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ÖZET
BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANA DAYALI PERFORMANS
ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: ŞANLIURFA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Bu çalışmanın konusu, belediyelerde stratejik plana dayalı performans esaslı
bütçeleme

sisteminin

Şanlıurfa

Belediyesi

örneğinde

incelenmesidir.

Şanlıurfa

Belediyesindeki PEB sistemi işleyişinin detaylı ele alınması amaçlanmaktadır.
Bu çalışma sonunda, PEB sisteminin Türkiye belediyelerinde henüz yeni olmasına
rağmen belli bir mesafe alındığı ve gelecekte de bu uygulamanın güçlenerek devam edeceği
tespit edilmiştir. Ayrıca, PEB sisteminin günümüz dünyasındaki yönetim değerleriyle uyumlu
olarak belediye hizmetlerinde nitelik ve niceliği arttırdığı bu çalışma ile belirlenmiştir.
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Performans Bütçe, Faaliyet Raporu.
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ABSTRACT
PERFORMANCE BASED BUDGETING SYSTEM ON THE GROUND OF THE
STRATEGIC PLAN IN THE MUNICIPALITIES: A CASE STUDY OF SANLIURFA
MUNICIPALITY
This study examines the performance based budgeting system on the ground of the
strategic plan in the light of Sanliurfa municipality. The research aims to find out details of
this system.
The study has shown that despite its being new in Turkish municipalities, it has
successfully functioned in Turkey and it is expected to do so in the future. In addition, it has
been underlined that this system increased the quality and the quantity of the municipal
services in line with the contemporary management values.
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ÖZET
BİRLEŞİK KRALLIK’TA NEOLİBERALİZM FİNANSALLAŞMA VE EŞİTSİZLİK
Bu çalışmada, Birleşik Krallıktaki neoliberal politikalar ele alınmaktadır. Bu
politikaların, klasik liberalizm ile ilişkisi ve sosyo-ekonomik etkilerinin tespit edilmesi
amaçlanmıştır.
Çalışma, inceleme konusu olan ülkede, neoliberal politikaların devletin ekonomiye
müdahalesini azaltmadığını, bunun yerine kamuyu yeniden yapılandırdığı ortaya koymuş;
neoliberal politikaların, hanehalkı gelirlerinin finansallaşmasının ardında yatan ana neden
olduğunu göstermiştir. Bu politikalar ile finansallaşmanın Birleşik Krallık’ta ekonomik ve
toplumsal eşitsizlikleri arttığı tespit edilmiştir.
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ABSTRACT
NEOLIBERALISM FINANCIALIZATION AND INEQUALITY IN THE UNITED
KINGDOM
This study examines neoliberal policies in the United Kingdom. It aims to find out
the relations of these policies with classical liberalism and their socio-economic effects.
The research has indicated that neoliberal policies did not lead to a reduction of
government intervention in the economy in the United Kingdom; rather, these policies led to
restructuring of government. It has further showed that neoliberal policies are the main reason
behind the financialization of household income. It has been found out that neoliberal policies
and financialization increased the social and economic inequalities in the United Kingdom.
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