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ÖNSÖZ
Hep birlikte, çok daha kapsamlı kitaplar yazacağız!

Türkiye’de ilk kez doğrudan demokrasiyi temel alan, aktif vatan-
daşların doğrudan katılımıyla mahalle temelli gerçekleştirdiğimiz 
katılımcı bütçe çalışmasını hayata geçirdikten sonra, katılımcı 
bütçe çalışmalarına farkındalık yaratmak ve ülke ölçeğinde yay-
gınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Katılımcı Bütçe 
Konferansı’na yönelik büyük ilgi bizi hem çok umutlandırdı hem 
de gururlandırdı. 

Konferansımızda bir yandan fikir alışverişinde bulunurken bir 
yandan da sürdürülebilir, katılımcı ve eşgüdümlü bir ortak ça-
lışmanın yolunu açmayı amaçlıyorduk. Bu çerçevede, öncelikle 
konferanstaki tüm katılımcıların sunumlarını ve tartışmalarını bir 
kitap olarak sizlerle paylaşmanın, kalıcı bir kaynak oluşturmanın 
doğru olacağını düşünerek elinizdeki kitabı hazırladık. Bu kitap 
Şişli Belediyesi Yerel Yönetim Kitaplığı’nın ikinci kitabı oluyor. Siz-
lere konferansta dağıttığımız ve tüm kent konseyleri ve belediye-
lere ilettiğimiz Şehir Plancısı Yves Cabannes tarafından derlenen 
‘Katılımcı Bütçe ile Başka Bir Şehir Mümkün’ çeviri kitabımızla 
başlayan Yerel Yönetim Kitaplığı’mızın yeni kitaplarını da sizlerle 
buluşturacağız.   

Bu konferansımız bir ilk adım, bu kitaplarımız da öyle... 

Bundan sonrasında, özellikle Sonuç Bildirgesi üzerinden yol ala-
rak Türkiye’nin dört bir yanında katılımcı bütçenin yerel yöne-
timlerde önemli bir gündem olacağını düşünüyoruz. 2022 yılı 
Benim Bütçem sürecini şu anda Şişlimizde komşularımızla birlikte 
yürütüyor ve deneyim biriktirmeye devam ediyoruz. Bir yandan 
da 2023 katılımcı bütçe sürecinin ön hazırlıklarına başlamış bulu-
nuyoruz. 

Katılımcı demokrasi ve katılımcı bütçe çalışmalarına yönelik her 
girişim bizim için, Türkiye için altın değerinde... Daha demokratik, 
daha özgürlükçü, söz, karar ve yetkinin yurttaşlarla paylaşıldığı bir 
ülkede, geleceği umutla kurmak dileğiyle hep birlikte yolumuza 
devam edeceğiz. Bu kitap bir akademik çalışma değil, bir kuram-
sal çerçeve hiç değil. Bu kitap, hep birlikte yazdığımız, hep birlikte 
yazmaya devam edeceğimiz bir hikâyenin başlangıcı... Hepimizin 
katkılarıyla çok daha güzel hikâyeler yazmak dileğiyle...  

Muammer KESKİN
Şişli Belediye Başkanı
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KARŞILAMA 
KONUŞMALARI
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KENT KONSEYLERİ, KATILIMCI DEMOKRASİNİN 
OLMAZSA OLMAZLARI 

AV. ŞÜKRAN EROĞLU
ŞİŞLİ KENT KONSEYİ BAŞKANI

Sayın protokol ve değerli katılımcılar...

Sözlerime Şişli Katılımcı Bütçe-Benim BÜTÇEM sürecinde fedakârca, 
büyük bir özveriyle, aylarca emek vererek çalışan tüm ekibe ve bugün 
burada deneyim ve bilgileriyle çalışmamıza ışık tutacak tüm katılımcıla-
ra teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Kent konseyleri, yerel yönetimlerde katılımcı demokrasinin olmazsa ol-
maz kurumlarıdır. Gönül ister ki ülkemizin her kentinde ve her ilçesinde 
aktif kent konseyleri olsun ve yerel yönetimlerin demokratikleşmesine 
katkıda bulunabilsinler. Biz Şişli’de etkin bir kent konseyi oluşturmak 
için çabalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizdeki tüm sivil toplum kuruluşla-
rına erişmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Katılımcı Bütçe Çalışma 
Grubu tarafından yürütme kurulumuza yapılan ilk sunumdan itibaren, 
yani sürecin en başında katılımcı bütçe çalışmasında yerimizi aldık. 
Bünyemizde yer alan ve almayan Şişli’deki tüm sivil toplum kuruluşları-
nı bilgilendirme toplantılarına ve yuvarlak masa oturumlarına çağırdık. 
Şişli Katılımcı Bütçe-Benim BÜTÇEM sürecinin ana mimarisinin oluştu-
rulmasında ve hayata geçirilmesinde etkin biçimde sivil toplumun yer 
almasını sağlamaya çalıştık.

Kent konseyleri, katılımcı demokrasinin yerel yönetimlerde gelişmesini 
sağlayacak en önemli kurumlar. Bu noktada, katılımcı bütçe sürecinde 
de sivil toplumun sesini ve etkisini yansıtmanın en temel araçları. Şişli 
Katılımcı Bütçe sürecinde, bunun önemini bir kez daha gördük. Sürecin 
işlemesinde, başta kırılgan gruplar olmak üzere ilçemizdeki tüm sosyal 
ve kültürel grupların fikirlerinin alınmasında önemli bir görev üstlen-
dik. Gördük, doğrudan demokrasinin uygulandığı katılımcı bütçe süre-
ci, katılımcı demokrasinin bir organı olarak kent konseylerine önemli 
bir katma değer sağlıyor. Şişli’deki komşularımızla ilişkilerimizin güçlen-
mesi açısından da önemli kazanımlar elde etmemize vesile oldu.

Edindiğimiz deneyimlerle şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Kent konsey-
lerinin gelişimi ve güçlenmesi, aynı zamanda belediye yönetimiyle 
ilişkilerinin karşılıklı ve eşit olması açısından, katılımcı bütçe benzeri 
doğrudan demokrasi uygulamaları, kent konseylerine büyük katkılar 
sağlayacak. Bu tek yanlı bir süreç değil elbette, örgütlü toplumun tem-
silcisi olarak kent konseyleri olmaksızın sağlıklı ve adil bir katılımcı büt-
çe sürecinin işlemesi de mümkün değil. Bu yıl içinde bazı büyükşehir, 
kent ve ilçelerimizde farklı farklı yöntemlerle katılımcı bütçe deneyim-
lerine adım atılması bizleri daha da heyecanlandırıyor. 

Daha etkin 
ve demokra-
tik bir yerel 
yönetim 
mümkün. 
Kent konsey-
leri de bunu 
mümkün 
kılmanın 
en temel 
araçlarından 
biri.
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Deneyim aktarımlarında göreceğiz, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Du-
yarlı Bütçeleme’nin bazı il ve ilçelerimizde hayata geçmiş olmasını çok 
değerli buluyorum. Biz de bu konuyu Şişli Katılımcı Bütçe çalışmasının 
bir alt başlığı olarak programımıza aldık.

Bugünkü konferansımızda bu deneyimleri yaşayan veya bu süreci baş-
latmaya hazırlanan kent konseyleri temsilcilerinin katılacağı bir panel 
de yer alıyor. Bu panelde, görüş alışverişinde bulunacağız ve katılımcı 
bütçe sürecinin farklı modellerinin nasıl hayata geçirilebileceğini tartı-
şacağız. Yine bu deneyimi ülkemize yaymak ve kent konseylerinin gün-
demine almak için ortak akıl ve ortak çabayla girişimlerde bulunmak 
üzere yola çıkacağız.

Henüz ülkemizde kent konseyleri yeterince etkin bir güç olabilmiş de-
ğil. Ancak, şunu net olarak söyleyebilirim ki kent konseylerinin katkısı 
olmaksınız bir yerel yönetimin demokratikleşmesi, adil ve etkin bir hiz-
met anlayışına kavuşması çok zor. Biz Şişli’de yerel yönetimin daha ka-
tılımcı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katılımcı demokrasinin 
geliştiği her yerel yönetimin yerelde demokrasinin yeşermesine, yerel 
kalkınmaya katma değer sağladığı, dünya deneyimlerinde net şekilde 
ortaya çıkıyor. Bu deneyimlerimizi sizlerle paylaşarak, katılımcı demok-
rasinin ülke çapında gelişmesine her türlü katkıyı vermeye hazırız. Bu 
çerçevede, konferansın bitiminde bir sonuç bildirgesi taslağını sizlerle 
paylaşacağız. Bu bir taslak ve iki hafta boyunca hep birlikte üzerinde 
çalışarak hazırlayacağımız sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaşmayı 
amaçlıyoruz. Bu aynı zamanda tüm kent konseylerine ve belediyelere 
de bir çağrı olacak.

Daha etkin ve demokratik bir yerel yönetim mümkün. Kent konseyleri 
de bunu mümkün kılmanın en temel araçlarından biri. Hepimize başa-
rılar diliyor, eşgüdüm içinde ortak akıl platformlarının hayata geçmesi 
için hep birlikte çalışmalar yapmamızı bekliyor, saygılar sunuyorum.
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‘BAŞKA BİR YEREL YÖNETİM’ İDDİAMIZI 
ŞİŞLİ’DE HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ADIM ATTIK  

MUAMMER KESKİN
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI

Değerli konuklar, değerli Şişlili komşularım...

Katılımcı Bütçe Konferansı’mıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada siz-
lerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gün içerisinde ger-
çekleşecek panellerde, alanlarında uzman konuşmacılarımız, katılımcı 
bütçe çalışmasında yer alan arkadaşlarımız, mahallelerden seçilen gö-
nüllü komşularımız, katılımcı bütçe ve doğrudan demokrasi deneyimle-
rini bize anlatacaklar. Burada aktarılacak deneyimlerin, demokrasimize 
ve geleceğimize katkısının önemli olacağına inanıyorum.

Konuşmama bir soruyla başlamak istiyorum: Başka bir yerel yönetim 
mümkün mü? Bu soru artık tüm dünyada soruluyor; temsili demokra-
side aktif yurttaşın yeri sorgulanıyor. Dünyada beş bini aşkın belediye, 
sizlere bugün sunduğumuz modeli uyguluyor. Hepimizin bildiği gibi, 
temsili demokraside, yönetim piramidinin en üstünde seçilen başkan, 
meclis üyeleri ve bürokrasi var. Vatandaş ise bu piramidin en altında 
yer alıyor; onlardan sadece dört veya beş yılda bir oy ve vergi vermeleri 
isteniyor. Vatandaşlarımız, seçimlerde verdiği oy dışında, yaşadığı ma-
hallede veya kentte, vergilerinin kendi yararına nasıl daha etkin kullanı-
labileceğini belirleyemiyor. Vergilerinin nasıl harcanacağı üzerinde söz 
söyleyip, karar alamıyorlar. 

Peki, artık günümüzde bu sistem böyle sürebilir mi? Vatandaşın söz 
hakkının sınırlı olduğu ve aldığı kararların yönetime yansımadığı bir de-
mokrasiye ‘demokrasi’ diyebilir miyiz? 

Yanıtımız elbette hayır! Biz bunun böyle sürüp gitmeyeceğini ve baş-
ka bir yerel yönetimin mümkün olduğunu biliyoruz. Biz bu inançla, 31 
Mart yerel seçimleri öncesi, ‘toplumcu belediyecilik’, dedik. Katılım 
sözü verdik. Mahallelerimizin sesine kulak vereceğimizi, hiçbir ayrım 
gözetmeden, her komşumuzun sesini söz, yetki ve karar olarak belediye 
yönetimine yansıtacağımızı Seçim Bildirgemize yazarak Şişli’ye, İstan-
bul’a ve Türkiye’ye ilan ettik.

Amacımız, vatandaşın en altta yer aldığı bu piramidi tersine çevirmek 
ve başka bir yönetimi mümkün kılmaktı. Mahalle ölçeğinde ilk geniş 
katılımlı çalışmamızı, seçimlerden hemen sonra, Stratejik Planımızı ha-
zırlarken gerçekleştirdik. Mahallelerimiz ve komşularımızın, ihtiyaç ve 
önceliklerini belirleyerek beş yıllık planımıza yansıttık. 

Vatandaşın 
söz hakkının 
sınırlı oldu-
ğu ve aldığı 
kararların 
yönetime 
yansımadığı 
bir 
demokrasiye 
‘demokrasi’ 
diyebilir 
miyiz? 
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Şimdi ise Şişli’deki her hanenin ihtiyaç ve beklentisini, öncelik sırasıyla 
hizmete dönüştürmeye başladık. Bu yılın başında, katılımcı demokra-
sinin en somut adımlarından biri olan katılımcı bütçe anlayışını Benim 
BÜTÇEM adıyla Şişli’de hayata geçirmek için adım attık. 

Benim BÜTÇEM’in ülkemizdeki ayırt edici özelliklerinden ilki katılımcı 
bütçenin mahalle tabanlı olmasıydı. Katılımcı bütçe sözünün, teoriden 
çıkıp eyleme dönüşmesi ve komşularımızın düşüncelerini duymak ama-
cıyla mahalle toplantılarını başlattık. Bunu yaparken amacımız, mahalle 
temelinde, aktif vatandaşı odağımıza alarak komşularımızla adım at-
maktı ve öyle yaptık. Sadece bir yılda 25 mahallemizde düzenlediğimiz 
mahalle toplantılarımızda binlerce komşumuzla buluştuk. Sosyal med-
ya paylaşımlarımızla toplam 3 milyon 927 bin 89 kişiye eriştik, çalışma-
larımızdan onları haberdar ettik. 25 mahallemizde yapılan seçimlerde 
oluşturulan, Mahalle Bütçe Komiteleri’nde 292 komşumuz sözcü olarak 
yer aldı. Ve nihayet, Mahalle Bütçe Komiteleri’nden gelen 52 sözcü Şişli 
Bütçe Konseyi’ni oluşturdu.

Peki, tüm bu çaba ve bu büyük örgütlenme neden? Birazdan arkadaş-
larımız işin bütçe kısmını anlatacak, ancak ben şimdi işin ruhuna, felse-
fesine ve demokrasiye olan katkısına geçmek istiyorum. Katılımcı Büt-
çe-Benim BÜTÇEM ile belediye bütçesinin faaliyet giderlerinin belirli bir 
yüzdesinin nasıl, nereye ve ne kadar harcanacağına komşularımız karar 
verdiler. Bunu yaparken Mahalle Bütçe Komitesi ve Şişli Bütçe Konseyi 
sözcüleriyle birlikte hepimiz için daha iyi olanı konuştuk, fikirlerimizi 
paylaştık, müzakere ettik, oyumuzu verdik ve kararlarımızı ortak akılla 
aldık. “Şişli Hepimizin” dedik ve ilçemizin geleceğini birlikte şekillen-
dirdik. 

Bu çalışmanın ikinci ayırt edici özelliği, yedi yaşından itibaren tüm kom-
şularımızın Mahalle Bütçe Komiteleri’ne aday olup seçilmesi ve karar-
lara katılması oldu. Biz, “Söz söylemek çocukların hakkı” dedik. Onları 
ilgilendiren kararlar ve hizmetlerde çocukların fikirlerini aldık.
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Benim BÜTÇEM 
ile sadece 
belediye 
bütçesini ko-
nuşmuyoruz. 
Aynı zamanda 
doğrudan 
demokrasinin 
mahalle düze-
yinde yaygın-
laşması için 
çalışıyoruz. 

Sonuç olarak Şişli Belediyesi’nin yaklaşık 800 milyonluk bütçesinin yüz-
de 14,17’lik kısmı olan 113 milyon 324 bin 950 TL komşularımız tarafın-
dan doğrudan mahallelerde belirlendi ve Şişli’nin ilk katılımcı bütçesi 
oldu. Evet, bütçeyi yapmak kadar bu işin özü ve felsefesi de önemli. 
Çünkü biz Benim BÜTÇEM ile sadece belediye bütçesini konuşmuyo-
ruz. Aynı zamanda doğrudan demokrasinin mahalle düzeyinde yaygın-
laşması için çalışıyoruz. 

Benim BÜTÇEM, komşularımızın yaşadığı mahalleler adına alınan ka-
rarlara katılabilmesi için yeni bir yol sunuyor. Benim BÜTÇEM, vatanda-
şın sesini yeniden yükseltiyor ve aktif vatandaşlığı güçlendiriyor. Mali 
şeffaflığı ve hesap verilebilirliği garanti ederek, finansal demokrasinin 
kurulmasını sağlıyor. Katılım şeffaflığı, şeffaflık denetimi, denetim 
hesap sorulabilirliği getiriyor. Benim BÜTÇEM,  Şişli’de yaşayanların 
izleme ve denetim rolünü güçlendiriyor. ‘Şeffaf bütçe’ sayesinde kom-
şularımız vergilerinden elde edilen gelirin nasıl ve nereye harcandığını 
öğreniyor ve hesap sorabiliyor.

Belediye çalışanları olarak biz de komşularımızdan aldığımız geri bildi-
rimlerle hizmet ve projelerimizi halkın yararına iyileştirebiliyoruz. Bu 
çalışma, komşularımıza dört, beş yılda bir tekrar eden seçimlerin dışın-
da kamusal hayata katılmaları için yeni bir fırsat sunuyor. Komşularımız, 
siyasetçiler, idareciler ve bürokrasi doğrudan birbirleriyle temas kuru-
yor. Böylece seçmenlerle yönetim görevini yürütenler arasında yeni,-
daha adil ve sürdürebilir ilişkiler kuruluyor. Özetle, Katılımcı Bütçe-Be-
nim BÜTÇEM ile demokrasiyi yaşanır hale getiriyoruz. İşte bu nedenle, 
Benim BÜTÇEM’in sadece Şişli’nin değil, Türkiye’nin geleceği için atılan 
çok kıymetli bir adım olduğuna yürekten inanıyorum. Bu girişimi hep 
birlikte büyüteceğimize, çoğaltacağımıza, daha iyi bir geleceği kuraca-
ğımıza da inancım tam. 

Sözlerime son verirken, başta Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğ-
lu olmak üzere, İl Başkanım Canan Kaftancıoğlu’na ve siyasi partilerin 
değerli temsilcilerine konferansımıza katıldıklarından dolayı teşekkür 
ediyor, katılımcı bütçe çalışmamızda emeği olan tüm komşularımıza, 
Şişli Kent Konseyi ekibine ve çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunu-
yorum.
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KONUK 
KONUŞMACILAR
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KATILIMCI BÜTÇE 
DEMOKRASİNİN GÜÇLENMESİ DEMEK 

KEMAL KILIÇDAROĞLU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI

Hem konferansın tanıtım videosundaki kısa anlatımı hem de değerli ko-
nuşmacıları büyük bir dikkatle, gülümseyerek ve mutlulukla dinledim. 
Galiba bizim biraz gülümsemeye, rahatlamaya ihtiyacımız var. Katılımcı 
Bütçe Konferansı’ndaki ortam bunu gösteriyor ve burada anlatılan fel-
sefe bunu öngörüyor. 

Hepimiz vergi veriyoruz; bazen bilerek veya bazen farkında olmadan… 
Örneğin, fırından ekmek alırken veya dolmuş kullanırken vergi verdiği-
mizi çoğumuz bilmeyiz. Su içerken, elektrik düğmesine basarken veya 
musluğu açarken aslında dört çeşit, beş çeşit vergi ödediğimizin far-
kında bile olmayız. Ama bir iş insanıysanız, bakkal dükkânınız varsa ve 
bir mali müşavir sizin hesaplarınızı tutuyorsa ödediğiniz vergileri şöyle 
veya böyle bilirsiniz. Çünkü vergi aslında zoralıma dayanır. Kişi, “Ben 
vergi vermiyorum” diyemez. Devlet, vergiyi sizden zorla alır. Adı zaten 
‘vergi’, yani vereceksiniz, başka seçeneğiniz yok.

Sorumlu vatandaşlar olarak, gelir düzeyimiz ne olursa olsun, her birimiz 
doğduğumuz andan itibaren vergi veririz. Emzik alırsınız, vergi ödersi-
niz. Bebeğe bez alırsınız, vergi ödersiniz. Sakız alırsınız, vergi ödersiniz. 
Vergisiz bir hayat yok. Dünyada yok. Şu anda bildiğim kadarıyla sadece 
teneffüs ettiğimiz hava dolayısıyla vergi vermiyoruz. O da ilerde olur 
mu, olmaz mı, bilmiyorum ama hayatın gerçeği bu. Ancak, burada so-
rulması gereken soru şu: Bizim ödediğimiz vergiler ne oluyor? Demok-
rasinin çıkış kaynağı da bu soru aslında. Vergi veriyorum, gayet güzel. 
Benden zorla bu vergiyi alıyorsun, gayet güzel. Vergiyi benim refahım 
için aldığını söylüyorsun, bu da gayet güzel. O zaman bu vergileri nere-
ye harcıyorsun? Bu sorunun sorulduğu ülkelerde demokrasi gelişmiştir. 
Eğer bu soru sorulmuyorsa o ülkede demokrasi hâlâ aksak bir şekilde 
yoluna devam ediyor demektir. 

Her yıl bütçeler yapılır. Belediyeler bütçeler yapar, merkezi yönetim 
bütçeler yapar. Zaman zaman bu bütçeler tartışılır ama çoğumuz o büt-
çe rakamları içinde kaybolup gideriz. “Acaba bizim tercihlerimize uygun 
bir bütçe yapılıyor mu?”, “Acaba vergiler bizim sorunlarımızı çözecek 
alanlar için harcanıyor mu?” sorularının cevabını bilmeyiz, sormayız. 
Ancak, hem bu sorular hem de şu soru şu aklımızda olmak zorunda: 
“Ben bu kadar vergi veriyorsam, zamanında vergimi ödüyorsam, neden 
bu kadar işsizlik var? Neden benim ödediğim vergilerin büyük bir kıs-
mı faiz olarak birilerine ödeniyor?” Eğer bu soruları büyütür ve seçim 
sandığına aklımızın bir yerinde bu sorularla gidersek demokrasiyi çok 
güçlendiririz. 

Mademki ben 
vergi 
veriyorum, 
o zaman bu 
vergiyi 
nerelere 
harcayacağı-
mıza beraber 
karar verelim.
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Katılımcı bütçenin felsefesi de bu soruyu temel alıyor: Mademki ben 
vergi veriyorum, o zaman bu vergiyi nerelere harcayacağımıza beraber 
karar verelim. 

Neden “Birlikte karar verilsin” deniyor? Çünkü mahallenin sakini, o ma-
hallenin ihtiyacını en iyi bilen insandır. Eğer mahallesinde parkı yoksa 
belediye başkanına veya yöneticilere, “Burada bir ağaç bile görmüyo-
ruz, ağacın üzerinde bir kuş bile görmüyoruz, sokakta bizim dışımızda 
canlı görmüyoruz. Bizim bu kentte huzur içinde yaşamamız lazım, bir 
ağacın altına, bir parkta oturmalıyım. Torunlarımla, çocuklarımla soh-
bet etmeliyim. Çocuklar koşmalı ve eğlenmeli, ağaç görmeli, doğayla 
kucaklaşmalı” demeli. Katılımcı bütçe, ihtiyaçları önce mahalleliden alı-
yor ve bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli bütçeyi yapmaya dayanıyor. 
Peki, katılımcı bütçe sadece bunu mu sağlıyor? Hayır! Aynı zamanda 
belediye yönetiminin saydamlığını da zorunlu kılıyor. Katılımcı bütçeyle 
mahalleli yöneticilere şunu diyecek: “Madem geldin bana sordun, be-
nim ihtiyaçlarımı tespit ettin, ben de ihtiyaçlarımın ne ölçüde karşılan-
dığını görmek için yapılan bütçeye bakacağım.” Yani, belediye başkanı 
mahallelerden alınan ihtiyaçları bütçeye yansıtacak ve sizler de bunun 
bütçeye nasıl yansıdığını öğreneceksiniz. Dolayısıyla belli zaman dilim-
leri içerisinde belediye yönetimi size hesap verecek; örneğin, “Evet, şu 
ihtiyaçları karşıladık ama bu bütçede şu ihtiyaçları karşılayamadık” di-
yecek. Bunların gerekçeleri de mahalle halkına anlatılacak. Saydamlık, 
yani şeffaflık ilkesi, çok ama çok değerli. Ben vergi veriyorsam, verginin 
nerelere harcandığının, nasıl harcandığının da bütün ayrıntılarıyla bana 
gösterilmesi lazım. Eğer bir yönetici veya yönetim, bu ayrıntıları veya 
bu bilgileri vermekten kaçınıyorsa benim ödediğim vergi, benim düşün-
mediğim alanlara gidiyordur. Bu ortaya çıkıyor. 

Merkezi yönetim tarafından da bazen büyük havaalanları, bazen şehir 
hastaneleri, bazen farklı yatırımlar, yollar, köprüler yapılıyor. Gayet gü-
zel, yapılsın, kimse niye yol yaptınız, diye itiraz etmiyor zaten. Ancak 
şunu soruyoruz: Bunları kaça yapıyorsun, kaça mal ettin? Bizim bu so-
ruların cevaplarını öğrenme hakkımız var. 
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Bu sorunun sorulmadığı yerde, demokrasi ancak ağır aksak uygulanı-
yordur. Sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler değil, aslında bütün 
belediyelerin aynı sorumlulukla hareket etmesi lazım. Katılımcı bütçeyi 
denetleyecek organların da ortaya çıkması lazım. Bazen herhangi bir 
vatandaşın yapılan bütçeleri izlemeye vakti olmayabilir; “Benim Büt-
çem’de, Katılımcı Bütçem’de, görüşümün alındığı bütçemde acaba 
öngörülerim gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi?” diyerek, bunları izle-
yemeyebilir. Bu izleme ve denetleme görevini de işte sizin oluşturduğu-
nuz sivil toplum örgütleri veya meslek kuruluşları, sizin adınıza denetler 
ve size bilgi verir. Sivil toplum örgütlerinin böyle temel bir görevi vardır. 

Bu anlayışın, bütün belediyelerde egemen olması ve merkezi yönetim 
bütçesine de yansıması en büyük arzumuzdur. Bir şey daha ifade ede-
yim: Her yıl aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iki bütçe gelir. Bun-
lardan biri gelecek yılın bütçesi, biri de geçmiş yılın kesin hesap  sonuç-
larıdır. Biz hep geleceğin bütçesini tartışırız. Ancak, geçmiş yılda çıkan 
bütçe ne oldu, amacına ne kadar ulaştı, ne kadar doğru yapıldı, sorula-
rının yanıtları bilinmez ve yeteri kadar tartışılmaz.  Gelecek yılın bütçesi 
kadar geçmiş yılın bütçe sonuçlarını tartıştırmak da çok ama çok önem-
li. Bu nedenle biz ‘İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nde, parlamentoda 
Kesin Hesap Komisyonu kuracağımızı ve bu komisyonun başkanlığına 
da anamuhalefet partisini getireceğimize söz verdik. Bütçeyi hükûmet 
yapıyorsa ve bu parayı harcıyorsa, bu paranın doğru harcandığının he-
sabını iktidar partisi Kesin Hesap Komisyonu’nda muhalefet partisine 
verecek. “Ben parayı aldım, şuralara, şu kadar harcadım” diye hesabını 
verecek. Kesin Hesap Komisyonu başkanının anamuhalefet partisinden 
olması ve iktidar partisinin de bütçe harcamalarını ne kadar, nerele-
re yaptığının hesabını vermesi kadar değerli bir şey yok. Peki, bu ne 
demektir? Siyasetin yolsuzluklardan büyük ölçüde arınması demektir. 
“Ben geleceğim, parayı harcayacağım, iktidarım ama yarın Meclis’e gi-
deceğim, üstelik Kesin Hesap Komisyonu’na gideceğim, başkanı ana-
muhalefet partisinden, orada çoğunluk muhalefet ve ben onlara hesap 
vereceğim, o zaman benim hata yapmamam lazım” demeli iktidar. Ke-
sin Hesap Komisyonu ile bu algı ve anlayış ortaya çıkacak. 
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Biz Türkiye’nin sadece bugünü değil, geleceğini de düşünmek zorunda-
yız. Zaten siyaset kurumunun temel felsefesi de bu. Saadet Partisi’nden 
Sayın Genel Başkan Yardımcısı son derece olgun, son derece olayları 
kavrayan ve bir gelecek ufku da çizen güzel bir konuşma yaptı. “Muam-
mer Başkanımız da bu hareketle sadece Şişli’ye değil, bütün belediye 
başkanlarına katılımcı bütçe yapmanın ne kadar önemli olduğunu gös-
termiş oldu” dedi. 

Katılımcı bütçe aynı zamanda belediye başkanlarının yükünü de hafif-
letmiş olacak. Çünkü bütçe şeffaf yapılacak, kent bunu denetleyecek, 
harcamaların hesabı kentliye verilecek; dolayısıyla başkanların da çok 
fazla bir yükü olmayacak. Amaç ve harcamalar ortak belirlenecek, har-
camalar şeffaf yapılacak, hesabını veremeyeceğiniz hiçbir şey yok. Şiş-
li’nin sokaklarında, caddelerinde, kahvelerinde, parklarında rahatlıkla 
gezebileceksiniz böylece. “Aldığım her kuruşun hesabını veriyorum” di-
yorsunuz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İşte demokrasi de bu! 

Katılımcı Bütçe Konferansı’nı keyifle ve mutlulukla izledim. Gülümse-
meye ihtiyacımız var ve bunu yaygınlaştırmamız lazım. Katılımcı bütçe 
demokrasinin güçlenmesi demektir, siyasetçinin halkına hesap vermesi 
demektir. Bazen politikacılar çıkar şunu söyler: “Ne demek millete he-
sap mı vereceğiz?” Evet, efendim! Politikacıysanız millete hesap vere-
ceksiniz, millete hesap vermenin onurlu bir görev olduğunu asla unut-
mayacaksınız. Çünkü harcadığınız para sizin paranız değil; 83 milyonun 
parasını topluyorsunuz ve o parayı harcıyorsunuz. Dolayısıyla hesabını 
vereceğiniz kitle de 83 milyondur. 

Demokrasiyi geliştirdiğiniz andan itibaren göreceksiniz her alanda top-
lum huzura kavuşacak, her alanda hızla büyüyecek. Gençler geleceğe 
umutla bakacak; anneler çocuklarını severek, gülerek, eğlenerek bü-
yütecekler, yetiştirecekler, hayata kazandıracaklar; üniversiteler bilgi 
üretecek; katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Hep beraber mavi-
liklere yürüyeceğiz. 

Hepinize çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. 
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İNSAN ‘İNSANCA YAŞAMA HAKKINI’ 
ÖNCELİKLE BELDESİNDE YAŞAMALI 

HASAN BİTMEZ
SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Saygıdeğer Genel Başkan, kıymetli belediye başkanları, 
Şişli’nin değerli insanları, güzide basın emekçileri, hanı-
mefendiler, beyefendiler...

Şişli Belediyesi’nin ve Şişli Kent Konseyi’nin Benim BÜTÇEM toplantı-
sında bir aradayız. Sizleri şahsım ve Saadet Partisi adına muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. Seçen İrade-Yöneten İdare-Yönetilen Belde 
ilişkisinin demokratik katılıma ve özgür birey katkısına uygun olarak 
işletilmesine imkân sağlayan projenin toplantısına, davet noktasında 
Saadet Partimize yönelik ihtiram için Sayın Genel Başkan’a, belediye 
başkanlarımıza münhasıran teşekkür ediyorum.

Biz, ‘birlikte karar vermek’, ‘birlikte yönetmek’, ‘ortak yolla hareket et-
mek’ iradelerine zemin oluşturan, ‘insan için daha iyisi’ arayışlarını, uy-
gulamalarını öne çıkarma ve somutlaştırma fırsatı sunan her tutumu, 
tavrı ve tarzı;  ‘insani’, ‘idari’, ‘siyasi’ ve ‘hukuki’  açıdan kayda ve katkıya 
değer görüyoruz.

Partimizin ‘insana-şehre hizmet ve hürmet belediyeciliği’ anlayışında 
“Şehrimize hizmet fırsatlarına sahip insan” vazgeçilmez özne; “İnsana 
hürmet imkânlarına sahip şehir” temel hedeftir.

Belediyecilikte insan, ‘biricik olma vasfını’ da ‘insanca yaşama hakkını’ 
da öncelikle ve her yerden daha fazla beldesinde yaşamalıdır. İnsan ve 
şehir arasındaki ilişki-iletişim ve hemhal olma doğru kodlanmış refe-
ranslara, iyi belirlenmiş hedeflere, güzel tanımlanmış esaslara dayan-
mak durumundadır. Bize göre hemşehri olmak, şehirle hemhal olmak-
tır. Şehrin kuruluşuna, şehrin kurgusuna, dokusuna, ayakta kalmasına, 
şehrin insan için onurlu ve huzurlu hayat sunmasına paydaş ve ortak 
olmaktır.  

Bizim siyaset anlayışımıza göre, hiç kimseye ayırım yapmayan, ayrıcalık 
sağlamayan, adaleti temin ve eşitliği tesis eden şehir insanidir, medeni-
dir, ahlakidir, hakikidir. Emaneti ehline verme iradesinin, adil yönetme 
gayretinin, adil yönetilme talebinin, insanın şeref ve izzetini koruma 
hasletinin mümkün, muteber ve cari olduğu zemindir şehir. Sevinçten 
hüzne, doğumdan ölüme, düğünden cenazeye, iyiden güzele, doğru-
dan hakikate insanın hayatın içindeki taleplerin, beklentilerin hallerin 
ve eylemlerin çoğunu yaşadığı, gördüğü,  anladığı, kavradığı mekândır 
şehir.

Partimizin 
‘insana - 
şehre hizmet 
ve hürmet 
belediyeciliği’ 
anlayışında 
“Şehrimize 
hizmet 
fırsatlarına 
sahip insan” 
vazgeçilmez 
özne; “İnsa-
na hürmet 
imkânlarına 
sahip şehir” 
temel hedeftir.
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“Kent hayat, demektir, kenti yönetmek sanattır.” Bugün ne yazık ki Tür-
kiye’nin 30 büyükşehir, 51 il ve 922 ilçesinde istisnasız ve eksiksiz bir 
biçimde, hemşehrilerin iradesine, katkısına, etkisine, katılımına, talep, 
hak ve beklentilerine duyarlı belediyeler, yönetimler olduğunu söyle-
mek mümkün değil. 

Bugün Türkiye’nin genel yönetimindekine benzer bir bakışı, üslubu, 
ben bilirimciliği, ben yönetirim bencilliğini sergilemeyi ‘güçlü yönetim’, 
‘kudretli yönetici’ olarak gören, gösteren izan ve insaf dışı yerel yöne-
timler ve yöneticiler hiç de az değildir. 

Kenti yönetmek, yani kente hizmet etmek yerine kentin insanlarını 
yönetmeyi, kente hükmetmeyi, kenti bütün birikimiyle kendi bakışına 
zimmetlemeyi görev, yetki ve sorumluluk olarak tanımlayanlar var.

Bugün burada, Şişli’de ortaya konan örneği, hayata geçirilen iradeyi, 
birlikte bir şeyleri araştırma, kararlaştırma ve uygulama duruşunu Saa-
det Partisi olarak gerçekten önemsiyoruz. 

Nasıl ki milletin parasını, memleketin kasasını ‘izzetli emanet’ olarak 
görüyorsak, ‘şehrin bütçesini, hemşerilere hizmet parasını’ da aynı 
minvalde değerlendiriyoruz.

Bu anlamda, kentin insanlarına, kente hayat ve canlılık katanlara; ‘şeh-
re dair’ noktasında, ‘şehir için’ kulvarında irade kullanma, itiraz etme, 
teklif etme, şehrin hizmetlerini ve bütçesini birlikte yönetme/yönlen-
dirme fırsat ve imkânları sunulmasını hem gerekli hem de değerli gö-
rüyoruz.

Hazindir ki birçoğu şirketi, kurumu, şehri ya da devleti değil, insanı 
yönetmek sanır yönetici olmayı. Oysa yetki ve görevi insanları yönet-
mek değil, imkânları ve fırsatları yönetmek ve bu yönetme gayretine 
insanları da ortak etmektir. İdare etmek, istişare etmeyi; istişare etmek 
ise sorumluluk üstlenmeyi ve her sese kulak, her söze değer vermeyi 
gerektirir.
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Yönetmek, en kötü ve en yanlış öneriye bile tahammül etmek, kötüye 
tevessül ve tenezzül etmemek, iyiye teşebbüs etmek, doğruyu ve gü-
zeli taahhüt etmek niyet ve gayretini gerektirir. İyi yönetici, kendisinin 
yönetilmesine, yönlendirilmesine izin veren, her şeyi bilmesinin müm-
kün ve her şeyi kendisinin yapmasının doğru olmadığını görendir. Bel-
desinin insanlarına, yani hemşerilerine birlikte yönetme, yönetime ka-
tılma, yönetim süreçlerine katkı sunma, denetim mekanizmalarının asli 
öznesi ve vazgeçilmez bileşeni olma fırsat ve hakkı sunmak zorundadır.
Bu türden fırsat ve imkânlar; demokratikleşmede motivasyon, özgür-
leşmede moral, sivilleşmede kararlılık, şeffaflığa dair tecrübe, saydam-
lığa dair irade, hesap vermede-hesap sormada kalite sonuçlarını üretir.

Şehirde birlikte yaşayanların şehri yaşanabilir kılmak noktasında birlik-
te sorumluluk alması, sistemin demokratikliğine, insanın özgürlüğüne 
karine teşkil eder. İnsana, insanca yaşamaya, insanın haklarına, huku-
kuna, onuruna sığınak ve dayanak olmayan şehir, insana sırt dönmüş 
şehirdir, ölü şehirdir. O şehrin katili de bu kitlesel cinayetin faili de bel-
lidir. Kötü yönetim, bencil yönetici…

Biz, ‘yönetene erişimin kolay, seçenlerle temasın sürekli, yönetime kat-
kı ve katılımın rutin olduğu’ siyaset sosyolojisini hem elzem hem de 
erdem görüyoruz. Ne yapılacağına, niye yapılacağına, ne zaman yapı-
lacağına, ne kadara ve nerede yapılacağına dair icraat odaklı soruların 
cevaplarını sadece seçilenler verdiğinde yönetme değil, dayatma söz 
konusudur.

Biz, Şişli’nin belediyesi ve kent konseyi ile başkanı ve insanıyla, şehri ve 
hemşehrisiyle ortaya koyduğu, Benim BÜTÇEM çalışmasını ve çabasını 
hem saygıya hem de katkıya değer görüyoruz. Emeği geçenlerden, fikri 
ve fiili zeminde katkı üretenlere hasbi takdirlerimizi ifade ediyoruz. Bi-
zim belediyecilik anlayışımıza yakın ve yatkın bu türden uygulamalara 
şahit olmak, hem onur hem de gurur verici…

Sayın Genel Başkan’a ve değerli haziruna saygı ve hürmetlerimi ifade 
ediyorum.
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KATILIMCI BÜTÇE 
“BENİM BÜTÇEM” 

SUNUMU
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TEMSİLİ DEMOKRASİDEN DOĞRUDAN DEMOKRASİYE 
BİR ARAÇ: KATILIMCI BÜTÇE

GÖNEN ORHAN
ŞİŞLİ KATILIMCI BÜTÇE ÇALIŞMA GRUBU ADINA

Temsili demokrasinin, genel oy hakkı üzerinden seçimlere yüklediği rol-
le biçimlenen genel ve yerel iktidarlar, delege edilen meclis üyeleri ve 
başkanlarla oy verenin iradesinde süreklilik sağlıyor mu? 

Dört veya beş yılda bir, oy hakkıyla seçimlerde baş tacı edilen seçmen, 
vatandaş olarak seçim sonrasına sesini ve sözünü taşıyabiliyor mu? Se-
çimle gelen iktidarın yatırım ve faaliyetlerini biliyor, inceliyor ve düşün-
celerini söyleyebiliyor mu?

Devamla kendisi için oluşturulduğu iddia edilen bütçe ayrıntılarına va-
kıf mı? Bütçe gelir ve giderleri, bütçe harcamalarının dağılımı hakkında 
bilgisi var mı? Ve de bir adım daha ileri giderek bütçeyi izliyor, denetli-
yor ve hesap sorabiliyor mu?

İşte Şişli’de katılımcı bütçe bu soruların etrafındaki tartışmalarla başla-
dı. Öncelikle Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu oluşturularak ilk hazırlıklar 
Şişli Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile paylaşıldı. Genişleyen Çalışma 
Grubu ile bir yıl sürecek bir yolculuk hazırlıklarına başladık.

Yolun başında, çok temel ve basit sorular sorduk?

• Vergileri kim ödüyor? Vergi ödeyen komşularımız, vergilerin nereye 
gittiğini, nasıl harcandığını biliyor mu?

• Bütçe, komşularımızın ihtiyaç ve önceliklerine, yerelin-mahallenin 
ve Şişli’nin ihtiyaçlarına göre biçimleniyor mu?

• Vergi gelirlerinden oluşan bütçe, komşularımızın ihtiyaç ve öncelik-
lerine göre harcanıyor mu?

• Daha da önemlisi yapılan harcamalar izleniyor mu, denetleniyor 
mu, hesap alınıp-sorulabiliyor mu?

Temsili demokrasinin katılım yabancılaşmasını doğrudan demokrasiyle 
aşabilmek için, komşularımızın, uzakta bir yerlerde olan belediye büt-
çesini, mahalle ve evinde varlığını hissedeceği toplumsal faydayla ele 
almak gerçekçi bir başlangıç adımı olabilirdi. Şişli Belediyesi bütçesinin 
bilinmeyen bir yerden bilinebilecek mahalleye inmesi, komşularımızın 
kendisi için ve günlük tüketilen bir araç olarak tasarruf edebileceğini 
anlatmak zorlu bir çıkış olacaktı. Fakat kent hakkı üzerinden komşu 
iradesini bütçeye yansıtabilecek araçları Bütçe Hakkı başlığında oluş-
turabilirsek, katılımcı demokrasiyi uygulayarak doğrudan demokrasi 

Katılımcı 
Bütçe dar an-
lamda, beledi-
ye bütçesinin 
bir kısmının 
mahalle ve 
komşularımız 
tarafından 
yapılmasıdır.
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adımlarını atabilirdik ve de öyle yaptık. Yani bütçe araç, katılım esas 
olmalıydı. Bu amaçla katılımcı bütçe yolculuğu başladı.

Nedir katılımcı bütçe?
Dar anlamda, belediye bütçesinin bir kısmının mahalle ve komşularımız 
tarafından yapılmasıdır.

Geniş anlamdaysa belediyenin Stratejik Plan ve Performans Planı’na 
bağlı kalarak, bir sonraki yıl (2022) belediye bütçesinin zorunlu giderler 
(ücret, faiz, sabit giderler vs.) dışındaki, harcanabilir yatırım ve faaliyet-
lerini dikkate alır.

Bunun içinse mahalle toplantılarında mahalle bazlı ihtiyaç ve öncelikle-
rin dikkate alınarak, doğrudan demokrasinin gereği mahallede ve kent-
te yaşayanların doğrudan seçeceği Mahalle Bütçe Komitesi (MBK) ve 
Şişli Bütçe Komitesi  (ŞBK) yapıları, komşularımızın bir araya gelerek 
iradelerini yansıtabilecekleri temel yapılar olarak kurgulandı. 

Bu düşünceleri tartışmak amacıyla ön hazırlıklar olarak, 

99 Çalışma Grubu toplantısı, paydaşlara 12 sunum, 28 kate-
goride yedi yuvarlak masa toplantısı, iki gönüllü toplantısı ve 
muhtar ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu hazırlık ve tartışmalar-
dan çıkan kararlar yol haritamızı belirledi. 

Bu hazırlıklara paralel olarak katılımcı bütçe konusunda dünya literatü-
rünü tarayarak iyi ve başarılı örnekleri incelerken olabilecek muhtemel 
zaafları da tartışmaya çalıştık. Bu süreçteki en önemli keşfimiz, Madrid 
Belediyesi’nin öncülük ettiği Consul Project web portalını öğrenerek 
kaynakçımıza dâhil etmek oldu. Açık kaynak kod olarak tasarlanan bu 
site yazılımını ücretsiz alarak www.benimbutcem.com sitesini gerçek-
leştirdik. Bu bize sandıklar kurarak oylamaları gerçekleştirme yanında 
dijital olarak da oylama yapabilme olanağını getirdi. Yine bu süreçte 
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Yves Cabannes’a ait KATILIMCI BÜTÇE ile Başka Bir Şehir Mümkün kita-
bını, telif ücreti ödemeden Otonom Yayınları’nın ücretsiz çeviri deste-
ğiyle de Türkçeye kazandırıp konferansımıza yetiştirdik.

Ardından 25 mahallede toplantılar yaparak amacımızı anlatıp Mahal-
le Bütçe Komitesi (MBK) ve Şişli Bütçe Konseyi (ŞBK) seçimlerini ger-
çekleştirmek için sahaya çıkıldı. Mahalle Bütçe Komitesi, mahallenin 
ihtiyaçlarını anlayıp, önceliklerini belirleyecek en temel yapıtaşıydı. 
Oluşumu için hem mahalledeki seçilmiş ve atanmış aktörlerle hem de 
sesi çıkmayan incinebilir gruplara kota uygulayarak en demokratik ve 
en kapsayıcı bileşen olması hedeflendi. Hazırlık safhasında gerçekleştir-
diğimiz yuvarlak masa toplantılarından en uygun bileşimin nasıl olacağı 
ortaklaşa belirlendi. Bu yapılanma, tam da aşınan temsili demokrasiyi 
mahallede katılımla doğrudan demokrasiye taşıyan aktif vatandaş ira-
desiydi.

ŞBK ise, MBK’lar tarafından mahalle düzeyinde belirlenen görüş ve 
önerileri ortak bir havuzda toplayıp değerlendirerek, katılımcı bütçe 
sınırları içerisinde ortaklaştırıp Şişli Belediyesi’ne sunacak diğer bir te-
mel yapıtaşı olarak benimsendi. MBK seçimlerinde en fazla oyu olan bir 
erkek ve bir kadın sözcü ve iki doğal üyeden oluşan 52 kişiyle Şişli Bütçe 
Konseyi, belediye bütçesini hem irdeleyen hem de katılımcı bütçeyi su-
nan yapı olarak, söz ve kararını temsilci olarak değil MBK iradesi olarak 
yansıtan bir yapılanma.

Aşağıdaki tabloda görüleceği gibi yerel seçimlerle gelen muhtar, kamu 
otoritesi tarafından atanan okul müdürü, aile hekimi ve cami hocası 
yanında, mahallede bulunan okulların, okul aile birliği gibi veli yapılan-
ması, yine mahallede varsa cemevi ve kilise temsilcileri, spor kulübü 
ve diğer sivil oluşumların, MBK içerisinde aktif vatandaşın sesinin daha 
çok duyulabilmesi için doğrudan bileşen olarak, MBK’nın sayısal olarak 
üçte bir oranını geçmemesi benimsendi. MBK’nın üçte ikisi ise mahal-
lede yaşayan komşularımız arasından, sesi çıkamayan veya az çıkan 
incinebilir gruplara kota uygulanarak oluştu. Kotalar, ev kadını, engel-
li,yedi yaşından 18 yaşına kadar çocuklar, 18-35 arası gençler, göçmen, 
emekli, esnaf, Şişli’ye dışardan gelen çalışanlar, doğal üye olarak LGBTİ+ 
temsilcisinden oluştu. Mahalleler arasında nüfus farkını MBK’ya yansı-
tabilmek için her 5 bin nüfus için bir fazla üyenin yapılanmaya girmesi 
benimsendi. 

Mahalle toplantılarının ardından gerek Mahalle Bütçe Komitesi (MBK) 
gerekse Şişli Bütçe Konseyi (ŞBK) seçimlerine geçildi. Mahalle muhtar-
lıklarında kurulan sandıklar ve www.benimbutcem.com sitesi üzerin-
den oylamalar gerçekleştirildi. Mobil sandık aracı oylama sürecindeki 
diğer bir yöntemimiz oldu.

MBK ve ŞBK’ların oluşmasından sonra, Şişli Belediyesi 2022 bütçesinin 
ne kadarının hangi ihtiyaçlar için harcanacağına sıra gelmişti. Nasıl yap-
malıydık? 
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Hem geleneksel hem de dijital yöntemleri bir arada kullanarak gerek 
mahalle toplantılarında gerekse www.benimbutcem.com sitesinde 
öncelikler çağrısı yapıldı. Bunun için her iki yöntemde kullanılacak Ma-
halle ve Şişli Bilgi Kartı oluşturularak komşularımıza sunuldu. Paydaş 
toplantılarında katılımcı bütçenin hangi temalardan oluşacağı tartışma-
larında öne çıkan sosyal destek, sağlık, spor, eğitim, kültür, çevre, park 
bahçeler, hayvan hakları, kentsel üstyapı, afet yönetimi tema başlıkları 
dikkatle bilgi kartları dolduruldu. Gerek mahalle toplantılarında gerek-
se web sitesinde her komşumuzun önceliği, doldurdukları bilgi kartla-
rında puanlanarak hem mahallenin hem de Şişli’nin ihtiyaç ve öncelik-
leri belirlenmiş oldu. 

Bilgi kartları her mahallede önceliği Şişli önceliğiyle kıyaslamaya ve Şişli 
Belediyesi bütçesi yatırım ve faaliyetleriyle mukayese edebilme imkâ-
nını verdi. 
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Sonuç olarak, 800 milyon TL olan 2022 Şişli Belediyesi Bütçesi’nin yüz-
de 14,17 si olan 113.324.950 TL’si katılımcı bütçe olarak belirlenmiş 
oldu.

Bu ise, 2022 Yılı Performans Programı maliyetinde 219.805.000 TL olan 
yatırım ve faaliyetlerin yüzde 51,56’sı demekti. Dünyayla karşılaştırdı-
ğımızda ise:

• New York katılımcı bütçe kişi başı: 5 Dolar
• Seul katılımcı bütçe kişi başı: 5 Dolar
• Madrid katılımcı bütçe kişi başı: 36 Dolar
• Paris katılımcı bütçe kişi başı: 50 Dolar
• Şişli katılımcı bütçe kişi başı: 51 Dolar1 

• São Bernardo do Campo  (São Paulo – Brezilya) katılımcı bütçe kişi 
başı: 145 Dolar rakamlarını görmekteyiz.

Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi ve gönüllüler işbirliğiyle oluşan Şişli 
Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu bir yıllık süren zor bir yolculuğun sonun-
da eksikleriyle, Şişli Katılımcı Bütçe deneyimini sonuçlandırmış oldu. 
Amaç, bir taraftan işleyişi kurumsallaştırmak, diğer taraftan da Mahalle 
Bütçe Komiteleri ve Şişli Bütçe Konseyi ile doğrudan demokrasinin Şiş-
li Belediye Bütçesi üzerinden anlaşılır, uygulanabilir ve aktif yurttaşın 
kent hakkını kullanabileceği bir deneyiminin mümkün olacağını göster-
mekti. Ve zor da olsa bunu başardık. Hedefimiz ise, katılımcı bütçenin 
Yerel Yönetim Reformu’nun temel dayanaklarından biri olması ve Peru, 
Portekiz ve Seul  örneklerinde olduğu gibi anayasa ve yasalara girmesi.

Zor bir yolculuğu araştırarak, müzakere ederek, emek vererek Şişli Be-
lediye Başkanı Muammer Keskin’in toplumcu belediyeciliğe olan inancı 
ve Şişli Kent Konseyi’nin katılımcı işbirliğiyle neredeyse sorunsuz ger-
çekleştirdik. Teşekkürlerimizle…

 1 Bu rakam, Şişli 2022 Katılımcı Bütçesi’nin hazırlandığı 15 Eylül 2021 tarihinde 8,35 TL olan Dolar kuru baz alınarak 
hesap edilmiştir. 
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KATILIMCI BÜTÇENİN 
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KATKISI
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ŞİŞLİ KATILIMCI BÜTÇE MODELİ, DÜNYA ÇAPINDAKİ 
DİĞER MODELLER ARASINDA DAHA BASKIN 

BİR EĞİLİMDE  

PROF. DR. YVES CABANNES 2 
ŞEHİR PLANCISI

Sözlerime başlarken çok sevdiğim şehir olan İstanbul’un 
Şişli Belediye Başkanı’nı tebrik etmek istiyorum. Hem 
sizi hem de ekibinizi, Türkiye tarihinin en önemli katılım-
cı bütçeleme girişiminden birini başlattığınız için tebrik 
ederim.  

Sözlerime kitabın içeriğinden ve kapsamından bahsederek başlamak is-
tiyorum. Böylece kitabı okumak isteyen siz okurlarına neler keşfedece-
ğiniz hakkında fikir verebilirim. Kitabımda bir yazısı yer alan Paris Bele-
diye Başkanı Anne Hildalgo’ya göre katılımcı bütçeleme, vatandaşların 
güvensizliğinin ortadan kaldırılmasının ve vatandaşların şehrin siyasi 
işlerine katılmasının sağlanmasının bir yoludur. 

Benim bakış açıma göre ise katılımcı bütçe, aynı zamanda demokra-
sinin güçlendirilmesini ve vatandaşların kendi haklarını elde etmesini 
de sağlar. 

Kitabı incelediğinizde katılımcı bütçenin aşağıdaki bölümlere ayrıldığını 
görebilirsiniz. Kitapta ilk olarak katılımcı bütçenin 30 yıllık tarihini an-
lamanıza yardımcı olacak bazı sorun ve araçları ve bu konu hakkındaki 
muhtemelen en kapsamlı arşivi bulacaksınız. Bu 30 yılı değerlendir-
diğimizde karşımıza çıkan en önemli sonuç, katılımcı bütçenin tek bir 
modelden daha fazlası olduğudur. Muhtemelen diğer ülkelerden ilham 
alarak Şişli’de başlattığınız uygulamaysa bu konuya getirilebilecek çok 
sayıdaki çözümden biridir ve oldukça ilgi çekicidir. 

İşin özünde katılımcı bütçeleme, öncelikle demokrasiyi güçlendirme-
nin ve daha da demokratik hale getirmenin bir yoludur. Bu süreç Porto 
Alegre’de bu şekilde başlamıştır ve hâlâ devam etmektedir. Öte yandan 
sizin oluşturduğunuz katılımcı bütçeleme modeli, vatandaşların duydu-
ğu güvensizliği ortadan kaldırmak ve onlarla yeni ilişkiler kurmak için, 
katılımcı bütçelemeyi hayata geçiren dünya çapındaki 5 bin belediye-
deki model arasında çok daha baskın bir eğilimdedir. Çözüm fikri için 
koyduğunuz tutar, yapılan işlerin büyük bir kısmı için oldukça önemlidir. 
Nispeten daha az önem taşıyan, ancak hâlâ devam etmekte olan üçün-
cü eğilimse demokrasiyi, yönetimi ve iyi bir yönetişimi, demokratik 
hale getirmesinin ötesinde, şehrin finansal yönetimini iyileştirmeyi 
konu alır. 

Katılımcı 
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2 Prof. Dr. Yves Cabannes’ın Another City is Possible With Participatory Budgeting isimli kitabı, Katılımcı Bütçe ile 
Başka Bir Şehir Mümkün ismiyle Türkçeleştirilerek Şişli Belediyesi tarafından yayınlandı. 



33

Kitapta çeşitlilik kavramını daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bir dizi 
aracı inceledikten sonra, keşfedeceğiniz ve büyük ihtimalle benzerini 
bulamayacağınız diğer bir önemli kısımsa dünyanın dört bir yanındaki 
farklı şehirlerde yaşayan meslektaşlarımın yazdığı veya yazımına kat-
kıda bulunduğu 14 hikâye, başka bir deyişle 14 anlatıdır. Başta ABD 
ve sonrasında Afrika, Asya ve Avrupa’da görülen bu örnekler, katılımcı 
bütçeleme modelinin tüm dünyada denenmiş olduğunu gözler önüne 
sermektedir. Bu örneklerde, ilham verici olduğunu umut ettiğim bazı 
hikâyeler bulacaksınız. Bu hikâyelerden ders çıkarılabilir veya bunları 
kendi deneyimlerinizle daha da zenginleştirebilirsiniz. 

Kitabın üçüncü bölümü, fikirlerimin temelini oluşturan ve bu sunumla 
analizi ortaya çıkaran başlıca konular hakkındaki belgeleri içermektedir. 
Bunlardan biri, kaynaklara ve gösterilen çabalara rağmen çok sayıda 
katılımcı bütçeleme uygulamasına devam edilemediği, durduruldu-
ğudur. Bu uygulamalar zaman zaman tekrar hayata geçirilirse de söz 
konusu durumun gerçekleşme sıklığı oldukça nadirdir. Bu uygulamaları 
tasarladığınız ve denediğiniz ilk aşamada bu konuya ağırlık verebilirsi-
niz. Kitap, bu süreçte katılımcı bütçeleme uygulamalarını sürekli hale 
getirmek için faydalanabileceğiniz temel kurallara da yer vermektedir. 

Diğer bir konu, katılımcı bütçeleme modeli verimli bir şekilde hayata 
geçirildiğinde, hem yeni yönetişim biçimleri hem de bireylerin beledi-
ye meclislerinde ve projenin uygulamasına yönelik ortak yönetimlerde 
fikirlerini daha organize bir şekilde ifade edebileceği yeni yollar sunma-
sıdır. Bu noktada da yine pek çok farklı çözüm seçeneği arasından se-
çim yapabilirsiniz. Ele alınan konulardan bir diğeri, katılımcı bütçeleme 
modelinin bir süreç olması nedeniyle, daha fazla ilerleme kaydetmek 
istediğinizde - başta da bahsettiğim gibi - bu aşamada daha radikal ol-
manıza olanak tanımasıdır. Böylece gelişiminize devam etmek istediği-
nizde uygulamaya geçirebileceğiniz daha fazla fikre sahip olabilirsiniz. 
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Artık Türkçe çevirisi de mevcut olan bu kitabı eşsiz kılan şey, bu konuda-
ki tüm kaynakları bir araya toplamasıdır. Gösterilen kaynak türlerinden 
ilki, konuyla ilgili yayımlanan çok sayıda kitabı ele almaktadır. Bunlar 
arasında kitaplığınızda mutlaka bulunması gereken 20 kitabı, sizler için 
seçtim ve edinebileceğiniz şekilde açıklamalarıyla beraber paylaştım. 
Bir diğer kaynak türü, katılımcı bütçeleme modelinin dünyanın farklı 
şehirlerinde neyle ilişkili olduğu konusunda, yani bir bakış açısı kazan-
manıza yardımcı olacak erişilebilir film seçkileridir. Bunlardan üçüncüsü 
ise kendinizi geliştirebileceğiniz, yeni bilgiler öğrenebileceğiniz ve fikir 
alışverişi yapabileceğiniz web siteleridir. Benim isteğim, sizlerin güçlü 
bir katılımcı bütçeleme modeline sahip olması ve projelerinizi hayata 
geçirdiğinizde, KATILIMCI BÜTÇE ile Başka Bir Şehir Mümkün başlıklı 
kitabımın bir sonraki baskısında derlenen uygulamalar arasında, Şişli 
Belediyesi’nin ve belki de Türkiye’deki diğer belediyelerin yer almasıdır. 

Hepinize bol şans diliyorum! Bu kitapla birlikte bana da sizle çalışma 
fırsatı sunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Benim için oldukça 
keyifli ve eğlenceli bir süreç oldu. Lansmanınızda başarılar diliyor, güçlü 
bir katılımcı bütçeleme modeline sahip olmanızı umuyorum. Çok yakın-
da tekrar görüşmek üzere…

Benim iste-
ğim, kitabımın 
bir sonraki 
baskısında 
derlenen 
uygulamalar 
arasında, 
Şişli Beledi-
yesi’nin ve 
Türkiye’deki 
diğer bele-
diyelerin yer 
almasıdır.
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KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİK AÇISINDAN 
KATILIMCI BÜTÇE  

PROF. DR. BURHAN ŞENATALAR

Değerli dinleyiciler, hepinizi sevgiyle saygıyla 
selamlıyorum...

Bugün sabahki oturumda bir arkadaşımız Katılımcı Bütçe Konferansı 
için, “Tarihi bir gün oluyor” dedi. Bence de tarihi bir gün oluyor. En 
azından Şişli ve İstanbul için… Aslında diyebilirim ki Türkiye için. Neden 
böyle düşündüğümü konuşmamın ilerideki bölümlerinde biraz daha 
açacağım.

Yıllardır Türkiye'de yerel yönetimlerle ilgili çok sayıda toplantı yapıldı 
ve bu toplantılarda uzun süre iki konu çok önemli olarak ele alındı. Bi-
rincisi, yerel yönetimlerin özerkliği konusu; yerel yönetimlerin aslında 
ülkemizde çok ağır bir vesayet altında oluşu bilinen bir sorun. Bu konu 
üzerinde çok konuşuldu, çok yazıldı. İkinci çok önemli konuysa yerel 
yönetimlerde katılım konusu oldu. Geçmiş yıllarda katılımcı bütçe bu-
günkü kadar gündemde değildi, uzun bir süre katılımın başka yolları 
araştırıldı ve konuşuldu.  

Bu konular üzerinde çok konuşuldu, çok yazıldı. Somut olarak ne değiş-
ti, ne kadar yol alındı diye soracak olursak, olumlu bir yanıt veremiyo-
ruz. Türkiye’de birçok konuda olduğu gibi,  yerel yönetimler konusunda 
da sorunları ve çözüm yollarını saptamak ve öneri getirmek konusun-
da çok eksik yok. Ancak, merkezi yönetimde iktidar olan güçler yerel 
yönetimlerin güçlenmesini sağlayacak adımları atmaktan kaçınıyorlar. 
Hatta bazı dönemlerde yerel yönetimlerin kısıtlı olanakları bile zayıfla-
tılıyor. Yani sürekli ileri gidiş sağlanamadığı gibi, zaman zaman kötüye 
gidişlerle karşılaşıyoruz. Şu anda da zaten aşırı müdahalelerle ve kötü 
gelişmelerle karşılaştığımız bir dönemin içinden geçiyoruz. Türkiye'de 
birçok yerel yönetimin seçimle gelmiş başkanının yerine tepeden inme 
kayyım atanması, geriye gittiğimizin en açık ispatıdır. 

Yine tam konumuzla ilgili olmasa da bağlantısını kuracağım başka bir 
olay var: Bugün, yani 6 Kasım’da, bundan tam 40 yıl önce YÖK düzeni 
başladı. YÖK düzeni çok kötü bir biçimde başladı, zaman içinde bazı 
sınırlı düzelmeler kaydedilse de son yıllarda tekrar geriye doğru gittik. 

Bugün Boğaziçi Üniversitesi’ndeki direnişe karşı gösterilen kaba saba, 
anlayışsız, antidemokratik, baskıcı tutumla yerel yönetimlere kayyım 
atayan tutum aynı tutumdur. İkisi de demokrasiye inanmayan, katılıma 
inanmayan, insanların katılımını önlemeyi ve iradelerinin baskı altına 
alınmasını gerekli gören, çağdışı bir zihniyettir. Ancak, her şeye rağmen 
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bir yerlerden çiçek fışkırabiliyor. Katılımcı bütçenin Şişli’de başlatılmış 
olması ve bu noktaya gelmesi de çok umut veren bir gelişme.

Biraz önce izlediğimiz Prof. Dr. Yves Cabannes’ın dikkat çektiği bir nokta 
vardı: “Birçok yerde katılımcı bütçeleme daha sonra durdu ve sürdü-
rülemedi” dedi. Katılımcı bütçenin sürdürülebilir olması çok önemli ve 
bugün konferansta dinlediğim konuşmalar ve bir yıldır yapılan çalışma 
bana Şişli’de bu işi mutlaka sürdüreceğimiz inancını veriyor. Bu işten 
vazgeçme hakkımız yoktur! Çünkü Türkiye'nin demokratikleşme süre-
cinde çok önemli bir kapı açılmıştır.

Söylediğim gibi, geçmişte de ilke olarak katılım hep savunuldu, fakat 
somut olarak katılımın hayata nasıl geçirileceği konusunda çok fazla 
model geliştirilemedi. Bundan 30 yıl önce, 1991 yılında, Sosyal De-
mokrat Dergi’de yayınlanan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
yapan Sayın Murat Karayalçın'ın bir yazısından bir pasaj okuyacağım. 
Karayalçın bu makalede ‘proje demokrasisi’ kavramını kullanıyor ve 
şöyle devam ediyor: “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak anlamlı her 
konuda uyguladığımız ve uygulayacağımız projeleri, o projelerden etki-
lenen insanlarla birlikte karara bağlamaktayız. Belediye, aslında yasa-
lara göre tamamen kendisinin karar vereceği bir alanda yetkisini yarı 
yarıya paylaşmaktadır. Alınan kararlar, karar kurulu defterine geçirilip 
imzalanmakta, bunları uygulama düzeyi her ay yapılan toplantılarda 
değerlendirilmektedir, proje demokrasisi dediğimiz bu modeli bugün 
Ankara'da 10 projede uygulamaktayız. Bunların toplam alanı 4 bin 700 
hektar, muhatabı olan Ankaralı ise 410 bindir.” 

Karayalçın’ın anlattığı model, bugünkü modelden çok farklı ama eğer 
uygulanmaya devam edilseydi, 30 yıl sonra bugün toplum olarak çok 
daha ileri bir noktaya da gelmiş olabilirdik. Öyle bir noktaya ne gibi ne-
denlerden dolayı gelemediğimiz sorusu da çok önemli. Katılımın ger-
çekleşmesi için, elbette öncelikle katılım düşüncesine toplumun, mer-
kezi yönetimin ve yerel yönetimlerin sahip çıkması gerekir, en azından 
merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin toplumsal taleplere uyması, 
engelleyici olmaması gerekiyor. Daha iyi bir olasılık, idarenin isteme-
nin ötesinde bu değişime öncülük etmesi, belirli yetkilerini paylaşma 
sürecini başlatması. İşte Şişli’deki durum bu: İdare istedi ve öncülük 
etti. Ne var ki katılımın anlamlı bir şekilde gerçekleşmesi için toplumsal 
kesimlerin de istemesi ve sorumluluk alması da ikinci koşul. 

Toplumun katılıma bakışıyla ilgili olarak 2019 yılında bir araştırma3 ya-
yınlandı . Bu araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘zamanın 
kullanılması’, yani toplum olarak boş zamanlarımızı nasıl kullandığımıza 
dair veriler değerlendirilmişti. TÜİK’te bu konudaki veriler 25 bin kişiyi 
kapsıyor. Bu sayının içinde bir grup hiçbir işte çalışmayan insanlardı. 
Araştırmayı yapan ve makaleyi yazan akademisyen, çalışmayan grubu 
bir kenara ayırmış ve kalan 10 binden fazla çalışan insanın boş zamanı-
nı nasıl değerlendirdiğine, sivil toplum kuruluşu (STK) çalışmalarına ne 
kadar katıldıklarına bakmıştı. Araştırma şu gibi ilişkileri saptamıştı: STK 
çalışmalarına erkekler kadınlardan, evlilerse bekârlardan daha fazla 

Katılımın 
anlamlı bir 
şekilde ger-
çekleşmesi 
için toplumsal 
kesimlerin de 
istemesi ve 
sorumluluk 
alması ikinci 
koşul. 

3 Esra Doğan, 2019, “Toplumsal Katılımı Belirleyen Faktörler: Türkiye’de Katılımcı Bütçenin Uygulanabilirliğine Dair 
Bir Sorgulama”. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 21, Sayı 1. 
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zaman ayırıyordu. Ayrıca öğretim düzeyi ve yaş arttıkça, STK faaliyet-
lerinde katılım artıyordu. Ancak, 60 yaşından sonra tekrar katılım aza-
lıyordu. Bu araştırmayı yapan akademisyen, “Ben çok şüpheliyim, eğer 
tablo buysa, katılımcı bütçenin Türkiye'de gerçekleşmesi zor” demişti. 
Ancak, araştırmacı katılımcı bütçe modelinin STK tabanlı varyantını dü-
şünerek, bu sonuca varıyordu ve tartışılması gereken nokta da buydu.

Şişli Belediyesi’nin öncülük ettiği model ‘doğrudan halk tabanlı’ bir mo-
del. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü mahallelerdeki 
seçimlerde belirlenen sözcüler, gerçekten o mahallede yaşayan insan-
lar, dolayısıyla mahallelerinin sorunlarını biliyorlar, seçimle geldikleri 
için de komşularına hesap vermek zorundalar. Bizler STK tabanlı ka-
tılımcı bütçe modeli için iyimser veya kötümser oluruz; bu başka bir 
konu. Fakat Şişli’de, katılımcı bütçe çalışmasının mahalle tabanlı olması 
son derece önemli. Bu kararın alınmış olması, bence burada çok sağ-
lam bir temel atıldığını gösteriyor. Bu modelin STK temelli modele göre 
daha üstün olduğuna inanıyorum ve yukarda değinilmiş olan süreklilik 
gereksinimi açısından önemli bir üstünlük sağladığını düşünüyorum. 

Şimdi modelin Şişli’deki uygulaması hakkında biraz daha ayrıntıya gir-
mek istiyorum. Ben de Şişliliyim, 42 yıldır Şişli ilçesinde ikamet ediyo-
rum. Dolayısıyla hem kendi mahallemde, hem de başka mahallelerde 
düzenlenen ‘Benim BÜTÇEM’ mahalle toplantılarının birkaçına gittim. 
Bu işin mahallelerde nasıl karşılandığını çok merak ediyordum ve şunu 
büyük bir umutla gördüm ki, toplum konuya çok ilgi gösteriyordu. Şiş-
lililer toplantılarda aktif bir katılım gösterdiler, sordukları sorular ve 
getirdikleri öneriler de ayağı yere basan, gerçekçi nitelikteydi. Mahal-
lelerde dile getirilenler birer talepti, ama kimi talepler arasında çelişki, 
uyumsuzluk olabiliyordu. Örneğin 19 Mayıs Mahallesi'nde, Hayrettin 
Karaca Parkı’nda bir grup köpeklerden şikâyetçiydi ve neredeyse “Parka 
köpekler hiç alınmasın” diyorlardı. Bir grup hayvanseverse bunun tam 
tersini söylüyordu. 
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Bütün sürecin sonucunda ortaya çıkan Şişli Belediyesi 2022 Katılımcı 
Bütçesi’ni inceledim ve bu parkla ilgili bir ara formül bulunduğunu gör-
düm. O parkta bir düzenlemeye gidilecek, köpeklerin daha rahat koşa-
bileceği özel bir alan yapılacak, köpeklerden rahatsız olan insanlarsa, 
parkın diğer tarafını kullanacaklar. Bunun uygulamada ne kadar yararlı 
olacağı, şu anda bir soru işareti, ama kurulan katılımcı, müzakereci mo-
del temelde sağlam olduğu için zaman içinde revizyona, geliştirilmeye 
ve güçlendirmeye açık olacak.

Şişli’de bizim açımızdan hedef çok net, modeli güçlendirmek ve derin-
leştirmek. Ayrıca bu model zaman içinde toplumun yönetimi denetle-
mesi konusunda da olumlu bir örnek oluşturacak ve başka denetleme 
kanallarını da açacak. Uygulaması tamamlanmış bütçenin denetimi de 
çok önemli. Merkezi devlet bütçesiyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Kesin Hesap Komisyonu önerisini anla-
tırken vurguladığı gibi, uygulaması bitmiş olan bütçenin denetlenmesi 
meselesi de Türkiye'de son derece zayıf. 

Örneğin, TBMM’de şu anda 2022 bütçesi görüşülüyor, 2021 bütçe 
uygulamasıysa henüz bitmedi. Uygulaması bitmiş olan bütçe 2020 
bütçesidir, dolayısıyla o bütçeye ilişkin kesin hesapların Bütçe Komis-
yonu’nda ve Genel Kurul’da geniş biçimde görüşülmesi gerekli, ama 
bu yapılmıyor ve konu yüzeysel biçimde geçiştiriliyor. Hatta uzun yıllar 
Kesin Hesap Kanunu tasarısı, Meclis’e dört veya beş yıl gecikmiş olarak 
gelirdi, o arada o bütçeyi kabul etmiş ve uygulamış iktidar çoktan düş-
müş olurdu. Denetleme o kadar zayıftı.

Katılımcı bütçe uygulamasıyla ilgili önemli bir nokta da, işin içinde olan 
herkesin olabildiğince bilgi sahibi olması gereğidir. Zamanla genel eleş-
tiriler ve genel taleplerin ötesine geçmemiz, izleme ve denetleme ko-
nusunda uzmanlaşmamız gerekli. Hatta bence mahallelerde bu konuy-
la, bütçe terminolojisi ve bütçe mantığıyla ilgili eğitimler verilmeli ki, 
ileride başka arkadaşlarımız da aday olduklarında konu hakkında bilgi 
sahibi olarak göreve başlasınlar, önce Mahalle Bütçe Komitesi’ne, son-
ra da Şişli Bütçe Konseyi’ne geçebilsinler. 

Son olarak, kaynak tahsisi ve ekonomik değerlendirme meselesini ele 
alacağım. Türkiye’nin büyük devlet projeleri için ekonomik değerlen-
dirme tecrübesi çok zengin. Karayolları Genel Müdürlüğü karayolu, tü-
nel, köprü, viyadük gibi yatırımlarda çok deneyimli, bunların hepsini 
50-60 yıldan fazladır çok iyi yapabiliyor. Aynı şekilde Devlet Su İşleri 
santral veya baraj yatırımlarının değerlendirmesini çok iyi yapabiliyor. 
O terminoloji, o donanım ve o kadrolar var. Fakat çok iyi bilindiği gibi, 
mesele siyasi iktidarda bitiyor. Tüm o güzel ve sağlam projelere karşın, 
ekonomik olarak geçerli olmayan, örneğin hiç anlamı olmayan, gereksiz 
yere yapılmış ve devamlı zarar eden havalimanları çıkıyor. Bu bize şunu 
gösteriyor: Teknik kısmı önemlidir, çok önemlidir, ama nihai siyasi karar 
her şeyi batırabilir. Dolayısıyla siyasetçinin denetlenmesi tekrar önem 
kazanıyor. 

Şişli 2022 
Katılımcı Büt-
çesi’nin Şişli 
Belediyesi’nin 
800 milyonluk 
toplam büt-
çesinin yüzde 
14’ü oluşu 
çok önemli, bu 
oranın altını 
çizmek lazım.
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Şişli 2022 Katılımcı Bütçesi’ne baktığımı söylemiştim, katılımcı bütçenin 
Şişli Belediyesi’nin 800 milyonluk toplam bütçesinin yüzde 14’ü oluşu 
çok önemli, bu oranın altını çizmek lazım.

Genellikle yerel yönetim bütçelerinin büyük bölümünü personel gider-
leri oluşturuyor, dolayısıyla bu bölüm katı ve katılımcı bütçe kapsamına 
giremez. Zorunlu giderler dışında, Şişli Belediyesi bütçesinin geriye ka-
lan kısmının yüzde 51’lik kısmı katılımcı bütçeye bağlandı. Bu çok daha 
kritik bir oran. 

Şimdi ayrılan toplam tutarın mahallelere dağılımı konusuna gelirsek, 
burada ekonomik etkinlik konusu ön plana çıkıyor. Etkinlik tek kriter 
olarak düşünülmemeli, ikinci çok önemli kriter de hakkaniyet kriteridir. 
Dolayısıyla kaynaklar mahalleler arasında paylaştırılırken, hem etkin-
lik hem de hakkaniyet kriteri birlikte düşünülecektir. Etkinlik açısından 
önemli bir nokta da, bazı yatırımların iki veya üç mahalle için ortak dü-
şünülmesinin sağlayacağı tasarruflardır.

Şişli'nin mahallelerinin nüfusları çok farklı. Örneğin beş mahallenin nü-
fusu 4 binin altında, bunlar arasında bin 500 olan var, 2 bin olan var.  
Altı tanesi 5 bin ile 9 binin arasında, beş tanesi 12 bin ile 18 bin ara-
sında, dört tanesi ise 18 binden çok. Mahallelerin konseyde temsili ko-
nusunda, temel bir karar alınmış, denmiş ki nüfustan bağımsız olarak, 
her mahalleden biri erkek, biri kadın iki kişi, seçildikleri Mahalle Bütçe 
Komitesi adına Şişli Bütçe Konseyi’ne katılsın. Bu bir açıdan isabetli bir 
adım. Ama şu da düşünülebilir: Acaba 20 bin nüfuslu mahalleden iki 
kişi, 2 bin nüfuslu mahalleden de iki kişi gelmesi doğru olur mu? Bunun 
üzerinde tartışılabilir, zaman içinde farklı adımlar atılabilir.  

Bütçelere baktığımız zaman mahallelerden 11 tanesine 3 milyonun al-
tında bütçe verilmiş, çok büyük bir tutar değil bu şüphesiz. Dokuz tane-
sine ise 3 milyon ile 5 milyon arasında, beş tanesine ise 5 milyonun üze-
rinde katılımcı bütçe ayrılmış. En yüksek bütçenin ayrıldığı yerlerden 
birinin Kuştepe olması elbette bir tesadüf olamaz. Kuştepe’ye verilen 
kaynak 10 milyon liraya yakın. Bu şu soruyu beraberinde getiriyor: Ta-
leplerin hepsini dikkate alsak kaynaklarımız yetmez ve kaynaklarımız sı-
nırlı olduğuna göre hangi taleplere öncelik vermeliyiz? Benim söyleye-
bileceğim somut iki kriter var. Biri şu: En dezavantajlı mahallelerimize 
mutlaka öncelik verelim. Peki, dezavantaj ölçütleri nedir? Gelir düzeyi 
düşük olan, bina değerleri düşük olan, eğitim düzeyi düşük olan, konut 
koşulları yetersiz olan, diyerek dört tane ölçüt sayabilirim. Bunlara iki 
veya üç ölçüt daha ekleyebilirsiniz. Kuştepe’ye verilmiş olan tutar ola-
sılıkla, saydığımız ölçütleri göz önüne alan bir yaklaşımla saptanmıştır. 

Şimdi 2022 Katılımcı Bütçesi’nin mahallelere göre ‘kişi başına düşen’ 
miktarlarına bakalım. En düşük bütçe verilen mahallede kişi başına 91 
lira düşüyor. Bu mahallenin nüfusu 20 bin 566. Başka bazı mahallelerde 
kişi başına 110 lira düşüyor; 555 lira olan var, 441 lira olan var,  1.043 
lira olan var, 1.081 lira olan var. 



40

Ancak bu mahallelerin de özelliği şu: Nüfusları çok az, yani bütçe o ne-
denle kişi başına yüksek gözüküyor. Biraz evvel örnek verdiğim Kuşte-
pe'ye baktığımız zaman, kişi başına 658 lira düşüyor, bu tutar da diğer 
mahallelere göre yüksek. 

İkinci bir somut kriteri ben yine çok önemsiyorum. Bu kriter de ‘çocuk-
lara ayrılan’ kaynakların yüksek tutulması. Çünkü özellikle çocukların 
dezavantajlı mahallelerde büyümeleri demek, mevcut sınıfsal farklılı-
ğın açılması demek. Onun içindir ki dezavantajlı ailelerde, dezavantajlı 
koşullarda doğan çocukları, diğerleriyle yakınlaştıracak bir politika izle-
memiz lazım.

Sonuç olarak, Şişli ilçesi çok iyi bir başlangıç yapmıştır, ben çok mutlu 
ve umutluyum.  Emeği geçen herkesi çok kutluyorum. Bundan sonra 
da bu salonda bulunan ve bu konuyla ilgilenen herkesin, bu çabaya 
elimizden gelen desteği sunmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı 
zamanda burada ulaşılacak başarının Türkiye’nin başka ilçelerine de ör-
nek olmasını diliyorum.

Çocukların 
dezavantajlı 
mahallelerde 
büyümele-
ri sınıfsal 
farkın açıl-
ması demek. 
Dezavantajlı 
koşullarda 
doğan çocuk-
ları, diğerle-
riyle yakın-
laştıracak 
bir politika 
izlememiz 
lazım.
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YERELDE SİVİL KATILIM VE KATILIMCI BÜTÇE 

FİKRET TOKSÖZ

Herkese merhaba.

En son söyleyeceklerimi önce söylemek istiyorum. Bugün gerçekten 
demokrasi kültürünün inşası için büyük bir adım attık veya katkıda 
bulunduk. Bunun için katılımcı bütçe çalışmasını yapan herkesi kutlu-
yorum. İkinci olarak söylemek istediğim şu: Son 40 yıldır belediyelerle 
uğraşıyorum, bunun 30 yılı Türkiye’de ve Batı ülkelerinde belediyecilik 
eğitimleriyle ve belediyelerde iyi yönetişim ve katılım meselelerini ele 
almakla geçti. Bu toplantıda varılan düzey her türlü övgüyü hak ediyor. 
Burada mahalle temsilcilerinin yaptığı konuşmalar son derece düzeyliy-
di. Konuşmacıları kutluyorum. 

Konuşmama katılım konusuyla başlamak istiyorum. Çünkü katılım ol-
madan, ortaya katılımcı bütçe çıkmaz. Dünyaya ve Türkiye’ye baktığı-
mız zaman, katılım ve katılımcı bütçenin ya ekonomik kriz ya da siyasal 
kriz zamanlarında ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun dünyadaki ilk ör-
neği, 1929 krizinde New York'ta yaşanıyor. Eyalet yönetimi çok çaresiz 
kalıyor; işsiz kalan ve çok kötü durumda olan binlerce insan var. Pek 
çok kişi çaresizlikten intihar ediyor. Kent hizmetleri görülemiyor. Eyalet 
Meclisi’nde yapılan toplantıda diyorlar ki “Buradaki bir avuç adamın 
bir yıl için karar vermesi doğru değil, onun için mümkün olan herkesin, 
sendikaların, sivil toplum örgütlerinin fikrini alalım.” Dünyadaki hemen 
hemen ilk uygulama budur.

New York örneği, ekonomik krizde atılmış katılımcı bütçe adımına bir 
örnekti. Şimdi Prof. Dr. Yves Cabannes’ın kitabında – bu önemli kaynağı 
Türkçeye kazandırdığınız için ayrıca teşekkür ederim – yer alan bir si-
yasi örnek vereyim. Katılımcı bütçe, Porto Alegre’de ortaya çıktı. Peki, 
neden orada? Çünkü ilk kez, 30 veya 40 yıl sonra bir sosyalist, belediye 
başkanı olmuştu. Belediye meclisinde ise sağ parti çoğunluktaydı. Bele-
diye başkanı yoksullar ve yoksunlardan yana bütçe yaptı ama liberaller, 
yani sağcılar bütçeyi tamamen değiştirdiler. Böylece belediye başkanı 
verdiği sözlerin hiçbirini tutamadı. Baktılar ki bu iş olmayacak, birinci 
yılın sonunda semt semt toplantılar yaptılar, talepleri topladılar, hal-
kın onayını aldılar. Sonuçta herkes gördü ki seçim bölgesindeki insanlar 
başka şey istiyor. Sonuç olarak halkın talep ve istekleri doğrultusunda 
bütçe yapıldı,  liberaller buna itiraz edemedi ve bu bütçeyi meclisten 
geçirdiler.

Şimdi bir de katılımın Türkiye'deki gelişimine bakalım. Türkiye'deki ilk 
yerel yönetim modeli, 1840'ta Muhassıl Meclisleri ile başlıyor. Bu mec-
lisler katılımı sağlayacak hem etnik grupların hem dini grupların hem 
de başka grupların temsilcilerinden oluşuyor. 
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Bu meclisler, Türkiye'deki belediyecilik hareketinin hemen hemen baş-
langıcıdır. Gerçi bunlar merkezi vergileri artırmak için kurulmuştur ama 
sonradan yetkileri genişletmiştir. Sonra bu kanuna dönüştü, il meclis-
leri kuruldu ve böyle gelişmeye başladı. Çok ilginçtir, 1856'da Islahat 
Fermanı'ndan sonra Ali Paşa çok eleştiriliyor, niye böyle bir kanun çı-
kardınız, diye. O ise savunmasında şunu söylüyor: “Biz halkın katılımı 
olsun da hükümeti sınırlasın diye bunları yaptık.” İlk defa katılım lafını 
Ali Paşa, 1856 reformundan sonra söylüyor. 

Daha sonrasında Cumhuriyet’in – elbette saymakla bitmez ama - çok 
temel iki kazanımı var: Bunlardan biri kadınlara oy hakkı verilmesi, ikin-
cisi de Belediye Kanunu’nda katılımdan ilk defa söz edilmesidir. 1930'da 
çıkarılan Belediye Kanunu’nun 13. maddesi, hemşehri hukukudur. Bu 
maddede, “Hemşehrilerin belediyenin hizmetlerinden yararlanmaya 
ve belediye kararlarını katılmaya hakkı vardır” denilmektedir. Yıl, 1930, 
dikkatinizi çekerim, dünyada ve Avrupa'da faşizmin yükseldiği bir dö-
nemde katılımı öngören bir idealden bahsediyor. İşte bu, demokrasiye 
doğru atılmış bir adımdır.

Türkiye'de kriz zamanlarında buna benzer adımlar atıldı. Özellikle 1973 
seçimleri Türkiye’de dönüm noktasıdır; ilk defa baştaki sağ iktidar, 41 
belediyeyi kaybetti ve sosyal demokrat bir belediyecilik ortaya çıktı. O 
zamanlar belediye gelirleri çok sınırlıydı. Artı gelir olanakları iktidarın 
elindeydi, Ankara ve İstanbul'u bugünkü gibi cezalandırmaya çalışıyor-
lardı. 

Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay, İstanbul Belediye Başkanı 
Ahmet İsvan, baktılar olacak gibi değil. Sayın Dolakay - ben o zaman 
Ankara Belediyesi’nde başkan yardımcısıydım - Ankara da bir kurultay 
topladı. Bu kurultaya meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla top-
lantılar yaptı, böylece hükümete karşı bir güç sağlamaya çalıştı. Mevcut 
bütçeyle biz bu sorunları çözemeyiz, siz bu bütçeyi artırın, dediler ve 
bunu başardılar, yani eskisinden daha yüksek gelir elde ettiler.

Türkiye’de ka-
tılım mesele-
sini herkesin 
konusu yapan 
ve iyi yöneti-
şim ilkelerini 
sadece katılım 
değil şeffaf-
lık, hesap 
verebilirliği 
ortaya getiren 
hiç kuşkusuz 
Habitat Konfe-
ransı’dır. 
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Ancak, Türkiye'de katılım meselesini herkesin konusu yapan ve Türki-
ye'de iyi yönetişim ilkelerini sadece katılım değil şeffaflık, hesap verebi-
lirliği ortaya getiren hiç kuşkusuz Habitat Konferansı’dır.  Konferans ön-
cesi, 1991'de, Rio de Janeiro’da bir çevre zirvesi yapılmıştı.  Bu zirvenin 
sonunda çevre konusunun sadece hükümetlerin meselesi değil, aynı 
zamanda belediyelerin, özel sektörün ve aslında herkesin meselesi ol-
duğu konusunda bir fikir birliğine varıldı. Bunun üzerine ‘Yerel Gündem 
21’ ismiyle bir yöntem geliştirildi. Bu yöntem de Habitat toplantısıyla 
Türkiye'ye gelmiş oldu. 

Habitat toplantısını Türkiye'ye kazandıran ve bu yönde demokratik-
leşmeye katkıda bulunan Süleyman Demirel'i de sevgi ve saygıyla 
anıyorum. Habitat toplantısının, ‘İstanbul Bildirgesi’ adı verilen sonuç 
bildirgesinde dünyada yeni tip belediyecilik modeli çizilmiştir. Demok-
ratik bir belediyeciliğin nasıl olduğu tanımlanmıştır ve bunun altında 
Türkiye'nin de imzası bulunmaktadır. O dönemde İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu belgenin 
altında imzası bulunmaktadır. 

Habitat toplantısıyla iyi yönetişim ve onun ilkeleri olan katılım, şeffaflık 
ve hesap verebilirlik konuları Türkiye’nin gündemine girmiş oldu. Bu 
yeni kavramlar ilk geldiğinde, önce kuşkuyla karşılandı. Fakat zaman 
içinde durum değişti, şimdi resmi belgelerde bu kelimeleri görüyoruz. 
Peki, bu yetiyor mu? Örneğin bu konferanstaki önerilerden biri katı-
lımcı bütçenin kanunlaştırılmasıydı. Ancak, çeşitli uygulamalardan da 
görüyoruz ki çoğu kez kanun çıkarmak da yetmiyor. Örneğin, Belediye 
Kanunu’na göre kent konseylerinin her belediyede kurulması mecburi, 
yaklaşık 230 belediyede kent konseyi var, ancak Türkiye'de bin 423’ün 
üstünde belediye var. Demek ki kanun uygulanmıyor. Mesele bu de-
mokratik kültürün oluşturulmasıdır. Bu demokratik kültürün oluşması 
da öyle kolay bir iş değil. İnanıyorum ki bu tür öncü davranışlar bunu 
hızlandıracaktır.

Demokrasi kültürünün ne kadar zor bir konu olduğunu anlatmak için 
de kendimden bir örnek vermek istiyorum: Kızım beş yaşındaydı, her 
çocuk gibi onun da birtakım istekleri vardı; kitap, oyuncaklar istiyor-
du. Biz de ona, “Aybaşı gelsin alırız” diyorduk. Fakat o dönemlerde bir 
ev sahibi olmak için kooperatife girme âdeti vardı. Bütün her şeyimizi 
kooperatife verdik, çocuğa oyuncak alacak paramız kalmadı. Beş yaşın-
daki çocuğa onun geleceği için paramızı eve yatırdığımızı nasıl anlata-
bilirdik? Bu zor bir iş diye düşünürken, doğruyu olduğu gibi söylemeye 
karar verdim. Kızıma dedim ki “Biz o oyuncağı sana alamayacağız ama 
senin için iyi bir iş yaptık, bir kooperatife girdik, sen büyüdüğünde bir 
eviniz olacak”. Kızım, “Benim niye haberim yok?” dedi. Şunu anladım, 
demek ki biz bazı şeyleri - özellikle erkekler için söylüyorum - çocuk-
larımıza söylemiyoruz. Onlar çocuk diye küçümsüyoruz. Hatta bazı 
durumlarda eşimize bile söylemiyoruz. Böyle bir kültürden geliyoruz. 
Şimdi bunu kamu alanında geliştirmeye çalışıyoruz, ancak bu kültürü 
yerleştirmek öyle kolay değil.
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İstanbul belediyelerinden bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. 
2019 yılında Argüden Yönetişim Akademisi ile beraber İstanbul’da 
39 ilçe belediyesi için bir araştırma yaptık. Bu araştırmada katılımcı-
lığı ölçmek için Sabancı Üniversitesi'nde sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında öğrencilerle bir deney yaptık. Öğrenciler, her belediyeye 
Anayasa’nın 10. maddesine göre, bilgi edinme hakkı kapsamında, aynı 
soruları yöneltti. Sonuçta 39 belediyeden 16'sı cevap verdi. İçlerinden 
birkaç tanesi ise çocuklara telefon edip “Gel buraya bir görüşelim” diye 
gözdağı verdi. Büyük çoğunluğu cevap verme gereğini bile duymadı. 
İşte bu ortamda katılımcı bütçe hareketini çok önemsiyorum. 

Peki, katılımcı bütçeyi geliştirmek için daha neler yapabiliriz? Önce 
şeffaflığı en üst dereceye çıkarmamız gerekiyor. Bu konuda bir iki ör-
nek vermek istiyorum. Belediyeler üç ayda bir Maliye Bakanlığı’na mali 
rapor gönderip gelir ve giderlerini bildiriyorlar. Bunların vatandaşa da 
açıklanması gerekiyor, internet sitesinde yayınlamak yetmez. Son za-
manlarda Avrupa’da, Amerika’da ve Asya’da bunu daha kurumsallaş-
tıran bir şey yapıldı; vatandaş bütçesi diye bir şey yaratıldı. Vatandaş 
bütçesinde bütçe vatandaşın anlayabileceği şekilde basitleştirildi. Çok 
uzun olmayan iki sayfalık bir bütçeyi vatandaşa göndermek lazım ki va-
tandaş bunu gördükten sonra üç aylık raporları da gördüğünde konuyu 
anlasın. 

Ayrıca Sayıştay raporlarının da kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Daha 
önce sözünü ettiğim İstanbul’daki 39 ilçe belediyesi araştırmasında, 
Sayıştay raporlarının belediye meclisinin bilgisine bile sunulmadığını 
gördük. 

Biz 2019'dan önce bir Dünya Bankası araştırması yaptık üç büyükşehir-
de.  Bu araştırmada insan kaynaklarını işe alma, işten çıkarma ve eğitim 
durumu açısından inceledik. Örneğin, çalışanların eğitim durumlarına 
baktığımızda, büyük bir bölümünün ilkokul mezunu olduğunu gördük. 
Bir yandan genç işsizlik, eğitimli işsizlik var, bir yandan da işe alınanlar 
böyle. 

Bu bana başka bir şey ifade ediyor; demek ki burada bir kayırmacılık 
var. Şeffaflık konusunda belediyelerde gördüğümüz bir eksik de bu. 
Bir diğer eksikse belediye başkanlarının hukuk işleriyle hiç ilgilenmiyor 
oluşu. Araştırmada, “Son beş yılda kaybettiğiniz davalarda, ödediğiniz 
tazminatlar ne kadar?” sorusuna verilen yanıtta rakamlar dudak uçuk-
latıcıydı. İlgilenmiyorlar, kanunları da uygulamadıkları için işçileri kafa-
larına göre çıkarıyorlar, arkasından işçiler tazminat davaları açıyor ve 
davaları kazanıyor. Çok ciddi biçimde kanuna uymadan, işçilerin işine 
son verildiğini gördük. Bu uygulamaların hepsinin, şeffaf olması gerekir. 
İşçinin işine son veriyorsanız, kendi rızası varsa nedenini yazın, elbette 
kendisine tebligat yaparken usulüne uygun yapacaksınız. Bunları yap-
madan, saydamlığa önem vermeden katılımcılık olmaz.

Son zamanlar-
da Avrupa’da, 
Amerika’da 
ve Asya’da 
vatandaş büt-
çesi diye bir 
şey yaratıldı. 
Böylece bütçe 
vatandaşın 
anlayabileceği 
şekilde basit-
leştirildi.
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Katılımcı bütçe, belediye verimliliği artırmak için yapılıyor. Özel sektör-
de verimliliğin ölçülerinden birisi kârdır. Kamu sektöründe kâr yerine 
katılımı koyup katılım ve şeffaflığı kullanarak, verimliliği en yüksek dü-
zeye getirmek gerekiyor. 

Katılımcı bütçe konusunda sınırlı da olsa bazı denemeler yapıldı. Hak 
yememek için şunu söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Çanak-
kale Belediyesi’dir. Yıl 2007 veya 2008 olabilir, Çanakkale’nin bir ma-
hallesinde bütün göstergeler çok kötüydü; eğitim, işsizlik, elektriği ve 
suyu olan ev sayısı ve bunun gibi bir dolu gösterge çok kötüydü. Bu 
mahallenin neresi olduğu sorduğumuzda, biraz utanarak Romanlar’ın 
oturduğu mahalle olduğunu söylediler. Bu araştırma sonunda Belediye 
başkanı sadece Romanlar’ın oturduğu mahallede bir uygulama başlat-
tı. Çok akıllıca bir şey yaptı, beş liralık, on liralık kâğıt paralar dağıtıldı ve 
“Siz olsanız bu parayı nereye harcarsınız?” diye soruldu. Çoluk çocuk, 
kim katıldıysa herkes fikrini söyledi ve oradan bir takım sonuçlar çıktı. 
Belediye ertesi yıl bu istekleri dikkate alarak bir bütçe oluşturdu. Tür-
kiye’de katılımcı bütçenin, benim bildiğim, ilk örneklerinden biri budur 
ama sadece bir mahallede uygulanmıştır.  

Bunları unutmamak için anlatıyorum. Türkiye’de belediye ve beledi-
yecilik tarihi yazılırken bunların da anlatılması lazım. Bütün bunların 
ışığında tekrar, Şişli’de atılan adımın çok önemli olduğunu vurgulamak 
istiyorum. Ben de Burhan Hoca’ya katılıyorum, katılımcı bütçenin sür-
dürülebilirliğini sağlamak lazım. Sadece yönerge çıkarmakla olmuyor, 
başka şeylerin de yapılması lazım. Çok mutlu bir günümdeyim. Bu yüz-
den hepinize teşekkür ediyorum.
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MAHALLE BÜTÇE KOMİTE 
ÜYELERİNİN DENEYİM 

AKTARIMI
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POLİTİKACILAR, GÜÇLERİNİ ÇOCUKLARIN 
YÜKSEK YARARINA KULLANMALI   

HASAN SAMİ BÜKEN
HALİL RIFAT PAŞA MAHALLE BÜTÇE KOMİTESİ 

(ÇOCUK KOTASI-12 YAŞINDA)

Merhaba ben Halil Rıfat Paşa Mahalle Bütçe Komitesi 
sözcüsü Hasan Sami Büken. 12 yaşındayım ve altıncı sı-
nıfta eğitim görüyorum...

Katılımcı Bütçe Konferansı’ne sizle birlikte katılmayı çok istiyordum 
ama annemin sağlık kongresine denk geldi. Annem sağlıkçı ve bu kong-
reye katılması gerekiyordu, beni de evde bırakamazdı. Bu nedenle size 
bu video mesajı göndermeye karar verdik. Annemin ve babamın size 
selamları var. Benim BÜTÇEM çalışmasını yapan herkese, çocuklara söz 
hakkı verdikleri için teşekkür ederim. 

Bizim mahallede yapılan mahalle toplantısına katıldığımda Benim BÜT-
ÇEM’den haberim oldu. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, ko-
nuşmasında yedi yaşından itibaren tüm çocukların Mahalle Bütçe Ko-
miteleri’ne aday olabileceğini ve oy verebileceğini söyledi. Ben böyle 
şeylere genelde katılıyorum. Daha önce de mahallemize alkış sensörü* 
için gelmişlerdi, ona da katılmıştım. O zaman da ben ve arkadaşlarım 
mahallemize bir futbol sahası istemiştik. Hâlâ da istiyoruz.

Bu defa kararlarımızın belediye bütçesine girmesi için aday oldum. Ma-
halledeki arkadaşlarımla konuştum. İki tane basket sahamız var ama 
futbol sahamız yok. Belediye Başkanımız, “Şurada arkalarda yer var 
oraya yaparız” demişti bize. Bekliyoruz, artık yapılsın. 

Kız çocukları için de bale kursu veya tüm çocukların katılabileceği dans 
kursları istiyoruz. Resim ve müzik kursları da olur. Spor turnuvaları dü-
zenlenebilir. Mahallemize bir de kütüphane istiyoruz.  

Büyükler için de otopark istiyorum çünkü babam arabasını akşamları 
çok uzağa park etmek zorunda kalıyor ve ben de o kadar yolu yürüyo-
rum. Yaşlılar için de ne istediklerini babaanneme sordum. Onlar için 
de bir araya gelebilecekleri organizasyonlar düzenlenebilir. Daha rahat 
yürümeleri için kaldırımlar yapılabilir. Yürüyüş yolları yapılabilir. Ayrıca 
bisiklet alanları ve bisiklet yolu da istiyoruz.

İleride 
ülkemin daha 
barışçı olma-
sını istiyorum. 
İnsanların 
birbirine 
saygılı, aklı 
başında ve 
çalışkan oldu-
ğu bir ülkede 
yaşamak 
istiyorum. 

*Alkış sensörü: 2019 seçimi sonrası Şişli Belediyesi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları sırasında düzenenlen mahalle 
toplantılarında mahallenin öncelikleri katılımcıların alkışları ile ölçülerek sağlandı.
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Ben ilerde futbolcu olmak istiyorum. Ve ileride ülkemin daha barışçı 
olmasını istiyorum. İnsanların birbirine saygılı, aklı başında ve çalışkan 
olduğu bir ülkede yaşamak istiyorum. 

Bir de her şeyin ucuz olmasını istiyorum. Mesela o döviz düşerse ve 
Türk Lirası değer kazanırsa, mahallelere daha çok şey yapılabilir.

Katılımcı Bütçe Konferansı’na katılan bütün politikacılara da bir mesa-
jım var. Politikacılar bence istediklerini başarabilirler, çünkü inanılmaz 
bir güçleri var. Ben politikacılardan bu güçlerini çocukların yüksek yara-
rına, bizlere faydalı olacak şekilde kullanmalarını istiyorum. 

Çünkü gelecek biziz. Herkese çok teşekkür ederim. Biz çocuklara bu 
imkânı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyor ve konferansın başarılı 
olmasını umuyorum.
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BAŞKA BİR DÜNYA, BAŞKA BİR ŞEHİR ANCAK 
KADINLAR VARSA MÜMKÜN  

SERAP ERGÜL
HALİDE EDİP ADIVAR MAHALLESİ BÜTÇE KOMİTESİ 

(KADIN KOTASI)

Sevgili başkanlarım, değerli misafirler...

Konuşmama başlamadan önce, kadınların söz hakkının erkekler kadar 
olmadığı bir toplumun özgürleşemeyeceği, yarınlara özgür ve mutlu 
kanat çırpamayacağı gerçeğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. 

Tüm dünyada kadınların mücadelesi yüzyıllardır sürüyor. Eşitsizlikler 
ortadan kaldırılmadıkça da böyle sürmeye devam edecek.

Cinsiyet eşitliği tam olarak sağlanana kadar getirilen geçici bir uygu-
lama olan kota şartını, kadın hareketinin önemli kazanımlarından biri 
olarak görüyoruz. Ancak, bilinmeli ki dünyanın yarısını oluşturan biz 
kadınlar, tam eşitlik sağlanana karar temsil hakkımızı hep savunacağız 
ve kamusal alan başta olmak üzere kadının olduğu her yerde cinsiyet 
eşitlikçi pozitif destek politikalarının peşinde olacağız. Bir kadın olarak 
Katılımcı Bütçe-Benim BÜTÇEM’de kadın kotasını bu bağlamda ele alı-
yorum. 

Benim BÜTÇEM ile tanışmamıza gelirsek… Bu çalışmayla tanışmamız, 
Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi’nin mahallemizde 2021 yazında bir 
akşam sahne kurup Benim BÜTÇEM’i tanıtmasıyla oldu. Komşularımız-
la birlikte mahalle toplantısına katıldık. Katılımcı Bütçe Çalışma Gru-
bu’ndan arkadaşlar, mahallemizde yaptıkları sunumda konu hakkında 
bilgiler verdiler. Sadece o akşam yapılan sunumla bile “Yerelde güzel 
şeyler de oluyormuş” diyebildik. Kadını ve çocuğuyla, farklı gruplardan 
komşularımızla ne kadar zengin bir mahalle olduğumuzu bir kez daha 
görmüş olduk. 

Daha da önemlisi, bundan önce belediyenin hiçbir seçilmiş başkanı 
mahallemize gelerek, “Mahallenizde yapılmasını istediğiniz yatırımlar 
nedir?” diye sormamıştı. Katılımcı bütçe çalışmasıyla Şişli Belediye Baş-
kanı Muammer Keskin, bizlere bunu sordu. Sadece sözümüzü söyleme-
mizi istemiyor aynı zamanda yetki almamızı ve karar mekanizmalarına 
katılmamızı da istiyordu. Bunun çok değerli olduğunu düşündüm. O 
akşamki toplantıda kadınların sayısı epey fazlaydı; söylenegelenin ter-
sine görülüyordu ki kamusal platformda alan açıldığında kadınlar sö-
zünü söylüyor, yetki ve karar almak için irade ortaya koyuyordu. Başta 
kadınlar olmak üzere komşularımızla konuştuk, talep ve önceliklerimizi 
dile getirdik. 

Bundan önce 
belediyenin 
hiçbir seçil-
miş başkanı 
“Mahallenizde 
yapılmasını 
istediğiniz 
yatırımlar 
nedir?” diye 
sormamıştı. 
Şişli Belediye 
Başkanı 
Muammer 
Keskin, bizlere 
bunu sordu.
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Daha sonra bizleri çok heyecanlandıran bir seçim süreci yaşadık, Ma-
halle Bütçe Komitelerimizi seçtik. Arkadaşlarımın desteğiyle aday ol-
dum ve Halide Edip Mahalle Bütçe Komitesi’ne seçildim. Mahallemdeki 
seçimde en çok oyu alan kadın olarak, en çok oyu alan bir erkek sözcüy-
le birlikte Şişli Bütçe Konseyi’ne mahalle sözcüsü olarak dâhil oldum.
Katılımcı bütçeye Şişli’de uygulanmasını çok önemsiyorum. Çünkü bu 
çalışma sadece Şişlililere belediye bütçesinin kullanımında söz hakkı 
tanımıyor, aynı zamanda Şişli’de yaşayan kadınlara kamusal alanda söz, 
karar ve yetki alanı açıyor. Bu çok önemli. 

Şişli’de yürütülen bu çalışmanın tüm Türkiye’ye örnek olmasını umuyo-
rum. Unutulmamalı ki kadınlar vardır ve her yerdelerdir. Biz kadınlar, 
bize dayatılmak istenen karanlıklara karşı, eşitlikçi yaklaşımla çalışmaya 
ve politika üretmeye devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 
karşı yaşamın her alanında yer alacağız. Ben hem bir kadın hem da bir 
anne olarak çocuklarımıza güzel yarınlar bırakmak için mücadele ede-
ceğim. 

Bu çalışmaya Şişli’de uygulama alanı açan Şişli Belediyesi Başkanımız 
Muammer Keskin’e ve Şişli Kent Konseyi Başkanı Şükran Eroğlu’na tüm 
kadınlar adına çok teşekkür ederim. 

Konuşmamı noktalarken kayıtlara geçmesi için bir kez daha tekrar et-
mek istiyorum: Kadınlara yönelik her türlü şiddete ve kadın cinayetle-
rine karşı İstanbul Sözleşmesi’nin arkasında olacağız ve asla vazgeçme-
yeceğiz.

Başka bir dünya, başka bir şehir ancak kadınlar varsa mümkün!
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CİNSİYET KİMLİĞİ ÇEŞİTLİLİĞİ KOTALARLA SAĞLANDI

  
DOĞUKAN KARAHAN

ŞİŞLİ BÜTÇE KONSEYİ 
(DOĞAL ÜYE)

Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz!

Ben sosyal hizmetler uzmanı Doğukan Karahan. Bildiğiniz gibi Şişli Ka-
tılımcı Bütçe-Benim BÜTÇEM çalışmasının tanıtımı için buradayız. Ben 
de sizlere bu süreçte kurulan Şişli Bütçe Komisyonu’nda yer alan ‘doğal 
üye’ kotasını anlatacağım. 

Hatırlarsanız Şişli Bütçe Konseyi’ndeki sözcüler, Mahalle Bütçe Komite-
leri seçimlerinde 25 mahallenin her birinde en çok oyu alan bir kadın ve 
bir erkek olmak üzere, toplam 50 kişiden oluşmuştu. Bu seçim yöntemi, 
toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi temel alınarak uygulanmış olsa da top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin tam sağlanabilmesi için ikili cinsiyet sistemi 
okuması dışında dikkat edilmesi gereken başka noktaların olduğu da 
bir gerçekti. 

İçinde bulunduğumuz coğrafyada ve tarihte sürekli olarak devlet, onun 
organları ve temsil ettiği vatandaşları tarafından sistematik bir şekilde 
hedef gösterilen, hayatın her alanında ayrımcılık, ötekileştirme, dam-
galanma, şiddet, taciz, yerinden etme, cezasızlık ve ölüme mahkûm 
edilen LGBTİ+’ların, bu seçim yöntemi ve çalışma içerisinde sözlerini 
söyleyebilmesi için eksik olan şey ‘doğal üye’ kotası ve kavramıydı. İhti-
yaçları çeşitlenen ve özelleşen bu dezavantajlı grubun, diğer vatandaş-
larla birlikte eşit temsil edilebilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği kav-
ramının heteronormatif ve ikili cinsiyet sistemi dışında konumlanması 
gerekiyordu. Bu noktada, ‘doğal üye’ kavramı, bu çalışmadaki toplum-
sal cinsiyet eşitliği ilkesini cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliği 
noktasında kapsayıcı bir düzleme taşımıştır. Bunun sonucu olarak 50 
kişi olarak seçilen Şişli Bütçe Konseyi’ne iki kişi daha ‘doğal üye’ olarak 
eklenmiştir. 

Bu kapsayıcı alan, dönemin Şişli Belediye Başkanı Sayın Hayri İnönü 
ve bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz arkadaşımız Boysan Yakar’ın 
açtığı yolla başladı ve Muammer Keskin’in seçim döneminde, ‘LGBTİ+ 
Dostu Belediyecilik Protokolü’nü imzalamasıyla devam etti. Belediye 
Başkanı Sayın Muammer Keskin’in, Şişli’yi Şişli’de yaşayan herkesle yö-
netme anlayışı, Benim BÜTÇEM’de LGBTİ+’lara kulak veren ve anlama-
ya çalışan tutumuyla bu durum perçinlendi. 

‘Doğal üye’ 
kavramı, bu 
çalışmadaki 
toplumsal 
cinsiyet eşit-
liği ilkesini 
cinsel yönelim 
ve cinsiyet 
kimliği çeşitli-
liği noktasında 
kapsayıcı 
bir düzleme 
taşımıştır. 
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Unutulmamalı ki laik ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nde dezavantajlı konumda bulunan insanların kendi söz-
lerini söyleyebilmeleri ve ayrıcalıklı olanlarla eşitlenebilmesi için huku-
kun üstünlüğünün temel alınması bir zorunluluktur. 

Siyasete katılım, yerel yönetimlerde söz söyleme ve kendi kaderini ta-
yin hakkının halkın kendisinde olduğu hep hatırlanmalıdır. Bu nedenle 
halkın her kesiminin doğrudan demokrasiye katılması ve sürecin içinde 
temsil edilmesi, yerel yönetimler için hayati bir önem taşımaktadır. Bu 
önem, içerisinde sokağın ve halkın gerçeklerini barındırması açısından 
bizlerin gerçekliğidir.

Eşit yurttaşlık ve eşit haklar mücadelesinde LGBTİ+’lar olarak yolumuza 
tüm kararlığımızla devam edeceğimizi ve hukukun üstünlüğünü savu-
nacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum. 

En temel hak olan yaşama hakkı için verilen mücadelemizde bizleri ko-
ruyacak olan İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline bahane edilmemizle bir-
likte büyüyerek devam eden hedef göstermeler biliyoruz ki bir gün son 
bulacak. Kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımak istemeyen 
zihinlerin el ele vererek inşa etmeye çalıştıkları sistem elbet bir gün 
yerini özgür, adil ve eşit bir dünya düzenine bırakacaktır. Bu değişim, bu 
topraklarda iktidar ve güç sahiplerinin çıkarları uğruna hayatını kaybet-
miş ve bu zihniyete karşı hâlâ mücadele ederek yaşayan tüm insanların 
verdiği emeklerle gerçekleşecektir. 

Aslolan insanın özüdür; insan binlerce yıllık tarihi içerisinde toplumla-
rı ve halkları oluşturan başlangıçtır, tarihe yön verenler halklardır ve 
unutmayın ki biz halkız!
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KATILIMCI BÜTÇE EMEKLİ VE YAŞLILARA SÖZ 
SÖYLEME HAKKINI TANIYARAK DEMOKRATİK 

BİR YOL AÇIYOR   

ADNAN ALİN 4

ŞİŞLİ BÜTÇE KONSEYİ 
(EMEKLİ KOTASI)

Değerli konuklar, sevgili komşular hoş geldiniz...

Katılımcı Bütçe Konferansı’na Eskişehir Mahallesi Bütçe Komitesi emek-
li kotasından katılıyorum. Öncelikle dikkatinizi çekmek istediğim şudur: 
Şişli’de yaşayan bizler, yerel yönetim konusunda tarihi bir olay gerçek-
leştiriyoruz. Mahallemizden özgür katılımla örgütlenerek, Şişli Katılımcı 
Bütçe Benim BÜTÇEM tartışmalarına, Şişli Belediye bütçesinden ger-
çekleştirilen yatırımların ve harcamaların nerede ve nasıl yapılacağına, 
bunların izlenmesi ve denetlenmesi süreçlerine katılıyoruz. 

Diğer bir deyişle, doğrudan demokrasi ve demokratik katılım kavram-
larının işlerlik kazandığı ortam ve çalışma süreçlerinde, ‘Şişli Belediye-
si’nin harcanabilir bütçesinin bir kısmına’ müdahil olduk. Yasal ve yerel 
yönetime katılma meşruluğu içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar-
la, katılımcıların hukukunu belirleyen, yönerge üretimiyle de taçlandı-
rarak ileri düzeye taşıdık. 

Biz emekliler dâhil, Şişli’de yaşayan ayrımsız tüm komşular, yasal ör-
gütlülüğü bulunan sendikalar, meslek odaları ve birlikleri, dernekler, 
yapılar, siyasi partiler… Evet, bu unsurlarla birlikte Şişli Katılımcı Büt-
çe-Benim BÜTÇEM’in meşru paydaşları olmaktan dolayı mutluyuz, 
umutluyuz.

Bu düzeyde bir çalışmanın, dünya örnekleri sayısının çok olmadığını 
biliyoruz. Ülkemizdeyse bir elin parmağı kadar dahi değil... Şişli’de katı-
lımcı bütçe uygulamasıyla, yerel yönetime katılmanın farklı bir örneğini 
hayata geçiriyoruz. Bu çalışma biz emekliler için çok değerli ve yaşam-
sal önemde. Biz iyi bir şeyi üretmenin kıvancı içindeyiz.

Merkezi siyasi iktidarda bulunmadan katılımcı demokrasi ve doğrudan 
demokrasiyi, Benim BÜTÇEM çalışmasıyla belediye bütçesi gibi ciddi 
ve hassas bir alanda uygulamaya koyma çalışmaları çok anlamlı ve ger-
çekten büyük cesaret isteyen bir adım. Demokratik katılım kültürünü 
ileri taşıyarak, birlikte yönetmek noktasında halk iradesi oluşturulma-
sına yol açmak, merkezi yönetimin her alanda baskın olduğu ülkemiz 
koşullarında çok değerli. Farkındayız, katılımcı bütçe çalışmasıyla güzel 
şeyler yaratıyoruz ve yaratacağız.

Şişli’de 
katılımcı bütçe 
uygulamasıyla, 
yerel yönetime 
katılmanın 
farklı bir ör-
neğini hayata 
geçiriyoruz. 

4 Emekliler Dayanışma Sendikası (EDS) Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Alin, SÖZCÜ olarak Şişli Kent Konseyi üyesidir.
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İkinci olarak ifade etmek istediğim şudur: Emekli ve yaşlılara yönelik 
olarak ülkemizde toplumsal ilişkilerde, insani olmayan anlayışlar, po-
litikalar ve uygulamaların varlığını biliyoruz. Emekli ve yaşlılara ‘hasta’ 
gözüyle bakılması, ‘onlar bir yük’, ‘birkaç kuruş gelirle idare etsin’, ‘yaş-
lıya ailesi baksın’ gibi anlayışları ve kültürü hepimiz biliyor ve yaşıyoruz. 

Oysa dünyada ve kısmen de ülkemizde üretilmiş olan modern insani 
anlayışlar, hukuk ve yasalar, bu geri kültürden çok ileridir, çok farklı-
dır. Emekli ve yaşlıların insan onuruna yakışır biçimde yaşaması için 
yeterli bir gelire sahip olmaları, beslenme, barınma, sağlık, ulaşım, 
sosyalleşme ilişkileri, yaşlı dostu kent mimarisi vb. konularında koruma 
ve ayrıcalıklı hizmet almaları yasalarla belirlenmiş görevlerdir. Ancak, 
bizde ülkeyi ve kentleri yönetenlerin, toplumun ve devletin, yasalarla 
belirlenmiş yükümlülüklerine uzak kalmaları, vahşi kapitalizmin, insani 
içeriği boşaltılarak metalaşmış-ticarileşmiş değerlerin, yanlış kültürün 
yürürlükte olmasının sonucudur. 

İzninizle söylemek istiyorum. Ülkemizdeki emekli ve yaşlılarımızın ço-
ğunluğunu kastediyorum; artık onların yoksulluk ve yoksunluklar içeri-
sinde kaybolduğundan söz eder hale geldik. Örneğin devlet, 13 milyon 
emekli ve yaşlının temsilcileriyle toplu sözleşme yaparak, demokratik 
katılım mekanizmaları kurarak haklarımızı daha iyi düzenleyebilir. An-
cak, gerçeklikte emekli haklarına saygı yoksa demokratik katılım kül-
türü çarpık ve zayıf ise bunun gerçekleşmesi mümkün değildir. Sosyal 
devlet olgusundan neden ve nasıl uzaklaşıldığını, uluslararası serma-
yenin hırslarını ve oynadığı rolleri biliyoruz. Biz emekliler, bugünkü 
toplumsal zenginliklerin geçmiş süreçlerdeki üreticileriyiz ve oradan 
gelen yaşamsal haklarımız var. Yoksulluk ve yoksunluk istemiyoruz; in-
san onuruna yakışır biçimde özgür, barış ve adalet içerisinde yaşamak 
istiyoruz. Biz emeklileri gereksiz maliyet kalemi hesabı içinde görenler 
var ve maalesef şimdilik onların dediği oluyor.
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Ancak, Şişli’de gündeme aldığımız katılımcı bütçe, biraz önce değindi-
ğim insanlık dışı eğilim ve uygulamalara bir noktadan itiraz etme ve 
toplumsal olanakları yerel düzeyde kullanma fırsatı veriyor. Emekli ve 
yaşlıların toplumdan soyutlanmasını engelleyebileceğimizi, kendisine 
ve komşularına yabancılaştırılmasına dayanışmayla karşı çıkabilece-
ğimizi, emekli ve yaşlıların dayatılan yalnızlıktan çekilip alınabileceği-
ni düşünüyorum. Benim BÜTÇEM uygulaması, emekli ve yaşlılara söz 
söyleme, bütçe kararlarına katılma, denetleme, eleştirme ve önerme 
hakkını tanıyor ve böylece çok değerli demokratik bir yol açıyor. İnsan-
lığın ufkunda bulunan, özlemle ve umutla dile getirmeye çalıştığımız, 
doğrudan ve demokratik katılımla kendini yönetme ve yönetime ye-
rinden katılmanın önemli bir adımıdır bu. Benim BÜTÇEM ile emekli 
ve yaşlıların, kendileri ve komşuları için, bütçe planlamasına müdahil 
olmasının önü açıktır. Şişli’de sayıları 40 bini aşan emekli ve yaşlı kom-
şumuz yaşıyor. Israrla önerdiğimiz ve bütçe gündemine alınan Mahalle 
Evleri projesi ve etkinliklerinden emekli ve yaşlılar olarak elbette yarar-
lanacağız. Yine de örneğin sosyal içerikli Emekli Evleri, ticari olmayan 
kamusal yaşlı bakım merkezleri, yaşlı kreşleri gibi gerekli alanlar için 
bütçe kararları alabilmek, emekliler için önemlidir. 

Çalışma tarzımızla ilgili olarak da şunları söylemek isterim. Bizler Mahal-
le Bütçe Komiteleri üzerinden ‘harcanabilir bütçe’ sürecine katılıyoruz. 
Örneğin, Eskişehir Mahallesi Bütçe Komitemiz haftalık veya on beşer 
günlük periyodlarla toplanabiliyor. Bütçe konularını, mahalle sorunları-
nı güncel sıcaklığıyla tartışabiliyoruz. Özellikle kadın komşularımızın ilgi 
ve katılımının daha fazla olduğu toplantılarda, kararlar oluşturabiliyor 
ve yerel organlara iletiyoruz. Mahalle Bütçe Komitemiz, ilçe yaşamında 
ve mahallemizde karşılaştığımız her türlü sorunu demokratik katılım 
olgunluğu içerisinde tartışıyor, ortak akıl üretebiliyor ve taleplerin ta-
kipçisi olabiliyor. Yoksulluk, yokluk, işsizlik, sosyal-kültürel üretimler ve 
paylaşımları, sosyal ilişkiler vb. birçok konuda yürüttüğümüz çalışma-
larla mahalle yaşamında daha fazla etkili olmayı önemsiyoruz.

Burada bir eksiğimizi belirterek kendimizi de eleştirelim, Şişli Katılımcı 
Bütçe - Benim BÜTÇEM’i, mahallelerde ev ev, sokak sokak anlatılma-
lı, komşularımızın katılımını artırmalıyız. Bu bizim sorumluluğumuzda. 
Kitlesel katılımda nicelik ve niteliğimizin zamanla artması da bu yolla 
mümkün olabilecektir. Bugün için kitlesel katılım açısından yetersizliği-
miz söz konusu, ancak farkındayız, yol bir defa açılmıştır! 

Bir emekliye, bir yaşlıya, “Siz bu konuda ne düşünürsünüz?” diye sor-
manın, ondaki bilgi ve tecrübesini veya direkt katkısını almanın, ona 
nasıl muazzam bir mutluluk vereceğini anlayacağınızı düşünüyorum. 
Katılımcı bütçe uygulaması, komşularımızın yerel yönetime demokratik 
katılımını aracısız sağlayan çalışmalar bütünlüğüdür. Şişli’de yaşayanlar 
olarak biz, buna sahip çıkıyoruz, boyutlarını ve içeriklerini geliştirelim, 
güçlendirelim istiyoruz. 

Elbette birlikte başaracağız. İleri görüşlülüğü ve emekleri için katkı ve-
ren herkese teşekkür ediyorum. 

Benim BÜTÇEM 
uygulama-
sı, emekli 
ve yaşlılara 
söz söyleme, 
bütçe karar-
larına katılma, 
denetleme, 
eleştirme ve 
önerme hak-
kını tanıyor 
ve böylece 
çok değerli 
demokratik 
bir yol açıyor.  
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KATILIMCI BÜTÇE İLE ULAŞAMADIĞIMIZ 
KOMŞULARIMIZA ULAŞTIK 

GÜLER DEĞER
CUMHURİYET MAHALLESİ MUHTARI

Tüm konferans katılımcılarını, Şişli’nin 25 mahallesinin 
muhtarları adına selamlıyorum... 

İlçemizde gerçekleştirilen katılımcı bütçe sürecini, muhtarlar açısından 
önemi ve işlevini, süreç içinde nasıl bir yol izlediğimizi sizlerle paylaş-
mak istiyorum.

Bildiğiniz üzere, ülkemizde en küçük idari birim muhtarlıklar. Dünya-
da benzeri olmayan bir idari birim. İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir idari 
birimiz, ama mahallenin sorunlarına çözüm üretmek konusunda ilçe 
belediyeleriyle çok yakın bir çalışma içindeyiz. Yerel sorunları çözmek, 
mahallelinin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz. 

Muhtarlar, birimin yapısı gereği, mahallenin sorunlarını doğrudan bi-
len, mahalleliyle doğrudan ilişki kuran ve günün her saati mahallenin 
sorunlarını bizzat kendileri de yaşayan kişilerdir. Bizler, elimizden gel-
diğince, mahallede yaşayan her vatandaşımızla irtibat içinde olmaya 
çalışır ve bu sorunların çözümü için de belediyenin her kademesindeki 
yöneticilerle bağlantı içinde oluruz. 
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Bu sebepledir ki Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi öncülüğünde baş-
latılan ve Şişli’deki her komşumuza değmeye çalışan katılımcı bütçe ça-
lışmasında, ilk bilgilendirilen taraflardan biri olduk. 

Şişli Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu’ndan arkadaşlarımız, bizleri ma-
kamlarımızda ziyaret ederek katılımcı bütçe süreci hakkında bilgi ver-
diklerinde, sürecin en önemli halkalarından biri olduğumuzu anladık. 
Öncelikle belirtmek isterim ki doğrudan demokrasinin uygulandığı ve 
aktif vatandaşların sürecin en önemli aktörleri olacağını öğrendiğimiz-
de çok heyecanlandık. Bu, bugüne kadar ülkemizde denenmemiş, uzun 
soluklu, zorlu ve karmaşık bir süreç olacaktı. Fakat başarıyla sonuçlan-
dırılırsa, Şişli’nin 25 mahallesi, muhtarlar ve belediye, herkes kazana-
caktı. Daha yaşanabilir, daha güzel bir Şişli için herkes sözünü söyleme 
şansına sahip olacaktı.

Her mahallede gerçekleştirilecek toplantılar öncesinde, komşularımı-
zın katılımını artırmak ve olabildiğince çok komşumuzun, ‘aktif birer va-
tandaş’ olarak sürece katılımını sağlamak için yoğun bir çaba sarf ettik. 
Dünyada hayata geçmiş örneklerin ilk denemelerine baktığımızda, Şiş-
li’de katılımın ortalamanın üzerinde olduğunu belirtmek isterim önce-
likle. 

Bu süreç, biz muhtarlar için ayrı bir öneme ve işleve daha sahipti. Ula-
şamadığımız komşularımıza ulaşmak, sorunları komşularımızla bir ara-
ya gelerek değerlendirmek açısından yeni olanaklar sağladı bizlere. Bu 
durum, Şişli’nin 25 mahallesinin her biri için geçerli. 

Yaklaşık sekiz aylık bir çalışmanın sonucunda mahalle toplantıları, ar-
dından Mahalle Bütçe Komiteleri’nin seçimi ve sonunda da her mahal-
lede bir kadın, bir erkek sözcüden oluşan Şişli Bütçe Konseyi’nin ku-
rulmasıyla birlikte, muhtarlar olarak bizlerin elinde yeni bir güç daha 
var. Artık mahallenin sorunlarını çözmek için başvuruda bulunurken, 
mahallenin önceliklerini ve mahallede yaşayan vatandaşların talep-
lerini çok daha net ifade edebileceğiz. Zira gerek mahalle toplantıları 
gerekse mahallelerimizde kurulan Mahalle Bütçe Komiteleri ile her şey 
artık kayıt altında ve belediyenin bütçesinde yer alıyor. Bize düşen artık 
katılımcı bütçenin yerinde ve zamanında hayata geçmesini sağlamak 
olacak.

Tüm muhtar arkadaşlarım adına hayalim, bir gün katılımcı bütçenin 
ülkemizin dört bir köşesinde uygulanıyor olması... Bundan sonraki yıl 
daha fazla aktif vatandaş katılımıyla bir katılımcı bütçe hazırlamak dile-
ğimle, hepinizi selamlıyorum.

Katılımcı 
Bütçe biz 
muhtarlar için 
ayrı bir öneme 
ve işleve 
sahip.
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BEN DÖNEMİ BİTTİ, BİZ DÖNEMİ BAŞLADI 

EYÜP DEMİRKIRAN
KUŞTEPE MAHALLESİ MUHTARI

Sayın Genel Başkanım, Sayın İl Başkanım, çok değerli 
Şişli Belediye Başkanı, çok değerli muhtarlar, çok değerli 
Meclis Üyeleri, katılımcılar, hanımefendiler, beyefendi-
ler...

Okumak için bir konuşma metni hazırlamıştım ama bunu okuyarak vak-
tinizi almak istemiyorum ve bir anda içimden gelenleri söylemek geldi. 
Ben konuyu şöyle anlatmak istiyorum. Tarih, 2019. Yerel seçimler bitti, 
günler 1 Nisan’ı gösteriyor. Ben yerel seçimler öncesine milattan önce, 
sonrasına milattan sonra diyorum. Sayın Belediye Başkanımız Muam-
mer Keskin, seçimden önce dedi ki, “Söz vatandaşın olacak, artık ben 
dönemi bitti. Biz dönemi başladı. Artık ödediğiniz vergilerin hesabını 
verme dönemi başladı!” dedi. Çıktı sahaya kapı kapı dolaştı, anlattı. Eki-
bi sahada toplantılar yaptı. İlk başta çok açık söylüyorum, çok net ko-
nuşuyorum, Şişli Komşu Masa’da olduğu gibi önyargılarımız vardı ama 
Komşu Masa’da önyargılarımız zamanla kırıldı ve Benim BÜTÇEM’de de 
zamanla her şey rayına oturdu.

Yani, şunu demek istiyorum, çok net bir ifadeyle onlar konuşur biz ya-
parız. Ben bu ifadeyi şöyle açmak istiyorum: Diyoruz ki ben dönemi 
bitti, biz dönemi başladı. Diyoruz ki vatandaş olarak biz konuşuruz, 
Muammer Keskin ve ekibi yapar! Bütün muhtarlar adına buradayım, 
konuşmamı yapmış bulunmaktayım, hepinizi saygıyla sevgiyle selam-
lıyorum.
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DOĞRUDAN DEMOKRASİ 
ve KATILIMCI BÜTÇE 

PANELİ
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DOĞRUDAN DEMOKRASİ ve KATILIMCI BÜTÇE: 
TÜRKİYE’DEN DENEYİMLER  

Katılımcı Bütçe Konferansı’nda, düzenlenen ‘Doğrudan Demokrasi ve 
Katılımcı Bütçe Paneli’nde Türkiye’nin farklı belediyeleri ve kent kon-
seylerince yürütülen katılımcı bütçe deneyimleri paylaşıldı, yol hari-
talarının nasıl belirlenebileceği ve kent konseylerinin katılımcı bütçe 
çalışmalarında rolü müzakere edildi. Panele konuşmacı olarak katılan 
Muratpaşa Belediye Başkanı Avukat Ümit Uysal, Fındıklı Belediye Baş-
kanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 
Başkanı Ziya Gökerküçük, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, 
Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, İz-
mir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, Şişli Kent Konseyi Genel Sekreteri 
Nevin Kaplan ile Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş’a soru-
ları Şişli Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu adına Moderatör Dr. İnan İzci 
yöneltti. 

Tüm konuşmacılara panelimize katıldıkları için teşekkür edi-
yoruz. Konuşmacılarımızdan izin isteyerek, erken ayrılması 
gerektiği için Muratpaşa Belediye Başkanı Avukat Ümit Uysal’a 
sorularımızı yönelterek panele başlamak istiyoruz. Sayın Uysal, 
Muratpaşa Belediyesi’nde de katılımcı bütçe uygulanıyor. Bize 
süreci ve amaçlarınızla hedeflerinizi anlatabilir misiniz? 

Muratpaşa Belediye Başkanı Avukat Ümit Uysal: Şişli Katılımcı Bütçe 
çalışması, fiziki olarak sahada örgütlenen, doğrudan bütçeye odakla-
nan, katılımcı bütçe oluşumu açısından Türkiye'de bir ilk. Muammer 
Başkanımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Muratpaşa Belediye-
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si’nde katılımcı bütçe yaklaşımımız iki yıl önce başladı; bizimki daha çok 
doğrudan demokrasi denemesi bağlamında bir katılım çabası. 

Şimdi biraz geçmişe gidelim. Biliyorsunuz bizim bulunduğumuz coğraf-
yada iki bin yıl önce site devletleri vardı ve nüfus sınırlıydı. Kentlerin 
meydanlarında toplanıp kentle ilgili bütün kararları oyluyorlardı veya 
amfi tiyatrolarda bir araya gelerek kentle ilgili bütün kararları oyluyor-
lardı. Yani köleler hariç orada yaşayan tüm özgür yurttaşlar, oy kullanıp 
ortak kararlar alabiliyordu. Ancak, nüfus çoğaldıkça hayat karmaşıklaş-
tı, bu doğrudan demokrasi formu uygulanamaz hale geldi ve temsili 
demokrasi ortaya çıktı. Şimdiyse yine doğrudan demokrasiyi konuşu-
yoruz, sebebiyse bu kez yine nüfusun artması. Bugün antik çağdaki gibi 
kararların ortak alınabileceği büyük meydanlar yok, sorunlar ve kanun-
lar daha karmaşık denilebilir ancak artık bilişim çağında yaşıyoruz ve 
doğrudan katılım, demokratik hakların kullanımı da artık mümkün. 

Doğrudan demokrasinin yeniden mümkün hale gelmesi dünyanın ege-
menlerine kötü haber. Çünkü artık her bireyin her türlü karara katılması 
mümkün. Buna teknolojik veya teknik bir engel yok. Bir meydanda top-
lamak, temsili delegasyon seçmek, üst temsilciler seçmek gerekmiyor. 
Bilgisayarın başına geçiyorsunuz, her türlü yasayla ilgili oyunuzu kul-
lanabiliyorsunuz. Teknolojinin olanaklarıyla dünyayı, yaşadığımız kenti 
veya yerleşim birimini bir meydanda kabul edip doğrudan demokrasiyi 
uygulayabilirsiniz; bu artık mümkün. 

Biz de bunu fark ettik, dünyada da birçok yerde fark edildiğini gördük. 
Biz Muratpaşa Belediyesi’nde dünyada uygulanan katılımcı demokratik 
formların en kapsamlısını kurduk. İnternette 513 bin nüfuslu Muratpa-
şa’da, 12 yaşından itibaren herkesin katılabileceği, oy kullanabileceği 
bir düzen kurduk. Bu uygulamayı iki yıl kadar önce başlattık. Biz ma-
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halle meclislerini çevrimiçi kurduk, mahalle bütçesi tartışmaları ve oy-
lamaları çevrimiçi yaptırdık, 2020-2021 bütçelerini çevrimiçi tartıştık ve 
oylattık. Burada kısmi olarak hem belediyenin genel bütçesini oyladık 
hem de sınırlı bütçeleri. 

Peki, istediğimiz gibi katılım sağlandı mı? Hayır. Burada daha önceki ko-
nuşmacılar fiziki alanda katılımın sınırlı olduğundan söz etti. İnternette 
çevrimiçi ortamda da böyle oluyor. İnterneti olan veya internet başında 
değerli dakikalarını belediyenin bütçesini oylamak için harcamak iste-
yenler katılıyor. En önemli oylamamızda 10 bin kişiyi bulamadık şu ana 
kadar. Yine de fikir olarak bunu uygulamaya ve denemeye devam ede-
ceğiz. Şimdilik elbette internet ortamında… Şişli’de atılan adım bizim-
kinden çok cesur ve çok daha öte… Mahallelerde seçimler yapıp bütçe 
temsilcileri belirlemek, hatta mahalle bazında bütçeler oluşturmak çok 
cesurca. 

Muratpaşa’daki uygulamayı kısaca özetlersem ikameti olan ve 12 ya-
şını dolduran bütün vatandaşlar www.komsumeclisi.com sitesi üzerin-
den oy kullanıyor.  Sitede, ‘Bir Fikrim Var Köşesi’ de bulunuyor; burada 
inovatif icat çıkaranların peşindeyiz. ‘Mahalle Meclisleri’ ile yurttaşın 
proje üretmesine olanak veriyoruz. Sivil Toplum Merkezimiz de var ve 
derneklerle 10 ayrı çalışma grubu oluşturduk. Çalışma grupları çevre, 
engelliler, turizm gibi alanlarda faaliyet yürütüyor. Tartışmalardan son-
ra 21 Şubat-2 Nisan 2020 tarihleri arasında 10 milyon liralık bütçeyi oy-
ladık. 11-18 Eylül 2020’de ise belediye bütçesini oyladık. 2021 hedefleri 
hakkında yine uzun bir forum düzenledik. Genelde neyi oylarsak oyla-
yalım yaklaşık yüzde 82 ile 83 ‘evet’ oyu, kalanıysa ‘hayır’ oyu çıkıyor. Bu 
sonuçlar epey ilginç, biz daha renkli bir sonuçlar istiyoruz ama yapacak 
bir şey yok. Bu arada aşevimizin banka hesapları pandemide kapatılınca 
aynı gün tek gün içinde bu portalı modifiye edip internet dayanışma 
sistemine dönüştürdük. Burada ciddi bir dayanışma sergilendi. Katılım 
oranı 10 bin kişiyle sınırlı kaldı ama katılım çeşitlilik gösteriyordu. 

Sonuçta fikir önemli burada, zaman içinde herkes kendi haklarına sahip 
çıkıp doğrudan demokratik haklarını bizzat kendi kullanmaya cesaret 
eder hale gelecektir. Biliyorsunuz ‘özgürlükten kaçış’ kavramı var:  Oto-
riter rejimlerde insanlar birden bire özgürlüğe kavuşunca öğrenilmiş 
çaresizlik içinde özgürlüklerini kullanırken çok çekingen davranıyorlar, 
çok uzun süre paniğe kapılıyorlar hatta. Uzun süre haklarını kullanamı-
yorlar. Teşbihte hata olmasın katılımın az olmasını da biraz böyle gör-
mek lazım. 

Deneyimlerinizden yola çıkarak bize birkaç öneride bulunabilir 
misiniz? 

Muratpaşa Belediye Başkanı Avukat Ümit Uysal: Gerçekçi konuşmak 
istiyorum. Bizim komşularımız da Şişlililer gibi oldukça bilinçli. Murat-
paşa’nın en az yarısı eğitim düzeyi olarak genel ortalamanın üzerinde. 
Ama biraz önce de itiraf ettim; on bin birinci kişiye oy kullandıramadık. 
İnsanlarda farkındalık yaratmak gerekiyor. 

Zaman içinde 
herkes kendi 
haklarına 
sahip çıkıp 
doğrudan 
demokratik 
haklarını 
bizzat kendi 
kullanmaya 
cesaret eder 
hale 
gelecektir. 
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Billboard’larda duyurular yapıyoruz. Fakat üzülerek söylüyorum bazı 
olumsuz yorumlar bile alıyoruz; “Ne yapmaya çalışıyorsunuz, burada 
internette şeffaflık gösterisi mi yapmaya çalışıyorsunuz?” diye yorum 
yazanlar oldu. İnsanlarla iletişim kurmaktan, insanlara bunu anlatmak-
tan başka çaremiz yok. Aklıma belli bir metot gelmiyor katılımı artırmak 
için. İnsanların günlük mesaisi var, çocukları var, fiziki ortamda oylama-
ya katılmaları zor olabilir ama internet ortamında da katılmıyorlar. Yine 
de zaman içinde insanları ikna edebiliriz diye düşünüyorum. Sihirli bir 
formül öneremiyorum doğrudan. 

Acaba aktif vatandaşlık konusunda mı farkındalığı yükseltmek 
gerek? 

Muratpaşa Belediye Başkanı Avukat Ümit Uysal: Esasında katılım 
büyük bir sorun. Dünyada birçok yerde katılım daha çok bu kırılgan, 
mağdur grupların, kıyıda köşede kalmış olanların merkeze alınması, 
eşit hale getirilmesi olarak algılanıyor. Süreçlere daha kolay katılabile-
cek insanların, mevcut durumlarıyla yetinmeleri sanırım ayrı bir katılım 
sorunu. Bu konuda ayrı bir çalışma yapmamız gerekecek. 

Ancak, tüm dünyada bunun hızla yayılacağını düşünüyorum yine de… 
Çünkü dünyada bir teknolojik olanağın ortaya çıkıp da kullanılmadığı 
görülmemiştir. Yakında, “Biz bu milletvekillerini veya bu temsilciyi niye 
seçiyoruz? Niye başkalarına irademizi teslim ediyoruz?” diyecek pek 
çok kişi çıkacaktır ortaya. Çünkü gerçekten teknik olarak herkesin kendi 
iradesiyle karar süreçlerine katılmasının hiçbir engeli kalmamış durum-
da. Aynı site devletlerinde yapıldığı gibi hepimiz oyumuzu verip ortak 
karar alabiliriz. Bunu yapmak zaman alacak, ama sonunda olacaktır 
diye düşünüyorum. 
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Şimdi sorumuzu Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çer-
vatoğlu’na yöneltelim: Fındıklı’da yürüttüğünüz çalışmayı, 
amaç ve hedeflerinizi anlatır mısınız? 

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu: Biz seçimden 
önce Fındıklı’da halkın iktidarını kurmak gerektiğine inanlar olarak yola 
çıktık. Halkçılık, Cumhuriyet’in kurucu değerlerinden biri ve 1920’li yıl-
larda bize tarif edildi. O tarihten beri halkçı belediyecilik örneklerini 
gördük. Ayrıca burada da söz edildi İstanbul’da Ahmet İsvan, Fatsa’da 
Fikri Sönmez’in hayata geçirdikleri örnekler var. Halk Meclisleri, Türki-
ye’deki önemli örnekler oldu. Biz de doğrudan demokrasiyi, toplum-
cu belediyeciliği hayata geçirmeyi ilke edindik. Bu yolda Şişli Belediye 
Başkanımız Muammer Ağabey ile de yoldaşız. Rize’nin kuzeyindeki bir 
ilçede biz ve İstanbul’un göbeğinde Şişli’de siz, halkımıza toplumcu be-
lediyecilik sözü verdik. Hem Fındıklı’da hem Şişli’de halkın söz, yetki ve 
karar mekanizmalarına katılabilmesi ortak idealimiz oldu. 

Piramidi tersine çevirmek seçim vaadimizdi. Seçimden önce, yönetim 
mekanizmasını tersine çevireceğiz, dedik. Fındıklı Belediye Başkanı ola-
rak piramidin altında ben olacağım, üzerimde sırasıyla seçilmiş Beledi-
ye Meclisimiz, Fındıklı Halk Meclisi, mahallelerde oluşturduğumuz Halk 
Meclislerimiz ve en üstte Fındıklı halkı olacak, dedik. Bu yükü taşımaya 
hazırım ve bu yükü taşımak için yola çıktım. Hiçbir zaman belediye baş-
kanı olarak sokakta gezmiyorum. Belediye işçisi olarak haftada bir gün 
çalışıyorum. Seçimin ertesi günü 5 Nisan 2019’da büyük bir değişiklik 
yaptık. Bütün müdürlükler fiili olarak duruyor ama bütün müdürlükleri 
dağıttık ve 16 tane birim oluşturduk; 45 arkadaşımızı yeniden istihdam 
ettik, her pazartesi, 16 birimde 16 çalışan arkadaşımızla işleri planlıyo-
ruz. 2019 yılının Nisan ayından önce kurmaya başladığımız Halk Meclis-
leri’nin diğer ayakların oluşturmaya başladık. 

Seçim öncesi Kadın Meclisi’ni, Gençlik Meclisi’ni kurmuştuk. Bunlar-
la birlikte seçim çalışmasını yürütmüştük. Daha sonra Esnaf Meclisi, 
Ticari Araç Esnaf Meclisi, Çocuk Meclisi, Muhtarlar ve Azalar Meclisi, 
Engelliler Meclisi’ni çok hızlı bir şekilde kurduk. Sonraki süreçte Halk 
Meclisleri ile Mahalle Meclisleri’ni oluşturduk. Bizim için aslolan ma-
hallelerimiz. Merhum Bülent Ecevit’in, “Toprak işleyenin, su kullana-
nın” sözü aslında tam da toplumculuk ve halkçılığı ifade ediyor. Biz 
Fındıklı’da bu felsefeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Fındıklı’da şimdi 
meclislerden gelen öneriler kararlara dönüşüyor. Fındıklı’da halkın çok 
ciddi tepki gösterdiği kayyım meselesinden sonra biz Kent Konseyi’ni 
tersten kurduk; Halk Meclisleri’ni Kent Konseyleri’ne dönüştürdük. İşte 
bugün Kent Konseyleri’nden, Halk Meclisleri’nden gelen her öneri ka-
rara dönüşüp hayata geçiyor. 

Biz katılımcı bütçeyi de o zaman hedef koyduk. Çünkü belediyede Er-
cüment Çervatoğlu’nun parasını yönetmiyoruz. Halkımız yönetimi beş 
yıllığına bize emanet etti, bir görev verdi ve Fındıklı’nın daha da ya-
şanılabilir olmasını istedi. Daha yaşanabilir bir Fındıklı tasarlamak için 
ben sadece yeteneklerimi kullanabilirim ama halkın katılımıyla daha 
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eşit, özgür, kadının, çocuğun, gencin, engellinin rahat ettiği bir Fındıklı 
tasarlayabiliriz. Bugün Fındıklı’da katılımcı bütçeyle engelsiz kent yara-
tıyoruz, bütün kaldırımları kaldırıyoruz. 

Fındıklı’nın sekiz mahallesinde Katılımcı Bütçe Mahalle Toplantıları yap-
tık. 2020 yılı için ayırdığımız 16 - 17 milyon liralık bütçemizin 4 milyonu 
kullanıldı. Yatırımları mahallelerde belirliyoruz. Her ay biz bütçemizi 
elektronik ortamda var olan 11 bin kişiye WhatsApp üzerinden gönde-
riyoruz. Ne harcadık, ne kadar para geldi, ne kadar çıktı; bunların hepsi 
paylaşılıyor. Her ay bülten yayınlıyoruz. Yani denetleniyoruz.

Şimdi katılımcılığı ve katılımcı bütçeyi kent konseyleri açısın-
dan ele alalım. Sayın Ziya Gökerküçük, sizin açınızdan katılımcı 
bütçe uygulamasının önemi nedir? Bu konu neden kent konsey-
lerinin alanına giriyor? 

Türkiye Kent Konseyleri Platformu Başkanı Ziya Gökerküçük: Ben 
emekli bir öğretmen ve Edirne Kent Konseyi Başkanıyım. 16-17 Ekim 
2021 tarihlerinde Türkiye Kent Konseyleri Toplantısı’nı Edirne’de yap-
tık. Dolayısıyla bir sonraki toplantıya kadar Türkiye Kent Konseyleri 
Platformu’nun sözcülüğünü yapacağız. Yerel yönetimler demokrasinin 
çıkış yeri ve aynı zamanda kaynağıdır. Yerellerde olmayan demokrasiyi 
yukarıdan getirmek imkânsız, gelse de kalıcı olmaz. Onun için demok-
rasiyi yerelde kurmak ve bu kültürü oluşturmak zorundayız. Sonuçta 
demokrasi dediğimiz biraz da kültürel bir gelişmişlik. Kültürel anlamda 
kendimizi geliştirebilirsek demokrasiyle geliştirebiliriz. 

Şimdi katılımcı bütçeye gelirsek, aile bütçesini örnek verebilirim. Aile 
bütçesini nasıl birlikte yapıyorsak, kentin bütçesini de birlikte yapmak 
önemli. Katılımcı bütçe kentin varlıklarını, gelirini, giderini tıpkı aileler-
de olduğu gibi birlikte yönetmek demektir. Bu da kent yönetimine katı-
lımın en somut adımıdır. 

Katılımcı bütçe bir süredir gündemde. Ülkemizde de konuşuluyor, uy-
gulanacağına dair söz verilen yerler var. Hayata geçirenler de var; yavaş 
yavaş başladı. Bu deneyimlerin hiçbiri 1990 başında Porto Alegre’de 
hayata geçirilen katılımcı bütçe deneyimi gibi olmayabilir. Her yerel yö-
netimin kendi dinamikleri, farklı anlayışları var. Avrupa’da da örnekler 
var. Ülkemizde de Şişli, Muratpaşa, Fındıklı katılımcı bütçeyi uygulama-
ya başladı. Çıkış fikri aynı olsa da uygulamalar yerel dinamiklere göre 
değişebiliyor. Dolayısıyla burada asıl görev belediye başkanlarından 
veya idare makamlarından çok kent konseylerine düşüyor. Biraz önce 
Muratpaşa ve Fındıklı belediye başkanları katılım eksikliği sorununu 
gündeme getirdi. Şişli’de de aynı sorun yaşanmış. İşte, burada kent 
konseylerine görev düşüyor. Çünkü kent konseyleri, kent yönetimine 
katılmanın birinci basamağıdır. Katılımı artıracak örgütlemeyi kent kon-
seyleri olarak bizler yapmak zorundayız. Türkiye Kent Konseyleri Plat-
formu’nun içinde yüz dolayında Kent Konseyi var. Hepsinin farklı farklı 
uygulamaları var elbette. Örneğin, Nilüfer Kent Konseyi’nin başarılı bir 
uygulamasını Edirne’de, Kırklareli’nde uygulamaya çalışıyoruz. Platfor-
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mumuz böyle bir dayanışma, yardımlaşma görevini görüyor. Şimdi artık 
teknolojiyi de kullanarak, her türlü bilgiyi, fikri paylaşmalı, kentlerimiz-
de çok daha demokratik, katılımcı ve bireylerin öne çıktığı örgütlenme-
leri kurmalıyız. 

Özetle, kent konseyleri açısından katılımcı bütçe çok önemli bir uygu-
lama. Kent konseyleri de bu önemin farkında olmak zorunda. Benim 
dönem başkanlığıma denk gelen bundan sonraki toplantılarımızda biz 
de bu konuyu daha derinden işleyeceğiz. Başarılı olan uygulamaların 
yürütücüsü olan kent konseyleri ve belediyelerin deneyimlerinden ya-
rarlanacağız. 

Yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi de İstanbul Kent 
Konseyi’yle birlikte ‘Karar Senin, Bütçe Senin İstanbul’ diyerek 
katılımcı bütçe çalışmasını başlattı. Tülin Hanım, uygulamanın 
başlangıçtaki hedef veya amaçları neydi? 

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi: Aslında katılımcı bütçenin 
tartışılmaya başlandığı ilk günden bu yana bizim için mutlu günler baş-
ladı ve devam ediyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 
yeni döneminde katılımcılık ayırt edici bir uygulama olarak her alan-
da ortaya çıkıyor. Yani stratejik planın yapımındaki katılım, mekânsal 
planlamada katılım, kamusal alanların tasarımında katılım gibi konular 
sürekli gündemde. Bir yıldan fazla bir süre önceyse, yani geçen sene 
Temmuz aylarında, İBB içerisinde, “Katılımcı bütçe acaba uygulanabi-
lir mi?” diye konuşulmaya başlandığında, katılımcı bütçe bu saydığım 
uygulamaların tamamlayıcısı olarak ortaya çıktı. Bu niyetin karara dö-
nüşmesinden sonra İstanbul Kent Konseyi’nin içerisinde sivil toplum 
temsilcilerinin, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) uzmanlarının ve İBB yet-
kililerinin bir araya geldiği bir çalışma grubu oluşturuldu. Edirne Kent 
Konseyi Başkanı Ziya Bey’in söylediği ve Şişli’de deneyimlendiği gibi 
kent konseyinin varlığı, katılımcı bütçe çalışmasında hakikaten önemli 
bir itici güç veya bir araya gelme alanı oluşturabiliyor. Nitekim, İBB için-
deki bu tartışmalarda Katılımcı Bütçe Grubu tarafından yerel demok-
rasiyi güçlendirecek bir katılım alanı olması benimsendi; bu aslında bir 
karar da değildi, bu fikir kendiliğinden belirdi ve ortaya konuldu. 

Hep birlikte bir model üzerinde çalışıldı ve denildi ki “Bu öyle bir model 
olsun ki hem belediyenin kendisini tanıtmasına, anlaşılmasına imkân 
versin hem de yurttaşların kendi problemlerini anlatırken, birbirlerini 
anlamalarını sağlasın. Bir yandan yurttaşın yaratıcılığı icrayla birleşti-
rilsin. Sivil toplumun işbirlikleriyle yerel yönetim işbirlikleri geliştirilsin. 
Hatta bu çalışma sivil toplumun kendi ekosistemini de beslesin.” So-
nuçta sivil toplum, - bu arada sivil toplum derken ben sadece örgütü 
olanları kastetmiyorum, örgütsüz oluşumlar ve hatta bireysel katılımlar 
da bunun içerisinde - ve yerel yönetimin iletişimini maksimum düzeye 
çıkarabilecek beş aşamalı bir model ortaya konuldu. Bir dijital uygula-
ma üzerinden fikirler toplandı, bunlar ön değerlendirme ve teknik de-
ğerlendirme olmak üzere iki aşamalı değerlendirmeden geçti. Bu çalış-
malarda ilk üç yıl genellikle öğrenmeye ayrılıyor. İlk sene sivil toplumla 
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işbirliği yapabiliyor muyuz, durum nedir, koşullar buna imkân veriyor 
mu, bunu başarmak mümkün müdür sorularını kendimize sorup yanıt-
larını vereceğiz.  

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da aramızda. Ma-
halle Komiteleri çalışmanıza bütçeyi nasıl dâhil ettiniz ve katı-
lımda neyi hedeflediniz?  

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş: Nilüfer’in Mahalle Ko-
miteleri konusunda 2009 yılından beri bir deneyimi var. 2009 yılında 
biz Mahalle Komiteleri serüvenine başladığımızda öncelikle katılımcı 
demokrasiyi ve demokrasi kenti Nilüfer’i nasıl inşa ederiz, yerelden bu 
ağları nasıl öreriz, diye sorduk ve bunu kurgulayarak yola çıktık. Nilü-
fer Kent Konseyi olarak, Mahalle Komiteleri’ni yerel demokrasinin de 
olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Nilüfer Belediyesi’nin eski Başkanı 
Mustafa Bozbey ile şimdiki Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in 
öngörü, görüş ve destekleri olmadan bu iş olmazdı, onu da biliyoruz.

Biraz önce Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Bey, son derece açık yü-
reklilikle konuştu; ben de öyle konuşmak istiyorum. Nilüfer Kent Konse-
yi olarak bizim öncelikli hedefimiz Stratejik Plan’da olmaktı. 2009 yılın-
da Mahalle Komiteleri ilk kurulduğunda, 2009-2015 Stratejik Planı için 
geç kalmıştık. Ancak Nilüfer Belediyesi, 2011 yılında Mahalle Komitele-
ri’ne Stratejik Plan’da nerede olduklarını ileten haritalarını, projelerini, 
uygulamalarını gönderdi ve Mahalle Komiteleri’ne, “Biz bunu 2009’da 
sizin adınıza tasarladık, sizin mahalleniz için tasarladık ama mahallede 
karar sizin, sizin buradaki önceliğiniz nedir, bir ilave istiyor musunuz?” 
diye sordu. Bütçeyle ilgili çalışmaya böyle başladık. Sonra 2012’deki bir 
ara revizyon yapıldı ve Mahalle Komiteleri’nin kararı alındıktan sonra 
ikinci aşamada 2015-2019 Stratejik Planı hazırlandı. 
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Şişli ile şu deneyimi paylaşacağız: Katılım konusunda neden zorlanıldı-
ğının yanıtı aslında biraz Nilüfer’de var. Cevabını size aktaracağım. Yap-
tığınız işlerde samimi olmanız, projelerin uygulanabilir ve sürdürülebilir 
olması çok önemli. Biz 2015 Stratejik Planı’nı Mahalle Komiteleri’nde 
konuştuğumuzda her mahalleye gittik ve her mahalledeki komiteye, 
“Gelecek beş yıl için mahallenizde ne istiyorsunuz? Nilüfer Belediyesi 
sizin için ve Nilüfer için öncelikli olarak ne yapsın?” diye sorduk. Ma-
halle Komiteleri kararlarını verdiler, biz bunları topladık. Elbette sonsuz 
isteklerle karşılaştık, - siz de bunu yaşamışsınızdır – ancak sınırlı bir büt-
çemiz vardı. Burada da Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planlaması dev-
reye girdi. Sonrasında elbette memnun olmayanlar, “Biz burada park 
istemiştik, siz söz verdiniz ama yapılmadı” dediler. Bunların yapılmama-
sının elbette makul, mantıklı, ekonomik, siyasi, açıklanabilir nedenleri 
vardı. Ancak Mahalle Komitesi’nin bu konudaki beklentisi yüksekti, biz 
yapamayacağımız şeylerin sözünü vermiş olduk ve sahada yaşanan bu 
olumsuzluklar projeye karşı umudun azalmasına neden oldu. 

Bu sefer başka bir yöntem denedik. Nilüfer’de 64 mahalle var, Kent 
Konseyi ile birlikte 64 Mahalle Komitesi ile 10 ayrı bölgesel toplantı 
yaptık. Bu toplantılarda “Mahalleyle ilgili hayaliniz nedir?” dile sorduk; 
“Mahallemi seviyorum çünkü…” ve “Bu mahallede olsaydık keşke…” 
gibi açık uçlu sorular yönelttik. Burada talep etmenin yanı sıra, mahal-
lelerde hâlihazırda var olanları tespit etmek, elde olanın da kıymeti-
nin bilinmesine yol açmaktı. Bölgesel toplantıların sonunda bu verileri 
toplayarak Nilüfer Belediyesi’ne sunduk. Çalışmaya şimdi bu şekilde 
devam ediyoruz. Nilüfer Belediyesi’ne, “Eğer benim mahallemde bir 
şey yapacaksan, park yapacaksan, yol yapacaksan Mahalle Komitesi’ne 
sormadan yapamazsın. Nasıl yapacağını da bize sormalısın. Yapıp yap-
mayacağın ve nasıl yapacağın konusunda Mahalle Komitesi ile birlikte 
hareket etmelisin” diyoruz. Katılımcı demokrasi de bu zaten. 

Katılımı artırmak konusundaysa elbette dijital uygulamalara çok saygı 
duyuyorum. Bunlar yeni mecralar ama biz Nilüfer’de insanlarla yüz 
yüze temas halindeyiz. Ayrıca 2019 yılından beri Nilüfer Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, stratejik planın çalışmalarına bir kadın ve bir erkek ol-
mak üzere iki genç gönderiyor. Bu çalışmaların tamamında gençlerimiz 
de var. Gençler ve çocuklar olmadan geleceği inşa edemeyiz, diyoruz. 

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Hanım da aramızda… Büyükşe-
hir ölçeğinde, İzmir Kent Konseyi perspektifinden baktığımızda 
katılımcılık ve katılımcı bütçe nasıl bir önem ve anlam ifade 
ediyor? 

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık: Gerçekten benim için de Fikret 
(Toksöz) Hoca gibi çok mutluluk verici, kendimi çok mutlu hissettiğim 
bir gün bugün. Katılımcı Bütçe Konferansı’nda yapılan konuşmalardan 
çok şey öğrendim, inanıyorum ki şehrime, insanlarımıza ve varlıkları-
mıza katkısı olacak bir geridönüşle gideceğim buradan. Sorunuzun ce-
vabını ben üç noktaya indirgiyorum. Söyleyeceklerim, benden önceki 
kent konseyi başkanı arkadaşlarımın söyledikleriyle ne derece örtüşür 
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bilmiyorum. Onlar daha somut çalışmalardan söz ettiler. Ben konunun 
birazdan siyasi içeriğinden söz edeceğim. 

Birincisi siyasette nasıl bir sıkışma olduğunu hepimiz biliyoruz. 12 Eylül 
1980 sonrasında tek tipleşmiş bir siyasi parti yapısının olduğunu, se-
çilmişlerin bir tür makbuller oluşturduğunu, temsil edilemeyen geniş 
farklı kesimlerin bulunduğu bir toplumda yaşadığımızı biliyoruz. Bura-
dan bakınca makbuller değil de eşitler topluluğu olmak yönünde bence 
önemli bir adım katılımcılık ve katılımcı bütçe. Bir anlamda bu eksik 
temsil sorununun yumuşatıcısı gibi de düşünülebilir. Gerçi tamamen 
ortadan kaldırmaz; yukarıda karar alma veya güçlü olanların temsili 
yine devam eder ama en azından bunun kalıcı izlerinin devam etmesi 
açısından bir farklılık getirir. 

İkincisiyse şu: Hepimizin çok iyi bildiği, yaşadığı gibi merkezin denetimi-
nin her gün, vatandaşın denetiminin beş yılda bir olduğu bir yönetim 
modelinde yaşıyoruz. Bizler ancak beş yılda bir oy kullanırken, - başka 
siyasi önceliklerimiz yoksa - bize vaat edilenler üzerinden yapılanlar 
ve yapılmayanlar listesine bakarak karar veriyoruz. Diğer taraftan Bü-
yükşehir Kanunu ile birlikte büyükşehir ve hatta ilçe belediyeleri bile 
mahallelerden, yerellerinden kopuş ve merkezileşme sürecine girdi. 
Bu anlamda da kamu alanında kamu parasının tartışılmasının bir katkı 
olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar parklarda onlarca toplantı 
yaptım. Örneğin yedi yaşındaki çocukların 11 yaşındakilerle bir parkta 
aynı alanda oynamak istemediklerini defalarca dinledim. Çünkü büyük 
çocuklar, kendilerinden küçük çocuklara alan tanımıyorlar. Ama bunu 
duyabilmek için sözü çocuklara ve kadınlara vermeniz gerekiyor, onlara 
söz verdiğinizde, dertlerini, sıkıntılarını, “Ben bilirim” diyen erkekler-
den daha iyi anlatıyorlar.  Yani kamu parası, kamu alanı, kamu alanının 
hepimizin alanı olması, müşterekler topluluğu olmamız açısından da 
bence katılımcı bütçenin çok özel bir anlamı ve önemi var diye düşünü-
yorum. Mesela biz İzmir Büyükşehir Belediye Meclis kararlarını tartış-
maya açan, www.izmirreferandum.com adında bir dijital katılım aracı-
na sahibiz. Açılalı yaklaşık dokuz ay oldu, ancak yeterli katılım olmuyor. 
Site, “Belediye Meclisi’nde sen olsan nasıl karar alırdın?”, “Peki, bana 
ne öneriyorsun?” soruları üzerinden yürüyen bir sistem. Bunlar belki 
doğrudan bütçenin parasal dağılımını etkilemiyor ama insanların karar 
mekanizmalarının mantığını kavramasını, kararlara katılmasını veya bu 
kararları neden kabul etmediğini bizimle paylaşmasını, bizim de bunları 
birleşmemizi  sağlıyor. 

Üçüncü noktaysa şu: Hepimiz kutuplaşmış bir ülkede ve toplumda ya-
şamaktan, yankı odalarından bol bol şikâyet ediyor, bunun demokrasi 
açısından ne kadar zararlı olduğundan söz ediyoruz. Partilerin yaptığı 
siyaset insanları ayrıştırıyor. Hâlbuki ihtiyaçlar bizi birleştiren bir ortam 
oluşturuyor. Komşuluk da ihtiyaçlar da bizi birleştiriyor; müştereklere 
saygılı, birbirimizi duyan, barışı inşa eden bir toplum olmamızı sağlıyor; 
toplumsal uzlaşmacı tarafımızı geliştiriyor ve bence “Türk söylemez, 
söylenir” lafına da biraz farklılaşma getiren yeni bir toplum yapısının 
inşası açısından da rol oynuyor. 
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Belediyelerin - büyükşehir veya ilçe fark etmez – insana en yakın yöne-
tim şekli olarak tarif edilmesi nedeniyle katılımcı bütçe çalışmalarının 
insanlara yaklaşmanın, yakınlaşmanın, insanileşmenin, varlıklara saygı-
lı hale gelmenin çok önemli bir aracı olduğunu düşünüyorum.

Şişli Kent Konseyi’nden Nevin Hanım’a dönelim. Şişli’de hayata 
geçirilen Katılımcı Bütçe- Benim BÜTÇEM ile neler hedeflediniz 
ve bu hedeflerden hangilerine ulaştınız? 

Şişli Kent Konseyi Genel Sekreteri Nevin Kaplan: Öncelikle Katılımcı 
Bütçe Konferansı’ne hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantının önemli bir baş-
langıç olduğuna, bir farkındalık yaratacağına inanıyorum.  

Ben de hem Şişli Kent Konseyi’nden hem de aynı zamanda Şişli Katılım-
cı Bütçe Çalışma Grubu’ndan bir arkadaşınızım. Çalışma Grubu olarak 
yaklaşık bir yıldır yoğun bir çalışma yaptık, mutfakta emeği olan çok ar-
kadaşımız var. Şişli’de yaptığımız çalışmaya gelirsek, bildiğiniz gibi, katı-
lımcı bütçe doğrudan demokrasinin hayata geçirilebilmesinin ilk adımı. 
Bu çalışmayla biz esas olarak toplumcu belediyecilik ilkemizin önemli 
bir pratiğini de yaptık. Ben katılımcı bütçe çalışmasının ruhunun mahal-
lelerimizde komşularımıza yansıdığını düşünüyorum, bunu sahada da 
bizzat gördüm. Bizim için değerli olan bir sonuç oldu bu. Yani bu mana-
da hedefimize ulaştık, diyebilirim. Katılımcı bütçe bir anlayıştır, hayata 
bakış biçimidir. En temelde ortaklaştığımız nokta bu oldu. Şişli Beledi-
yesi, Şişli Kent Konseyi ve mahallelerde aktif vatandaşlar, hepimiz bu 
ruhu paylaştık ve ortak akılla kolektif bir çalışmayı hayata geçirmeye 
çalıştık. En önemli hedeflerden, en önemli kazanımlardan birinin bu 
olduğunu düşünüyorum. Bencilliğin, bireyselliğin hüküm sürdüğü dün-
yamızda halk yararına kolektif ruhun hayata geçirilmesi çok önemliydi. 

Ben başkanlık 
kültürünün 
yıkılması 
gerektiğine 
inanıyorum, 
göreve geldi-
ğimden beri 
bu inanca göre 
davranıyorum.
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Diğer hedefimiz, katılımcı bütçelemeyle yerel yönetimin bütçesinin 
yapımında halkın katılımını ve mahalle ölçeğinde taleplerinin öncelik-
li hale getirilmesini sağlamaktı. Bunu gerçekleştirmek için mahallede 
yaşayan aktif vatandaşı sürece kattık. Sosyal adaleti sağlayan, eşitlikçi 
bir bütçe hedefini ortaya koyduk. Halkın söz, yetki ve karar süreçlerine 
katılımını sağlayarak Şişli Belediyesi 2022 Bütçesi’nin yapımında müda-
hil olduk. Halkın umudunun tükendiği günümüzde biz umudu yeniden 
canlandırmaya, farkındalık yaratmaya çalıştık. İtiraf etmek gerekirse, 
bu hiç kolay olmadı. Katılımın yükseltilmesi için daha çok çalışmamız 
gerekiyor elbette. Ama bir hedef olarak halkın söz, yetki ve karar süreç-
lerine katılımını sağladık, bu hedefimize ulaştık diyebiliriz. 

Diğer hedefimiz bütçenin ve süreçlerin daha şeffaf, daha hesap soru-
labilir ve hesap verilebilir olmasıydı. Bunu gerçekleştirmek amacıyla 
Mahalle Bütçe Komiteleri seçildi, Şişli Bütçe Konseyi oluşturuldu, mü-
zakere ve ortak akılla mahalle öncelikleri belirlendi. Belediye bürokrat-
larımız bu öncelik ve talepleri, tek tek ele aldılar ve karşılıklı onlarla 
müzakere sürecine girdik. O kadar değerliydi ki bu çalışmalar. Belediye 
bürokratlarımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum. Sonuçta katılım-
cı bütçe dosya halinde Şişli Belediye Başkanlığı’na sunuldu.

Çalışma sırasında, alışkanlıklar ve geleneksel yapılardan dolayı pek çok 
kez duvara tosladığımız oldu. Kadın ve erkeğin eşit temsilinde, toplum-
sal cinsiyet kotasında geleneksel yargılarla karşılaştığımız oldu. Biz bu 
çalışma sırasında önyargıları yıkmaya çalıştık bu süreçlerde ve burada 
da hedefe ulaştık. Aynı zamanda bir demokrasi kültürünün yaygın-
laşmasının önünü açmış olduk. Bunu büyütmek ve bunu daha ileriye 
taşımak da aktif vatandaşlarımızla, mahallelerimizle birlikte, bundan 
sonraki çalışmalarla olacak. Katılımcı bütçenin sürdürülebilirliğini de 
ancak katılımla sağlayabiliriz. Mahallelerde yaptığımız çağrılara güzel 
dönüşümler aldık. Burada kadın arkadaşımızın sözleri beni çok etkile-
di. “Hiçbir belediye başkanı şimdiye kadar bizim mahallemize gelip ‘Ne 
istersiniz?’ diye bize sormadı. Başkanımız Keskin, bize bunu sordu. Bu 
çok değerli bir şeydi” dedi.  İşte bu sözler yarattığımız ruhun, kültürün, 
ritmin bir ifadesi. Birlikte daha güçlüyüz. Şimdiki hedefimiz katılımcı 
bütçenin Türkiye’de yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Sayın Çervatoğlu, Fındıklı Belediyesi’nde katılımcı bütçeyi nasıl 
hayata geçirdiniz ve nasıl kurumsallaştırdınız? 

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu: Katılımcı büt-
çeyi iki buçuk yıldır uyguluyoruz ancak, bunu sürekli kılabilecek miyiz 
bilmiyorum. Bu işin sırrı toplumun örgütlenmesinde. Fındıklı küçük bir 
yer olduğu için sokakta yürürken herkesi tanıyoruz, uygulamaları ko-
nuşup tartışıyoruz ama herkesin yaşadığı sorunu bizim için de geçerli, 
sürdürülebilirlikte sıkıntılar yaşıyoruz. 

Ben başkanlık kültürünün yıkılması gerektiğine inanıyorum, göreve gel-
diğimden beri bu inanca göre davranıyorum; benimle görüşmek için 
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arada sekreter yok, randevu almak da gerekmiyor. En azından Fındıklı 
halkı, “Biz doğrudan demokrasinin nüvelerini az da olsa yaşadık ve biz 
buna sahip çıkmak istiyoruz” derse, kendimizi başarılı olmuş sayacağız. 
Bunu önemsediğimiz için mahallelerde Halk Meclisleri’nin önünü aç-
tık. Bir caddeyi, bir sokağı iyileştirirken mahallede toplantı yapıyoruz. 
İmece anlayışını geliştirdik. Yaptığımız her işte bir imece kültürü var. 
Örneğin, Aydın Boysan adını verdiğimiz meyhaneyi açacağımız zaman 
Rize’de kıyamet koptu. Mahalleliye, insanlarımıza, hatta iş insanlarımı-
za da anlattık, “Böyle bir mekân açacağız, buna bir paydaş olur musu-
nuz?” diye sorduk. Dayanışma kültürüyle bunu açtık.

Ayrıca Belediye Meclis toplantılarımıza halk katılıp öneride bulunabi-
liyor, bu öneriler de gündeme alınıyor. Diyelim ki o ay yerel meclisler-
den, Kent Konseyi’nden doğru bir öneri gelmedi ama yurttaş Belediye 
Meclisi’ne katılarak imarla ilgili bir talepte bulundu… Bu öneri teknik 
değilse, araştırmamız gerekmiyorsa öneriyi hemen o toplantıda günde-
me alarak, aleni bir şekilde tartışırız. Burada Fikri Sönmez’i bir kez daha 
anacağım, “Halka rağmen değil, ne yaptıysam halkımla birlikte yaptım” 
demişti. Gerçekten de halkımızla birlikte olursak, halkımızı önemsersek 
bu çalışmaları geleceğe taşıyabiliriz. 

Buna mahallelerimizden örnek vereyim: Örneğin, bir mahallede yap-
tığımız katılımcı bütçe toplantısında, “Mahalle evleri yapalım, parklar 
yapalım” dediler. Biz mahalle evini konuşurken bir yurttaşımız çay de-
polama alanı istedi, önceliğin buna verilmesi talep edildi. Çay deposu o 
mahallede yokmuş, halkın buna ihtiyacı var. Bu toplantıyı onlarla yap-
masaydık, ben bunu hayatta bilmezdim, çünkü o mahallede yaşamı-
yorum. Başka bir mahallede park yaparken yurttaşlar geldi çalıştı, par-
kın nasıl yapılacağına da karar verdiler. Örneğin, çocuklar da geldi, hiç 
düşünmediğim önerilerde bulundular. İçlerinden çok küçük yaşta bir 
kardeşim, “Üzerimize yağmur yağmayan bir park istiyorum. Parkların 
üzerini örtün” dedi. Rize çok yağışlı bir yer. Biz bunu hayatta düşüne-
mezdik ama o çocuğun ihtiyacı bu, yağmurlu havada da parka gitmek 
ve ıslanmadan oynamak istiyor. Bu çocuğun önerisini önemsedik.

Başka bir örnek vereyim: Bir annenin engelli çocuğu evlerinin önündeki 
denize girmek istiyor ama giremiyor, çünkü benim ‘açık cezaevi’ de-
diğim Karadeniz yolu geçiyor evlerinin önünden. Kadın, çocuğu evinin 
önündeki denize girebilsin diye ilçeye kadar geliyor, oradan sahile ini-
yor. Bunu anlattığı toplantıda ağladım. Daha sonra Mimarlar Odası An-
kara, Bursa ve Eskişehir şubelerinin katıldığı bir çalıştay yaptık. Engelsiz 
geçişi sağlayacak üç noktada oluşturan proje hazırlandı ama bütçe yok. 
Bütçe olmadığı için bunu gerçekleştiremiyoruz. 

Birçok eksikliğimiz var, hatalarımızla insanız. Ama kavga da etsek, kol 
kola da yürüsek, farklı da düşünsek halkla, sokakta olmayı önemsiyo-
ruz. Katılımcı bütçenin sürdürülebilir olmasının sırrı da bu bence. Son 
40 yıldır dünyada ve ülkemizde - özellikle ülkemizde - ceberrut bir tek 
adam rejimi hâkim. Birilerinin söylediği, birilerininse uyguladığı bir 
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sistemi, örgütlenmekten korkmadan, örgütlü yapılarla tersine çevire-
bilecek, insanı temel alan bir anlayışa ihtiyaç var. Bunu Fındıklı’da de-
neyimledik biz. 

Neslihan Hanım, Nilüfer’de katılımcı bütçe nasıl bir uygulamaya 
dönüştü?

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş: Aslında biz Nilüfer’de 
Şişli’de olduğu gibi belediye bütçesinin yüzde 14’ü gibi bir oranı hiç 
konuşmadık. Nilüfer Belediyesi’nin beş yıllık stratejik planlarına, “Ni-
lüfer’in her sokağında, her mahallesinde neler yapılabilir, ne kadar 
yapılabilir?” diyerek dâhil olduk. Bu açıdan bakınca, aslında belediye 
bütçesinin tamamına gözümüzü diktik. Park, yol, büyük proje veya 
okul, Nilüfer ilgilendiren her yatırım, proje ve hizmette söz sahibi olmak 
istedik. Nilüfer’in 64 mahallesinde kurulan Mahalle Komiteleri’nin üye 
sayısı şu anda 1.544; yaptığımız toplantılarda yolundan tutun parkına, 
okul alanlarından hastanelere kadar kamuya ait bütün alanlara ilişkin 
karar süreçlerine hepimiz dâhil olduk. 

Dolayısıyla sanırım Nilüfer’deki uygulamayla Şişli’deki uygulama bir-
biriyle örtüşmüyor. Siz belediye bütçesinin yüzde 15’inin kullanımını 
konuşmuşsunuz, biz Nilüfer Belediyesi mahallelerimizde neyi, nasıl 
yapacak tüm bunlara birlikte karar verelim, dedik. Biz bu çalışmada 
önceliklerin belirlenmesinde Stratejik Plan’ın yanı sıra Nilüfer’in yöne-
limlerini de birlikte tartışıyoruz. Nilüferliler hep birlikte karar veriyor; 
örneğin 2020 yılı Nilüfer’de Tarım Yılı’ydı, 2021 ise Gıda Yılı oldu. Bu ka-
rarlar, Mahalle Komiteleri toplantılarda ortaya konan sorunlar ve önce-
likler ışığında alınan kararlar. Üstelik biz bu kararları, 2019 yılında, pan-
demiyi bilmeden almıştık. Nilüfer’de tarıma ilişkin önemli bir açılımın 
yapılması gerekiyordu, çünkü ilçenin üçte ikisi tarım arazisi. “Burada 
ne yapılabilir, kırsal alan nasıl desteklenebilir?” sorularını sorduk. Kır-
sal alandaki Mahalle Komitelerimiz ile bunu konuştuk. “Kırsal alandaki 
üretici kadınlar nasıl desteklenir?”, “Burada kooperatifler nasıl oluşur 
ve Nilüfer Belediyesi bu konuda nasıl destek sağlamalı?”, “Burada yapı-
lacak yatırımlar ve faaliyetler ne olmalı?” diğer sorulardı.  

Bu tartışmalar sürdürülebilirliği sağlamak açısından bizim için de çok 
kıymetli tartışmalar. Yola devam ederken her seferinde daha iyileştirici 
yönler bulabiliyoruz. Ayrıca çalışmaların mutlaka ve mutlaka ölçülebi-
lir, denetlenebilir olması gerekiyor. Bu bizim bundan sonraki en önemli 
hedeflerimizden biri. Evet, Kent Konseyi olarak Stratejik Plan’ın hazır-
lanmasında varız ama bundan sonra Kent Konseyi’nin, neyin ne kadar, 
nasıl yapıldığının ve neden yapılmadığının hesabını sorması gerekiyor. 
Kent konseylerinin bence en önemli işlerinden biri de hesap sorabil-
mesi. 
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Nevin Hanım, Şişli’de katılımcılık nasıl bir yaklaşımla hayata 
geçirildi? Bir tarafta bu işin bürokratik ve yasal süreci var, bir 
tarafta da uygulama… Bu konularda bize bilgi verebilir misiniz?  

Şişli Kent Konseyi Genel Sekreteri Nevin Kaplan: Demokrasinin temel 
teorisinde katılma eylemi bir işe karışma hareketi olarak değerlendirilir. 
Ancak, yerel yönetimler halkın katılma eylemine genelde olanak ver-
mezler. Sanki tek görevi oy vermekmiş gibi halk beş yılda bir oy verir. 
Elbette yerel yönetimler halk için proje yapar ama o proje vatandaşa 
sorulmaz, ihtiyacını karşılıyor mu diye fikri alınmaz. Biz ise işte bu tem-
sili demokrasiden doğrudan demokrasiye giden yolu açıyoruz. Yönetim 
piramidini tersine çeviriyoruz. Katılımcı bütçe çalışmamız bize bunun 
kurumsal mekanizmalarını sundu, bu mekanizmaları bu sürecin garan-
tisi olarak görüyoruz.

Peki, bu mekanizmalar nasıl oluşturuldu? Söylediğim gibi mahallelere 
gittik, önce bilgilendirmeler yaptık, gece gündüz çalıştık. Yüz yüze top-
lantılar gerçekleştirdik. Mahalleli ihtiyaçlarını, önceliklerini söyledi. Bu 
mekanizmaların devreye girmesi için belediyenin elinin tüm mahalle-
lere uzanması lazım. Halk da bu çalışmaya karşılık verdi. Böylece hep 
birlikte yol haritamızı, programımızı oluşturduk. Konferans boyunca 
anlatıldığı gibi seçimle Mahalle Bütçe Komiteleri ve Şişli Bütçe Konseyi, 
sonrasında da İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu oluşturuldu. Bir 
sonraki oturumda arkadaşlarımızın detaylarıyla anlatacağı yönergemizi 
yazmaya başladık. İşleyişi hukuki bir çerçeveye oturttuk böylece. Hu-
kuki mevzuatı da hazırlanan tüm bu mekanizmalar, piramidi aşağıdan 
yukarı çevirmeye başladı. 

Bugün gelinen noktada şunu net söyleyebiliriz: Bizim yaptığımız ça-
lışmada Şişli Belediyesi tarafından bir belediye hiyerarşisi kurulmadı.  
Belki henüz çok idealize edilemeyecek durumda olabilir ama bu daha 
başlangıç. Piramidin tersine döndüğü, yukarıda aşağıya hiyerarşinin 
olmadığı işleyiş, kurumsal mekanizmalar oturdukça en ideal haline ge-
lecektir. 

Bunun sürdürülebilir olması da önemli. İki yıl sonra yeniden yerel se-
çimler olacak. Diyelim ki belediye başkanı değişti, bu çalışmanın yeni 
yönetimde de kalıcı olması lazım.  Eğer katılımcı demokrasi ve katılım-
cı bütçe işleyişini içselleştirir ve kurumsal ayaklarını da oturtabilirsek 
bu sürdürülebilir olur. Katılımcı bütçe içselleştirilirse, halk da vergisi-
nin nereye, ne kadar harcandığının hesabını sormaya başlar. Bu çok 
önemli bir kazanım olur. Çünkü - Belediye Başkanımız’ın da söylediği 
gibi – rant ekonomileri sebebiyle, belediye gelirlerinin nereye, ne kadar 
harcandığını, harcama kalemlerini bilmiyoruz; çoğu belediye sorumlu-
luk ve hesap verme gereği hissetmiyor. Ancak, bizler bu mekanizmaları 
kurarsak, farkındalık oluşturursak, bu içselleştirilirse halka vergisinin 
nereye harcandığının hesabının verildiği katılımcı demokrasiyi yaşatıp 
yaygınlaştırırız. Katılımcı demokrasinin en somut adımı olan katılımcı 
bütçenin Türkiye’ye yayılması gerektiğine inanıyoruz. İstanbul Büyük-
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şehir Belediyesi, katılımcı bütçe çalışmasını başlattı,  bunun çok önemli 
bir adım olduğunu düşünüyoruz.  Farklı belediyeler de bunu uyguluyor 
veya uygulamaya başlıyor. Tüm bu çalışmalar çok çok değerli. Bundan 
sonra hedefimiz bu olmalı; katılımcı kentler yaratmak için daha fazla bir 
araya gelmeliyiz.

Burada kent konseylerinin rolü oldukça önemli. Sizce katılımcı 
bütçe çalışması kent konseyleri eliyle yerel yönetimlerde nasıl 
başlatılabilir?

Türkiye Kent Konseyleri Platformu Başkanı Ziya Gökerküçük: Edir-
ne’de tam da bu durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü Edirne 
Kent Konseyi olarak katılımcı bütçelemeye başlamadık henüz. Biz bu 
zamana kadar Edirne’de yeşil alanları, kamusal alanları koruma müca-
delesi vermek zorunda kaldık ve katılımcı bütçelemeye kadar gideme-
dik. Sadece belediyenin stratejik planlarında sözümüz var, stratejik plan 
toplantılarına katılıp takip ediyoruz. Yaptığımız ancak bu. Fakat katılım-
cı bütçelemeyi başlatmak için ya bir yol bulacağız ya da yol açacağız. Sa-
dece Edirne’de değil, katılımcı bütçe çalışmasını yapmayan diğer kent 
konseylerinde de bu yol açılmalı. Umarız Katılımcı Bütçe Konferansı bir 
başlangıç olur. Şimdiden sonra deneyimli belediyelerle, kent konseyle-
riyle birlikte bunu başarabiliriz. 

Peki, bunu nasıl yapacağız? Çok açık, insanlara dokunarak! Örneğin 
Edirne’de yeşil alanlar işgal edildiğinde, biz yüzlerce değil, binlerce in-
san bir araya geldik. Belediye kimseye sormadan suya zam yaptığında 
belediyenin önünü işgal ettik. Edirne Belediyesi suyu özelleştirmeye 
kalktığında davalar açtık, 10 binden fazla imza topladık. Sorun kendi-
sine dokunduğunda insanlar katılıyor! Katılımcı bütçenin de onların 
yararına olduğunu anlatabilirsek, katılımı sağlayabiliriz.
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Yine Edirne’den bir örnek vereyim: 1970’li yıllarda mimar Cengiz Bektaş 
planlamasıyla yapılan Binevler konut alanımız var Edirne’de. Her bele-
diye başkanı veya adayı, bu konut alanında kentsel dönüşüm sözü ver-
di. Belediye Başkanımız, müteahhitlerle işbirliği yapıp yeşil alanı olan 
üç katlı apartmanlarla ilgili, “Dokuz kata çıkartacağız, bir evi olana iki ev 
vereceğiz” gibi vaatlerde bulunuyordu. Biz yaklaşık üç sene toplantılar 
yaptık. Bu toplantıların çoğuna ancak 100-150 kişi, bazen 20-50 kişi ge-
liyorken, kentsel dönüşüm konusunu ele aldığımız toplantıya 300-400 
kişi geldi, salon katılımcıları almadı. Demek ki insanlar bireysel çıkarına 
dokunan konularda katılım sağlıyor. 

Edirne’de 2014’ten beri kimse yeşil alanlarımıza dokunmuyor artık. Kü-
çük bir yeşil alanımız vardı, ufak ama çok önemli bir yerdeydi. Orayı 
imara açmak istiyorlardı, Kent Konseyi olarak buna müdahale ettik. 28 
Mart tarihinde kepçeleri geri yolladık,  ertesi gün yine müteahhit geldi, 
yine kepçelere biz müdahale ettik. Şu an seçilen başkanı aradık, geldi. 
Geldi kepçenin önüne oturdu ve bu bir simge oldu. 30 Mart 2014 yerel 
seçiminden beri Edirne’de hiçbir yeşil alana müdahale yok. Kamusal 
alanı kurtarmış olduk ve böylece yeşil alanları, kamusal alanları koru-
ma bilinci gelişti. 

Katılım biraz arz-talep meselesi. Kent konseylerinin en önemli görevleri 
arasında bu talepleri yaratmak, insanları motive etmek, kentlinin süre-
ce katılımını sağlamak var. Edirne’de katılımcı bütçeyi duyduk, ufak te-
fek konuştuk ama gündeme almamıştık. Şimdi bu bizim görevimiz artık.
 
Nazik Hanım, aynı soruyu size yöneltmek istiyoruz. Kent konsey-
leri yerel düzeyde katılımcı bütçe çalışmasını nasıl başlatabilir? 

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık: Burada bir tane sihirli bir formül 
ve tek bir yol yok. Her yerin farklı özellikleri var; herkesin bu yoğurdu 
kendi bildiği şekilde, kendisine uygun şekilde mayalaması şart. 

İzmir’de dört ayrı denememizden istediğimiz sonuçları alamadık. Be-
lediye Meclisi’ndeki Kent Konseyi Komisyonu ile ilişkilerimiz bütçeye 
müdahale anlamında farklılıklar içeriyor. Bizim Stratejik Planı’ın revize 
edilmesiyle ilgili bir talebimiz oldu, pandemi bunun için yeter şarttı as-
lında ama üstüne tsunami, sel, deprem yaşadık. İzmir’e bir tek uzaylılar 
gelmedi! Dolayısıyla belediyenin kaynak dağılımında ciddi değişiklikler 
oldu. Bu durumda Stratejik Plan değişikliği olmadan devam edilebilir 
mi, bir soru işareti. Kent Konseyi’nde üye sayısı 400’ün üzerinde olan 
bir STK kitlesi var; diğer taraftan binin üzerinde kuruluşla muhatabız. 
Bu kuruluşlara bütçe bilgisi verilmesine yönelik çalışmalar da var. 

Ama sizin sorunuzla ilgili şunu söyleyeceğim: Büyükşehir biliyorsunuz 
biraz ağabey modeli ilçeler ise kılcal damarlara daha yakın; vatanda-
şa yakın, toprağa yakın, ağaca yakın, yerele yakın, günlük hayata daha 
yakın. Nasıl muhtarlar olmadan Şişli Belediyesi çalışamıyorsa veya Ma-
halle Meclisleri’nde muhtar yer almadan Nilüfer çalışamıyorsa, buna 
benzer şekilde ilçe belediyesi birlikteliği olmadan büyükşehir beledi-

İlçe belediyesi 
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ması yapması 
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pek mümkün 
görünmüyor. 
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yelerinin katılımcı bütçe çalışması yapması bana kalırsa pek mümkün 
görünmüyor. Çünkü aynı alandan söz ediyoruz; bir mahalle hem bü-
yükşehirin hem de ilçe belediyesinin görev alanına giriyor. Bu nedenle 
büyükşehir ve ilçe belediyesinden yetkililerle kent konseyinin birlikte 
çalışması çok önemli bir ihtiyaç.

Ayrıca katılımcı bütçe çalışmasının başlangıç aşamasında STK’ların ve 
halkın bilgilendirilmesine çok ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Soyut 
olarak modeli anlatmak değil, somut olarak atılacak adımlar, yapılacak 
işler, kiminle hangi işin yapılacağı, neden yapılacağına dair bilgilendir-
meye ihtiyaç var. Bütçe kimsenin hariçten gazel okuma alanı değil çün-
kü. O yüzden kent konseylerinin belediyelerle birlikte çalışılması çok 
önemli. Belediyenin kent konseyinde görevlendirdiği sekretarya ele-
manlarının vasıfları bu yapılacak toplantı notlarını toplayabilmek, yaz-
mak ve raporlayabilmek açısından mühim. Belediye bürokratlarınınsa 
katılımcı bütçe çalışmasında nerede durduğu, dışarıdan gelen sesi ne 
kadar duyduğu, bunları teknik araçlar olan bütçeye, stratejik plana, 
hedeflemelere, performans raporlarına ne kadar dönüştürebildikleri 
önem kazanıyor. Belediye yetkililerinin de yeterlilikleri çok önemli. 

Elbette davranış, kültür de çok önemli. Hiyerarşik bir yapı için değil,  
yan yana birlikte yürüyen Şişli için katılımcı bütçe yapıyorsun. Ben bun-
ları mahalle üzerinden düşünerek söyledim. Başka bütçe modelleri 
üzerinden de konuşabiliriz. Katılımcı bütçe çalışmalarında biraz daha 
tematik bütçeler üzerine çalışma söz konusu olduğundan tematik büt-
çeler üzerine de konuşabiliriz. 

Şimdi tüm katılımcılara sormak istiyorum, peş peşe yanıtları 
alabiliriz: Katılımcı bütçe çalışmasında il, ilçe ve mahalle en-
tegrasyonu nasıl yapılmalı sizce? 

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi: Bu entegrasyon meselesi 
gerçekten çok önemli bir konu. Bu sorunun yanıtına işbirliği ve bera-
berliği inanarak, diye başlayacağım. Gerçekten de aşağı yukarı bütün 
katılımcılar bundan bahsettiler. İlçe belediyeleri ve kent konseylerinde-
ki deneyim çok önemli. Çünkü ölçekler birbirinden çok farklı. Özellikle 
İstanbul’dan bahsettiğiniz zaman büyükşehir belediyesi ile bir ilçe bele-
diyesinin sorumluluk alanları ve ulaşabildikleri kılcal damarlar çok deği-
şik; bunların arasında iki yönlü iletişimi sağlayabilmek çok çok önemli. 

İstanbul’un katılımcı bütçe deneyiminde,  beş adımda ilan edilen bir 
deneyim yaşandı. Önce öneriler toplandı, ardından teknik değerlendir-
meler yapıldı, üçüncü aşamada künyeler oluşturulup projeler oylama-
ya sunuldu, oylamalar gerçekleştirildi ve projeler ilan edildi. Toplam 4 
bin 872 öneri geldi, bunların 712’si teknik değerlendirmeyi geçti. De-
ğerlendirmeyi geçmeyen önerilerin yaklaşık 4 bin 100 kadarı önerinin 
birçoğu ilçe belediyelerini ilgilendiriyordu ve bu öneriler ilçe belediye-
lerine yönlendirilmek üzere bir kenara ayrıldı. Geri dönüşüm ve kom-
post konusunda inanılmaz sayıda öneri vardı. 
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Ulaşımla ve yeşil alanlarla ilgili çok öneri vardı. Bunlar doğrudan doğru-
ya ilçe belediyesinin kendi sorumluluk ve yetki alanında olan konulardı. 

Bence bu çok önemli. İBB’de 2023 Katılımcı Bütçesi için çalışmalar baş-
ladı ve bence bu birbirini tamamlayan modeller üzerinde biraz düşün-
mek lazım. İkisi birbirini nasıl dengeleyebilir, nasıl karşılayabilir, birinin 
yapamadığını öteki nasıl gerçekleştirebilir, diye sormalıyız. Şişli’de bir 
Katılımcı Bütçe Konseyi’nin olması çok önemli ama her yer Şişli gibi 
değil. Örneğin İBB, Sancaktepe’ye, Çekmeköy’e Şişli gibi ulaşamıyor. 
Dolayısıyla acaba kent konseyinin içerisinde oralara dair birer meclis 
mi oluşturulsun diye fikir maratonu yaptık. Bu tartışmayı derinleştir-
mek ve karşılıklı birbirini tamamlayabilecek modelleri olgunlaştırmak 
gerekiyor.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu: Katılımcı bütçe-
yi sadece yatırımlar olarak düşünmemek, gelirleri de planlamak lazım. 
Biz bunu da yapıyoruz. Örneğin gelirler konusunda da bir çalışma yap-
tık ve suya iki yıldır indirim yapıyoruz,  gelecek indirim olacak, çünkü 
vatandaş bunu talep ediyor. Biz gelirlerimizi bile kısabiliriz hiç sorun 
değil. Çünkü vergiyi vatandaş veriyor. Vatandaşın verdiği verginin geli-
rini de giderini de bilmesi, bunun üzerinde söz hakkının olması lazım.

Ayrıca belediyelerle ilgili yasal düzenlemeler yapılması, Belediyeler Ka-
nunu’nun ivedilikle değişmesi gerekiyor. Şeffaflığı kalıcı hale getirecek 
mekanizmaları oluşturmamız da lazım. Biz bu konuda bir uygulama ge-
liştirdik, örneğin imar komisyonu kararlarını dahi mutlaka yayınlıyoruz, 
gizli değil. İmar belediyelerde en kritik şey, çünkü burası kentsel rantın 
döndüğü yer, bu alanı tüketirseniz birçok şeyi de tüketiyorsunuz. Biz bu 
nedenle her şeyi açık, şeffaf yapıyoruz.

Şeffaflığı kalıcı 
hale getirecek 
mekanizmaları 
oluşturmamız 
lazım.
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Bir başka konu da siyasetçilerle ilgili, kalıcı olmamalılar. Örneğin Ercü-
ment Çervatoğlu, yerinde kalıcı olmamalı. Bir dönem mi, iki dönem mi 
görev yapacağına dair sınırlar belirlenmeli. Meslek örgütlerinden sen-
dikasına, hayatın bütün alanlarında görev sürelerine sınırlama getiril-
meli. Deneyimli pek çok hocamız, deneyimli politikacılarımız ve farklı 
alanlarda uzmanlarımız var. Bu deneyimleri paylaşmalı, kullanmalıyız, 
illa seçilmişlik, yöneticilik, yetki üzerinden tasarlamamak lazım bunları, 
uzmanlıklardan ve deneyimden yararlanmak gerek. Ve son olarak da 
en önemlisi bir kültü ortadan kaldırmak için halkın  ‘geri çağırma’ ilkesi-
ni mutlaka ve mutlaka kullanması gerektiğini düşünüyorum. 

Şişli Kent Konseyi Genel Sekreteri Nevin Kaplan: Öncelikli olarak halka 
dokunan, yoksullukla mücadele edecek adımlar atmak gerekiyor. Di-
ğer yandan kent konseyleri açısından Belediyeler Kanunu ile ilgili ciddi 
değişikliklere ihtiyaç var. Bunun için bir çalıştay yapılabilir. Bu adıma 
ihtiyaç var, çünkü kent konseylerinin olanakları her açıdan çok sınırlı.

Peki, katılımcı bütçe açısından ne yapılabilir? Buradan biz üstenci bir 
yaklaşımla şunu yapalım, bunu yapalım gibi öneriler getirmek istemiyo-
ruz. Konferans sonunda bir taslak bildiri açıklanacak, bunu hep birlikte 
geliştirebiliriz. 

Ayrıca atölye çalışmalarında bir araya gelebiliriz. Çünkü Türkiye’nin 
yedi bölgesinde ve İstanbul’un her ilçesinde farklı farklı sorunlarla karşı 
karşıyayız. İşleyiş açısından da bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. İl düzeyin-
de çalışmalar yapabilir, birlikte çalışma yöntemlerini geliştirebiliriz.  

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık: Ben Nevin Hanım’ı bıraktığı yer-
den başlayayım. Evet, bu daha başlangıç ve çalışmaya devam etmeliyiz. 
Yapılmasının yararlı olduğunu düşündüğüm dört madde söyleyeceğim.

Birincisi, bu konuya siyasi iradenin yandaş olması çok önemli ve değerli.  
Sadece belediye başkanının iradesini kastetmiyorum, belediye meclisi-
nin ve siyasi partilerin iradesi, siyasi partilerin bu işi gerçekten benim-
semesi ve kendi belediye başkanlarına bunu tavsiye etmesi önemli. Bu 
açıdan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konferansa 
katılması, samimiyetini, yaklaşımını ortaya koyan bir konuşma yapması 
çok değerliydi. 

İkincisiyse şu: Farklı yerlerde, farklı yerellerde neleri uyguluyoruz, nasıl 
uyguluyoruz, sorularını düşünmeliyiz. Büyükşehir, ilçeler, küçük ve bü-
yük ilçeler gibi farklı yerler değişebilir pratikler ve deneyimler yaratma-
nın anlamlı olduğunu düşünüyorum. 

Üçüncüsü ise birbirimizden öğrenmenin önemi konusu. Kent konseyi 
birlikleri ve platformlarımız var. Bugün bu konferansta olduğu gibi bir-
birimizden öğrenmeye devam etmemiz çok önemli diye düşünüyorum. 
Gündemimizde kalması gereken bir konuyu ele aldık bugün. 
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Dördüncü ve son olarak, Türkiye’de eski tip örgütlenmelerden farklı 
yeni bir örgütlenme alanı olduğunu düşünüyorum bu yatay ve taban 
örgütlenme modeli. Önümüzdeki dönem tüketim kooperatiflerinin, 
tüketici örgütlenmelerinin ve özellikle kentsel dönüşüm örgütlenmele-
rinin gelişeceğini düşünüyorum. Ama bütçeyle ilgili kamu alanı, kamu 
malları, kamu çıkarı gibi konularında örgütlenmeler de demokrasi için 
muhteşem bir çıkış kanalı olacaktır. Elbette saydığım tüm bu dört mad-
dede insan kaynağını geliştirmeye çok ihtiyacımız var. 

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi: Sadece katılımcı bütçe değil, 
mesela mekânsal planlama veya verilecek hizmetlerle ilgili bir toplantı 
düzenlendiğinde katılanların aşağı yukarı aynı kişiler olduğunu görüyo-
ruz, hep aynı yüzler beliriyor. Burada aktif yurttaş katılımını artırmamız 
gerekiyor.

Öte yandan katılımcı bütçe konusunda 30 yılı aşan bir deneyim var. Ne-
redeyse insanlığın ortak malı diyebileceğimiz, bir ortak deneyim diye-
bileceğimiz bir hazine olarak ortada duruyor. Bu deneyim öğrenmeye 
açık. Her işin başı niyet, istemek burada her şeyden önemli. Çalışmaya 
ufak ufak, belli odaklarla –bu bir mekân odağı veya grup odağı olabilir 
- başlamak iyi olabilir. Örneğin iklime yönelik bir katılımcı bütçe yapı-
labilir. Yoksullukla ilgili bir katılımcı bütçe gerçekleştirmek denenebilir. 
Ancak, elbette yine vurgulayacağım deneyim paylaşımı da çok önemli. 
Bu konferansta başlatılan deneyim paylaşımını yaygınlaştırmak önemli 
diye düşünüyorum. 

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş: Nilüfer’den yana di-
yorum ki inat, inanç ve kararlılık gerekiyor bu iş için. Yanlışlar olabilir, 
eksikler olabilir ama yılmadan denemeye devam etmek gerekiyor. Bu 
işin sürdürülebilir olması için mutlaka ve mutlaka bir fayda sağlanması 
gerekli. Burada herhalde püf nokta fayda. Biz Nilüfer’de fayda sağladık. 

Ayrıca gençleri ve çocukları dâhil etmek gerekiyor. Konferansa katılan 
11 yaşındaki Hasan Sami Büken’i dinledik, pırıl pırıldı çok güzeldi. Genç-
ler ve çocuklar bizim umudumuz. Çalışmalara hep aynı kişiler katılıyor, 
dedi Tülin Hanım. Hakikaten hep aynı kişiler. Yoruluyorlar, yorgun olu-
yoruz. Uzun sürecek bir çalışma yapıyoruz, bu yüzden de gençlerin des-
teğine ihtiyacımız var. Onları çekebilmenin yollarını aramalıyız. 

STK’ları ve aktif yurttaşları çekip daha geniş katılımcı profiliyle bu işi 
yapmak gerekiyor. Biliyorsunuz, pandemi STK’lara çok ciddi oranda za-
rar verdi, onları çok yıprattı. STK’ların desteklenmesi gerekiyor ki kent 
konseyleri de büyüyebilsin, güçlenebilsin. Biz onlarla birlikte varız. 

Umudum var benim gelecek için. Kent konseyleri gerçekten işin ucun-
dan tutmuş durumdalar. İyi örnekleri öne çıkarmak gerekiyor. O yüzden 
bu tarz her oluşumda hep birlikte olmak, birbirimize destek olmamız 
gerekiyor. Güç birliği gerekiyor.

Bütçeyle ilgili 
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ŞİŞLİ KATILIMCI BÜTÇE
BENİM BÜTÇEM’İN 

İŞLEYİŞİ
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ŞİŞLİ KATILIMCI BÜTÇE ORGANİZASYON ŞEMASI 
VE İŞLEYİŞ BİÇİMİ   

NALAN BAŞARAN ÖZTÜRK
ŞİŞLİ BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

Sayın konuklarımız hoş geldiniz.

Temsili demokrasiden, vatandaşların yönetime katılma hakkını kullan-
dığı doğrudan demokrasiye geçerken bütçeyi araç olarak kullandığımız 
Şişli Katılımcı Bütçe sürecinin kurumsal ölçekteki yansıması olan Şişli 
Katılımcı Bütçe Organizasyon Şeması’nı sizlerle paylaşacağım. Şişli Be-
lediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koor-
dinasyon Birimi Çalışma Yönergesi’nde yer alan görevler, işleyiş ve or-
ganizasyonlardan ortaya çıkan organizasyon şemamız Şişli Belediyesi, 
Şişli Kent Konseyi ve mahallelerimizdeki aktif vatandaşlar olmak üzere 
üçlü bir yapıdan oluşuyor ve çalışmalar gönüllülük esasıyla yürütülüyor. 

Yola çıktığımızda, Şişli Belediye Başkanımız Muammer Keskin’in seçim 
beyannamesinde yer alan ‘halkın yönetime katılımı’ ilkesini nasıl sağ-
layacağız, diye kendimize sorduk. Bu noktada Şişli Belediyesi’nin yerel 
mevzuatı tanımlıydı. Katılımcı bütçeyi hayata geçirmek için Şişli Kent 
Konseyi ile işbirliği yaptık. Kent Konseyleri Yönetmeliği’nde, başta bu 
konseylerin kuruluş, görevleri ve çalışma ilkelerini belirleyen maddeler-
de vurgulanan ‘demokratik katılım’ ilkesi önemli bir dayanak oluşturdu. 
Ancak, yerel yönetime halkın katılma hakkı, yerel yönetim mevzuat-
larına sadece ‘katılım’ ifadesiyle girdiği için, bizim yaptığımız katılımcı 
bütçe çalışmasında dokümante edilmiş tanımlı bir yol haritasına ihtiyaç 
duyduk. 

Mahallelerimizde düzenlediğimiz toplantılarda komşularımızdan gelen 
öncelikleri maliyetlendirip daha sonra bunları Stratejik Planımız’daki 
faaliyetlerle eşleştirdikten sonra, katılımcı bütçeyi nasıl hesap sorulabi-
lir hale getirebileceğimiz bir soru işareti olarak karşımıza çıktı. Mahalle 
toplantılarımızın ardından Katılımcı Bütçe Çalışma Grubumuz ile yaptı-
ğımız değerlendirmelerde, belirlediğimiz yol haritasını kurallar bütünü 
haline getirmek ve bu kuralları mahalle sözcülerimizle birlikte yazılı 
hale getirmek konusunda karar birliğine vardık. Bu kurallar, ortaya çı-
kacak ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirme ve geliştirmeye açık olmalı, 
katılımcı bütçenin şeffaflığını, hesap sorulabilir ve hesap verilebilirliğini 
garanti altına almalı ve nihayetinde yerel mevzuatın bir unsuru haline 
gelmeliydi. Alınan bu ortak kararın ardından hemen çalışmalarımıza 
başladık. 

Öncelikle Katılımcı Bütçe Çalışma Grubumuz bir taslak metin oluştur-
du. Taslak metnimizde yer alan Mahalle Bütçe Komiteleri ve Şişli Büt-
çe Konseyi’nin kimlerden ve nasıl oluşacağı, görev ve yetkilerinin ne 
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olacağına ilişkin kurallar başta olmak üzere, neredeyse tüm kural ve 
ilkeler mahallelerde yaptığımız toplantılarda zaten belirlenmişti. Tas-
lak metnin oluşturulması aşamasında grubumuz esasen süreç boyunca 
düzenlediğimiz paydaş, yuvarlak masa ve mahalle toplantılarında bize 
iletilen talepleri yazılı hale getirmiş oldu. 

Taslak metni daha sonra görüş ve önerilerini almak üzere Mahalle Büt-
çe Komiteleri ile Şişli Bütçe Konseyi sözcülerine gönderdik ve aynı za-
manda Şişlili komşularımızın da fikirlerini alabilmek amacıyla www.be-
nimbutcem.com sitemizde yayınladık. Amacımız çalışma yöntemimizi 
belirleyecek kuralları, en demokratik yöntemlerle, müzakere ve ortak 
akılla belirlemekti. Komiteler ve konsey tarafından, mahallelilerle ya-
pılan görüşmeler sonucunda taslak metnimizi geliştirdik ve iki ayrı top-
lantıyla maddeler üzerinde görüş birliğine vardık. Daha sonra üzerinde 
anlaşılan maddelerin bürokratik olarak yerindeliği, görev, yetki, işleyiş 
ve sorumlulukları açısından yasal mevzuata uygunluğu değerlendirildi. 
Sorumluluk açısından Belediye Başkanı’na, idari olarak da Strateji Ge-
liştirme Müdürlüğü’ne bağlı Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi’nin 
görev ve yetkilerini de belirleyen bu mevzuat çalışmasını, 2021 yılının 
Eylül ayında Encümen’e gönderilmek üzere Şişli Belediye Başkanlığı’na 
sunduk. Mevzuat çalışmamız, Ekim ayında Şişli Belediyesi Meclisi’ne ve 
oradan da ilgili komisyona iletildi. Şunu da belirtmek isterim: Mevzuat 
çalışmamız sırasında ciddi bir literatür taraması yaptık ve yol haritamızı 
oluştururken dünya örneklerinden yararlandık. 

Dünyada üç binin üzerindeki belediyede uygulanan katılımcı bütçe de-
neyimleri bizim için yol gösterici oldu. Şişli Katılımcı Bütçe çalışmasının 
sürdürülebilirliğini sağlayacak kurallar bütününü belirlerken, dünyada 
başarılı olan uygulamalar kadar, başarısız olan uygulamalardan alma-
mız gereken dersleri not ettik.   
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Tüm bu çalışmaların sonucunda bir yapı belirlendi. Bu yapı, Strateji 
Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek Şişli Bele-
diyesi Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi, Şişli Kent Konseyi’nin kendi 
bünyesinde seçtiği beş kişiden oluşan Şişli Kent Konseyi Katılımcı Bütçe 
Çalışma Grubu ve 25 mahallenin temsil edildiği Mahalle Bütçe Komite-
leri’nden oluşan üçlü bir saç ayağı üzerine oturdu.

Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu’nun 19, Katılımcı Bütçe Yürütme Kuru-
lu’nun ise yedi  kişiden oluşması önerildi. 19 kişiden oluşan Katılımcı 
Bütçe Çalışma Grubu’nun dağılımı aşağıdaki gibi oldu: 

• Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi Sorumlusu, 

• Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koor-
dinasyon Birimi’nden bir kişi; Strateji Geliştirme Müdürü veya yetkili 
bir kişi; icracı müdürlüklerden birer müdür veya yetkili bir kişi olmak 
üzere; müdürlüklerden gelenlerin sayısı dört kişiyi geçmemek üzere 
toplam altı kişi,

• Şişli Kent Konseyi Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu tarafından belirle-
nen beş kişi,

• Şişli Katılımcı Bütçe Konseyi, çalışma grubuna katılacak yedi sözcüyü, 
kendi içinde aday olanlar arasında kadın, çocuk, genç, yaşlı, emekli, es-
naf, engelli, azınlık, göçmen ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitli-
liğini yansıtacak şekilde seçimle belirlediği yedi kişi. 

Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu’nun yapısı, tüm çalışmanın esasını oluş-
turan aşağıdan yukarıya yapılanmaya dayanıyor. Bu nedenle mahalle-
lerden katılımcı bütçe kapsamında gelen talep ve istekleri teknik, idari, 
hukuki açıdan değerlendirmek üzere icracı müdürlüklerimizde görevli 
bürokratlarımızın sayısının altıyı geçmemesi kararlaştırıldı. 

Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu’nda yer alan Şişli Kent Konseyi temsilci-
leriyse, hepimizin bildiği gibi, örgütlü sivil toplum kuruluşlarının oluş-
turduğu platformlardan geliyor. Kent Konseyi, üyeleri arasında beş kişi-
yi seçerek 19 kişilik Katılımcı Bütçe Grubu’na gönderiyor. 

Konferansta yapılan sunumda da belirtildiği gibi Şişli Katılımcı Bütçe 
Konseyi, Şişli’nin 25 mahallesinde seçimle oluşturulan Mahalle Bütçe 
Komiteleri’nde en çok oyu alan kadın ve erkeklerden oluşan 50 kişiyle 
Şişli’de yaşayan LGBTİ+’ler arasında belirlenen iki doğal üyeden oluşu-
yor. Konsey, Çalışma Grubu’na bu 52 kişi arasında yapılan seçimle belir-
lenen yedi kişiyi yolluyor. 

Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulu ise Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu’nda 
alınan kararların koordinasyonu ile kolaylaştırıcılığını yapacak ve Katı-
lımcı Bütçe Çalışma Grubu’na karşı sorumlu olacak. Kurulda Şişli Beledi-
yesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi 
Sorumlusu veya görevlendirdiği bir kişi bulunuyor. 

Katılımcı 
Bütçe Çalışma 
Grubu’nun 
yapısı, tüm 
çalışmanın 
esasını oluş-
turan aşağı-
dan yukarıya 
yapılanmaya 
dayanıyor. 
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Ayrıca Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu kendi arasından müdürlükleri 
temsilen bir, Şişli Kent Konseyi Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu ise kendi 
arasından iki kişiyi kurula gönderiyor. Şişli Katılımcı Bütçe Konseyi, ken-
di içinden aday olan ve en çok oyu alan üç kişiyi sözcü olarak Yürütme 
Kurulu’na gönderiyor. 

Çalışma Grupları, Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulu ile sürekli koordinas-
yon halinde olacak ve işbirliği içinde çalışmalarını yürütecek. Bu gruplar 
Planlama Grubu, İzleme ve Değerlendirme Grubu, İletişim Grubu, Bili-
şim Grubu ve Etik Kurul’dan oluşuyor. 

Evet, sayın konuklar Şişli Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdür-
lüğü Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi Çalışma Yönergesi’nin ortaya 
çıkış ve planlama aşamasını sizlere anlattım. Bu yönerge uygulamaya 
alındığında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Amacımız, yö-
nergede mahallelerden doğru belirlenen kuralların Türkiye’nin yasal 
mevzuatında kendine yer bulması ve katılımcı demokrasinin giderek 
güçlenmesidir. 
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VATANDAŞLARIN KARAR ALMA SÜREÇLERİNE 
BİZZAT DÂHİL OLMALARININ YOLU AÇILDI

BAHAR YILDIRIM
ŞEHİR PLANCISI

Bugün dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor, 21. yüzyıl 
kentlere ev sahipliği yapıyor. Son dönem Türkiye kentleşme politikaları 
da Türkiye kentlerinde yerel yönetimleri acil olarak aktif olmaya sürük-
lüyor. Şişli Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı 
Bütçe Koordinasyon Birimi Çalışma Yönergesi, kentlerde yaşayanların 
talep ve önceliklerinin yönetimlerde yer bulduğunu böylelikle vatan-
daşların karar alma süreçlerinde bizzat dâhil olmalarının bir yolu olarak 
ortak akılla hazırlanmıştır. 

Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi Yönergesi’nin hazırlanmasının en 
temel amacı katılımcılık, kent hakkı ve aktif vatandaşlık pratiğinin kamu 
mevzuatıyla entegre edilmesidir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. 
maddesi şöyle der: 

“Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay 
içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun ola-
rak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans 
programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üni-
versiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin 
görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edil-
dikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediye-
lerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir. Stratejik plan ve perfor-
mans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye 
meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.” 

İlgili kanun maddesi ve 2019 yılında yayımlanan Belediyeler İçin Stra-
tejik Planlama Rehberi, kamu kurumlarının bütçe planlamalarını oluş-
turan bu belgelerin katılımcı olarak hazırlanmasını tavsiye eder. Hatta 
katılımcılığı sağlayacak çalışma yöntemlerini rehberde çeşitlendirerek 
aslında bir nevi zorunlu kılar. Şişli Belediyesi 2020-2024 Stratejik Pla-
nı’nı hazırlarken 25 mahallede yerinde toplantılar yaparak mahalleli-
lerin, 188 sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle 18 tematik toplantıyla da 
paydaşlarının görüş ve önerilerini alarak bunları plana yansıtmıştır. 

Diğer taraftan yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9., 13., 76. ve 77. 
maddeleri, kamu kurumlarının aktif vatandaşlık ve kent hakkı kavram-
ları çerçevesinde hizmet ve faaliyetlerini yürütmesini tanımlar. 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi katılımcı-
lık; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 1., 2. ve 4. maddeleri ise 
açık ve şeffaf yönetimi ortaya koyan yasal çerçevedir. 
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Aynı zamanda Şişli Belediyesi, 2020 yılında açık ve şeffaf bir yönetim 
olarak katılımı kolaylaştıran Gönüllü Katılım Yönergesi’ni, Belediye 
Meclisi kararıyla uygulamaya almıştır.

Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi öncülüğünde, Ekim 2020’den itiba-
ren süren hazırlıklar boyunca Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu her zaman 
kolaylaştırıcı olmayı seçmiş, hâlihazırda anlatılan yönergede tanımlı 
tüm çerçeve de dâhil olmak üzere tüm kararlar ortak akılla alınmıştır. 

Neticede 2021 yılı bütçesinin bir kısmının ve 2022 yılı katılımcı bütçe-
sinin hazırlandığı süreç boyunca 100’e varan çalışma grubu toplantısı, 
12 paydaş sunumu, yedi ortak akıl toplantısı, iki de gönüllü toplantısı 
düzenlenmiştir. 2022 yılı kurum bütçesinin yüzde 14’üne denk gelen 
tutarının harcama kalemlerine doğrudan komşularımızın karar verdiği 
süreçte 25 mahallede mahalle toplantıları yapılmıştır. 

Yerelden aktif vatandaşların talep ve önerilerinin alındığı toplantılarda 
katılımcı bütçenin en temel organlarından Mahalle Bütçe Komiteleri 
ve oradan da Şişli Bütçe Konseyi seçim süreçleri başlatılmıştır. Hâli-
hazırda ortak akıl toplantılarında paydaşlarla beraber alınan kararlar 
doğrultusunda çerçevesi tanımlanan Mahalle Bütçe Komiteleri ve Şişli 
Bütçe Konseyi oluşumları yine yerelde, mahallelerden gelen öneriler 
doğrultusunda revize edilmiştir. Süreç boyunca geliştirilen ve hep aktif 
vatandaşı temele alan yönerge taslağı oluşurken Mahalle Bütçe Komi-
teleri ve Şişli Bütçe Konseyi’nin görüş ve önerilerine de tekraren baş-
vurulmuştur. 

Gelinen noktada doğrudan demokrasiyi mümkün kılmanın bir ara-
cı olan katılımcı bütçe, yerel kalkınma imkânlarını geliştirmeyi, insani 
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gelişmişlik ve yaşam kalitesi düzeyini yükseltmeyi, halkın yerel yöne-
time katılımını desteklemeyi, belediye faaliyetleri ile bütçesinin şeffaf 
ve hesap verebilir olmasını sağlamayı, halkın bütçenin gelir ve gider 
detaylarına hâkim olarak, demokratik yöntemlerle görüş ve önerilerini 
belirtebilmelerinin imkânlarını yaratmayı hedeflemektedir. 

Katılımı, doğrudan demokrasiyi yasallaştırmanın aracı Strateji Geliştir-
me Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi Çalışma Yönergesi, 
Şişli Belediyesi, Şişli Kent Konseyi ve mahallelerden oluşan farklı de-
mokrasi biçimlerini bir araya getiren bir organdır. 

Sivil toplum kuruluşları ve aktif vatandaşların birleşimi olan kent kon-
seyleri, doğrudan demokrasinin yolu mahallelilerden oluşan kurguda 
belediyenin amacı salt kolaylaştırıcı olmak olmalıdır. 

Doğrudan demokrasi ve katılımcılık, bütçe hakkı, yatay ve eşit işleyiş, 
komşuluk hukuku, saydamlık ve hesap verebilirlik, katılım ve birlikte 
yönetim, gönüllülük esası temel ilke ve esasları oluşturur. 

Aşağıdan örgütlenmenin bir formu olarak katılımcı bütçe, doğrudan 
demokrasi yolunda geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
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ÖNERİLER UYGULANABİLİRLİK, HUKUKİLİK VE 
VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLİYOR 

M. KAZIM ARTUT
ŞİŞLİ BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI

Tüm katılımcıları ve konukları selamlıyorum...

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısıyım ve Mali Hizmetler ve Strateji Ge-
liştirme Müdürlüğü’nden sorumluyum. Bu sürecin başından itibaren 
ve aynı zamanda Şişli Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu’nda da yer aldım. 
Şimdi sizlere dünya örneklerinden birkaç satırla bahsedeceğim. Bir de 
bizde yapılan uygulamayla ilgili Planlama Grubumuz’un yapacağı çalış-
malara değineceğim.

Katılımcı bütçe farklı farklı yöntemlerle 1989’dan bu yana uygulanıyor. 
Bugün yaklaşık beş bin yerel yönetim birimi tarafından hayata geçi-
rilmiş örneği bulunuyor. Dünya örneklerine bakıldığında, Brezilya’da 
Porto Alegre katılımcı bütçe yönetim modellerini görüyoruz. Buralarda 
yerel sorunları belirleniyor ve bu sorunlara karşı çözüm ve projeler or-
taya konuluyor. Bu modellerde ilk amaç, yerel sorunları tartışmak ve 
daha sonra yerel öncelikleri demokratik olarak kararlaştırmak olmuş ki 
bizde de hemen hemen bu yöntemler belirlendi. İkinci olarak tematik 
toplantılar düzenlenmişler, yani, belirli konularda, temalar çerçevesin-
de toplantılar yapılmış. Yönetimin farklı bölümleri arasında bütçenin 
teknik yönlerini koordine etmek üzere ise örneğin Brezilya’da GAPLAN 
adı verilen bir komisyon görevlendirilmiş. 

Paris’e baktığımızdaysa şunu görüyoruz: Paris’te fikirlerin ortaya çıkma-
sını ve projenin şekillenmesini destekleyen bir web platformu kurul-
muş. Bu platformda saha çalışmasından çok web üzerinden projeleri 
oluşturmaya çalışıyorlar. Bir tür dijital demokrasi projesi üzerinden ha-
reket ediyor. Belediye başkan yardımcısının da ofisinin bir parçası oldu-
ğu, dokuz kişilik kalıcı bir katılımcı bütçe ekibiyle çalışmaları yürütüyor 
Paris. Üst düzey temsilcilerden oluşan bir Yönlendirme Komitesi de iki 
haftada bir toplanıyor. Bir tür proje belirleme ve dijital demokrasiyle 
oylayarak hayata geçecek projeleri belirleme süreci uygulanıyor. 
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Şimdi bizdeki yapıya baktığımızda, kurulan Katılımcı Bütçe Koordinas-
yon Birimi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne bağlı. Mali Hizmetler 
Müdürlüğü ve ihtiyaca göre diğer müdürlüklerle, belediye dışından uz-
manlarla da çalışacağız.

Yönetmeliğe göre sürecin tamamında Katılımcı Bütçe Planlama Gru-
bu bize gelen fikirleri, projeleri ve önerileri yasal mevzuata, stratejik 
planlara, bütçelere ve diğer bütün belediye gerçeklerine göre değer-
lendirecek ve bunların olabilirliğini veya nasıl olacağını planlayacak. Bu 
yapı daha sonra bütçe döneminde, mali ve teknik planlamalarını yapıp 
sonrasında önerileri Şişli Bütçe Konseyi’ne sunacak. Hazırlanan katılım-
cı bütçe, Yürütme Kurulu’na iletilerek Şişli Bütçe Konseyi ile beraber 
bütçenin gerçekleşmesi sağlanacak. 

Planlama Grubu’na gelen önerilerin temelde var olan Stratejik Planımı-
za, belgelerimize ve bütçeye göre uyumlu olup olmadığına bakıyoruz. 
Bir de bunların uygulanabilirliği üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Sonra 
yasal mevzuat yönünden bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Ardından 
önerilerin verimliliğine bakıyoruz. Mesela bazı talepler için çok fazla 
bütçe gerekebiliyor ama sağlanan fayda o maliyetle denk gelemeyebi-
liyor. Dolayısıyla önerilerin verimliliğini değerlendiriyoruz. Sonrasında 
da gerekli teknik desteği sağlamaya çalışıyoruz.

Ve asla grubumuz karar alıcı değil, kolaylaştırıcı bir işlev üstleniyor ve 
karar alma süreçlerinde oy hakkı da bulunmuyor. 
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yerel sorunla-
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jeler ortaya 
konuluyor. 
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ŞİŞLİ KATILIMCI BÜTÇE KONSEYİ İLE 
ŞİŞLİ BELEDİYESİ ARASINDA KÖPRÜYÜZ

GÖKSEN EZELTÜRK
KATILIMCI BÜTÇE İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA GRUBU SÖZCÜSÜ

Saygıdeğer konuklar, 

Sizleri Şişli Katılımcı Bütçe İzleme ve Değerlendirme 
Çalışma Grubu adına selamlıyoruz...

Gün boyu Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi’nin ortak çalışmasıyla 
geliştirilen Şişli Katılımcı Bütçe sürecine dair sunumlar izlediniz. Tüm 
bu sunumlarda gördüğünüz gibi katılımcı bütçe, ilçemizde yaşayan her-
kesin, yani hepimizin ihtiyaç ve taleplerinin önem ve öncelik sıralarına 
göre hayata geçirilmesini sağlamak için yerel yönetimlerin ve mahalle 
sakinlerinin işbirliği yapması süreci… 

Yedi yaşındaki çocuklarımızdan en yaş almış komşularımıza kadar ilçe-
mizdeki tüm mahallelerin sakinleri tarafından seçilerek yetki ve sorum-
luluk üstlenen Mahalle Bütçe Komiteleri üyeleri, hem kendi mahalle-
lerinin hem de ilçemizin ihtiyaçlarını belirledikten sonra bu önerileri 
Şişli Belediyesi yetkililerine iletilmek üzere raporladılar. Katılımcı bütçe 
sürecinin, mahalleden gelen bu önerilerin Şişli Belediyesi bütçesine dâ-
hil edildikten sonra sona erdiğini düşünebilirsiniz. 

Ancak, bu aşamada aslında çok önemli bir soruyla karşı karşıya kalı-
nıyor. O soruyu da şöyle formüle edebiliriz: Ya katılımcı bütçe olarak 
belediyenin bütçesine eklenen bu öneriler kâğıt üstünde kalır ve ha-
yata geçirilmezse? Ya ihmal veya yoğunluk gibi nedenlerle doğrudan 
demokrasiyi ve katılımcılığı öngören bu çok değerli çalışmanın arkası 
gelmez, yarım bırakılırsa? Ya da bizler Mahalle Bütçe Komiteleri üyeleri 
olarak aylar sonra, “Önerileri bütçeye dâhil ettik ama olmadı, yetişme-
di, atlandı veya önceliklerimiz değişti” gibi cümlelerle karşı karşıya ka-
lırsak? Bu sürecin gerektiği biçimde ilerlediğinden nasıl emin olabiliriz? 
Sürecin takibini bizler adına kimler yapmalı? Yapılan çalışmalar kimler 
tarafından nasıl izlenip değerlendirilmeli? 
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İşte tüm bu soruları yanıtlamak ve soru işaretlerinin önüne geçmek için 
Şişli Katılımcı Bütçe Konseyi üyeleri içinden yapılan ikinci bir seçimle 
Katılımcı Bütçe İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu oluşturuldu. 

Katılımcı Bütçe İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu, Şişli Belediye 
bütçesinde yer alan talep ve ihtiyaçların hizmete dönüştürülmesinden 
ilgili çalışmaların sona erdirilmesine kadar olan süreci izleyip değer-
lendirme görevini üstleniyor.  Aylık raporlar düzenleyerek, gelişmeler, 
varsa sorun ve aksaklıklar konusunda sorumlu olduğumuz Şişli Bütçe 
Konseyi’ni bilgilendiriyor ve çözüm önerileri geliştirmek üzere çalışma-
lar yapıyoruz.

Belki kısaca şöyle diyebiliriz: Katılımcı bütçe kapsamında belediye büt-
çesine eklenen projelerin izlenmesi ve takibi anlamında, Şişli Katılımcı 
Bütçe Konseyi ile Şişli Belediyesi yetkilileri arasında adeta bir köprü 
vazifesi üstleniyoruz. Böylelikle Mahalle Bütçe Komiteleri’ni sadece 
öncelikli ihtiyaçları belirleyen ve talep eden değil, aynı zamanda bu ta-
leplerin hayata geçirilmesini takip eden ve değerlendiren bir konuma 
taşıyoruz. Tüm bu çalışmaların yanı sıra yönerge izleme ve geliştirme 
faaliyetleri de yaparak katılımcı bütçe çalışmalarına katkı sunuyoruz.

Katılımcı Bütçe İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu’nun kuruluş 
nedenini, önemini ve işlevini sizlere kısaca aktarmaya çalıştım. Katı-
lımcı Bütçe İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu’nun teknik olarak 
nasıl oluşturulduğu ve bugüne kadar neler yaptığını ise arkadaşımız 
Hasan Çepni anlatacak. Sözü ona bırakıyor, herkese teşekkür ediyorum.

Katılımcı 
Bütçe İzleme 
ve Değerlen-
dirme Çalışma 
Grubu, süreci 
izleyip de-
ğerlendirme 
görevini 
üstleniyor.  
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MAHALLELER BU SÜRECİN EN ÖNEMLİ BİLEŞENİ

HASAN ÇEPNİ
KATILIMCI BÜTÇE İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME GRUBU SÖZCÜSÜ

Katılımcı Bütçe Konferansı’nın değerli katılımcıları,

Sizi, Şişli Kaptanpaşa Mahalle Bütçe Komitesi, Şişli Bütçe Konseyi ve İz-
leme ve Değerlendirme Çalışma Grubu sözcüsü olarak selamlıyorum.

Konferansın bu bölümünde bizden önce yapılan konuşmalarda belirtil-
diği üzere, yönergeye göre Şişli’de katılımcı bütçe süreci üçlü bir yapıyla 
yürütülüyor: Bunlardan ikisi bildiğiniz gibi Şişli Belediyesi ve Şişli Kent 
Konseyi; bunlar hep varlardı. 

Peki, katılımcı bütçenin getirdiği yenilik ne oldu? Yanıt: Mahalleler... 
Mahalleler aslında bu sürecin en önemli bileşeni. 

Önce sürecin nasıl işlediğine bakalım: Değerli Belediye Başkanımız, 
2021 yılının Haziran ve Temmuz aylarında, Şişli’nin bütün mahallelerini 
dolaşarak, insanlara tek tek dokundu. Şişlilileri dinledi “Gelin, Şişli Be-
lediyesi’ni birlikte yönetelim” dedi. Evet, katılımcı bütçeleme, sadece 
mahallelerden gelen taleplerin gerçekleştirildiği bir süreç değil, aynı 
zamanda bir yönetim anlayışıdır. 

Sonra Şişli’nin 25 mahallesinde sandıklar kuruldu, seçimler yapıldı; 7 
yaşından gün almış en küçük mahalleliden en güngörmüşüne kadar 
bütün mahalleliler, seçimlere katıldı. Bu seçimlerde sonuç olarak 168 
Mahalle Bütçe Komitesi sözcüsü seçildi. Bunların 94’ü erkek, 74’ü ka-
dındı (%56’sı erkek, %44’ü kadın). Yani, 25 mahallenin her birine orta-
lama yedi Mahalle Bütçe Komitesi üyesi düştü. Daha önce ilan edildiği 
gibi, her mahallede en fazla oyu alan bir kadın ve bir erkek, kendi ma-
hallelerini temsilen Şişli Bütçe Konseyi’ne katıldı. Böylece toplanan 50 
Şişli Bütçe Konseyi sözcüsüne, iki doğal üyenin de katılmasıyla konsey 
sözcülerinin toplam sayısı 52’ye yükseldi. Şişli Bütçe Konseyi, Ağustos 
2021’de göreve başladı.

Şişli Bütçe Konseyi sözcüleri Mahalle Bütçe Komiteleri’ne dönüp, ma-
hallelerin bütçeyle ilgili taleplerini topladılar. Bu talepler, Şişli Bütçe 
Konsey’inde müzakere edildi; belediye yetkilileriyle birlikte bütçelen-
dirildi ve onaylanarak Belediye Meclisi’nde görüşülmek üzeri Şişli Bele-
diye Başkanlığı’na sunuldu. İşte bu aşamada İzleme ve Değerlendirme 
Çalışma Grubu’nun oluşturulması süreci başladı.
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Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu tarafından, Şişli Bütçe Konseyi sözcüle-
rine çağrı yapıldı ve “Yönerge taslağına göre, mevcut bütçenin bir de 
takibi gerekiyor. Bunun için de bir ‘İzleme ve Değerlendirme Çalışma 
Grubu’na ihtiyaç var. Bunu nasıl oluşturalım?” sorusu yöneltildi. Bu 
öneriyi biz Şişli Bütçe Konseyi’nde tartıştık ve bir sonraki toplantıya 
kadar Konsey üyesi arkadaşlarımızın, İzleme ve Değerlendire Çalışma 
Grubu’nun nasıl oluşturulacağına dair öneride bulunmalarına, sonra-
sında bu önerilerin müzakere edilip onaylanmasına karar verdik.

Bu süreçte de demokratik kurallar işledi: Bir sonraki Konsey toplantı-
sına kadar yazılı öneriler Konsey’in WhatsApp grubuna sosyal ve Katı-
lımcı Bütçe Çalışma Grubu gönderildi. Söz konusu Konsey toplantısında 
da iki sözlü öneri geldi. Sonuç itibarıyla üç öneri arasında yapılan açık 
oylamada, birinci yazılı öneri oyçokluğuyla kabul edildi.

Buna göre 25 mahalle, beş bölgeye ayrıldı. Bu ayrım yapılırken ‘coğrafi 
yakınlık’ başta olmak üzere, ‘kültürel benzerlik’ ve ‘Mahalle Bütçe Ko-
mitesi seçimlerine katılım oranı’ dikkate alındı. Her mahallenin iki Şişli 
Bütçe Konsey sözcüsü olduğu için, her bölgede 10 Konsey sözcüsü bu-
lunuyordu. Bu sözcülere, öncelikle kendi aralarında oy birliğiyle bir asil, 
bir de yedek üye seçmeleri önerildi. Üç mahallede oy birliği, bir ma-
hallede de oy çokluğuyla bir asil, bir yedek üye seçildi. Bir bölgedeyse 
oylamada eşit sonuç çıkınca sürecin en önemli kavramlarından biri olan 
‘kolaylaştırıcılık görevi’ devreye girdi: Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu, 
‘kolaylaştırıcılık görevini’ üstlenerek, ilgili bölge sözcüleriyle toplandı ve 
bir asil, bir yedek üyenin seçilmesini sağladı. 

Kendi dinamikleriyle işlemeyen süreçte bağlı kaldığımız temel bir ilke-
miz oldu: Her zaman vazgeçilmez olan Mahalle Bütçe Komiteleri’ydi. 
Komite sözcüleri, her sürece müdahil oldular, seçimlerimize geldiler, 
bizimle konuştular ve bize önerilerde bulundular. 

Nihayetinde beş bölgeden, beş asil, beş yedek üye seçildikten sonra, 
Şişli Bütçe Konseyi’nde yer alan iki doğal üyenin de kendi aralarında bir 
asil, bir yedek üye belirlemesiyle toplamda altı asil, altı yedek üyeden 
oluşan İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu, 2021 yılının Eylül ayı-
nın başında oluştu.

Peki, İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu neler yaptı? Bu sorunun 
yanıtını ikiye ayırabiliriz. 

a) Bütçe Çalışmaları: İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu, 2022 
yılının Ocak ayında başlayacak bütçe dönemi için, öncelikle bir ‘Proje 
Süreç İzleme Takip Formu’ hazırladı. İzleme ve Değerlendirme Çalışma 
Grubu sözcülerinden Ertuğrul Artar’ın, grup üyelerinin önerilerini ala-
rak hazırladığı bu form, Şişli Bütçe Konseyi’nin ortak iletişim platformu 
olan WhatsApp grubunda paylaşıldı. 

Her zaman 
vazgeçilmez 
olan Mahalle 
Bütçe Komite-
leri’ydi. Komi-
te sözcüleri, 
her sürece 
müdahil oldu-
lar, seçimleri-
mize geldiler, 
bizimle konuş-
tular ve bize 
önerilerde 
bulundular. 
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İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu olarak bütçenin takipçi olaca-
ğız. Yani, “Biz bütçeyi yaptık, size soruyoruz, hadi bakalım oylayalım” 
meselesi değil bu. Katılımcı bütçe kapsamında gerçekleştirilecek bele-
diye hizmet ve projelerinin tek tek, kalem kalem hesabını tutup “Proje 
nedir, teklif nedir, hangi mahallenindir, nerede yapılıyor, nasıl yapılıyor, 
ne zaman yapılıyor, yapılıyorsa nasıl yapılıyor, yapılmıyorsa neden ya-
pılmıyor?” sorularını soracak bir İzleme ve Değerlendirme Çalışma Gru-
bu olacağımızdan emin olabilirsiniz.

Biz bu çalışmayı yaptığımız ve bölgelerimizde ilgili bütçenin planlarını 
hazırlamaya başladığımız süreçte güzel bir gelişme oldu: Hem Katılımcı 
Bütçe Çalışma Grubu’nun, hem de Şişli Bütçe Konseyi’ndeki bazı arka-
daşlarımızın süreç boyunca şöyle talepleri vardı: “Tamam da mevcut 
bütçenin bir kısmını da şu 2021 yılının son üç ayında kullansak olmaz 
mı?” İlgililer, “Olur” dediler, “Neden olmasın! Her şey sizin için.” 

Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu, Şişli Bütçe Konseyi’ni olağanüstü top-
lantıya çağırdı. Belediye Başkanımız Muammer Keskin adına, dendi ki, 
“Bütçemizin 6 milyon 744 bin TL’lik kısmını, 2021 yılının son üç ayında 
kullanmak istiyoruz. Öncelikli taleplerimizi belirleyebilir miyiz?” 

Bunun üzerine Şişli Bütçe Konseyi’ndeki sözcüler, Mahalle Bütçe Komi-
teleri ile görüşerek, öncelikleri belirlediler ve Koordinasyon Birimi’ne 
sundular. 

Talepleri değerlendiren Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu ve Şişli Bele-
diyesi yetkilileri, İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu’nu özel bir 
toplantıya çağırdı. 
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Belediye Başkanı’nın, başkan yardımcılarının, ilgili müdürlerin ve Ka-
tılımcı Bütçe Çalışma Gurubu’nun katıldığı toplantıda mahalleleri Şişli 
Bütçe Konseyi adına, İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu temsil 
etti. 

Çalışılan ve talep listesine alınan 15 maddenin her biri, ilgili müdürler-
le tek tek görüşüldü ve bütçelerle hizmetler karara bağlandı. Böylece 
kedi, köpek ve kuş evlerinden park ve bahçe onarımına, parklarda ço-
cuk oyun grupları kurulmasından çocuklar için sokak şenlikleri organize 
edilmesine, İstanbul içine ve İstanbul dışına kültür turları planlanma-
sından dezavantajlı gruplar için şehir dışında yatılı tatil düzenlenmesi-
ne,  mahallelerin ağaçlandırılmasından bazı mahallelerimizde bulunan 
seyyar çiçekçilerimiz için çiçek evleri yapılmasına kadar, birçok talep 
bütçelendi ve 2021’in son üç ayını kapsayan katılımcı bütçe süreci iş-
lemeye başladı. 

b) Yönerge Çalışmaları: İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu’ndan 
hazırlanacak Katılımcı Bütçe Yönergesi’nin izlenmesi ve yönergenin ge-
liştirilmesine katkı vermesi de istendi. Bu görevi de severek üstlendik. 
Ciddi bir çalışma yaptık. Konsey üyeleri, ortak WhatsApp grubumuzdan 
fikirlerini paylaştılar. İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu’ndan il-
gili arkadaşlar, bölgelerinden gelen fikirleri derleyip, düzenlediler. Üç 
bölgeden üç ayrı rapor kaleme alındı ve bunlar hem Konsey sözcüleri 
hem de Koordinasyon Birimi’yle paylaşıldı. Örneğin, beşinci bölgeden 
gelen raporda, ‘Belediye ile Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisi olan sen-
dikaların katılımcı bütçe organlarında temsilci göndermesi’ öneriliyor-
du. Bu daha sonra müzakere edilirken, Şişli Kent Konseyi’nden gelen 
temsilcilerle bu ihtiyacın karşılanabileceği noktasında hemfikir olundu. 
Birinci bölgeden gelen detaylı raporun girişindeyse katılımcı bütçe an-
layışı, ‘sosyal laboratuvarda gerçekleşen bir demokrasi dersi’ olarak ta-
nımlanıyordu. Demokrasi dersinin bu konferans ortamında da devam 
ettiğini düşünüyorum.

Raporlarda İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu’nun yapısıyla ilgili 
önerilerde bulunuldu, doğrudan demokrasi anlayışıyla ilgili fikirler su-
nuldu, temsil organlarının belirlenmesi ve sorumlulukları ile ilgili ekle-
meler yapıldı. Yönergeyle ilgili çok konuda katkı verildi.

Yönergeyle ilgili çalışmalar iki kanaldan yürüdü. Katılımcı Bütçe Çalış-
ma Grubu, Şişli Bütçe Konseyi ile toplantı yapıp sözcülerin önerilerini 
aldı hem de İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu, Şişli Bütçe Kon-
seyi’ndeki ilgili arkadaşlarla görüşüp detaylı çalışmalar yaptı. Nihaye-
tinde, Şişli Belediyesi Koordinasyon Birimi ile Katılımcı Bütçe Çalışma 
Grubu, toplantı çağrısı yaparak, hem Şişli Bütçe Konseyi hem de İzleme 
ve Değerlendirme Çalışma Grubu’ndaki sözcüleri yönergeye son şekli-
ni vermek üzere toplantıya davet etti. Koordinasyon Birimi, İzleme ve 
Değerlendirme Çalışma Grubu, Belediye Başkan Yardımcısı ve yönerge 
sürecinde yer alan herkesin katıldığı ve yönergenin her maddesinin ay-
rıntılı görüşüldüğü, çoğunun oy birliği, bir kısmının oy çokluğuyla kabul 
edildiği bu toplantıyla, yönergeye son şekli verildi.

Katılımcı bütçe 
anlayışı, 
‘sosyal 
laboratuvarda 
gerçekleşen 
bir demokrasi 
dersi’ olarak 
tanımlanıyor-
du. 
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Şimdi gelelim “İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu Neler Yapa-
cak?” sorusunun yanıtına. 2022 yılının Ocak ayından itibaren mahalle-
lere ayrılan katılımcı bütçenin takibini, Şişli Katılımcı Bütçe Koordinas-
yon Birimi ile yapacağız ve her ay hazırlayacağımız raporu Şişli Bütçe 
Konseyi ve ilgili birimlerle paylaşacağız. Yönergede yer alan özellikle, 
‘Doğrudan Demokrasi ve Katılımcılık’, ‘Bütçe Hakkı’, ‘Saydamlık ve He-
sap Verebilirlik’ ilkelerine sahip çıkacağız ve bu ilkelerin gereğini yerine 
getireceğiz.

Konuşmamın sonunda bu salonda bulunan üç arkadaşa özellikle teşek-
kür ediyorum: Sabahtan beri burada bulunan ve her konuşmacıyı dik-
katle dinleyen 11 yaşındaki Ozan’a, öğleden sonra aramıza katılan 14 
yaşındaki İlkem Değer’e ve yedi yaşındaki Sanat’a teşekkür ediyorum: 
Biz, bu bütçeyi sizin için takip edeceğiz…

Bizim büyük bir önderimiz var: Bugün 6 Kasım, dört gün sonra, 83 yıl 
önce aramızdan ayrılan, bence tarihin gelmiş geçmiş en büyük dev-
rimcilerinden birisi olan Mustafa Kemal’i anacağız. Tarihte birçok lider 
gelmiştir, bunlardan bazıları fikirlerinin bir kısmını da gerçekleştirmiş 
olabilir ama hem söyleyen hem söylediklerini yapan hem de bizlere 
böylesi büyük bir miras bırakan, aramızdaki zaman ne kadar açılırsa o 
kadar yanımızda hissettiğimiz böyle bir dahi yoktur! Onu yad ediyorum. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için 
değil, millete hizmet için getirilmişlerdir” demişti. Ben Şişli Belediye 
Başkanı Sayın Muammer Keskin’in de bu anlayışta olduğunu düşünü-
yorum; kendilerine teşekkür ediyorum. Ve bütün yöneticilerin bu an-
layışla hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepinize sabrınız için 
tekrar tekrar teşekkür ediyorum, sağ olunuz. 
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BENİM BÜTÇEM KONFERANS
SONUÇ BİLDİRGESİ 

Değerli katılımcılar,

Demokrasi talebinin yükseldiği bir ortamda, toplumun ve siyasetin 
farklı kesimlerinden taraflar olarak katılımcı demokrasinin en somut 
adımı olan katılımcı bütçe anlayışını müzakere etmek, deneyimlerimizi 
paylaşmak üzere Katılımcı Bütçe Konferansı’nda bir araya geldik. 

Demokrasi, temel olarak bireyden başlayarak hanenin, mahallenin, 
şehrin ve ülkelerin kendi gelecekleri ve yaşamları üzerinde söz söyleme 
ve belirleme hakkına dayanır. Yerel yönetimler, vatandaşın verdiği oy 
ve vergileri ile bu işlevi üstlenen kurumların en önünde gelmektedir. 
Bu nedenle, yerel yönetimler demokrasi, sürdürülebilir kalkınma ve 
insan refahının artmasında ciddi potansiyele sahip yerinden yönetim 
örgütlenmeleridir. 

Yerel yönetimlerin, gündelik hayatımıza yönelik sunduğu hizmetlerin 
yanı sıra şehirlerin bütünsel olarak gelişmesi ve demokrasi kültürünün 
inşa edilmesinde önemli rolü var. Bu kurumların vatandaşların sorun, 
beklenti ve çıkarlarına daha demokratik, hızlı, yerinden, eşit ve adil hiz-
metler sunması ise artan biçimde doğrudan demokrasi anlayışından 
geçiyor.

Katılımcı Bütçe Konferansı’nda demokrasinin güçlenmesi ve topluma 
yayılması açısından önemli bir adım atıldı. Temsili demokrasiden doğ-
rudan demokrasiye doğru ilerlemek yolunda katılımcı bütçe üzerine 
oldukça değerli deneyim ve görüşler paylaşıldı. Dünyanın farklı şehir-
lerinde başlayan ve oldukça özgün deneyimlerle yürütülen bu süreci, 
daha fazla demokrasi talebinin de bir yansıması olarak görüyoruz. 

Ülkemizde demokrasinin derinliği ve kalitesinin artmasında katılımcı 
bütçenin özel bir önemi var. Katılımcı bütçe, gerek merkezi idarede ge-
rekse yerelde kamu mali harcamalarındaki verimliliğin sağlanmasının 
ve kaynakların önceliklendirilmesinin yolu olacaktır. 
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Genel olarak bürokratik ve teknik olarak ele alınan bütçe meselesi esas 
olarak vatandaşların vergilerinin nerede, neye ve ne kadar harcana-
cağını yansıtıyor. Bunun ise şeffaf, hesap verebilir, adil ve en etkin şe-
kilde yapılması bekleniyor. Bu sürecin vatandaş katılımına açılması bu 
beklentinin en doğrudan şekilde yapılması anlayışına dayanıyor. Kon-
feransımızda paylaşılan bütün deneyimlerin bu anlayışı ilerletmek için 
önemli birer adım olarak görüyoruz. 

Katılımcı bütçenin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir olmasında bele-
diyeler kadar aktif vatandaşlar, mahalle ve sivil toplumun varlığı önem 
taşıyor. Bu nedenle kent konseylerimiz, belediyelerimiz, sivil toplum 
kuruluşlarımız ama en çok da vatandaşlarımızın bu süreci daha yaygın, 
güçlü ve etkin şekilde hayata geçirmesi için güç ve akıl birliğinin gerekli 
olduğunu düşünüyoruz. Konferansımızda yer alan kurum temsilcileriy-
le Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu oluşturması için çağrı yapıyoruz. Olu-
şacak Çalışma Grubu ile katılımcı bütçe anlayışını, uygulamalarını ve 
deneyimlerini, müzakere kanallarını çoğaltarak ve ortak akılla alınacak 
kararlarla daha ileri düzeye taşımak niyetimiz var. Böylece, Türkiye’de 
katılımcı bütçe ve yerel demokrasinin gelişmesine önemli katkılar yap-
mayı ümit ediyoruz. Şeffaflığı, vatandaşların hesap sorabilmesini ve yö-
neticilerin hesap vermesini içeren katılımcı bütçe anlayışının, yerelden 
doğru yükselerek merkezi yönetim bütçesine yansımasını ve katılımcı 
bütçenin yerel yönetim yasası, mali mevzuat ile anayasaya taşımayı 
hedefliyoruz.

İlerleyen zamanda katılımcı anlayışın yaygınlaşması ve uygulamasının 
artması için sizleri yaptığımız çalışmalara katkı sağlamaya davet ediyo-
ruz. 

Şişli Kent Konseyi Başkanı                                         Şişli Belediye Başkanı
          Şükran Eroğlu                                                        Muammer Keskin
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Doğrudan Demokrasi ve Katılımcılık: Doğrudan demokrasi, vatandaş-
ların kendi sözlerini temsili mekanizma olmaksızın doğrudan dile geti-
rebildiği, iradelerini beyan edebildiği bir sistemdir. Temsili demokrasi 
halkın oy kullanarak yönetimde temsilcilerle kendini ifade et-mesine 
olanak tanırken, doğrudan demokrasi katılımın en temel ve aracısız ha-
yata geçme biçimiyle vatandaşların yönetime katılım hakkının günlük 
sürdürülebilir hale gelmesini sağlar. Doğrudan demokrasi ve katılım-
cılık ilkesiyle Şişli ilçesinde yaşayan, yedi yaş ve üzeri bütün komşula-
rın yerel katılım mekanizmalarıyla söz haklarını, mahalle toplantıları 
veya dijital ortamda bizzat kullanabilirler. Bu ilkeler, bireylerin kendi 
yaşamlarını veya toplumu doğrudan etkileyen kamu-özel politikaları-
nı yönlendirmek üzere, kent hakkı adına karar ve yönetim süreçlerine 
doğrudan, vekâlet vermeden, delege etmeden dâhil olmaları veya bu 
süreçlerin yürütülmesinde kendileriyle işbirliği yapılmasını talep etme 
hak ve özgürlüğünü ifade eder. 

Bütçe Hakkı: Gerek merkezi, gerekse yerel yönetimlerin gelir yükümlü-
lüğünü vergi ödeyerek gerçekleştiren vatandaşların, kent hakkı adına, 
giderler üzerinde bilgilenme, ihtiyaç temelli söz söyleme, karar verme, 
izleme ve denetleme hakkıdır. Bütçe Hakkının Şişli’deki ifadesi ilçede 
yaşayan, doğrudan ve dolaylı vergileri ödeme yoluyla Şişli Belediyesi-
nin gelirlerini oluşturan ve birbirlerine komşuluk hukukuyla bağlı olan 
Şişlililerin, Şişli Belediyesi Bütçesi üzerinde söz hakkını kapsar. Bu söz 
hakkı, Şişli Belediye Bütçesinin gelir ve giderleri üzerinde, Şişli’nin ma-
hallelerini ve bir bütün olarak Şişli’yi esas alarak, özellikle giderlerin ih-
tiyaç ve hak temelli dağıtımında önceliği, eşitliği ve yerindeliği gözetir 
ve sorgular. 

Yatay ve Eşit İşleyiş: Hem Şişli’de yaşayanlar arasında hem de Şişli Kent 
Konseyi ile tüm paydaşlar arasında eşitliği savunan, bileşenler arasın-
da ast-üst ilişkisi ve Katılımcı Bütçe süreci içinde hiyerarşisi olmayan, 
sorumluluğu eşit olarak dağıtan işleyiş türüdür. Mesleği, sıfatı, unvanı, 
makâmı, yaşı ve cinsiyeti, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği fark etmek-
sizin her bir Şişlilinin kent hakkına bağlı olarak tek bir oy hakkı vardır.  

Komşuluk Hukuku: Şişli sınırları içinde ikâmet eden, Şişli’de ikâmet 
etmese de ilçeye çalışmaya veya okumaya gelen, geçici olarak misa-
fir bulunan veya ilişiği olan ev veya işyeri sahibi, kiracı, esnaf, öğren-
ci veya çalışan herkesi kapsar. Şişli’de mukim sivil toplum örgütleri ve 
platformlar, spor kulüpleri, yöre dernekleri temsilcileri ile inanç temsil-
cileri bir arada yaşıyor olmak nedeniyle komşudur. Komşuluk hukuku 
ise dayanışmayı ve ortak aklı işleterek karar almayı gözeten, birbirine 
karşı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım; 

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
        KATILIMCI BÜTÇE KOORDİNASYON BİRİMİ  ÇALIŞMA YÖNERGESi  

TASLAĞI GENEL GEREKÇESİ



107

1. Mahallede yaşayan ve çalışan bireyler, ortak yaşamdan kaynaklanan 
sorunlarını karşılıklı anlayış ve dayanışma ilkeleri çerçevesinde, üçüncü 
taraflara başvurmadan kendi arasında müzakereyle çözebilmeyi; müza-
kerelerde oylama ve nitelikli çoğunluk veya nitelikli çoğunluk sağlana-
madığı durumlarda salt çoğunlukla karar alabilmeyi kapsar.

2. Mahalle ve Şişli ölçeğinde ortak yaşamın, kalkınmanın ve yaşam 
kalitesinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak için birlikte var 
olmayı öğrenmeyi, dayanışma ve paylaşım bilincini gözetmeyi, hak te-
melli anlayışı ilke edinmeyi gözetir.

3. Gerek bu yönerge gerekse Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeleri, 
Kent Konseyi Meclisleri Çalışma Hukuku, Katılımcı Bütçe Mahalle Bütçe 
Komitesi ile Şişli Bütçe Konseyi, Katılımcı Bütçe Çalıştay ve Konferans-
ları tarafından oluşturulacak teamüller ve yazılı hukuk kuralları bütünü 
olarak tanımlanır.

Saydamlık ve Hesap Verebilirlik: Saydamlık, Şişli Belediyesi bütçesi, 
öncelikli olmak üzere, bütçeyi oluşturan gelirler ve faaliyet giderleri 
ile faaliyetler için yapılan harcama ve ihale kararlarının ayrıntılarıyla 
ulaşılabilir olması; alınan kararlardan etkileneceklerin aksine bir yasal 
düzenleme olmadıkça bilgiye erişiminin sağlanması ve bu bilginin de 
ulaşılabilir, anlaşılır ve somut olması prensibidir. 

Hesap Verebilirlik: Yetki, sorumluluk ve görevlerle ilgili tüm paydaşla-
rın sorumlu olması ve istenildiğinde cevap verebilmesi gerekliliğidir. Bu 
nedenle, Şişli’de yaşayan herkes, tüm yerel katılım mekanizmalarında 
fikrini belirtebilir, yerel mekanizmalarda kullanacağı söz ve karar hak-
kının yanı sıra ilgili belediye komisyonu çalışmasına ve belediye meclis 
toplantısına, Şişli Bütçe Konseyi toplantılarına katılabilir, söz alabilir, 
fikrini belirtebilir. Hesap sorma ve hesap verebilirlik, bir vatandaşlık 
hakkı olduğu kadar bir vatandaşlık sorumluluğudur ve katılım süreci-
nin derinleşmesine katkı sağlaması için uygulanır. Katılım organlarının 
işleyişini en-gelleyici, karar alma mekanizmalarını atlayan veya tıkayan 
bir süreç yaşanmaması, hem aktif vatandaşlık bilinciyle, hem katılımcı-
lık mekanizmalarıyla hem de katılımcılığın etik kurallarıyla garanti alına 
alınır.

Katılım ve Birlikte Yönetim: Katılımcı demokrasi temelinde ve Katılım-
cı Bütçe hedefiyle aktif vatandaşlar ve Şişli Belediyesi yönetiminin or-
tak akılla kent politikaları üretebilmesini, kararların aşağıdan yukarıya 
doğru alınmasını, Şişli’de yaşayanların iradelerinin belediye kararlarına 
yansıtılmasını ve birlikte yönetim amacının sürdürülebilirliğini hedef-
leyen ilkedir.   

Gönüllülük Esası: Şişli Belediyesi çalışanları dışında faaliyetlere katı-
lanların katılımında, “gönüllük” esası temel kabul edilir. Gönüllüler bu 
doğrultuda beyanda bulunurlar. Şişli Belediye Meclisinin, 9 Ocak 2020 
tarihinde, 05 karar numarası ile kabul ettiği, Şişli Belediyesi Gönüllü 
Katılım Yönergesi gönüllü çalışma konusundaki çalışmaların dayanağını 
oluşturur.
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BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç
Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
15/a maddesi çerçevesinde, Şişli’de yaşayanların ihtiyaç ve öncelikleri 
doğrultusunda yerel kalkınma imkânlarını geliştirmek, insanî gelişmişlik 
ve yaşam kalitesi düzeyini yükseltmek; halkın yerel yönetime katılımı-
nı desteklemek için belediye faaliyetleri ile bütçesinin şeffaf ve hesap 
verebilir olmasını sağlamak; halkın bütçenin gelir ve gider detaylarına 
hâkim olarak, demokratik yöntemlerle görüş ve önerilerini belirtebil-
melerinin imkânlarını yaratmak üzere Şişli Belediyesinde Strateji Ge-
liştirme Müdürlüğü bünyesinde yer alan Katılımcı Bütçe Koordinasyon 
Birimi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam  
Madde 2 – (1) Bu yönerge Şişli Belediyesinde Strateji Geliştirme Mü-
dürlüğü bünyesinde yer alan Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi’nin 
bu Yönergenin Amaç başlıklı 1. Maddesinde belirtilen amacın gerçek-
leştirilmesinde görev ve yetkileri ile çalışma esaslarını kapsar. 

Dayanak
Madde 3 – (1) Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 9,13,41,76 ve 
77. Maddelerine, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
9. Maddesine, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1, 2 ve 4. Mad-
delerine ve Şişli Belediyesi Gönüllü Katılım Yönergesi’ne ve ilgili diğer 
mevzuat hükümlerine dayanır. 

Tanımlar 
Madde 4 - Bu Yönergenin uygulanmasında;
Belediye : Şişli Belediyesini,
Başkan : Şişli Belediye Başkanı’nı,
Belediye Meclisi: Şişli Belediye Meclisini,
Başkan Yardımcısı: Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılarını
Aktif Vatandaş: Şişli Belediyesi yönetiminde olmasa da Katılımcı Büt-
çe’nin belirlenmesinde rol oynayan, Katılımcı Bütçe çalışmasına kendi 
iradesiyle katılan, Şişli’ye, Şişli’nin mahallelerine ve komşularına karşı 
sorumluluklarının bilincinde olan bireyleri, 
Doğal Üye: Yönetsel, toplumsal, kültürel alt gruplara mensup ve onları 
temsil eden bireyleri,
Dezavantajlı Grup: İçerisinde bulundukları toplumun temel ekonomik, 
kültürel ve sosyal kaynaklarından mahrum kalan veya mahrum bırakı-
lan bireylerden oluşan grupları,
Müdürlük: Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nü,
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Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi : Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi’ni, 
Birim Sorumlusu : Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katı-
lımcı Bütçe Koordinasyon Birim Sorumlusunu,
Personel : Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Büt-
çe Koordinasyon Birimi’nde çalışacak memur, sözleşmeli, işçi ve diğer 
personeli,
Mahalle Bütçe Komitesi (kısaca MBK) : Şişli’nin 25 mahallesinde, ma-
hallelerde yaşayanlardan oluşan Mahalle Bütçe Komitesi’ni,
Şişli Bütçe Konseyi (kısaca ŞBK): Şişli ölçeğinde cinsiyet eşitliği göze-
tilerek seçilen Mahalle Bütçe Komitelerinden gelen sözcüler ile cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğini yansıtan sözcülerden oluşan Şişli 
Bütçe Konseyi’ni,
Şişli Kent Konseyi Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu: Şişli Kent Konseyi’nin 
kendi bünyesinde Şişli Belediyesi Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi 
ile eşgüdümlü çalışmak üzere kurduğu, 5 (beş) kişiden oluşan, Şişli Kent 
Konseyi Yürütme Kurulu ile birlikte çalışmalarını yürüten çalışma gru-
bunu, 
Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu : Şişli Belediyesi Katılımcı Bütçe Koordi-
nasyon Birimi, Şişli Kent Konseyi Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu ve Şişli 
Bütçe Konseyi’nin temsilcilerinden oluşan çalışma grubunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
KATILIMCI BÜTÇE BİRİMİNİN GÖREVLERİ, PAYDAŞLARI

Görevleri
Madde 5– (1) Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı 
Bütçe Koordinasyon Birimi, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne bağlı ola-
rak görev yapar.
 
(2) Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koor-
dinasyon Birimi, Şişli Mahalle Bütçe Komitesi ve Şişli Bütçe Konseyi’n-
den gelen mahalle ve Şişli öncelik veya ihtiyaçlarının tespit edilmesi 
veya tespit edilen ihtiyaçların Şişli Belediyesi bütçesinde yer alması için 
çalışır. Bu kapsamda ilçede yaşayan komşuların Bütçe Hakkını savunur. 

(3) Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi’nin görevleri aşağıdaki gibidir.

a) Eşitlik ölçüleri içerisinde, mahalle halkının Kent Hakkını mahalle öl-
çeğinde savunur, kentsel hizmetlerden yararlanmalarını sağlar ve bu 
hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda gereken üretken 
çabayı, ilgili müdürlüklerle koordinasyon içerisinde göstermeye yönelik 
mekanizmaları güçlendirir.

b) Müdürlük eliyle, Katılımcı Bütçe alanında merkezi ve yerel yönetim 
organlarının programlarına seçenekler veya projeler önererek, aktif 
vatandaş katılımını artırmaya; mahalle bilincini ve dayanışmayı güçlen-
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dirmeye; yerel ve insanî kalkınmayı geliştirmeye; ortak sorunların çö-
zümüne ve kent yaşamının çağdaş normlarda sürdürülebilir olmasına 
katkı sağlar.

c) Şişli Katılımcı Bütçe Çalışma Gruplurının ilgili periyotlarda düzenli 
toplantılar yapmasını sağlar. 

d) Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi, Mahalle Bütçe Komitesi seçim-
lerinde kadın, emekli, çocuk, genç, kadın, engelli, esnaf, cinsel yönelim 
ve cinsiyet kimliği çeşitliliğini yansıtan kotaları gözetir.

e) Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi, Mahalle ve Şişli Bilgi kartlarının 
gerek analog, gerekse dijital olarak doldurulmasını sağlayarak, tasnifle-
ri yapar ve rapor olarak değerlendirilmesi sağlar ve bunları karar alın-
ması amacıyla Şişli Bütçe Konseyi’ne sunar.

f) Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi, her yılın Ocak ayından itibaren 
Katılımcı Bütçe Planlama Ofisi ile ilgili yılın bütçesini izler, bütçe faa-
liyetlerini www.benimbutcem.com sitesinde paylaşır, bir sonraki yılın 
Katılımcı Bütçe çalışmasını mali, idari değerlendirmeler ve mahalle top-
lantıları ile gündeme alarak yıllık iş planını yapar.

g) Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi, Üçünce Bölüm’de yer alan ça-
lışma gruplarını oluşturur ve bu grupların faaliyetleri ile ilgili tavsiye 
kararlarını alır.

h) Katılımcı Bütçe çalışmasını Müdürlüğe sunar.

i) Mahalle Bütçe Komiteleri ile Şişli Bütçe Konseyi’ne toplanma yeri, 
toplantı organizasyonu vb. lojistik teknik destekte bulunur ve gerekli 
hallerde kolaylaştırıcılık görevini üstlenir.

j) Şişli Belediyesinin Katılımcı Bütçe faaliyetlerinin izlenmesi ve analiz 
edilmesini sağlayacak bilgi akışını sağlar.

k) Mahalle Bütçe Komiteleri ve Şişli Bütçe Konseyi’nin, mahalle ve Şişli 
ihtiyaç analizlerini yapabilmesi için Şişli Belediyesi Komşu Masa ve Şişli 
Belediyesi Komşu Kart veri ve raporlarını değerlendirir, raporlaştırır ve 
bunları Mahalle Bütçe Komiteleri ile Şişli Bütçe Konseyi’nin bilgisine 
sunar.

l) Şişli Belediyesi Stratejik Planı ile faaliyet planları ve bütçeleri çerçeve-
sinde, mahallelerin ve Şişli’nin talep ve önceliklerinin Katılımcı Bütçe’ye 
yansımasını sağlar.

m) Şişli Bütçe Konseyi’nin, Katılımcı Bütçe çalışmasını harcama birim-
lerine iletilmesi ve dağıtımı için Müdürlüğe sunar. Harcama birimleri, 
kendilerine iletilen Katılımcı Bütçe ödenek taleplerini, bütçe hazırlık 
çalışmalarında öncelikli olarak dikkate alır.
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n) Şişli ilçesinin temel yaşam alanı olarak ‘mahalle’de komşuluk bilin-
ci ve dayanışmanın geliştirilmesini; yaş, cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve 
herhangi bir siyasi veya sosyal, kültürel temelli oluşum ayrımı gözet-
meksizin tüm mahallelerde mahallelilerin ve onların temsil ettiği tüm 
coğrafi, kültürel, sosyolojik, ekonomik değerlerin, yaşama saygılı, de-
mokratik ve bilimsel yöntemlerle gelişmesini sağlar. Şişli Belediyesi Ka-
tılımcı Bütçe sürecinde dezavantajlı grupların katılımını kolaylaştırır ve 
bu grupların kotalarının korunmasını sağlar.

o) İlgisi gereğince çalışmaların yürütülmesinde diğer müdürlüklerle eş-
güdüm sağlanması için Müdürlüğe bildirir.

Katılımcı Bütçe Paydaşları 
Madde 6 - (1) Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi paydaşları, faaliyet 
ve amaçların gerçekleştirilmesi için hem kendi alanlarında hem de iş-
birlikleri halinde çalışan, aşağıdaki paydaşlardan oluşur:

1. Şişli Kent Konseyi: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesine 
göre, Şişli İlçesinde oluşmuş Şişli Kent Konseyi öncelikli paydaşlardan-
dır.

2. Mahalle Bütçe Komitesi:  Şişli’nin 25 mahallesinde oluşturulan, ma-
hallelerin önceliklerinin ele alarak, bunların Şişli Belediye Bütçesine 
yansıtılması için çalışan, Katılımcı Bütçe - Benim BÜTÇEM’in ilk gerçek-
leşme yeridir. 

3. Şişli Katılımcı Bütçe Konseyi: Mahallelerden gelen ve mahalle ihtiyaç-
larına göre yapılan bütçe önerilerini, belediye yetkilileri ile birlikte son 
haline getirerek Şişli Belediye Bütçesine taşıyan Şişli Bütçe Konseyidir. 

4. Ulusal ve Uluslararası Konferanslar: Katılımcı Bütçe’nin işleyiş süreci-
nin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki gelişme ve katkıla-
rın çalışmaya aktarılabilmesi için yurtiçi veya yurtdışında konferanslar 
katılım yapılabilir, gerek-tiğinde yerel ve ulusal düzeyde konferans dü-
zenlenebilir. 

5.Diğer Paydaşlar: Şişli İlçesi içinden veya dışından, Katılımcı Bütçe’ye 
katkı sağlayacak, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, odalar, üniversite-
ler vb. kurum ve kuruluşlar, Şişli Katılımcı Bütçe sürecinin paydaşlarıdır. 
Katılımcı Bütçe süreci ve uygulamasına ilgi duyan, belediyeyle, birlikler-
le veya dijital alanda girişimlerde bulunan kuruluşlar ve kalkınma ajans-
ları, ulusal ve uluslararası organizasyonlar Şişli Katılımcı Bütçe sürecinin 
paydaşıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KATILIMCI BÜTÇE ÇALIŞMA GRUPLARI  VE ÇALIŞMA ESASLARI

Çalışma Grupları
Madde 7 – (1) Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı 
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Bütçe Koordinasyon Birimi Çalışma Grupları aşağıdaki gibidir:

1. Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu : 

a) Bu Çalışma Grubu, Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi, Şişli Kent 
Konseyi Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu ve Şişli Katılımcı Bütçe Konse-
yi’nin temsilcilerinden oluşan yapıdır.  Çalışma Grubu ’nda;
Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Birim Sorumlusu,
Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Birimi’nde icracı müdür-
lükleri temsilen 6 (altı) kişi, 
Şişli Kent Konseyi Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu’ndan 5 (beş) kişi,
Şişli Bütçe Konseyi’nden 7 (yedi) kişi olmak üzeren toplam 19 (on do-
kuz) kişiden oluşur. Bu kişiler aşağıdaki gibidir: 
 
a.a) Şişli Belediye Başkanı tarafından Katılımcı Bütçe Koordinasyon Bi-
rim Sorumlusu.

a.b) Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koor-
dinasyon Birimi’nden bir kişi, Strateji Geliştirme Müdürünün görevlen-
dirdiği bir kişi ile; Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu’nun gündemine göre 
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhtarlık ve Top-lumsal Katılım Müdür-
lüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü,  Bilgi İşlem Mü-
dürlüğü veya icracı müdürlüklerden görevlendirilen 1’er bir kişi olmak 
üzere; müdürlüklerden gelenlerin sayısı 4 (dört) kişiyi geçmemek üzere 
toplam 6 (altı) kişi.
                    
a.c) Şişli Kent Konseyi Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu tarafından belir-
lenen 5 (beş) kişi.
                    
a.d) Şişli Bütçe Konseyi’nden seçilecek 7 (yedi) kişi.

a.e) Şişli Bütçe Konseyi, Çalışma Grubuna katılacak 7 (yedi) sözcüyü, 
kendi içinde aday olanlar arasında kadın, çocuk, genç, yaşlı, emekli, 
esnaf, engelli, azınlık, göçmen ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çe-
şitliliğini yansıtacak şekilde seçimle belirler. Seçim sonucunda adaylara 
eşit oy çıkarsa, sözcünün belirlenmesi için eşit oy alanlar arasında kura 
çekilir. Seçilen sözcüler Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 
Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimine bildirir.

2. Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulu: 

Bu grub, bir önceki maddede açıklanan Katılımcı Bütçe Çalışma Gru-
bu’nda alınan kararların koordinasyon ve kolaylaştırıcılığı için faaliyet 
gösterir ve Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu’na karşı sorumludur.

a)Kurulda Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe 
Koordinasyon Birim Sorumlusu veya görevlendirdiği 1 (bir) kişi bulu-
nur. Ayrıca Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu kendi arasından müdürlükleri 
temsilen 1 (bir) ve Şişli Kent Konseyi Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu ise 
kendi arasından 2 (iki) kişiyi kurula gönderir. Şişli Bütçe Konseyi ise ken-
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di içinden aday olan ve en çok oyu alan 3 (üç) kişiyi sözcü olarak Yürütme 
Kurulu’na gönderir. Aday olanlar seçim sonucunda eşit oy alırsa, eşit oy 
alanlar arasında kura çekilir. Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulu toplam 7 
(yedi) kişiden oluşur. 

b) Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulu, Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birim Sorumlusunun çağrısı ve 
onun organizasyonunda toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

3. Katılımcı Bütçe Etik Kurulu*:   

a) Kurul, Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe 
Koordinasyon Birimi’nin kendi arasından belirlediği 1 (bir), Şişli Kent Kon-
seyi’nin kendi arasından belirlediği 1 (bir) ve Şişli Bütçe Konseyi’nin kendi 
arasından seçimle belirlediği 1 (bir) kişi olmak üzere 3 (üç) kişiden oluşur. 
Bu 3 (üç)  kişinin yanına Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi bağımsız 1 
(bir) arabulucu görevlendirebilir. 

b) Şişli Bütçe Konseyi, Etik Kurul’da görev alacak sözcüsünü kendi içinde 
aday olanlar arasında seçer. Seçim sonucunda eşit oy çıkarsa, sözcünün 
belirlenmesi için eşit oy alanlar arasında kura çekilir. 

c) Katılımcı Bütçe Etik Kurulu, Ek 3’te yer alan ilkelerin korunup, uygulan-
masını gözetir. 

d) Kurul tüm birimlerden bağımsız olmak ve ilkeleri korumak ve denetle-
mekten sorumludur. 

e) Etik açıdan sorun yaratan kararların gözden geçirilmesi ve yeniden 
müzakere yoluyla düzenlenmesi, mümkünse oybirliği, oybirliği olmadı-
ğı durumlarda ise sırasıyla nitelikli çoğunluk ve salt çoğunluğu dikkate 
alarak bir çözüm geliştirilmesini sağlar. İtirazlar ve uzlaşma olmadığı du-
rumlarda, ombudsmanlık görevini üstlenerek bir karar mekanizması gibi 
hareket edebilir. 

f) Gerekli durumlarda, Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimine tavsiye ka-
rarı sunabilir. 

g) Aldığı kararları Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulu’na bildirir. 

4. Bilişim Çalışma Grubu: 

a) Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koordi-
nasyon Birimi’nce belirlenecek Bilişim Sorumlusu ile Bilgi İşlem Müdür-
lüğü tarafından görevlendirilen yetkili 1 (bir) kişi ile Medya Müdürlüğü 
tarafından görevlendirilen 1 (bir) kişi olmak üzere, en az 3 (üç) kişiden 
oluşur. 

b) Şişli Bütçe Konseyi gerek görülürse, Bilişim Çalışma Grubu’na kendi 
içinde uzmanlığına göre aday olan ve seçilen 1 (bir) kişiyi gönderebilir. 

*22 Aralık 2021 tarihli Şişli Bütçe Konseyi (ŞBK) toplantısında Etik Kurul’un, Şişli Belediyesi, Şişli Kent Konseyi ve ŞBK 
sözcülerinin önereceği bağımsız uzmanlar arasından seçilerek oluşturulmasına karar verildi. Aynı toplantıda yönet-
melik değişikliklerinin de altı ayda bir, ŞBK’nın özel gündemli toplantısıyla yapılabileceği kararlaştırıldı.  
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Seçim sonucunda eşit oy çıkarsa, sözcünün belirlenmesi için eşit oy 
alanlar arasında kura çekilir.

c) İhtiyaç ve talep halinde çalışma grubuna gönüllü katılımı da sağla-
nabilir.  

d) Bilişim Çalışma Grubu, Şişli’de yürütülecek Katılımcı Bütçe faaliyeti-
nin, web sitesi başta olmak üzere, dijital medya gerekliliklerini, tekno-
lojik altyapı ihtiyaçlarını belirleyerek uygulamaya almak üzere Katılımcı 
Bütçe Yürütme Kuruluna bildirir.

e) Şişli Katılımcı Bütçe çalışmaları dijital olarak www.benimbutcem.
com adresli portal üzerinden yürütülür. 

5. İletişim Çalışma Grubu: 

a) Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koor-
dinasyon Birimi’nce belirlenecek İletişim Sorumlusu ile Medya Müdür-
lüğü tarafından görevlendirilen yetkili 2 (iki) kişi olmak üzere, en az 3 
(üç) kişiden oluşur. 

b) Şişli Bütçe Konseyi gerek görülürse, İletişim Çalışma Grubu’na kendi 
içinde uzmanlığına göre aday olan ve seçilen 1 (bir) kişiyi gönderebi-
lir. Seçim sonucunda eşit oy çıkarsa, sözcünün belirlenmesi için eşit oy 
alanlar arasında kura çekilir. 

c) İhtiyaç ve talep halinde gönüllü katılımı da sağlanabilir. 

d) İletişim Çalışma Grubu, Şişli’de yürütülecek Katılımcı Bütçe faaliye-
tinin yıllık iletişim stratejisi ve planını hazırlayarak, bu planın aylık ve 
haftalık olarak uygulanmasını gözetir. Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulu-
na karşı sorumludur.

6. Katılımcı Bütçe Planlama Grubu: 

a) Şişli Belediyesi Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birim Sorumlusu’nun 
eşgüdümünde, Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Müdürlüklerinden 
2’şer (ikişer) kişinin yer aldığı, ihtiyaca göre diğer müdürlükler ve bele-
diye dışından uzmanların da çağrılacağı; gerek bütçe dönemi, gerekse 
bir sonraki bütçe dönemi mali ve teknik planlamalarını yaparak Şişli 
Bütçe Konseyi ile paylaşan, en az 5 (beş) kişiden oluşan grubudur. 

b) Şişli Bütçe Konseyi gerek görürse, Katılımcı Bütçe Planlama Grubu’na 
kendi içinden uzmanlığına göre aday olan ve seçilen 1 (bir) kişiyi gönde-
rebilir. Seçim sonucunda eşit oy çıkarsa, sözcünün belirlenmesi için eşit 
oy alanlar arasında kura çekilir. 

c) Katılımcı Bütçe Planlama Grubu, Mahalle Bütçe Komiteleri ile Şişli 
Bütçe Konseyi’nin, Şişli’de yürütecekleri Katılımcı Bütçe çalışmalarında 
mahalle ve Şişli ihtiyaç ve önceliklerinin faaliyet veya projeye dönüşe-
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bilmesi ve kararların alınabilmesi için gerekli teknik, idari, hukuki ve 
mali bilgileri sağlayacak, planlamaların yapılması için lojistik destek su-
nacak uzman gruptur.  

d) Katılımcı Bütçe Planlama Grubu, çalışmalarını kolaylaştırıcı olarak ya-
par, karar alıcı değildir ve üyeleri kararlarda oy kullanamaz.  

e) Katılımcı Bütçe Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

7. İzleme ve Değerlendirme Grubu: 

a) Katılımcı Bütçe süreci sonucunda, Mahalle Bütçe Komiteleri ve Şişli 
Bütçe Konseyi’nde belirlenen önceliklerden uygun görülenlerin, Şişli 
Belediyesi yetkilileri tarafından Şişli Belediyesi Bütçesine yerleştirilme-
sinin ardından, uygulamanın sürekli izlenmesi, takibive bilgilendirilme-
si görevini üstlenir. Hazırladığı aylık raporları, ilgili gruba ve birimlerle 
paylaşılması için Katlımcı Bütçe Koordinasyon Birimine iletir. 

b) İzleme ve Değerlendirme Grubu; Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulun-
dan 1 (bir) kişi, Şişli Bütçe Konseyinden seçilecek 5 (beş) asil ve 5 (beş) 
yedek kişi, Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğini yansıtan 1 (bir) 
asil ve 1 (bir) yedek, olmak üzere toplam 7 (yedi) asil ve 6 (altı) yedek 
üyeden oluşur.  

c) Şişli Bütçe Konseyi, İzleme ve Değerlendirme Grubu’nda görev ala-
cak 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek sözcüyü, kendi içinde aday olan üyeleri 
arasında seçer. Seçim sonucunda eşit oy çıkarsa, sözcünün belirlenmesi 
için kura çekilir.

d) İzleme ve Değerlendirme Grubu, “Çalışma Esasları” bölümünde be-
lirtilen aralıklarda toplanarak Katılımcı Bütçe’nin izleme ve denetimini 
yapar. İlk toplantıya mazeretini Yürütme Kurulu’na belirtmeden katıl-
mayan kişinin yerine yedeği çalışma Grubuna girer.

e) İzleme ve Değerlendirme Grubu, Katılımcı Bütçeyi izleme ve denet-
lemenin yanında yönerge izleme ve geliştirme faaliyeti de gösterir ve 
gerekli hallerde kendi içinde 3 (üç) kişilik bir komisyon da kurabilir.

f) İzleme ve Değerlendirme Grubu faaliyet ve kararlarında Katılımcı 
Bütçe Yürütme Kuruluna karşı sorumludur. İzleme ve Değerlendirme 
Grubu Şişli Bütçe Konseyi’nde alınan kararların dışında karar alamaz. 

g) İzleme ve Değerlendirme Grubu, faaliyetlerini yerine getirirken, Şişli 
Belediyesi Müdürlüklerinin faaliyetlerine karışamaz, talimat veremez, 
Belediye yönetimi ve çalışanları tarafından yerine getirilen günlük icra 
faaliyetlerine müdahale edemez.  

Çalışma Esasları  
Madde 8 – (1) Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı 
Bütçe Koordinasyon Birimi içerisinde yer alan Katılımcı Bütçe Çalışma 
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Grubu ve Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulu, Ocak - Nisan ayları arasında 
en az 15 (on beş) günde bir, Mayıs - Ağustos ayları arasında en az haf-
tada 1 (bir), Eylül-Aralık ayları arasında en az ayda 1 (bir) toplanabilir.  

(2) Bilişim Grubu, İletişim Grubu, Katılımcı Bütçe Planlama Grubu ve 
İzleme ve Değerlendirme Grubu  en az ayda bir kez, Etik Kurul ise Katı-
lımcı Bütçe Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine toplanabilir.  

(3) Toplantı sıklığına her çalışma grubu kendi içerisinde ayrıca karar ve-
rebilir.

Madde 9 – (1) Tüm çalışma grupları, her toplantısında önceki toplan-
tılarından farklı bir kolaylaştırıcı seçerek oturum başlatır. İlk toplantı 
en genç üyenin kolaylaştırıcılığında başlar. Oturum kararları, Katılımcı 
Bütçe Koordinasyon Birimi personeli tarafından tutanak haline getirilir. 

Madde 10 – (1) Tüm çalışma grupları, kararlarını, katılımcılarının 3/2 
(üçte iki) nitelikli oy çokluğuyla alır. Aynı toplantıda 2 (iki) kez üçte iki ni-
telikli oy çokluğu sağlanamazsa, bir sonraki toplantıda üçüncü oylama 
yapılır ve salt çoğunluk ilkesiyle (yüzde 50 + 1 oy) karar alınır. 

Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulu
Madde 11 - (1) Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulu, Madde 11’de tarif edi-
len usullerle oluşturulur. 

(2) Yürütme Kurulu, Madde 12’de yazılı periyotlarda toplanır. Toplantı 
en az 4 (dört) kişinin katılımıyla başlar. Yürütme Kurulu’nun her toplan-
tısında, önceki oturumlardan farklı bir kolaylaştırıcı seçilerek oturum 
başlatılır. İlk toplantı en genç üyenin kolaylaştırıcılığında başlar. 

(3) Yürütme Kurulu, her Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu oluştuktan son-
ra yeniden seçilir. 

Madde 12 – (1) Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulu’nun görevleri aşağıdaki 
gibidir:

a) Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Katılımcı Bütçe Ko-
ordinasyon Birimi’nin kararlarının hayata geçirilmesini sağlar. Bunun 
için, farklı çalışma grupları arasında koordinasyonu gerçekleştirir. Çö-
züm için ilgili mercilerle Yürütme Kurulu’nu temsilen 1 (bir) ve diğer-
leri çalışma gruplarından seçilmek üzere en az 3 (üç) kişiden oluşan 
müzakere heyetleri oluşturur. Yürütme Kurulu, kendi arasında ayrıca 
toplanarak bir sonraki Şişli Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu gündemine 
önerilerde bulunabilir.  

b) Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Katılımcı Bütçe Koordinasyon Biri-
minin bilgisi ve talebi ile ilgili kamu kurumları, özel sektör kurumları ve 
sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf, toplum tabanlı örgütlenmeler, 
meslek örgütleri, mahalle dayanışmaları, kooperatif, sendika, spor ku-
lübü vs.)ile temas kururarak öneri oluşum sürecine katkı sağlıyabilirler
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c) Yeni çalışma grupları kurulmasını önerebilir.

d) Çalışma grupları tarafından üretilen raporları, Şişli Katılımcı Bütçe 
Çalışma Grubu gündemine sunar. 

e) Yürütme Kurulu kararlarını  3/2 (üçte iki) nitelikli oy çokluğuyla alır. 

f) Katılımcı Bütçe Çalışma Kurulu, Yürütme Kurulu ve alt çalışma grup-
larının mevcut Yönergeye uygun işlemesini sağlar.

g) Yönerge değişiklik önerileri 6 ayda bir Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu 
tarafından ŞBK’ya sunulur.

Çalışma Grupları 
Madde 13 – (1) Çalışma grupları mahalleler ve Şişli’deki ihtiyaçlar doğ-
rultusunda, Madde 11’de sayılan usuller çerçevesinde, Şişli Belediyesi 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi ta-
rafından belirlenen ana başlıklar etrafında bir araya gelir ve bu birim 
gözetiminde oluşturulur. 

(2) Bilişim, İletişim, Dijital Medya vb. çalışma grupları en az 3 (üç)’er 
kişiden oluşur. Şişli Bütçe Konseyi gerek görülürse, çalışma gruplarına 
kendi içinde uzmanlığına göre aday olan ve seçilen 1 (bir) kişiyi gön-
derebilir. Çalışma grup üyeliğine yapılacak seçim sonucunda eşit oy 
çıkarsa, sözcünün belirlenmesi için eşit oy alanlar arasında kura çekilir. 
İhtiyaç ve talep olması durumunda gönüllüler de çalışma gruplarına 
katılabilir. 

(3) Her bir çalışma grubunda bu 3 (üç) kişi haricinde, Şişli Katılımcı 
Bütçe Çalışma Grubu’ndan 1 (bir) kişi bulunur. Gerek görüldüğünde, 
üniversite, meslek odası, sivil toplum kuru-luşu veya kendi alanında uz-
man kişilerden katkı alınabilir. 

(4) Mazeretsiz 3 (üç) toplantıya katılmayan üyelerinin, görev aldıkları 
çalışma grubu üyeliklerinin düşmesi bir sonraki çalışma grubu toplan-
tısında kayda alınır ve takip eden Şişli Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu’n-
dan veya Şişli Kent Konseyi’nden kalan görev süresini tamamlayacak 
şekilde yerine yeni 1 (bir) üye seçilir.

Madde 14 – (1) Çalışma gruplarının görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Düzenli toplanarak, kurulma amacını gerçekleştirmek için çalışmalar 
yaparlar.

b) Toplantı kararları katılımcılarının 3/2 (üçte iki) oy çokluğu ile alınır. 

c) Çalışma grupları kararları, belirlenecek bir yazman tarafından tuta-
nak haline getirilir ve tutanaklar, Yürütme Kurulu’na sunulur.   

d) Çalışma grupları elde ettikleri sonuçları, Yürütme Kurulu aracılığıyla 
Şişli Katılımcı Bütçe Çalışma Grubuna sunar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Temsil ve Sorumluluk 
Madde 15 – (1) Bu Yönerge kapsamında tüm sorumluluk Strateji Geliş-
tirme Müdürlüğü ve Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimine aittir. Ge-
rek müdürlükler arası, gerek belediye dışı kurumlar arası temsil yetkisi 
Strateji Geliştirme Müdürlüğünde olup, Strateji Geliştirme Müdürlüğü 
Çalışma Yönetmeliği hükümlerine ve yasal mevzuata göre yerine getiri-
lir. Yine ulusal veya uluslararası çalışma, panel, seminer, kongre, konfe-
rans veya toplantılara katılımda temsil de aynı şekildedir.  

(2) Şişli Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu, ulusal veya uluslararası alanda, 
ilgi ve katılım gösterebileceği çalışma, panel, seminer, kongre, konfe-
rans veya toplantılara Yürütme Kurulu arasından seçeceği 2 (iki) söz-
cü ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak 1 (bir) sözcü olmak üzere 
toplam 3 (üç) kişiyi birlikte veya ayrı ayrı toplantılara katılım olmak üze-
re seçebilir. Seçilen bu kişiler Strateji Geliştirme Müdürlüğüne bildirilir. 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, birinci fıkrada belirtilen temsil yetkisi 
çerçevesinde ve yasal mevzuat kapsamında bu kişilerin ulusal veya 
uluslararası toplatılara ve sair etkinliklere katılımlarını sağlar.

Madde 16 – (1) Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü; Katılımcı 
Bütçe Koordinasyon Birimi’nin faaliyet ve kararlarını, gerekli gördüğü 
ilgili kamu kurumları, özel kurumlar ve sivil toplum örgütlerine (dernek, 
vakıf, toplum tabanlı örgütlenmeler, meslek örgütleri, mahalle dayanış-
maları, kooperatif, sendika, spor kulübü vs.) bildirir.

Yürütme 
Madde 17 – (1) İşbu yönerge hükümleri Şişli Belediye Başkanı, Şişli Be-
lediyesi Belediye Başkan Yardımcısı, Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme 
Müdürü ve Şişli Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi tarafından yürü-
tülür.

Yürürlük  
Madde 18 - (1) Bu Yönerge Şişli Belediye Başkanı tarafından imzalan-
dıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 19 -  (1) Bu yönerge bu madde dahil 19 maddeden oluşmak-
tadır.
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ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

KATILIMCI BÜTÇE KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
EK NO. 1

I-Mahalle Bütçe Komitesi nedir, nasıl oluşur, nasıl çalışır? 
Madde 1 – (1) Mahalle Bütçe Komitesi (kısaca MBK), Şişli Belediyesi ve 
Şişli Kent Konseyi tarafından ortaklaşa yürütülen KATILIMCI BÜTÇE-Be-
nim BÜTÇEM sürecinin en temel ve birinci oluşumudur. Bu açıdan, ma-
halle önceliklerine dair yürütülen çalışmalara ait nihai yetki ve karar 
iradesi ilçenin her mahallesinde oluşmuş MBK’lara aittir.

(2) Katılımcı Bütçe çalışmalarına dair mahalle düzeyindeki belirsizlik, 
itiraz ve şikâyetlerin çözüme ulaştırılması, ilgili mahallenin MBK’sı ta-
rafından gerçekleştirilir. Eğer söz konusu durum bütün ilçeyi ilgilendiri-
yorsa çözüme ulaştırılma süreci Şişli Bütçe Konseyi’nde (ŞBK) ele alına-
rak ŞBK kararıyla gerçekleştirilir. 

Madde 2 – (1) Mahalle Bütçe Komiteleri, Şişli ilçesinde yer alan her 
mahalledeki doğal üyeler ve seçilmiş aktif vatandaşlardan oluşur.

(2) Doğal üyeler; mahalle muhtarı, okul müdürü, okul aile birliği tem-
silcisi, aile hekimi, inanç (cami, cem evi, kilise, sinagog) temsilcisi/leri, 
spor kulübü, mahallede var olan sivil toplum kuruluşu veya platform 
ve yöre dernekleri temsilcilerinden oluşur. Muhtar haricindeki katego-
rilerin temsilcilerinin birden fazla olması durumunda, her kategorideki 
temsilciler aralarında müzakere ederek doğal üyeyi belirler. Bu müza-
kerelerde bir mutabakata varılamazsa, doğal üye kura çekilerek belirle-
nir ve sözcü olur. Doğal üyelerin her mahalledeki toplam sayısı MBK’nın 
3/1’i (üçte biri) olarak kabul edilir.

(3) Seçilmiş üyeler; her mahalledeki aktif vatandaşlardır. Seçilmiş üye-
lerin sayısı, doğal üye sayısının iki katı ve MBK’nin 3/2’si (üçte ikisi) ora-
nındadır ve kendi mahallelerinde gerçekleşen seçimle sözcülük görevi-
ni üstlenirler. 

(4) Aktif vatandaş seçiminde 7 yaşını doldurmuş bütün komşular seçme 
ve seçilme hakkına sahiptir. Seçimlerde, kadınlar, engelliler, LGBTİ+’ler, 
göçmenler, çocuklar (18 yaşına kadar ve 19 yaşından gün almamış) , 
gençler (35  yaşına kadar, 36’dan gün almamış), emekli, esnaf ve Şişli’ye 
çalışmaya gelenler için kota uygulanır. Kotalarda birden fazla adayın 
aynı oyu alması durumunda önce MBK’da yapılacak müzakereyle söz-
cü belirlenir; mutabakat olmazsa kura çekilerek kotadan gelen sözcü 
belirlenir. 

(5) Şişli Belediyesinde görevli Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdür ve 
Şefler ile birinci derecede yakınları MBK için aday olamaz ve seçime gi-
remezler. Bu kişiler, Planlama Çalışma Grubuna katılabilir ve görüşlerini 
bildirebilirler, fakat kararlara katılamazlar.
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(6) Mahalle seçimlerinde, nüfusu 5 bini aşan mahallelerde, her 5 bin 
için fazladan 1 üye MBK’ya ilave edilir.

(7) MBK için mahallede yapılan aktif vatandaş seçimlerinde en fazla 
oyu alan bir kadın ve bir erkek, Şişli Bütçe Konseyine sözcü olarak gön-
derilir. Mahallelerdeki seçimlerde kotadan MBK'ya giren cinsel yönelim 
ve cinsiyet kimliği çeşitliliğini yansıtan üyeler de aralarında müzakere 
ederek 2 (iki) asil, 1 (bir) yedek sözcüyü ŞBK'ya gönderir.

(8) Mahalle Bütçe Komiteleri seçimleri her yılın mart-nisan aylarında 
yenilenir.

Madde 3 – (1) Doğal ve seçilmiş üyelerden oluşan MBK, bu yönergenin 
“Çalışma Esasları” bölümünde yer alan Madde 9 doğrultusunda;

a) Ocak - Nisan arasında en az 15 (on beş) günde bir,  

b) Mayıs – Ağustos arasında en az haftada 1 (bir), 

c) Eylül-Aralık arasında en az ayda 1 (bir) aralıklarla toplanır.  

(2) İlk toplantı en genç üyenin kolaylaştırıcılığında açılır. Kararlar nitelik-
li çoğunluk olan 3/2 (üçte iki) nispetinde alınır. İlk iki oylamada nitelikli 
çoğunluk sağlanamazsa, bir sonraki toplantıda salt çoğunlukla karar 
alınır.

Madde 4 - (1) MBK, gerek mahalle toplantılarında, gerekse www.be-
nimbutcem.com sitesinde doldurulan Mahallem ve Şişli Bilgi Kartı ve-
rilerini, Şişli Komşu Masa ve Şişli Komşu Kart yıllık verilerini göz önüne 
alarak, mahalle ihtiyaç analizlerini, Sosyal Destek, Sağlık, Spor, Eğitim, 
Kültür, Çevre, Park Bahçeler, Hayvan Hakları, Kentsel Üstyapı, Afet Yö-
netimi temaları başlıklarında sınıflayarak sözcüleri aracılığıyla Şişli Büt-
çe Konseyi’ne bildirir.

(2) MBK, Şişli Bütçe Konseyi’ne bildirdiği ve kabul edilen ihtiyaç ve ön-
celikleri ve bütçesini bir sonraki MBK seçimlerine kadar takip eder.
 
(3) Yeni MBK seçilmesi ile bir önceki MBK, faaliyet ve raporlarını yeni 
MBK’ya teslim eder.
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ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

KATILIMCI BÜTÇE KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
EK NO. 2

I-Şişli Bütçe Konseyi nedir, nasıl oluşur, nasıl çalışır? 
Madde 1 – (1) Şişli Bütçe Konseyi (kısaca ŞBK), Şişli Belediyesi ve Şişli 
Kent Konseyi tarafından ortaklaşa yürütülen KATILIMCI BÜTÇE-Benim 
BÜTÇEM sürecinin en temel ve Mahalle Bütçe komitelerinden sonraki 
ikinci oluşumudur. ŞBK’nin muhatabı, Şişli Belediyesi Katılımcı Bütçe 
Koordinasyon Birimi’dir. 

Madde 2- (1) Mahalle Bütçe Komiteleri seçimlerinde en fazla oyu alan 
1 (bir) kadın, 1 (bir) erkek 2 (iki) kişi asil olarak Şişli Bütçe Konseyi’ne 
sözcü olarak gönderilir. En fazla ikinci oyu alan 1 (bir) kadın, 1 (bir) er-
kek iki kişi ise Şişli Bütçe Konseyi’nde yedek sözcü olarak yer alır. Seçim-
lerde eşit oy alan sözcüler olursa, ŞBK’da yer alan sözcünün belirlenme-
si için kura çekilir. 

(2) ŞBK’da 25 mahallenin MBK’larından gelen 50 (elli) asil sözcü, 50 
(elli) yedek sözcü ile MBK’da cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitlili-
ğini yansıtan doğal üyeler arasından seçilmiş 2 (iki) kişi, yani toplamda 
52 (elli iki) sözcü bulunur.  

(3) Şişli Bütçe Konseyi seçimleri her yılın mart-nisan aylarında yenilenir.

Madde 3 – (1)  Şişli Bütçe Konseyi, Katılımcı Bütçe’yi, Şişli Belediye Baş-
kanlığına sunulmak üzere belediye bürokratlarıyla birlikte son haline 
getiren karar verici oluşumudur.

(2) ŞBK, mahallelerden gelen ihtiyaç ve öncelikleri, Şişli Belediyesince 
belirlenen Katılımcı Bütçe limitlerine bağlı kalarak, mahalleler arasında 
ihtiyaçların ve önceliklerin adil dağılımını gözeterek; katılımcı bütçeyi 
mahalle öncelikleri çerçevesinde ve Şişli ölçeğinde belediye, ilgili mes-
lek odaları, üniversiteler ve diğer uzman kurumlardan oluşturulmuş 
Planlama Grubu’nun tavsiyeleri çerçevesinde son haline getirir.

(3) ŞBK, son haline getirilen katılımcı bütçeyi her yılın Ağustos ayının 
son haftası Şişli Belediye Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Müdürlüğüne 
sunar.

Madde 4 - (1) Şişli Bütçe Konseyi, oluşumunu tamamladıktan sonra;
a) Şişli Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu’nda yer almak üzere 7 (yedi) asil, 
3 yedek kişi seçer. 

b) Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koordi-
nasyon Birimi’ne teslim edilen Katılımcı Bütçe’nin izleme ve takibi için 
İzleme ve Değerlendirme Grubu’na 5 (beş) asil, 5 (beş) yedek kişi seçer. 



122

c) İlgili çalışma grubunda gerek görüldüğünde görev alacak Şişli Bütçe 
Konseyi sözcüleri, Şişli Bütçe Konseyi içinde aday olanlardan seçilir. Eşit 
oy alınması durumunda çalışma grubunda görev alacak sözcünün belir-
lenmesi için kura çekilir.

d) Seçilerek çalışma gruplarında görev alan sözcülerle, çalışma grupla-
rında görev alan diğer üyeler eşit ilişki içerisinde çalışırlar. 

Madde – 5 (1) Şişli Bütçe Konseyi, bir sonraki yılın Şişli Bütçe Konseyi 
seçilene kadar görevine devam eder.

II. İzleme ve Değerlendirme Grubu’nun sorumluluk ve yükümlülükleri
Madde 6 - (1) Şişli Bütçe İzleme ve Değerlendirme Grubu, Şişli Katılımcı 
Bütçe Yürütme Kuruluna karşı sorumludur. Katılımcı Bütçe İzleme ve 
Değerlendirme Grubu ŞBK’nın bir alt çalışma grubu olarak işlev göre-
cek, Katılımcı Bütçe’nin hayata geçmesinin izleyicisi ve değerlendiricisi 
olarak Şişli Bütçe Konseyi’ne bilgi vermekle yükümlü olacaktır. 

(2) İzleme ve Değerlendirme Grubu, faaliyetleri itibari ile ŞBK’ya kar-
şı sorumlu olarak, rapor ve tavsiyelerini ŞBK’ya sunarak çalışmalarını 
yürütür. Bu konudaki kararları ŞBK alır ve gerekli girişimlerde bulunur. 
Bu Çalışma Grubu, ŞBK’da alınan kararların dışında ve ŞBK yerine karar 
alamaz, girişimlerde bulunamaz.
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ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

KATILIMCI BÜTÇE KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
EK NO. 3

Yönergenin 5. maddesinde ifade edildiği üzere, Mahalle Bütçe Komite-
leri ve Şişli Bütçe Konseyi belirli temel görevlere göre işleyişini yürütür. 
Bu ilkelerle uyumlu olarak her bir komşu birey ve temsilci olarak aşağı-
daki şu hususlara göre davranmak ile sorumludur.

a) Şeffaflık ve hesap verebilirlik: Benim BÜTÇEM çalışması bir bütün 
olarak şeffaf ve hesap verebilir işleyişe sahiptir. Her bir kurumsal yapı 
ve sözcüler yaptıkları çalışmaların şeffaf ve hesap verebilir olmakla yü-
kümlüdür. 

b) Katılımda adillik: Çalışmada yer alan her bir komşunun, kent hakkı 
ve komşuluk hukukuna uygun olarak katılımı adil şekilde sağlanmalıdır. 
Hiçbir grup veya kişi bir diğerinin eşit ve adil katılım hakkının, söz söy-
leme ve belirleme iradesinin üzerinde değildir.

c) Eşitlik ve saygı: İşleyiş içerisinde söylem, tutum ve davranışlarda ki-
şiye ve kimliğe saygı ön koşuldur. Her bir gönüllü komşu dil, din, felsefi 
inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engel ve cinsiyet ayrımı yapma-
dan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan ver-
meden tarafsızlık içerisinde davranmakla yükümlüdür. Ayrımcı, üstenci 
veya aşağılayıcı söylem ve tutuma asla izin verilemez. Her bir komşu, 
kent hakkı ve komşuluk hukukuna göre eşit söz hakkına sahiptir. 

d) Dürüstlük: Çalışmanın ruhuna uygun olarak dürüstlük her aşama 
ve süreçte esas alınır. Gönüllü komşular sorumluluk ve rollerini aşarak 
grup veya tüm çalışma yapanlar adına bağlayıcı açıklama, taahhüt veya 
girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler. 

e) Yatay ve gönüllü işleyiş: Gerek MBK gerekse de ŞBK veya diğer ku-
rumsal yapılar arasında işlevsel fark vardır. Ancak hiçbir şekilde hiye-
rarşi ve otorite mevcut değildir. İşleyiş gönüllülük esasına göre ilerler. 
Bununla beraber, çalışmanın amaç ile misyonuna bağlılık ve kolektif 
emeğe saygı olarak her gönüllü görev ve sorumluluklarını yerine ge-
tirmekle mükelleftir. Mücbir sebepler dışında, işleyişi engelleyen veya 
sekteye uğratan tutum ve davranışlar etik anlayışla çelişir.

Yukarıda bahse konu olan değer ve ilkeler ile ters düşüldüğü tespit edil-
diğinde, Etik Kurul’a destekleyici beyan veya bilgileri de içeren bir yazılı 
başvuru yapılması gerekmektedir. Bu değer ve ilkeler ile uyumsuzlu-
ğu Etik Kurul tarafından karara bağlanan kişinin Katılımcı Bütçe-Benim 
BÜTÇEM çalışmasında görevi düşürülebilir. İlgili kişiye bu durum yazılı 
olarak ve gerekçeleriyle bildirilir. 




