý ile bunlarýn sermayesinin yüzde ellisinden fazlasýna sahip olduklarý 

þirketler, en son kesinleþmiþ bütçe gelirlerinin, 213 sayýlý Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek 

yeniden deðerleme oranýyla artýrýlan miktarýnýn yýlý içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç 

borçlanmayý belediye meclisinin kararý; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam 
79sayýsýnýn salt çoðunluðunun kararý ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayý ile yapabilir .

Örnek; Yukarýda verilen örnekte (X) Belediyesi (1.072.000.-YTL x %10)= 107.200.-YTL'yi aþmayan 

borçlanma için sadece belediye meclis kararýyla borçlanacaktýr. Ancak, 107.200.-YTL'yi aþan borçlanma 

için belediye meclisinin üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðunun kararý ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn izni ile 

yapabilecektir. 

A = En son yýl gerçekleþen bütçe gelirleri toplamý 1.000.000,0

B = 2008 mali yýlý yeniden deðerleme oraný 7,2%

C = (A x 1,072) 1.072.000,0

D = Faiz dahil iç ve dýþ borç stoku 750.000.0

E = Maksimum borçlanma miktarý (C-D) 322.000,0

78 4749 sayýlý Kamu Finansmaný ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun, Madde 7.

79 5393 sayýlý Belediye Kanunu, Madde 68.

Belediyelerde Finansman-Borçlanma



Belediyeler, görev ve hizmetlerinin gerektirdiði giderleri karþýlamak amacýyla iç ve dýþ borçlanma 

yapabilir veya tahvil ihraç edebilir.

Belediyelerin borçlanmalarý sýnýrsýz ve kuralsýz deðildir. Belediyelerin borçlanmalarýnda ve tahvil ihraç 

etmelerinde uymalarý gereken kurallar vardýr. 

Dýþ borçlanma, 4749 sayýlý Kamu Finansmaný ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun 

hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatýrým programýnda yer alan projelerinin finansmaný 
77amacýyla yapýlabilir . Cari giderlerin finansmaný için dýþ borçlanma yapýlamaz. 

Belediyeler iç borçlanma yoluyla, Ýller Bankasý veya diðer bankalardan yatýrým kredisi ve nakit kredisi 

kullanabilirler. Ýller Bankasýndan yatýrým ve nakit kredisi kullanan belediyeler, ödeme plânýný bu 

bankaya sunmak zorundadýr. Ýller Bankasý belediyenin hazýrladýðý geri ödeme plânýný yeterli 

görmeyerek kredi isteklerini reddedebilir.

Belediyeler, sadece yatýrým programýnda yer alan projelerin finansmaný için tahvil çýkarmak suretiyle de 

borçlanabilir. Cari giderlerin finansmaný için tahvil ihraç edilemez. 

Belediyeler diledikleri kadar borçlanamazlar. Borçlanmalarýnda bir üst sýnýr vardýr. Belediyeler, faiz 

dâhil iç ve dýþ borç stok tutarý, en son kesinleþmiþ bütçe gelirleri toplamýnýn 213 sayýlý Vergi Usul 

Kanununda belirlenen yeniden deðerleme oranýyla artýrýlan miktarýný aþamaz. Bu miktar büyükþehir 

belediyeleri için bir buçuk (1,5) kat olarak uygulanýr. 

Örnek; (X) Belediyesinin 31.12.2007 tarihi itibariyle Aralýk ayý mizanýndaki “800-Bütçe Gelirleri 

Dýþ borçlanma: 

Ýç borçlanma: 

Tahvil ihracý: 

Belediyelerin borçlanma sýnýrý: 
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Bu durumda, (X) Belediyesinin 2008 

yýlý için esas alacaðý faiz dâhil 

borçlanma oraný þu þekilde hesapla-

nacaktýr;

(X) Belediyesinin 2008 yýlýnda iç ve dýþ borç stoku 1.072.000.-YTL' yi geçemeyeceðinden 2008 yýlýnda en 

fazla 322.000.-YTL borçlanabilecektir. 

Bu belediye büyükþehir belediyesi ise faiz dâhil toplam borç stoku (1.072.000 x 1,5) 1.608.000.-YTL' yi 

geçemeyeceðinden 2008 yýlýnda en fazla 858.000.-YTL borçlanabilecektir. 

Borçlanma yetkisi ve izin: Belediyeler borçlanma yaparken borcun niteliði ve miktarýna göre yetkili 

organ ve makamlarýn kararý ve izni gerekir.  

78Dýþ borçlanmalar belediye meclisinin kararý ve Hazine Müsteþarlýðýnýn izni ile yapýlabilir .

Belediye ve baðlý kuruluþlarý ile bunlarýn sermayesinin yüzde ellisinden fazlasýna sahip olduklarý 

þirketler, en son kesinleþmiþ bütçe gelirlerinin, 213 sayýlý Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek 

yeniden deðerleme oranýyla artýrýlan miktarýnýn yýlý içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç 

borçlanmayý belediye meclisinin kararý; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam 
79sayýsýnýn salt çoðunluðunun kararý ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayý ile yapabilir .

Örnek; Yukarýda verilen örnekte (X) Belediyesi (1.072.000.-YTL x %10)= 107.200.-YTL'yi aþmayan 

borçlanma için sadece belediye meclis kararýyla borçlanacaktýr. Ancak, 107.200.-YTL'yi aþan borçlanma 

için belediye meclisinin üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðunun kararý ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn izni ile 
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78 4749 sayýlý Kamu Finansmaný ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun, Madde 7.

79 5393 sayýlý Belediye Kanunu, Madde 68.

Belediyelerde Finansman-Borçlanma



Bütçe açýðý: Bir bütçe dönemi içinde bütçe giderlerine göre bütçe gelirlerinin az olmasý veya bütçe 
gelirlerinin bütçe giderlerini karþýlamamasý durumudur. 

Bütçe dönemi: Bütçenin uygulama dönemidir. Ülkemizde bütçe dönemi takvim yýlýdýr.

Bütçe muhasebesi: Bütçe gelirleri ve bütçe giderleri ile bütçe ödenekleri ve bu ödeneklerden kullanýmlarýn 
kaydedildiði, raporlandýðý ve bütçe uygulama sonucunun hesaplandýðý muhasebe sistemidir.

Bütçe: Belediye, il özel idaresi veya belediye birliðinin bir bütçe yýlýnda bütçe gelir ve gider tahminlerini 
gösteren ve ilgili meclis tarafýndan onaylanan bütçe kararýdýr.

Denk bütçe: (1)Bir bütçe dönemi içindeki bütçe giderleri ayný dönem içinde faaliyet gelirlerine eþit olan 
bütçedir.(2) Bütçe gelir ve gider tahminlerinin denk olduðu bütçedir.

Dikey eþitsizlik: Üstelenilen rol ve sorumluluklara göre merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasýndan 
birinin lehine diðerinin aleyhine olan kaynak paylaþým sistemidir. Dikey eþitsizlik merkezi yönetim ile yerel 
yönetimler arasýnda görev ve sorumluluklara göre ulusal mali kaynaklarýn paylaþýmý ve gelir yaratma 
imkânlarý arasýndaki dengesizliði ifade etmektedir.

Ekonomik sýnýflandýrma: Belediyelerde harcamalarýn personel, mal ve hizmet alýmý, yatýrým, sosyal 
yardýmlar gibi harcama alanlarýna göre sýnýflandýrýlmasýdýr.

Finansman tipi sýnýflandýrma: Belediyelerde harcamalarýn hangi kaynaklardan finanse edildiðini gösteren 
sýnýflandýrmadýr.

Fonksiyonel sýnýflandýrma: Belediyelerde harcamalarýn genel yönetim, eðitim, saðlýk gibi fonksiyonlara 
göre sýnýflandýrýlmasýdýr.

Gelir farklýlýðý: Kiþi baþýna düþen belediye gelirlerinin belediyeler arasýnda farklýlýk göstermesidir.

Genel yönetim: Merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kurumlarýnýn oluþturduðu bütündür.

Gerçekleþtirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafýndan verilen harcama kararýnýn alýndýðý andan mal veya 
hizmetin alýnýp kesin ödemenin yapýldýðý ana kadar geçen süreç içinde iþlemleri gerçekleþtiren memurlar 
gerçekleþtirme görevlisidir.

Harcama birimi: Belediye bütçesinde bütçe tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan Ýmar Müdürlüðü, 
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü gibi birimlerdir.  

Harcama yetkilisi: Belediye, il özel idaresi veya belediye birliði bütçesinde kendisine ödenek tahsis edilen 
birimin baþýnda bulunan kiþi harcama yetkilisidir.

Ýdari özerklik: Ýdari özerklik yerel yönetim biriminin kuruluþ kanununda verilen yetkilere dayanýlarak karar 
almasý ve uygulayabilmesidir. 

Ýstatistiksel raporlama: Muhasebe sisteminden elde edilen verilerin istatistiksel yöntemler kullanýlarak 
yapýlan hesaplamalardan elde edilen sonuçlarýn rapora dönüþtürülmesidir. 
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Sözlük

Kiþi baþýna harcama: Belediyelerin yaptýklarý kesinleþmiþ toplam harcamalarýn kent nüfusuna bölünmesi 
ile bulunan kiþi baþýna harcama tutarýdýr.

Kurumsal sýnýflandýrma: Belediyelerde bütçelerin hizmet birimleri itibariyle sýnýflandýrýlmasýdýr.

Mali muhasebe: Bir kamu idaresinin varlýklarý, yükümlülükleri, faaliyetleri ile ileride yükümlülük 
doðurabilecek muhtemel yükümlülüklerin hepsinin kaydedildiði, raporlandýðý ve faaliyet sonucunun 
hesaplandýðý muhasebe sistemidir.

Mali özerklik: Bir yönetim biriminin kendisine tahsis edilen mali kaynaklarý baþka bir yönetim biriminin 
müdahalesi olmadan hangi önceliklere göre ve hangi hizmetlerde kullanacaðýna karar verebilme yetkisidir.  
Mali özerklik yönetim biriminin kendi gelir ve giderleri ile ayrý bir bütçesinin olmasý anlamýna gelmektedir

Mali raporlama: Muhasebe sisteminin kaydettiði varlýklar, yükümlülükler, faaliyetler ve muhtemel 
yükümlülüklerin muhasebe sonuçlarýna göre raporlanmasýdýr. 

Muhasebe dönemi: Bir yönetim biriminin faaliyet dönemidir. Her faaliyet dönemi ayný zamanda 
muhasebe dönemidir. Ülkemizde muhasebe dönemi takvim yýlýdýr.

Nakit esasý: Bütçe gelirlerinin nakden tahsil edildiðinde bütçe geliri, bütçe giderlerinin de nakden 
ödendiðinde bütçe gideri yazýldýðý bütçe muhasebesi sistemidir.

Raporlama birimi: Her yönetsel birim bir raporlama birimidir.

Saydamlýk: Bir yönetim biriminin iþlevleri ve organizasyonu, ekonomik ve mali politika hedefleri, mali 
tahminleri ve hesaplarý ile ilgili olarak halka ve diðer paydaþlara bilgi saðlama politikasýdýr. 

Siyasal özerklik: Bir yönetim biriminin yasa yapabilme ve uygulayabilme yetkisidir. Siyasi özerklik yerel 
yönetim biriminin yürütme, yasama ve yargýda serbest hareket etmesi anlamýna gelmektedir.

Þarta baðlý olmayan transfer: Yönetim birimleri arasýnda yapýlan transferlerin harcanmasýnýn belirli bir 
þarta baðlanmamasý; transferi alan kamu idaresinin aldýðý transfer gelirinin istediði harcamalar için 
kullanabilmesidir.

Þarta baðlý transfer: Yönetim birimleri arasýnda yapýlan mali transferlerin kullanýmýnýn, yatýrým, çevre 
koruma, saðlýk vb alanlarda harcanmasý gibi belirli bir þarta baðlanmasýdýr.

Tahakkuk esasý: Gelirlerin geliri doðuran iþlemin gerçekleþtirdiði, giderlerinde gideri doðuran iþlemin 
gerçekleþtiðinde gider yazýldýðý mali muhasebe sistemidir.

Tahvil: Belediyenin ödünç para bulmak için çýkardýðý borç senedi.

Üst yönetici: Belediyelerde belediye baþkaný, il özel idarelerinde vali ve belediye birliklerinde birlik baþkaný 
üst yöneticidir.

Yatay eþitsizlik: Ayný yönetim seviyesinde olan yerel yönetim birimlerinin üstlendikleri rol ve 
sorumluluklara göre ulusal kaynaklardan aldýklarý gelirlerin dengesiz paylaþýlmasýdýr. Yatay eþitsizlik ayný 
yönetim düzeyindeki yönetim birimleri arasýnda görev ve hizmet sorumluluklarýna göre saðlanan mali 
kaynaklar arasýndaki eþitsizliði ifade etmektedir.

Yeniden deðerleme: Yeniden deðerleme amortismana tabi bazý iktisadi kýymetlerin hem aktifteki 
varlýklarýnýn hem de birikmiþ amortismanlarýnýn Maliye Bakanlýðý tarafýndan belirlenen katsayý 
doðrultusunda güncelleþtirilmesi, artýrýlmasý iþlemidir.

Yönetim birimi: Kendi adýna ekonomik varlýk edinebilen, yükümlülük üstlenebilen, diðer kamu idareleri 
veya üçüncü þahýslarla ekonomik iliþkilere girebilen her kamu idaresi bir yönetim birimidir. 

113

Belediye bütçesi nasýl izlenir? Sözlük
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Ekonomik sýnýflandýrma: Belediyelerde harcamalarýn personel, mal ve hizmet alýmý, yatýrým, sosyal 
yardýmlar gibi harcama alanlarýna göre sýnýflandýrýlmasýdýr.
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Kiþi baþýna harcama: Belediyelerin yaptýklarý kesinleþmiþ toplam harcamalarýn kent nüfusuna bölünmesi 
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müdahalesi olmadan hangi önceliklere göre ve hangi hizmetlerde kullanacaðýna karar verebilme yetkisidir.  
Mali özerklik yönetim biriminin kendi gelir ve giderleri ile ayrý bir bütçesinin olmasý anlamýna gelmektedir
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yükümlülüklerin muhasebe sonuçlarýna göre raporlanmasýdýr. 
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Nakit esasý: Bütçe gelirlerinin nakden tahsil edildiðinde bütçe geliri, bütçe giderlerinin de nakden 
ödendiðinde bütçe gideri yazýldýðý bütçe muhasebesi sistemidir.

Raporlama birimi: Her yönetsel birim bir raporlama birimidir.

Saydamlýk: Bir yönetim biriminin iþlevleri ve organizasyonu, ekonomik ve mali politika hedefleri, mali 
tahminleri ve hesaplarý ile ilgili olarak halka ve diðer paydaþlara bilgi saðlama politikasýdýr. 

Siyasal özerklik: Bir yönetim biriminin yasa yapabilme ve uygulayabilme yetkisidir. Siyasi özerklik yerel 
yönetim biriminin yürütme, yasama ve yargýda serbest hareket etmesi anlamýna gelmektedir.

Þarta baðlý olmayan transfer: Yönetim birimleri arasýnda yapýlan transferlerin harcanmasýnýn belirli bir 
þarta baðlanmamasý; transferi alan kamu idaresinin aldýðý transfer gelirinin istediði harcamalar için 
kullanabilmesidir.

Þarta baðlý transfer: Yönetim birimleri arasýnda yapýlan mali transferlerin kullanýmýnýn, yatýrým, çevre 
koruma, saðlýk vb alanlarda harcanmasý gibi belirli bir þarta baðlanmasýdýr.

Tahakkuk esasý: Gelirlerin geliri doðuran iþlemin gerçekleþtirdiði, giderlerinde gideri doðuran iþlemin 
gerçekleþtiðinde gider yazýldýðý mali muhasebe sistemidir.

Tahvil: Belediyenin ödünç para bulmak için çýkardýðý borç senedi.

Üst yönetici: Belediyelerde belediye baþkaný, il özel idarelerinde vali ve belediye birliklerinde birlik baþkaný 
üst yöneticidir.

Yatay eþitsizlik: Ayný yönetim seviyesinde olan yerel yönetim birimlerinin üstlendikleri rol ve 
sorumluluklara göre ulusal kaynaklardan aldýklarý gelirlerin dengesiz paylaþýlmasýdýr. Yatay eþitsizlik ayný 
yönetim düzeyindeki yönetim birimleri arasýnda görev ve hizmet sorumluluklarýna göre saðlanan mali 
kaynaklar arasýndaki eþitsizliði ifade etmektedir.

Yeniden deðerleme: Yeniden deðerleme amortismana tabi bazý iktisadi kýymetlerin hem aktifteki 
varlýklarýnýn hem de birikmiþ amortismanlarýnýn Maliye Bakanlýðý tarafýndan belirlenen katsayý 
doðrultusunda güncelleþtirilmesi, artýrýlmasý iþlemidir.

Yönetim birimi: Kendi adýna ekonomik varlýk edinebilen, yükümlülük üstlenebilen, diðer kamu idareleri 
veya üçüncü þahýslarla ekonomik iliþkilere girebilen her kamu idaresi bir yönetim birimidir. 
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Belediye bütçesi nasýl izlenir?

Belediyeler hakkýnda yararlý 
düzenleme, bilgi ve veriye 
ulaþýlabilecek internet adresleri

Maliye Bakanlýðý Muhasebat Genel Müdürlüðü

http://www.muhasebat.gov.tr

Genel yönetim ve merkezi yönetim mali istatistikleri, büyükþehir 

belediyelerine yapýlan transferler ile gerek belediyelerin, baðlý 

kuruluþlarýnýn, il özel idarelerinin, gerek yerel yönetim gruplarý ve 

gerekse birleþtirilmiþ olarak,  varlýklarý, yükümlülükleri, gelirleri, 

harcamalarý gibi makro büyüklükleri hakkýnda doðrudan yerel 

yönetim birimlerinden elde edilen rapor ve tablolara ulaþýlabilir.

Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü

http://www.mahalli-idareler.gov.tr

Yerel yönetimlerin yapýlanmasý ile ilgili bilgilere mahalli idareler 

menüsünden; yerel yönetim hizmetleriyle ilgili uygulamada 

tereddüt oluþturan konularda bakanlýk görüþlerine güncel genelge 

ve görüþler menüsünden, Genel Müdürlüðün sorumluluðunda 

yürütülen projelerle ilgili bilgilere projeler menüsünden 

ulaþýlabilmektedir. Ayrýca sitede belediyelerle ilgili istatistikî 

bilgiler, yayýnlar ve duyurular yer almaktadýr.

Yerel Yönetimler Bilgi Tabaný Projesi – Ýçiþleri Bakanlýðý

http://www.yerelbilgi.gov.tr

Sitenin veritabaný yerel yönetimlerin kimlik bilgileri, gelir ve gider 

kesin hesap bilgileri, biliþim altyapýsýna iliþkin bilgilere, imar, 

ulaþtýrma, içme suyu, çöp, sosyal yardým hizmetleri, araç ve 

makine durumuna iliþkin ayrýntýlý veriler bulundurmaktadýr. Ayrýca 

yerel yönetimler ve ilgili mülki idare birimlerinin iletiþim bilgileri 

siteden temin edilebilmektedir. 

Belediyeler hakkýnda yararlý düzenleme, bilgi ve veriye ulaþýlabilecek internet adresleri
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Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü

Ýllerde il envanterlerinin ve kýrsal altyapý hizmetlerinin uygulama ve izlenmesinde modernizasyon 

projesi (ÝLEMOD)  – Ýçiþleri Bakanlýðý

http://www.bumko.gov.tr

http://www.ilemod.gov.tr

Mali yönetim ve kontrol sistemine iliþkin mevzuat ve çalýþmalar, 

merkezi yönetim bütçe uygulamalarý ve istatistikleri gibi konularda 

bilgileri içermektedir. Sitede performans esaslý bütçeleme, iç 

denetim ve iç kontrol konularýnda rehber, eðitim materyalleri ve 

uygulama örnekleri bulunmaktadýr. Yerel yönetimler de dahil olmak 

üzere kamu kuruluþlarýnýn performans bütçeleri, stratejik planlarý 

ve faaliyet raporlarýnýn yer alacaðý bölümler hazýrlanmýþtýr.

Ýl ve ilçelerin coðrafi, idari, ekonomik, nüfus, saðlýk, eðitim ve 

iþgücü ve çalýþma gibi alanlarýnda 450'ye yakýn tabloda 18.000'i 

aþan veri bulunmaktadýr. Sistemde birimlere ve yýllara göre 

sorgulamalar yapýlabilmekte ve karþýlaþtýrmalý tablolar 

yaratýlabilmektedir. Sitedeki forum odalarýnda sistemin kullanýmý ile 

ilgili konular tartýþýlmaktadýr. Kamu kuruluþlarýnýn hizmet, envanter 

ve bütçelerine iliþkin ayrýntýlý bilgilere siteden ulaþýlabilmektedir.

Kamuda Stratejik Yönetim – Devlet Planlama Teþkilatý

http://www.sp.gov.tr

Web sayfasýnda stratejik plan yapmakla yükümlü merkezi ve 

yerel yönetimlerin stratejik planlarý, stratejik planlamaya iliþkin 

mevzuat, kaynak belgeler, üst ölçek politika belgeleri, pilot 

uygulamalara iliþkin belgeler ve stratejik planlama uygulamasýna 

iliþkin soru-cevap bölümü bulunmaktadýr. 

Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü

http://www.ilbank.gov.tr

Banka tarafýndan yürütülen faaliyet ve hizmetler ile yerel 

yönetimlere genel bütçe vergi gelirlerinden yapýlan transferlere 

iliþkin bilgiler yer almaktadýr. Kanalizasyon, içme suyu, harita 

iþleri ile ilgili birim fiyatlar sitede sunulmaktadýr.
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Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý

Hazine Müsteþarlýðý

http://www.dpt.gov.tr/

http://www.hazine.gov.tr/

Temel ekonomik göstergeler, stratejik planlama, yatýrým 

programlarý, bölgesel geliþme politika ve uygulamalarý, hükümet 

programlarý gibi konularda bilgilere ulaþýlabilir

Borç stokuna iliþkin büyüklükler, belediyelerin ve baðlý 

kuruluþlarýnýn Hazineye olan borçlarý hakkýnda bilgiler yer 

almaktadýr.

Türkiye Belediyeler Birliði

http://www.tbb.gov.tr

Eðitim ve danýþma faaliyetleri ile mahalli idareler mevzuatý 

hakkýnda bilgilere ulaþýlabilir.

Mahalli Ýdareler Kontrolörleri Derneði

http://www.kontder.org.tr

Yerel yönetimler ile ilgili mevzuat, makale, soru ve cevaplar, ilgili 

web adresleri yer almakta ve yerel yönetimlerin iþ ve iþlemlerinin 

uygulamasýyla ilgili internet üzerinden soru sorulabilmektedir.

Belediyeler hakkýnda yararlý düzenleme, bilgi ve veriye ulaþýlabilecek internet adresleri
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