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GİRİŞ

1KDE, “Belediye şefffmetresi”, 2017.http://kdi-kosova.org/ëp-content/uploads/2018/02/Transparometri-ALB-ALL-SMALL_Fin.pdf 

Kamu kurumlarının şeffaflığı ve hesap verebilirliği, 
demokratik bir devletin ve toplumun işleyişinin ön koşul-
larından biridir.

Kamu kurumlarının şeffaflığı, yönetişimin işleyiş şeklini 
doğrudan etkiler, bu vesleyle de vatandaşların yaşamını 
geliştirir . Bunun dışında, kurumsal şeffaflık marjinalleşmiş 
grupların karar alma sürecine katılımlarını sağlayarak, 
vatandaş ve kurumlar arası ilişkilere de aracılık eder.  Yerel 
kurumlar, belediyelerde bir topluluğun yaşamını oluşturan 
günlük sorunların çözümü için vatandaşların endişelerini 
yönlendirdiği ve taleplerini sunduğu ilk mekanizma olarak 
hizmet eder1. Dolayısıyla, bu kurumlar vatandaş katılımını 
arttırmak ve performanslarını geliştirecek şekilde kendi 
gündemlerindeki öncülük şeffaflık olmalıdır. 

Diğer taraftan, şeffaflık vatandaşların yönetişimle ilgili 
bilgilere erişim fırsat verir. Sonuç olarak, günlük yaşam-
larına zarar verebilecek olumsuz olaylarla mücadele me-
kanizmalarını sağlar. Dolayısıyla bilgi, yolsuzlukla mücadele 
ve kötüye kullanım düzeyini azaltmaya yarayan bir kamusal 
araçtır.

Düşük şeffaflık düzeyi, vatandaşların yaşamlarının yanı sıra 
yerel yönetim kurumlarının canlılığını ve işleyişini olumsuz 
yönde etkiler.

Kosova Cumhuriyeti’nin yasal çerçevesi, vatandaşlarına 
karşı şeffaf kurumları garanti etmektedir. Anayasa, Yer-
el Özyönetim Kanunu, Kamu Belgelere Erişim Kanunu ve 
diğer İdari Talimatlar bu garantiyi doğrulamaktadır, ayrıca 
vatandaşların Kosova’daki yerel yönetim kurumlarından 
şeffaflık ve hesap vermeyi talep etmeleri için gerekli olan 
yasal araçlarla donatır. 

Şeffaflığın önemi ve mevcut yasal baza dayanarak KDE 11 
belediyede şeffaflık ölçümünü geliştirmiştir. Bu ölçüm be-
lirli bir zaman süresi içerisinde yapıldı ve şeffaflık düzey-
inin daha da arttırılmasında ilk adım olarak belediyelerdeki 
sonuçları yansıtmayı amaçlamaktadır. 

KDE, Şeffaf metre sonuçlarının yerel kurumların vatan-
daşlara karşı şeffaflığını arttırılması, vatandaşlarla işbirlği 
ve katılımu aracılığıyla karar alma sürecinin geliştirilmesi 
yönünde bir rehber ve motivasyon olarak hizmet edeceğini 
umuyor. Herşeyden en önemlisi ilişkin belediyelerin vatan-
daşlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi.
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METODOLOJİ      
Araştırma Kosova’nın 11 belediyesinde gerçekleşti: Güney 
Mitroviça, Obiliç, Drenas, Malişeva, Mamuşa, Dragaş, Ştırpçe, 
Graçanitsa, Vitia ve Kameniça. 

Araştırmanın gerçekleşme dönemi 2018 yılı Eylül-Aralık 
aylarıdır. Belediyelerin internet sayfaları, mülakatlar, ayrı-
ca kamu belgelere erişim taleplerinin incelenmesi 2018 yılı 
Kasım –Aralık döneminde yapıldı. .  

GÖSTERGELER VE SÜTUNLAR   
Tüm şehirlerin / toplulukların performansı, Kosova Belediyelerinde Şeffaflık Endeksi ve Şeffaf metre ile ilişkin önceki 

deneyimlere dayanarak, Kosova Demokratik Enstitüsü (KDE) tarafından belirlenen yaklaşık 59 gösterge ile ölçülmektedir. 

Bu, her zaman Kosova'da 4 alanla (sütun) ilgilenen mevcut mevzuata uygundur: Belediye Meclisi, belediye başkanı dairesi, 

belediye finansmanı ve halkla istişare.

   Belediye Meclisi için göstergeler:  

1    Oturumların çağırılması için gerekli malzemeler yayım-
landı mı (geçen oturum tutanakları, gündem noktaları, 
görüşülecek malzemeler)?

2    Görüşülen, onaylanan yönetmeliklere ve oylama şek-
li ile ilişkin bir veri tabanı, yayınlama veya erişimin 
sağlandığı  herhangi bir mekanizma var mıdır?

3    Belediye Meclisi üyelerinin özgeçmişi, iletişim bilgileri 
ve yetkileri ile ilişkin verilen yayınlandı mı? 

4    Belediye hakkında bir kimik olarak hizmet eden internet 
sayfasının ana sayfasında yer alan verilerle kısa bir 
tarihçe var mıdır? 

5    Vatandaşların Yasama süreci, siyaset yapma ve karar 
alma süreçleri ile ilişkin bilgi edinebilmeleri için bu bil-
gilere kolayca ulaşılabilir mi? 

6    Meclis yönetmeliği gereğince belirtilen sürede ve 
öngörülen yerlerde: en yoğun olan yerlere kamu ilan-
lar, basın ve internet sayfasında, oturumlar hakkında 
vatandaşlara bildiri yapıldı mı?  

7    Komite oturumlara halka açık mıdır? 

8    Belediyenin kamu kurumlar (okul öncesi kurumlar, 
sağlık ocakları vd.) ile ilişkin iletişim ve bilgiler kolayca 
bulunabilir mi?
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9    Yasa ile öngürülen düzenli tüm (10 oturum) 
oturumlar yapıldı mı?

10   Belediyenin organogramı halka açık mıdır 

11    BM oturumları Sivil Toplum Kuruluşları tarafından 
gözetlenir mi?

12    Meclis Çalışma Planını yayınladı mı?

13    BM Şeffaflık Eylem Planı varmıdır ve yayınlandı mı?

14    Meclis oturumları bittikten sonra video bağlantıları 
yayınlanır mı? 

15    BM Taslak yönetmelik ve planlarına erişim var 
mıdır? 

16    Tutanaklara erişim var mıdır? 

17    Gündeme erişim var mıdır?  

18    BM Yönetmelik ve kararlarına erişim var mıdır?  

19    Oturumlar halka açık mıdır? 

20    Meclis oturumları canlı olarak yayınlanır mı, evet 
ise hangi platforma? 

 

   Başkan dairesi göstergeleri

1    Başkanın ve müdürlerin özgeçmiş ayrıntıları (e-mail, 
iletişim no., özgeömiş vd.) yayınlandı mı? 

2    AB entegrasyonu ile ilişkin konular  üzere ve sürecin 
belediyeye etkisi ile ilgili bilgiler var mıdır 

3    İş ilanları ve kriterleri vatandaşlara açık ve şeffaf mıdır?  

4    Resmi belgelere erişim koordinatörü ayrıca talep sayısı 
ve bunların işlendiği bir veri tabanı var mıdır?

5    Vatandaşlardan gelen taleplerin ve bu taleplerin du-
rumunun kaydedildiği bir mekanizma var mıdır (haka 
açık mıdır)? 

6    Resmi belgelere erişim cevapları hangi düzeydedir?

7    Belediyenin gelişim planları yayınlandı mı? 

8    Başkanın Çalışma Planı? 

9    Altı aylık çalışma raporu yayınlandı mı?  

10    Başkanın raporu Meclis ve Komisyonlarda gerçekleşti 
mi (yılda 2 defa olmak üzere çalışma raporu)?  

11    Müdürlerin raporları öngörüldüğü gibi meclis ve komi-
syonlarda yapıldı mı? 

12    Belediyede cinsel taciz yönetmeliği var mıdır? 

13    Belediyenin internet sayfası tüm resmi dillerde erişile-
bilir midir? 

14    Belediye Başkanı kararları kamuya açık ve erişilebilir 
midir? 

15    Başkanın haftalık ziyaretleri hakkında bilgiler var 
mıdır? 
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   Belediye finansları hakkında göstergeler   

1    Belediyeni n kamu borçları ve firmaların belediy-
eye yönelik borçları halka açık mıdır? 

2    Üç aylık harcamalar ile ilişkin yasal süre içerisinde 
Mecliste tartışmalar düzenlendi mi? 

3    Belediye tarafından kiraya verilen mülkiyetler 
listesi yayınlandı mı? 

4    Vatandaşlardan gelen bütçeyle ilişkin önerilerinin 
kaydedildiği herhangi bir mekanizma var mıdır? 

5    Vatandaşlar Maliyet Komitesi oturumlarına katılım 
için ne şekilde bilgilendirilir? 

6    BM tarafından onaylanan bütçesel değişiklikler 
konusunda bilgiler erişilebilir midir? 

7    Vatandaşların bütçesel taleplerine yönelik bele-
diyenin cevapları hakkında herhangi bir bilgi var 
mıdır? 

8    Belediyenin özgelirleriyle ilgili veriler var mıdır?  

  Halkla istişare göstergeleri 

1    Vatandaşlardan gelen şikayetler ve yönlendirilmesinin 
gözetimi ne şekilde yapıldı?

2    “Open Data” istatistik verilerin açılışı yapıldı mı?

3    STK ile anlaşma yayınlamaları ile ilgili bilgi var mıdır 
ve nasıl bulunabilir? 

4    Belediye sosyal ağları düzenli olarak kullanır mı? 

5    Yerel birlikler oluşturuldu mu ve onlarla ilgili halka açık 
bilgiler var mıdır? 

6    Bilgilendirme yetkilisi ve dairesinin iletişim bilgileri 
yayınlandı mı? 

7     Vatandaşlar için ücretsiz doğrudan bir hat var mıdır?

8    Kurum hizmetleri tarafından halka sunulan hizmetler 
hakkında ayrıntılı bir listesi var mıdır? 

9    Kamu ve bütçe dinletileri ile ilişkin vatandaşlar için 
takibi malzemeler var mıdır?  

10    Malzemeler tüm resmi dillere tercüme edilir mi?  

11    Kamu oturum bildirileri geleneksel şekilde de yapılır 
mı? Eğer evet ise ne şekilde? 

12    Yasaların öngördüğü şekilde kamu oturumları düzen-
lendi mi? 

13    İnternet sayfasının baş sayfasında etkinlikler yayın-
lanır mı? 

14    Şeffaflık raporları yayınlanır mı (ilgili belediye için siv-
il toplumun diğer akterleri  veya diğerleri tarafından 
gerçekleşen)? 

15    Kamu istişareleri ve bütçe dinletileri tartışmalarından 
raporlar yayınlanır mı? 

16    Sivil toplum kuruluşlar ile görüşmeler yapılır mı? 
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ÖLÇÜM

2  Belediyelerde şeffaflık ile ilişkin 01/2015 sayılı İdari Talimat (YYİB): https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11403 

3  Belediyelerde şeffaflık ile ilişkin 01/2015 sayılı İdari Talimat (YYİB): https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11403

4   Kamu kurumların internet sayfası ile ilişkin 01/2015 sayılı İdari Talimat (YYİB) https://map.rks-gov.net/getattachment/04a69d9b-2b96-4ef2-bfc7-
4c82cb860384/Udhezimi-Administrativ-(MAP)-nr-01-2015-per-Ueb-Fa.aspx

5   03 / L-048 sayılı Kamu finans yönetimi ve sorumlulukları: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2524 

6   Açık verilerle ilişkin 07/87 Hükümet Kararı:  http://ëëë.kryeministri-ks.net/repository/docs/Vendimet_e_Mbledhjes_se_87-te_te_Qeverise_2016.pdf 

7  (KCH) Yönergesi- http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Rregullore_QRK__Nr.042015_per_Kodin_e_Miresjelljes_ne_Sherbimin_Civil_te_Republikes_
se_Kosoves_19.pdf 

Araştırma belediyenn resmi sayfasındaki mevcut bilgieri, 
yerel yetkilileri yönlendirilen resmi soruların cevapları ayrı-
ca belediye yetkililerinin çalışmalarının gözetimi doğrul-
tusunda yapıldı. Ölçüm içerisinde,  bilgilendirme yetkilisi ve 
maliyet ve bütçe müdürü ile 24 mülakat gerçekleşti, resmi 
belgelere erişim için 24 talep gönderildi, belediye meclisinde 
20 üzerinde oturum gözetlendi ayrıca 11 belediyenin inter-
net sayfası incelendi

Belirli bir puan sayısı vermek için 
kullanıla değerlendirme yöntemi
Paun değerlendirmesi için birkaç yöntem kullanıldı: 
araştırma ekibinin analitik sonucu, 01/2015 sayılı YÖYB  İT2, 
01/2015 sayılı YÖYB İT3, 01/2015 sayılı YÖB İT4, 03/L-048 
sayılı Kanun5, 07/87 sayılı Hükümet Kararı6; 04/2015 sayılı 
Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Yönetmeliği7; ile onaylanan 
uygunluk standartlarının sağlanması ve  internet sayfasının 
araştırılması. Araştırma resmi internet sayfasında veya 
diğer internetin diğer resmi kaynaklarında yeterli bilginin 
var olduğunı net olarak göstermektedir, bilgi araştırma 
mektubundaki cevap (ing. letter of inquiry); ayrıca belediye 
yetkilileri ile mülakat. 

Puanlama  
 Bir belediyenin en yüksek sonucu, tüm sütunlar 
dahil olmak üzere 118 puandır. 

Başarı puanlaması şu şekilde 
yapılacaktır:

118 -
en şeffaf belediye

0 -
en az şeffaf olan 
belediye  

Sütunların ağırlığı ve önemi  

Metodoloji hakkında sorular genelde kapalı soru-
lardır ve evet/hayır cevabını verir. Metodoloji hak-
kında sorular genelde kapalı sorulardır ve evet/
hayır cevabını verir.  Aranılan bilginin ne kadar 
açıklandığına bağlı olarak malzeme puanlaması 0 
puan (hiçbir bilgi) ile 1 puan (kısmi olarak açıkla-
nan) veya 2 puan (tamamen açıklanan bilgi olarak) 
değerlendirilmelidir.  
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82.22%

Drenas Belediyesi gözetim ve araştırmanın 
yapıldığ 11 belediyeden en şeffaf belediye 
olarak yer alır. Seçilen 59 göstergeden, 
şeffaflık seviyesi % 82.22’dir.  Toplam 118 
puandan Drenas 97 puan almıştır. 

Aşağıda, Sütunlere göre verilerin 
paylaşıldığı çizelgeye ulaşabilirsiniz, aynı 
şekilde orda denetlemenin ve araştırmanın 
yapıldığı Sütunler yer almaktadır.

Drenas

97 PUAN



Belediye Meclisi

40

32
30

Başkanın ofisi Mali konular Halkla istişare

DRENAS

32

2823

16

14
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  Belediye Meclisi için göstergeler

PUAN

1.Oturumların çağırılması için gerekli malzemeler yayımlandı 
mı (geçen oturum tutanakları, gündem noktaları, görüşülecek 
malzemeler)?

2

2.Görüşülen, onaylanan yönetmeliklere ve oylama şekli ile 
ilişkin bir veri tabanı, yayınlama veya erişimin sağlandığı  
herhangi bir mekanizma var mıdır?

1

3. Belediye Meclisi üyelerinin özgeçmişi, iletişim bilgileri ve 
yetkileri ile ilişkin verilen yayınlandı mı? 1
4. Belediye hakkında bir kimik olarak hizmet eden internet 
sayfasının ana sayfasında yer alan verilerle kısa bir tarihçe var 
mıdır? 

0

5.  Vatandaşların Yasama süreci, siyaset yapma ve karar alma 
süreçleri ile ilişkin bilgi edinebilmeleri için bu bilgilere kolayca 
ulaşılabilir mi? 

2

6. Meclis yönetmeliği gereğince belirtilen sürede ve öngörülen 
yerlerde: en yoğun olan yerlere kamu ilanlar, basın ve internet 
sayfasında, oturumlar hakkında vatandaşlara bildiri yapıldı mı? 

2

7. Komite oturumlara halka açık mıdır? 2
8. Belediyenin kamu kurumlar (okul öncesi kurumlar, sağlık 
ocakları vd.) ile ilişkin iletişim ve bilgiler kolayca bulunabilir 
mi?

0

9. Yasa ile öngürülen düzenli tüm (10 oturum) oturumlar yapıldı 
mı? 2

10. Belediyenin organogramı halka açık mıdır? 0
11. BM oturumları Sivil Toplum Kuruluşları tarafından 
gözetlenir mi? 2

12. Meclis Çalışma Planını yayınladı mı? 2

13. BM Şeffaflık Eylem Planı varmıdır ve yayınlandı mı? 2
14. Meclis oturumları bittikten sonra video bağlantıları 
yayınlanır mı? 2

15. BM Taslak yönetmelik ve planlarına erişim var mıdır? 2

16. Tutanaklara erişim var mıdır?  2

17. Gündeme erişim var mıdır? 2

18. BM Yönetmelik ve kararlarına erişim var mıdır? 2

19. Oturumlar halka açık mıdır? 2
20. Meclis oturumları canlı olarak yayınlanır mı, evet ise hangi 
platforma? 2

    Başkan dairesi göstergeleri

1. Başkanın ve müdürlerin özgeçmiş ayrıntıları (e-mail, iletişim 
no., özgeömiş vd.) yayınlandı mı? 2
2. AB entegrasyonu ile ilişkin konular  üzere ve sürecin 
belediyeye etkisi ile ilgili bilgiler var mıdır? 0

3. İş ilanları ve kriterleri vatandaşlara açık ve şeffaf mıdır? 2
4. Resmi belgelere erişim koordinatörü ayrıca talep sayısı ve 
bunların işlendiği bir veri tabanı var mıdır? 2
5. Vatandaşlardan gelen taleplerin ve bu taleplerin durumunun 
kaydedildiği bir mekanizma var mıdır (haka açık mıdır)? 2

6 . Resmi belgelere erişim cevapları hangi düzeydedir? 2

7. Belediyenin gelişim planları yayınlandı mı? 0

8. Başkanın Çalışma Planı? 2

9. Altı aylık çalışma raporu yayınlandı mı? 2
10. Başkanın raporu Meclis ve Komisyonlarda gerçekleşti mi 
(yılda 2 defa olmak üzere çalışma raporu)? 2
11. Müdürlerin raporları öngörüldüğü gibi meclis ve 
komisyonlarda yapıldı mı? 2

12. Belediyede cinsel taciz yönetmeliği var mıdır? 0
13. Belediyenin internet sayfası tüm resmi dillerde erişilebilir 
midir? 1
14. Belediye Başkanı kararları kamuya açık ve erişilebilir 
midir? 2

15. Başkanın haftalık ziyaretleri hakkında bilgiler var mıdır? 2

 Belediye finansları hakkında göstergeler

1. Belediyeni n kamu borçları ve firmaların belediyeye yönelik 
borçları halka açık mıdır? 2
2. Üç aylık harcamalar ile ilişkin yasal süre içerisinde Mecliste 
tartışmalar düzenlendi mi? 2
3. Belediye tarafından kiraya verilen mülkiyetler listesi 
yayınlandı mı? 2
4. Vatandaşlardan gelen bütçeyle ilişkin önerilerinin 
kaydedildiği herhangi bir mekanizma var mıdır? 2
5. Vatandaşlar Maliyet Komitesi oturumlarına katılım için ne 
şekilde bilgilendirilir? 2
6. BM tarafından onaylanan bütçesel değişiklikler konusunda 
bilgiler erişilebilir midir? 2
7. Vatandaşların bütçesel taleplerine yönelik belediyenin 
cevapları hakkında herhangi bir bilgi var mıdır? 0

8. Belediyenin özgelirleriyle ilgili veriler var mıdır? 2

  Halkla istişare göstergeleri 

1. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve yönlendirilmesinin 
gözetimi ne şekilde yapıldı? 2

2.  “Open Data” istatistik verilerin açılışı yapıldı mı? 0
3. STK ile anlaşma yayınlamaları ile ilgili bilgi var mıdır ve nasıl 
bulunabilir? 2

4. Belediye sosyal ağları düzenli olarak kullanır mı? 2
5. Yerel birlikler oluşturuldu mu ve onlarla ilgili halka açık 
bilgiler var mıdır? 1
6. Bilgilendirme yetkilisi ve dairesinin iletişim bilgileri 
yayınlandı mı? 2

7. Vatandaşlar için ücretsiz doğrudan bir hat var mıdır? 2
8. Kurum hizmetleri tarafından halka sunulan hizmetler 
hakkında ayrıntılı bir listesi var mıdır? 2
9. Kamu ve bütçe dinletileri ile ilişkin vatandaşlar için takibi 
malzemeler var mıdır? 2

10. Malzemeler tüm resmi dillere tercüme edilir mi? 1
11. Kamu oturum bildirileri geleneksel şekilde de yapılır mı? 
Eğer evet ise ne şekilde? 2

12. Yasaların öngördüğü şekilde kamu oturumları düzenlendi mi? 2

13. İnternet sayfasının baş sayfasında etkinlikler yayınlanır mı? 2
14. Şeffaflık raporları yayınlanır mı (ilgili belediye için sivil toplumun 
diğer akterleri  veya diğerleri tarafından gerçekleşen)? 2

15. Kamu istişareleri ve bütçe dinletileri tartışmalarından 
raporlar yayınlanır mı? 2

16. Sivil toplum kuruluşlar ile görüşmeler yapılır mı? 2
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İLERLEMELER Drenas Belediye Meclisi düzenlenen tüm oturumların gündem ve maddelerini 

yayınlar. Tutanaklar ve görüşülen yönetmelikler, gündem maddelerinin oylanma 

şekli ayrıca bu oturumlarda yapılan oylamalar da yayınlanmıştır. 

Vatandaşların siyaset yapma süreçleri ve şekli konusunda bilgilenmeleri için 

karar alma ve kanun hazırlama süreci de yayınlanmıştır. Vatandaşlar ayrıca 

Belediye Meclisi oturumları ile ilgili zamanında bilgilendirilmiştir, aynı zamanda 

ilanlar en yoğun yerlerde yayınlanır. Drenas Belediye Meclisi 2018 yılında 

planlanıldığı kadar 10 düzenli oturum düzenledi. Bunlarda hepsi sivil toplum 

kuruluşları tarafından gözetildi. Şeffaflık eylem planı belediyenin internet 

sayfasında yayınlandı. 

Belediye meclisi oturumlarından video bağlantıları belediyenin resmi kanalinda, 

“YouTube” sosyal ağında yayınlandı. Ayrıca tutanaklar, gündem ve Drenas 

Belediye Meclisi tarafından alınan karar ve yönetmeliklere erişim var. 

Belediye Meclisi ayrıca Siyasi ve Maliyet Komiteler halka açıktır, oturumlar ise 

belediynin resmi internet sayfasında canlı olarak yayınlanır. 

GERILEME Drenas Belediye Meclisi 1 göstergede 1 puan aldı, diğer ikisinde ise sıfır puan. 

Diğer belediyelerden farklı olarak Drenas belediyesinde Belediye Meclisi 

üyelerinin iletişim bilgileri yer alır, ancak sorumluluklar ile ilişkin bilgilere yer 

verilmemiştir. Ayrıca Belediye Meclisi denetiminde olan kamu kurumlarla ilgili 

bilgiler de yoktur. Belediyenin organogramı da yayınlanmıştır, ayrıca belediyenin 

kısa tarihçesi ile ilişkin bilgiler de yoktur. 

 

 Drenas Belediye Meclisi toplamda ölçülen 20 göstergeden 
maksimum puan ile 15 puan aldı. Yani, bu sütündeki 
maksimum olan 40 puandan Drenas 32 puan almıştır. Bu 
sütundaki diğer iki göstergede birer puan alarak, diğer 
3’ünde ise sıfır aldı. 

Belediye Meclisi  

32

Drenas 
Belediyesi

Drenas 
Belediyesi
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TRANSPAROMETRI KOMUNAL 2018

İLERLEME Başkan ve yönetimin iletişim bilgileri ve özgeçmiş ayrıntılarının yayınlanmasında 

ilerleme var. İstihdam kriterleri, ayrıca belediyenin ilan ettiği belli iş yerleri için iş 

ilanları ayrıntıları da yayınlanmıştır. Drenas belediyesinde kamu belgelere erişim 

için taleplerin ilk görüşümesini yapan bir yetkiliyi belirlemiştir. Bu kişi ayrıca 

belediyenin sözcüsüdür. Herbir talep sıra numarası ile kaydedilmiştir. Sunulan 

49 talepten hepsi cevap almıştır. Ayrıca talepler intranet ile de işlenebilir, ancak 

bunlara erişim halka açık değildir. Belediye Başkanı eylem planı ayrıca çalışma 

raporu yayınlanmıştır. Müdürlerin rapor vermesi ayrı olarak değil, belediye 

başkanı raporu ile kapsanır. Müdürler ayrıca istendiği durumlarda komisyonlarda 

da rapor verir. 

Başkan görüşmeleri ayrıca gerçekeştirdiği ziyaretler belediyenin internet 

sayfasında yayınlanır. Aynısı işlevsel ve tüm yetkililerin hizmetindedir. 

GERILEME Başkan dairesi diğer üç göstergede en düşük puanı aldı, çünkü istenilen 

bilgilere belediyenin resmi internet sayfasından ulaşılamadı. Burada Avrupaya 

entegrasyon ile ilişkin bilgiler Avrupaya entegrasyon dairesi olmasıan rağmen 

bunlar eksiktir (II.sütun, 2. gösterge).Belediyenin gelişim planları da belediyenin 

internet sayfasında yayınlanmıştır (II. sütun 7.gösterge). Ayrıca Cinsel Tacis 

yönetmeliği de taslaklanmamış ve onaylanmamıştır (II. sütun 12.gösterge).

Drenas Belediye Başkanı ofisinde şeffaflık 
göstergelerinden 15’inden 11 ‘inde maksimum puan aldı. 
Maksimum olan toplam 30 puandan farklı olarak Drenas 
Başkan ofisi 23 puan aldı. . 

Başkanın ofisi

23

Drenas 
Belediyesi
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İLERLEME Drenas Belediyesi belediye gelirlerlerinin de yer aldığı finans raporlarını yayınlar. 

Ayrıca belediye kendi kamu borçları ile ilişkin raporu da hazırladı, aynı şekilde diğer 

tarafların da ona karşı var olan borçları da. Belediye kiraya verdiği mülkiyetlerin 

listesine sahiptir ancak kamuya açık değildir. Ancak liste kamuyunun hizmetie 

verilmemiştir. 

Mecliste yapılan bütçe değişiklileri belediyenin internet sayfasında bulunabilir. 

Vatandaşlar bütçe görüşmeleri konusunda internet sayfasından ve bilgilendirme 

tablosundan bilgilendirilir. 

Belediye ayrıca bütçe görüşmeleri sırasında vatandaşların taleplerini kaydettiği 

bir mekanizması da var. Bu tür bir belge resmi belegelere erişim sayesinde de 

sunulmuştur. 

Bütçe harcamaları ile ilişkin üç aylık tartışmalar da düzenlenmiştir. 

GERILEME Belediye vatandaşlardan gelen bütçesel her talebe cevap vermez. 

Mali şeffaflık konusunda Drenas Belediyesi oldukça iyi 
başarı göstermiştir, bu sütunda ölçülen toplamda sekiz 
göstergeden yedi puan aldı. Yani, maksimum olan 16 
puandan 14 puan almıştır.

Mali konular

14

Drenas 
Belediyesi

Drenas 
Belediyesi
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2018 BELEDİYE ŞEFFAFMETRESİ

İLERLEME Drenas belediyesi vatandaşlardan gelen şikayetleri görüşür ve yönlendirir. Bu 
tür bir eyleminin intranet ve Şikayet komisyonu aracılığıyla yapıldığı bildirilmiştir. 

Belediye vatandaşlar için ücretsiz bir liste, ayrıca kamuoyuna sunulan kurumlar, 
hizmetlerin ayrıntılarıyla bir diğer listeyi sunar. 

Belediyenin internet sayfası etkindir ve burada çeşitli bilgiler yayınlanır. Bu 
bilgierin olabildiğince çok halka ulaşabimesi için Belediye ayrıca sosyal ağı da 
kullanır. 

Halkla bütçe görüşmeleri için belediye ek malzemeler sunar. Kamu görüşmeler 
bildirisi internet sayfası ile, ayıca bilgilendirme tablosu sayesinde geleneksel 
şekilde de yapılır. 

 Bilgilendirme yetkilisi verileri yayınlanmıştır. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ile 
görüşmeler düzenlenir ve işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. 

GERILEME Belediye Open Data istatistiksel verilerin açılışını yapmamıştır. Belediye 
yetkililerine göre bu Kamu İdari Yönetim Bakanlığı tarafından süreçlerden dolayı 
yapılmamıştır. 

Drenas Belediyesi halklaistişare sütununda da olumlu 
sonuçlar elde etti. Bu sütunda yer alan toplam 16 
göstergeden 13’ünde Drenas en yüksek puan ile 
değerlendirildi. Diğer iki göstergede kısmi bir göstergede 
sıfır ile değerlendirildi. Yani, toplam 32 puandan, 28 puan 
almıştır. 

Halkla istişare

28

Drenas 
Belediyesi
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Drenas belediyesinde şeffaflık düzeyinin yüksek olmasına 
rağmen, ileride daha da fazla yükseltilmesi yönünde çalışmalarını 
sürdürmelidir. Aşağıda bu rapordan elde edilen bazı öneriler yer 
almaktadır. 
Drenas belediyesi Belediye Meclisi tarafından gönderilen videoların 
kayıt kalitesini geliştirmelidir. Mevcut halleri çok zayıftır, bu yüzden 
vatandaşlar oturum sırasında ne tartışıldığı konusunda net olarak bilgi 
edinememektedir. 
Belediye, AB entegrasyonu için belediyelerden istenen kriterlerin 
tamamlanması süreci ile ilişkin bilgileri yayınlamalıdır. Kosova AB 
entegrasyonunu hedeflediğinden ve belediyelerin bu süreçte önemli 
görevi olduğundan özellikle de yasadışı göçün önlenmesi konusunda.  
Daha fazlası için, Drenas belediyesi kamu kurumlarının, örn: AHAM, 
İtfaiyeciler, okul öncesi kurumlar vb. iletişim numaralarını internet 
sayfasında yayınlamalıdır.  
Halkın yönlendirilmesine ayrıca gelişim planların yayınlaması ayrıca 
belediyenin organogramının yayınlaması da faydalı olurdu. 

Drenas 
belediyesi 
önerileri

Drenas belediyesi 
Belediye Meclisi 

tarafından gönderilen 
videoların kayıt kalitesini 

geliştirmelidir. Mevcut 
halleri çok zayıftır, bu 
yüzden vatandaşlar 
oturum sırasında ne 

tartışıldığı konusunda 
net olarak bilgi 

edinememektedir.
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2018 BELEDİYE ŞEFFAFMETRESİ

77.97%
92 PUAN

Şeffafmetre bünyesinde yer alan  
belediyeden, Mitroviça ikinci olarak 
sıralanmıştır. Toplam 118 puandan 
bu belediye 92 puan aldi. Seçilen 59 
göstergeden, şeffaflık seviyesi % 77.97’dır.

Aşağıda, Sütunlere göre puanlama 
tabelasının verilerine ulaşabilirsiniz, ve 
aynı zamanda denetleme ve araştırmanın 
yapıldığı her Sütunün bulguları da yer 
almakradır.  

Mitroviça
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MİTROVİÇA

30

30
2826.25

23.44

21.47
12

6.75

Belediye Meclisi Başkanın ofisi Mali konular Halkla istişare



21

2018 BELEDİYE ŞEFFAFMETRESİ

   Belediye Meclisi için göstergeler:

PUAN

1.Oturumların çağırılması için gerekli malzemeler yayımlandı 
mı (geçen oturum tutanakları, gündem noktaları, görüşülecek 
malzemeler)?

2

2.Görüşülen, onaylanan yönetmeliklere ve oylama şekli ile 
ilişkin bir veri tabanı, yayınlama veya erişimin sağlandığı  
herhangi bir mekanizma var mıdır?

1

3. Belediye Meclisi üyelerinin özgeçmişi, iletişim bilgileri ve 
yetkileri ile ilişkin verilen yayınlandı mı? 1
4. Belediye hakkında bir kimik olarak hizmet eden internet 
sayfasının ana sayfasında yer alan verilerle kısa bir tarihçe var 
mıdır? 

2

5.  Vatandaşların Yasama süreci, siyaset yapma ve karar alma 
süreçleri ile ilişkin bilgi edinebilmeleri için bu bilgilere kolayca 
ulaşılabilir mi? 

2

6. Meclis yönetmeliği gereğince belirtilen sürede ve öngörülen 
yerlerde: en yoğun olan yerlere kamu ilanlar, basın ve internet 
sayfasında, oturumlar hakkında vatandaşlara bildiri yapıldı mı? 

2

7. Komite oturumlara halka açık mıdır? 2
8. Belediyenin kamu kurumlar (okul öncesi kurumlar, sağlık 
ocakları vd.) ile ilişkin iletişim ve bilgiler kolayca bulunabilir mi? 2
9. Yasa ile öngürülen düzenli tüm (10 oturum) oturumlar yapıldı 
mı? 2

10. Belediyenin organogramı halka açık mıdır? 2
11. BM oturumları Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gözetlenir 
mi? 2

12. Meclis Çalışma Planını yayınladı mı? 2

13. BM Şeffaflık Eylem Planı varmıdır ve yayınlandı mı? 1
14. Meclis oturumları bittikten sonra video bağlantıları 
yayınlanır mı? 2

15. BM Taslak yönetmelik ve planlarına erişim var mıdır? 0

16. Tutanaklara erişim var mıdır?  2

17. Gündeme erişim var mıdır? 2

18. BM Yönetmelik ve kararlarına erişim var mıdır? 2

19. Oturumlar halka açık mıdır? 2
20. Meclis oturumları canlı olarak yayınlanır mı, evet ise hangi 
platforma? 2

    Başkan dairesi göstergeleri

1. Başkanın ve müdürlerin özgeçmiş ayrıntıları (e-mail, iletişim 
no., özgeömiş vd.) yayınlandı mı? 2
2. AB entegrasyonu ile ilişkin konular  üzere ve sürecin 
belediyeye etkisi ile ilgili bilgiler var mıdır? 2

3. İş ilanları ve kriterleri vatandaşlara açık ve şeffaf mıdır? 2
4. Resmi belgelere erişim koordinatörü ayrıca talep sayısı ve 
bunların işlendiği bir veri tabanı var mıdır? 2
5. Vatandaşlardan gelen taleplerin ve bu taleplerin durumunun 
kaydedildiği bir mekanizma var mıdır (haka açık mıdır)? 2

6 . Resmi belgelere erişim cevapları hangi düzeydedir? 2

7. Belediyenin gelişim planları yayınlandı mı? 2

8. Başkanın Çalışma Planı? 2

9. Altı aylık çalışma raporu yayınlandı mı? 0

10. Başkanın raporu Meclis ve Komisyonlarda gerçekleşti mi 
(yılda 2 defa olmak üzere çalışma raporu)? 0
11. Müdürlerin raporları öngörüldüğü gibi meclis ve 
komisyonlarda yapıldı mı? 2

12. Belediyede cinsel taciz yönetmeliği var mıdır? 0
13. Belediyenin internet sayfası tüm resmi dillerde erişilebilir 
midir? 1
14. Belediye Başkanı kararları kamuya açık ve erişilebilir 
midir? 2

15. Başkanın haftalık ziyaretleri hakkında bilgiler var mıdır? 2

   Belediye finansları hakkında göstergeler

1. Belediyeni n kamu borçları ve firmaların belediyeye yönelik 
borçları halka açık mıdır? 2
2. Üç aylık harcamalar ile ilişkin yasal süre içerisinde Mecliste 
tartışmalar düzenlendi mi? 1
3. Belediye tarafından kiraya verilen mülkiyetler listesi 
yayınlandı mı? 0
4. Vatandaşlardan gelen bütçeyle ilişkin önerilerinin 
kaydedildiği herhangi bir mekanizma var mıdır? 0
5. Vatandaşlar Maliyet Komitesi oturumlarına katılım için ne 
şekilde bilgilendirilir? 2
6. BM tarafından onaylanan bütçesel değişiklikler konusunda 
bilgiler erişilebilir midir? 2
7. Vatandaşların bütçesel taleplerine yönelik belediyenin 
cevapları hakkında herhangi bir bilgi var mıdır? 0

8. Belediyenin özgelirleriyle ilgili veriler var mıdır? 2

  Halkla istişare göstergeleri  

1. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve yönlendirilmesinin 
gözetimi ne şekilde yapıldı? 2

2.  “Open Data” istatistik verilerin açılışı yapıldı mı? 0
3. STK ile anlaşma yayınlamaları ile ilgili bilgi var mıdır ve nasıl 
bulunabilir? 2

4. Belediye sosyal ağları düzenli olarak kullanır mı? 2
5. Yerel birlikler oluşturuldu mu ve onlarla ilgili halka açık 
bilgiler var mıdır? 1
6. Bilgilendirme yetkilisi ve dairesinin iletişim bilgileri 
yayınlandı mı? 2

7. Vatandaşlar için ücretsiz doğrudan bir hat var mıdır? 0
8. Kurum hizmetleri tarafından halka sunulan hizmetler 
hakkında ayrıntılı bir listesi var mıdır? 2
9. Kamu ve bütçe dinletileri ile ilişkin vatandaşlar için takibi 
malzemeler var mıdır? 2

10. Malzemeler tüm resmi dillere tercüme edilir mi? 0
11. Kamu oturum bildirileri geleneksel şekilde de yapılır mı? 
Eğer evet ise ne şekilde? 2
12. Yasaların öngördüğü şekilde kamu oturumları düzenlendi 
mi? 2

13. İnternet sayfasının baş sayfasında etkinlikler yayınlanır mı? 2
14. Şeffaflık raporları yayınlanır mı (ilgili belediye için sivil 
toplumun diğer akterleri  veya diğerleri tarafından gerçekleşen)? 2
15. Kamu istişareleri ve bütçe dinletileri tartışmalarından 
raporlar yayınlanır mı? 2

16. Sivil toplum kuruluşlar ile görüşmeler yapılır mı? 2
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İLERLEMELER Mitroviça Belediye Meclisi gündemlerin ve maddelerinin önceden yayınlanması 

konusunda büyük bir ilerleme göstermiştir. Bu şekilde Belediye Meclisi 

üyelerinin özgeçmişleri yayınlanmıştır, ayrıca Belediye Meclisin ve üyelerinin 

yetkileri de. Belediye Meclisi oturum tutanakları da yayınlandı, yönetmeliklere 

ve oylama şekline de erişim mevcuttur. Ayrıca karar alma, siyaset yapma 

ve yasaları yapma konusunda bilgiler kolayca bulunabilir. Belediyenin 

internet sayfasında belediye tarihçesi ve belediye ile ilgili en önemli bilgiler 

yayınlanmıştır. 

Mitroviça Belediye Meclisi planlanılan oturum ve görüşmeler konusunda 

vatandaşları zamanında bilgilendirme doğrultusunda ilerleme göstermiştir. 

Komite görüşmeleri ve Belediye Meclisi oturumlar halka açıktır. Mitroviça 

Belediye Meclisi 2018 yılı için öngörülen 10 düzenli oturum düzenlemiştir.

GERILEMELER Mitroviça Belediye Meclisi diğer üç göstergede kısmi olarak notlandı. Bu üç 

göstergede evrakların tam ve özel yayınlanması ile ilgilidir örn: yönetmeliklerin 

görüşülmesi, onaylanması ve kabul edilmesi ile ilişkin bir veri tabanının 

olmaması (I. sütun, 2. gösterge), Belediye Meclisi üyelerinin özgeçmiş ayrıntıları 

yayınlandı mı ayrıca Belediye Meclisin ve üyelerinin genel yetkileri (I. sütun, 3. 

gösterge), şeffaflık planı (I. sütun, 13. gösterge), Belediye Meclisinin Şeffaflık 

Eylem Planı var mıdır ve yayınlandı mı?, yayınlanan karar veya olduğu gibi belge 

halinde değil. Taslak yönetmelik ve çalışma planlarına erişim en düşük puan 

ile değerlendirildi (I. sütun, 15. gösterge), taslak yönetmelik ve Belediye Meclisi 

planlarına erişim var mıdır?.

Mitroviça Belediyesi ölçülen toplam 20 göstergeden en 
yüksek puan 16 ile değerlendirildi. Yani, bu göstergelerin 
maksim değeri 40 puan olan Mitroviça Belediye Meclisi 
sütunu bunlardan 35 ile değerlendirildi.

Belediye Meclisi  

35

MİTROVİÇA
Belediyesi
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2018 BELEDİYE ŞEFFAFMETRESİ

İLERLEME Mitroviça Belediye Başkanı ofisi 15 göstergeden 11 puan ile iyi durumdadır. 

Başkanın ve belediye müdürlerinin özgeçmişi ve iletişim bilgileri ayrıntılarının 

güncellenmesi yapılmıştır. Ayrıca istihdam kriterleri ve başvuru şekli zamanında 

ve ayrıntılı olarak yayınlanmıştır. Avruoaya entegrasyon ve bunların belediye 

süreçlerin etkisi konusunda internet sayfasında yeterli bilgi var. Belediye tüm 

talepleri kanun ile öngörülen zaman süresi içerisinde görüşür. Resmi belgelere 

erişim raporları dışında, internet sayfasında tüm talepler intranette kaydedilmiştir 

ve belge olarak fizik şekilde saklanır. Ayrıca internet sayfasında yayınlanmıştırlar. 

Belediye Başkanın planı yayınlanmıştır, ayrıca belediyenin gelişim planları da 

yayınlamıştır. Belediyenin internet sayfasında ili dmneme ayrılmış: Ocak-Haziran 

2018 ve Temmuz-Aralık 2018 olarak müdürler raporları yayınlamıştır. Başkanın 

gün içerisinde gerçekleştirdiği tüm iyaretler duyuru şeklinde mevcuttur, aynıları 

Belediyenin resmi internet sayfasında va Facebook sayfasında yayınlamıştır.

GERILEME Diğer dört göstergede başkan ofisi en düşük ğuanları aldı, çünkü belediuenin 

resmi internet sayfasında gerekli bilgilere ulaşılmadı. Burada, başkanın altı 

aylık raporu ve meclis ve komisyonlara rapor etmesi dahildir (II.sütun, 9. ve 

10. gösterge) ayrıca cinsel taciz yönetmeliği (II. sütun, 12.gösterge).

Diğer taraftan, verilerin tüm resmi dillerde verilmesi bilgisine erişim ile 

ilişkin resmi görevden sadece kısmi puan aldı, çünkü Türkçe dilinde tercüme 

eksiktir, Sırpça dilinde tercümeler ise az veya çoğu durumda eksiktir (II. 

sütun, 13.gösterge).

Mitroviça belediyesinde başkan ofisi 15 göstergeden 
maksimum 11 puan aldı. Daha net olarak bu sütunda yer 
alan toplam 30 puandan 23 puan ile değerlendirildi. 

Başkan ofisi
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İLERLEME Mitroviça Belediyesi belediye kamu borcu ile ilişkin mali raporları yayınlar ve 

özel raporlar halinde ayrılmış değildir. Bir diğer ilerleme de, Maliye komitesinin 

açılması ve vatandaşların katılımı için davet edilmesi yönünde göstermiştir.

GERILEME Mitroviça Belediyesi üç aylık tartışmalarla ilişkin raporları sadece kısmi olarak 

yayınladı (III. sütun, 2.gösterge). Aynı şekilde vatandaşların bütçesel talepleri 

ile ilişkin belediyenin cevaplar ile ilgili bilgiler de değerlendirilmiştir (III.sütun, 

7.gösterge).

Bu sütun belediyenin resmi internet sayfasında her hangi bilgi bulunmadığından ve 

resmi belgelere erişim cevaplarından el edilen bulgulardan diğer üç göstergeden 

olumsuz olarak değerlendirildi. Bu göstergeler şu şekildedir: belediye tarafından 

kiralanan mülkiyetlerin listesi (III. sütun, 3.gösterge), vatandaşların bütçesel 

taleplerinin kaydedilmesi mekanizması (III. sütun, 4. gösterge) ayrıca bütçe 

taleplerine yönelik belediyenin cevabı ile ilişkin bilgisi (III.sütun 7.gösterge). 

Mali şeffaflık konusunda Mitroviça Belediyesi toplamda 
sekiz göstergeden üç maksimum puan aldı. Bu konuda 
toplamda 16 puandan 9 paun aldı. Diğer beş göstergede 
bu belediye kısmi veya negatif olarak değerlendirildi. 

Mali konular

9

MİTROVİÇA
Belediyesi
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İLERLEME Mitroviça belediyesindeki müdürlük ve belediye dairelerinin soumluluk ve 
hizmetler listesi yayınlamıştır. Bütçe tartışmalarında, bu görüşmeler için Orta 
Vadeli Bütçe çerçevesi ile ilişkin ek malzemeler katılım çağırısı ile gönderilir. 
Diğer bir ilerleme de sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve bu kuruluşlarla 
imzalanan anlaşmalardaki ilerlemedir. Geleneksel şekilde bildirinin yanı 
sıra, örn: Belediye binasına bildirilerin asılması, belediye ayrıca vatandaşları 
bilgilendirmek ayrıca belediyenin etkinliklerina katılımı sağlamak için sosyal 
ağları da kullanır. Bilgilendirme yetkilisinin iletişim bilgileri yayınlanmıştır. 
Mitroviça Belediyesi 2018 yılında 8 bütçe tartışması ve 1 halkla istişare oturumu 
düzenledi. Bu oturumlardan raporlar internet saydasında yayınlanmıştır. 

GERILEME Göstergelerin ölçümü sırasında yerel birliklerin oluşturulması ile ilişkin ayrınılı 
bilgilerin olmadığı gözlendi (IV.sütun, 5.gösterge). Bu yüzden bu göstergede 
Mitroviça Belediyesi sade bir puan aldı. Bu da başlatılan sürecin henüz 
sonuçlanmadığındadır. Bu sütunun diğer üç göstergesinde Mitroviça Belediyesi 
sıfır puan aldı, çünkü Open Data verileri (IV.sütun, 2.gösterge), vatandaşlar için 
açık hat (IV. sütun, 7.gösterge), ayyrıca malzemelerin tüm resmi dillere tercümesi 
(IV.sütun10.gösterge) eksiktir. 

Mali şeffaflıkta, Mitrovica Belediyesi toplam sekizde üçte 
maksimum puanla derecelendirilmiştir göstergeler. Bu 
konuda, tarafından değer Toplam 16 puandan 9 puan. 
Diğer beş göstergede bu belediye kısmen veya olumsuz 
olarak değerlendirildi.  

Halkla istişare
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Mitroviça Belediyesi kamu yararına bilgilerin yayınlanması konusunda 
iyi durumdadır. Bu şeffafmetrenin gerçekleşmesi sırasında bu 
belediyenin bazı yayınlamalarda birkaç alanda gerileme gösterdiği 
gözlendi. Aşağıda Mitroviça Belediyesinin şeffaflık düzeyini 
yükseltimesi için gerekli ve önemli üç öneri yer almaktadır. 
Siyasi ve Maliyet Komitesi, Belediye Meclisi oturumları davetiyeleri 
ayrıca diğer bildiriler genel olarak Arnavutça olup, sembolik olarak 
Sırpça’da var. Belediye tüm bilgileri resmi dillerde sağlanmalıdır, bu 
şekilde belediyenin tüm sakinleri/vatandaşlarına bu bilgilere eşit 
erişimi sağlanır. 
Mitroviça Belediyesi daha fazla mali şeffaflık sunmalıdır. Bunu 
vatandaşlarının çıkarıda belgeleri yayımlayarak yapabilir, öreğin 
belediyenin kamu borcu, kiralanan mülkiyetlerin listesi,vatandaşlardan 
gelen bütçesel taleplerin kaydı veya dahil edilmesi belgeleri.
Mitroviça Belediyesi için bir diğer öneri Open Data verilerinin 
açılmasıdır. Bu şekildeki bir platform ile  vatandaşların daha fazla 
bilgi edinmeleri ve belediyenin vatandaşlara yönelik çalışması ve 
dürüstlüğü dahil verilere özgürce erişimini sağlar. 

Mitroviça 
belediyesi 
önerileri

Mitroviça Belediyesi 
daha fazla mali şeffaflık 

sunmalıdır. Bunu 
vatandaşlarının çıkarıda 
belgeleri yayımlayarak 

yapabilir, öreğin 
belediyenin kamu borcu, 
kiralanan mülkiyetlerin 
listesi,vatandaşlardan 

gelen bütçesel taleplerin 
kaydı veya dahil 

edilmesi belgeleri.
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Vitia Belediyesi, ‘Şeffafmetre’ bünyesinde, 
3. Belediye olarak sıralandı. Ölçülen 
maksimal seviye’den, bu belediye % 72.88, 
seviyesindedir. Toplam olan 118 puandan, 
Vitia Belediyesi 86 puan almıştır. Aşağıda, 
Sütunlere göre puanlama gösterilmektedir, 
aynı zamanda denetlemenin ve 
araştırmanın yapıldığı konular geçmektedir.

Vitia

72.88%
86 PUAN
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   Belediye Meclisi için göstergeler: 

PAUN

1.Oturumların çağırılması için gerekli malzemeler yayımlandı 
mı (geçen oturum tutanakları, gündem noktaları, görüşülecek 
malzemeler)?

2

2.Görüşülen, onaylanan yönetmeliklere ve oylama şekli ile 
ilişkin bir veri tabanı, yayınlama veya erişimin sağlandığı  
herhangi bir mekanizma var mıdır?

2

3. Belediye Meclisi üyelerinin özgeçmişi, iletişim bilgileri ve 
yetkileri ile ilişkin verilen yayınlandı mı? 1
4. Belediye hakkında bir kimik olarak hizmet eden internet 
sayfasının ana sayfasında yer alan verilerle kısa bir tarihçe var 
mıdır? 

2

5.  Vatandaşların Yasama süreci, siyaset yapma ve karar alma 
süreçleri ile ilişkin bilgi edinebilmeleri için bu bilgilere kolayca 
ulaşılabilir mi? 

0

6. Meclis yönetmeliği gereğince belirtilen sürede ve öngörülen 
yerlerde: en yoğun olan yerlere kamu ilanlar, basın ve internet 
sayfasında, oturumlar hakkında vatandaşlara bildiri yapıldı mı? 

2

7. Komite oturumlara halka açık mıdır? 2
8. Belediyenin kamu kurumlar (okul öncesi kurumlar, sağlık 
ocakları vd.) ile ilişkin iletişim ve bilgiler kolayca bulunabilir mi? 2
9. Yasa ile öngürülen düzenli tüm (10 oturum) oturumlar yapıldı 
mı? 2

10. Belediyenin organogramı halka açık mıdır? 2
11. BM oturumları Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gözetlenir 
mi? 2

12. Meclis Çalışma Planını yayınladı mı? 0

13. BM Şeffaflık Eylem Planı varmıdır ve yayınlandı mı? 2
14. Meclis oturumları bittikten sonra video bağlantıları 
yayınlanır mı? 1

15. BM Taslak yönetmelik ve planlarına erişim var mıdır? 0

16. Tutanaklara erişim var mıdır?  2

17. Gündeme erişim var mıdır? 2

18. BM Yönetmelik ve kararlarına erişim var mıdır? 2

19. Oturumlar halka açık mıdır? 2
20. Meclis oturumları canlı olarak yayınlanır mı, evet ise hangi 
platforma? 0

    Başkan dairesi göstergeleri

1. Başkanın ve müdürlerin özgeçmiş ayrıntıları (e-mail, iletişim 
no., özgeömiş vd.) yayınlandı mı? 2
2. AB entegrasyonu ile ilişkin konular  üzere ve sürecin 
belediyeye etkisi ile ilgili bilgiler var mıdır? 0

3. İş ilanları ve kriterleri vatandaşlara açık ve şeffaf mıdır? 2
4. Resmi belgelere erişim koordinatörü ayrıca talep sayısı ve 
bunların işlendiği bir veri tabanı var mıdır? 1
5. Vatandaşlardan gelen taleplerin ve bu taleplerin durumunun 
kaydedildiği bir mekanizma var mıdır (haka açık mıdır)? 0

6 . Resmi belgelere erişim cevapları hangi düzeydedir? 2

7. Belediyenin gelişim planları yayınlandı mı? 2

8. Başkanın Çalışma Planı? 0

9. Altı aylık çalışma raporu yayınlandı mı? 0

10. Başkanın raporu Meclis ve Komisyonlarda gerçekleşti mi 
(yılda 2 defa olmak üzere çalışma raporu)? 2
11. Müdürlerin raporları öngörüldüğü gibi meclis ve 
komisyonlarda yapıldı mı? 2

12. Belediyede cinsel taciz yönetmeliği var mıdır? 0
13. Belediyenin internet sayfası tüm resmi dillerde erişilebilir 
midir? 0
14. Belediye Başkanı kararları kamuya açık ve erişilebilir 
midir? 2

15. Başkanın haftalık ziyaretleri hakkında bilgiler var mıdır? 2

   Belediye finansları hakkında göstergeler

1. Belediyeni n kamu borçları ve firmaların belediyeye yönelik 
borçları halka açık mıdır? 2
2. Üç aylık harcamalar ile ilişkin yasal süre içerisinde Mecliste 
tartışmalar düzenlendi mi? 2
3. Belediye tarafından kiraya verilen mülkiyetler listesi 
yayınlandı mı? 2
4. Vatandaşlardan gelen bütçeyle ilişkin önerilerinin 
kaydedildiği herhangi bir mekanizma var mıdır? 2
5. Vatandaşlar Maliyet Komitesi oturumlarına katılım için ne 
şekilde bilgilendirilir? 2
6. BM tarafından onaylanan bütçesel değişiklikler konusunda 
bilgiler erişilebilir midir? 2
7. Vatandaşların bütçesel taleplerine yönelik belediyenin 
cevapları hakkında herhangi bir bilgi var mıdır? 0

8. Belediyenin özgelirleriyle ilgili veriler var mıdır? 2

  Halkla istişare göstergeleri  

1. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve yönlendirilmesinin 
gözetimi ne şekilde yapıldı? 2

2.  “Open Data” istatistik verilerin açılışı yapıldı mı? 0
3. STK ile anlaşma yayınlamaları ile ilgili bilgi var mıdır ve nasıl 
bulunabilir? 2

4. Belediye sosyal ağları düzenli olarak kullanır mı? 2
5. Yerel birlikler oluşturuldu mu ve onlarla ilgili halka açık 
bilgiler var mıdır? 1
6. Bilgilendirme yetkilisi ve dairesinin iletişim bilgileri 
yayınlandı mı? 2

7. Vatandaşlar için ücretsiz doğrudan bir hat var mıdır? 0
8. Kurum hizmetleri tarafından halka sunulan hizmetler 
hakkında ayrıntılı bir listesi var mıdır? 2
9. Kamu ve bütçe dinletileri ile ilişkin vatandaşlar için takibi 
malzemeler var mıdır? 2

10. Malzemeler tüm resmi dillere tercüme edilir mi? 0
11. Kamu oturum bildirileri geleneksel şekilde de yapılır mı? 
Eğer evet ise ne şekilde? 2
12. Yasaların öngördüğü şekilde kamu oturumları düzenlendi 
mi? 2

13. İnternet sayfasının baş sayfasında etkinlikler yayınlanır mı? 2
14. Şeffaflık raporları yayınlanır mı (ilgili belediye için sivil 
toplumun diğer akterleri  veya diğerleri tarafından gerçekleşen)? 2
15. Kamu istişareleri ve bütçe dinletileri tartışmalarından 
raporlar yayınlanır mı? 2

16. Sivil toplum kuruluşlar ile görüşmeler yapılır mı? 2
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İLERLEMELER DDavetiyelerin zamanında gönderilmesi konusunda, Vitia Belediyesi iyi bir iş 

yaptı ve aynı şekilde gündemin ve tutanakların da paylaşılması konusunda 

durum aynıydı. Meclisin Toplantıları ve komitelerin toplantıları aynı şekilde 

kamuoyuna açıktır ve bu toplantılara STK’lardan da denetleyiciler katılmaktadır. 

Vitia Belediyesi, yönergelerin, kararların ve şeffaflık planın paylaşılması 

konusunda iyi işler yapmıştır.  

Belediyenin sitesinde aynı şekilde, organogram ve beldiyenin tarihçesi yer 

almaktadır. Orda kolayca kamu kuruluşların bilgileri de yer almaktadır.

GERILEMELER İşbu Sütunün diğer 4 göstergesinde, Vitia Belediyesi sıfır puan almıştır: 

Belediye’nin çalışma planı (12. Gösterge); Belediyenin yönerge taslaklarına ve 

planlarına ulaşılmaları (15. Gösterge); Belediye Meclisi toplantıların canlı yayını 

(20. Gösterge) ve yasa oluşturma, politikalar oluşturma ve karar alma süreçleri 

ile ilgili bilgi alma. 

Belediye Meclisi, şeffaflık konusunda, kısmen iyi 
durumdadır. Tamamı 20 olan göstergeden, maksimum 
seviyeyi gösteren 14 puan ile sonuçlandı. Tamamı 40 
puandan, işbu Sütun 30 puan aldı.
Bu Sütunün diğer 2 göstergesinde, Vitia Belediyesi 1’er 
puanla değerlendirildi, yani kısmi olarak değerlendirildi: 
biografilerin detayları, iletişim imkanları ve yetkileri (1. 
Sütun, 3. Gösterge); Elden geçirilen ve onaylanan bilgilerin 
ışığında, belediye meclisi toplantıların vidyolarının 
paylaşılmaları (14. Gösterge). 

Belediye Meclisi 

30
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İLERLEME Vitia Belediyesi, başkanın ve müdürlerin biografik detaylarını paylaştı. Başkanın 

kararları ve haftalık ziyaretleri için kolayca bilgilere ulaşılabilir. Belediye, aynı 

iekilde istihdam ilanlarını da web sitesinde paylaşır. Site’de belediye’nin gelişim 

planı da bulunmaktadır.

GERILEMELER İşbu Sütunün diğer 6 göstergeleri için, Vitia belediyesi sıfır puan ile değerlendirildi: 

AB’ye entegre olma konuları ve bununla alakalı olan bilgiler ve belediyeye 

etkisi (2. Gösterge); vatandaşların dilekçelerin kaydedilmesi mekanizması ve 

dilekçelerin statüsü (5. Gösterge); Başkanın çalışma planın yayımlanması (8. 

Gösterge), altı aylık çalışma raporu (9. Gösterge), cinsel taciz yönergesi (12. 

Gösterge); kulllanımda olan resmi dillerde ki web site (13. Gösterge).

Başkanın ofisi ile alakalı olan 15 göstergeden, Vitia 
Belediyesi en yüksek puanı, yani 8 puan aldı. Maksimumu 
30 olan puanlardan, 17 puan alı. 
Işbu Sütunün 1 göstergesinde, başkanın ofisi 1’er puan ile 
değerlendirildi, yani kısmi olarak değerlendirildi: kamu 
belgelerine, veri tabanına ulaşma ve dilekçeleri elden 
geçirme koodinatörü (3. Sütun, 4. Gösterge).

Başkanın ofisi 

17

Vitia 
Belediyesi
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İLERLEME Belediye, üç aylık masrafları için gerekli görüşmeleri icra etmiştir. Aynı şekilde çok 

kolay hür girdiler listesi ve kiralık olarak verilen mülklerin de listesi bulunabilir. 

İşbu belediye vatandaşları KPF ile gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda 

bilgilendirir ve vatandaşların dilekçelerini kaydetme mekanizmasına sahiptir.

GERILEMELER 1 göstergede, işbu Sütun sıfır puan ile değerlendirildi: belediyenin, vatandaşların 

dilekçelerine cevapları (7. Gösterge).

Mali konular Vitia Belediyesine, 8 konudan 7’sinde 
maksimum seviyeye ulaşmıştır. Farklı bir ifade ile işbu 
Sütunde, Vitia Belediyesi tam olarak 14 puan aldı.

Mali Konular 

14

Vitia 
Belediyesi
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İLERLEME Vitia Belediyesi, düzenli olarak sosyal medyayı kullanmaktadır. Site’nin ön 
sayfasında, faaliyetler ve STK’lar ile gerçekleştirilen bilgiler paylaşılır. 

Vitia Belediyesi, yasada öngörüldüğü gibi iki halkla istişare gerçekleştirdi. 
Belediye vatandaşları, geleneksel şekilde bilgilendirmektedir. Web Site’de 
hizmetlerin detaylı listesi bulunmaktadır, ki bu şkildekurumlar vatandaşları 
haberdar eder ve aynı yerde, bilgilendirme ofisin iletişim bilgileri de mevcuttur. 
Vitia belediyesi, OSHC ile düzenlitoplantılar icra etmektedir.

GERILEMELER Halkla İstişareler konusunda ki diğer üç göstergede, bu belediye sıfır puan ile 
değerlendirildi: Verilerin açılmaları, Open Data, (2. Gösterge); vatandaşlar için 
doğrudan ücretsiz hat, (7. Gösterge), belgelerin, bütün resmi dillere tercüme 
edilmesi, (10. Gösterge) ve vatandaşların şikayetlerin yönlendirilmeleri (4. Sütun, 
1. Gösterge).

Halkla İstişareler konusunda göstergelerin 12’sinde, 
Vitia Belediyesi maksimum puan aldı. 32 puandan 25 
puan aldı. 
İşbu Sütunün 5. Göstergesinde: Bunlarla alakalı 
danışmalar ve bilgilendirmeler, işbu belediye sadece 
bir puan ile değerlendirildi, çünkü süreç başlamasına 
rağmen, zamanında bitmedi.

Halka İstişareler 

25

Vitia 
Belediyesi
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1    İşbu belediye’de, daha net olarak bütçe ve ekonomik gelişim 
müdürlüğü, resmi belgelere ulaşım konusunda cevap verme 
hususu için geri kalmaktadır. KDİ’nin talep ettiği 4 evraktan, 18 
gün beklemeden sonra, sadece birisine ulaşmasına müsade edildi. 
KDİ’nin önerisine göre, belediye cevapların seviyesini telafi etmeli 
ve gerekli yasal zaman sınırlamasına riayet etmeli. 

2    İşbu belediye, aynı zamanda gereken evrakların, bütün resmi 
dillere çevirisi konusunda da geride kalmıştır. Yerel Yönetim 
Yasasını ihlal eder, daha net olarak ta dillerin kullanımı konusunda 
ki maddeleri ihlal eder10. KDİ Vitia belediyesine, LVL’ye riayet 
etmesi konusunda uyarır, daha net olarak 43. maddeye riayet 
etmesi için uyarır, çünkü bunun aracılığıyla, bütün evrakların 
resmi dillere tercüme edilmesi öngörülür. İşbu evrakların 
tercümesi aracılığıyla, bu belediye’deki topluluklara, evraklara 
ulaşım sağlanacaktır. 

3    KDİ, bazı önemli evrakların özellikle paylaşılmasını talep etmekte: 
kamu borcu, kiralık verilen mülkler ve hür girdiler. Bunun nedeni 
ise web sitede bunlara ulaşmak için çok miktarda sayfaların 
kontrol edilmesi ve aynı şekilde çok zamanın harcanması 
gerektiğididir. Örnek olarak: kiralık verilen mülklerin listesi 
aranırsa, Meclisin aldığı bütün kararlar gözden geçirilmeli.  Bundan 
dolayı KDİ’nin önerisine gmre, işbu önemli evraklar, diğerlerine 
göre ayrı paylaşılmalıdır.

10  Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës “ Ligji për vetëqeverisje lokale”, Neni 43 paragrafi 4, e qasshme 
në https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2530 te perkthehet sakte

Vitia
Beldiyesi
Önerileri 

İşbu belediye, aynı 
zamanda gereken 
evrakların, bütün 

resmi dillere çevirisi 
konusunda da geride 

kalmıştır. Yerel Yönetim 
Yasasını ihlal eder, daha 

net olarak ta dillerin 
kullanımı konusunda ki 

maddeleri ihlal eder

PC02
Sticky Note
Duhet perkthim
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Malisheva Belediyesi olduğu ortaya çıktı 
dördüncü en şeffaf belediye Seçilen 
belediyelerin çerçevesi (te perkthehet sakte)
Seçilen 59 göstergenin değerlendirilmesi 
sonucu,% 72.08  ile Malişeva Belediyesi, 
şeffafmetre bünyesinde 4. En şeffaf belediye 
olarak seçilmiştir. Yani, maksimum olan 118 
puandan, Belediye 86 puan almıştır. 

Aşağıda, Sütunlere göre puanlama çizelgesi 
gösterilmiştir, ve her Sütun bünyesinde, 
denetleme ve araştırmalardan ortaya çıkan 
bulguları göreceksiniz. 

Malişeva

72.80%
86 PUAN
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Belediye Meclisi Başkanın ofisi Mali konular Halkla istişare
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  Belediye Meclisi için göstergeler: 

PUAN

1.Oturumların çağırılması için gerekli malzemeler yayımlandı 
mı (geçen oturum tutanakları, gündem noktaları, görüşülecek 
malzemeler)?

2

2.Görüşülen, onaylanan yönetmeliklere ve oylama şekli ile 
ilişkin bir veri tabanı, yayınlama veya erişimin sağlandığı  
herhangi bir mekanizma var mıdır?

1

3. Belediye Meclisi üyelerinin özgeçmişi, iletişim bilgileri ve 
yetkileri ile ilişkin verilen yayınlandı mı? 2
4. Belediye hakkında bir kimik olarak hizmet eden internet 
sayfasının ana sayfasında yer alan verilerle kısa bir tarihçe var 
mıdır? 

2

5.  Vatandaşların Yasama süreci, siyaset yapma ve karar alma 
süreçleri ile ilişkin bilgi edinebilmeleri için bu bilgilere kolayca 
ulaşılabilir mi? 

2

6. Meclis yönetmeliği gereğince belirtilen sürede ve öngörülen 
yerlerde: en yoğun olan yerlere kamu ilanlar, basın ve internet 
sayfasında, oturumlar hakkında vatandaşlara bildiri yapıldı mı? 

2

7. Komite oturumlara halka açık mıdır? 2
8. Belediyenin kamu kurumlar (okul öncesi kurumlar, sağlık 
ocakları vd.) ile ilişkin iletişim ve bilgiler kolayca bulunabilir mi? 2
9. Yasa ile öngürülen düzenli tüm (10 oturum) oturumlar yapıldı 
mı? 2

10. Belediyenin organogramı halka açık mıdır? 2
11. BM oturumları Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gözetlenir 
mi? 2

12. Meclis Çalışma Planını yayınladı mı? 0

13. BM Şeffaflık Eylem Planı varmıdır ve yayınlandı mı? 0
14. Meclis oturumları bittikten sonra video bağlantıları 
yayınlanır mı? 2

15. BM Taslak yönetmelik ve planlarına erişim var mıdır? 2

16. Tutanaklara erişim var mıdır?  2

17. Gündeme erişim var mıdır? 2

18. BM Yönetmelik ve kararlarına erişim var mıdır? 2

19. Oturumlar halka açık mıdır? 2
20. Meclis oturumları canlı olarak yayınlanır mı, evet ise hangi 
platforma? 2

    Başkan dairesi göstergeleri

1. Başkanın ve müdürlerin özgeçmiş ayrıntıları (e-mail, iletişim 
no., özgeömiş vd.) yayınlandı mı? 2
2. AB entegrasyonu ile ilişkin konular  üzere ve sürecin 
belediyeye etkisi ile ilgili bilgiler var mıdır? 0

3. İş ilanları ve kriterleri vatandaşlara açık ve şeffaf mıdır? 2
4. Resmi belgelere erişim koordinatörü ayrıca talep sayısı ve 
bunların işlendiği bir veri tabanı var mıdır? 0
5. Vatandaşlardan gelen taleplerin ve bu taleplerin durumunun 
kaydedildiği bir mekanizma var mıdır (haka açık mıdır)? 1

6 . Resmi belgelere erişim cevapları hangi düzeydedir? 1

7. Belediyenin gelişim planları yayınlandı mı? 2

8. Başkanın Çalışma Planı? 0

9. Altı aylık çalışma raporu yayınlandı mı? 0

10. Başkanın raporu Meclis ve Komisyonlarda gerçekleşti mi 
(yılda 2 defa olmak üzere çalışma raporu)? 0
11. Müdürlerin raporları öngörüldüğü gibi meclis ve 
komisyonlarda yapıldı mı? 1

12. Belediyede cinsel taciz yönetmeliği var mıdır? 0
13. Belediyenin internet sayfası tüm resmi dillerde erişilebilir 
midir? 0
14. Belediye Başkanı kararları kamuya açık ve erişilebilir 
midir? 2

15. Başkanın haftalık ziyaretleri hakkında bilgiler var mıdır? 2

   Belediye finansları hakkında göstergeler

1. Belediyeni n kamu borçları ve firmaların belediyeye yönelik 
borçları halka açık mıdır? 2
2. Üç aylık harcamalar ile ilişkin yasal süre içerisinde Mecliste 
tartışmalar düzenlendi mi? 2
3. Belediye tarafından kiraya verilen mülkiyetler listesi 
yayınlandı mı? 2
4. Vatandaşlardan gelen bütçeyle ilişkin önerilerinin 
kaydedildiği herhangi bir mekanizma var mıdır? 2
5. Vatandaşlar Maliyet Komitesi oturumlarına katılım için ne 
şekilde bilgilendirilir? 2
6. BM tarafından onaylanan bütçesel değişiklikler konusunda 
bilgiler erişilebilir midir? 2
7. Vatandaşların bütçesel taleplerine yönelik belediyenin 
cevapları hakkında herhangi bir bilgi var mıdır? 2

8. Belediyenin özgelirleriyle ilgili veriler var mıdır? 2

  Halkla istişare göstergeleri  

1. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve yönlendirilmesinin 
gözetimi ne şekilde yapıldı? 2

2.  “Open Data” istatistik verilerin açılışı yapıldı mı? 0
3. STK ile anlaşma yayınlamaları ile ilgili bilgi var mıdır ve nasıl 
bulunabilir? 2

4. Belediye sosyal ağları düzenli olarak kullanır mı? 2
5. Yerel birlikler oluşturuldu mu ve onlarla ilgili halka açık 
bilgiler var mıdır? 2
6. Bilgilendirme yetkilisi ve dairesinin iletişim bilgileri 
yayınlandı mı? 2

7. Vatandaşlar için ücretsiz doğrudan bir hat var mıdır? 0
8. Kurum hizmetleri tarafından halka sunulan hizmetler 
hakkında ayrıntılı bir listesi var mıdır? 0
9. Kamu ve bütçe dinletileri ile ilişkin vatandaşlar için takibi 
malzemeler var mıdır? 2

10. Malzemeler tüm resmi dillere tercüme edilir mi? 0
11. Kamu oturum bildirileri geleneksel şekilde de yapılır mı? 
Eğer evet ise ne şekilde? 2
12. Yasaların öngördüğü şekilde kamu oturumları düzenlendi 
mi? 2

13. İnternet sayfasının baş sayfasında etkinlikler yayınlanır mı? 2
14. Şeffaflık raporları yayınlanır mı (ilgili belediye için sivil 
toplumun diğer akterleri  veya diğerleri tarafından gerçekleşen)? 2
15. Kamu istişareleri ve bütçe dinletileri tartışmalarından 
raporlar yayınlanır mı? 0

16. Sivil toplum kuruluşlar ile görüşmeler yapılır mı? 2
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İLERLEME Malişeva Belediye Meclisi gündem maddeleri ve gündemlerin yayınlanmasında 

büyükl bir ilerleme kaydetmiştir. İlk önce BM üyelerinin iletişim bilgileri (e-mail, 

adres ve telefon numaraları) ayrıca özgeçmiştleri yayınlanmıştır. Ayrıca BM 

oturumlarından tutanaklar zamanında yayınlanmıştır. 

Karar alma, siyaset yapma ve yasa yapma süreci ile ilgili bilgiler erişilebilirdir, 

yasalar gereğince tanımlanan yetkilerle genel olarak tanımlanmıştır. Belediyenin 

internet sayfasında yayınlananlar: belediyenin tarihçesi ve belediyeyle ilgili 

temel veriler, coğrafi konumu, yollar, etkinlikler vb. Malişeva Belediye Meclisi 

planlanan oturum ve toplantılarla ilişkin vatandaşları zamanında bildirme 

konusunda ilerleme kaydetmiştir, komite ve meclis oturumları halka açıktır. 

Ayrıca, Malişeva Belediye Meclisi 2018 yılı için öngörülen tüm düzenli oturumları 

düzenlemiştir.   

GERILEME Malişeva Belediye Meclisi en yüksek karar alma enstitüsü olarak kısmi şeffaf 

oarak değerlendirildiği 2 göstergede gerileme göstermiştir. Yönetmeliklerin 

görüşüldüğü, onaylandığı ve oylama şekline erişimi sağlayan ve yayınlanacağı 

bir mekanizma eksikliği mevcuttur. Vatandaşlardan gelen taleplerin kaydedildiği 

bir mekanizma yayınlanmamıştır. 

Göstergelerle bu kurum şeffaf olmamakla değerlendirilmiştir, çünkü bu kurum 

Şeffaflık Eylem Planını onaylamamıştır. Taslak olarak belediye sayfasında var 

ancak henüz onaylanmamıştır. BM çalışma Planın yayınlanmaması bu kurumun 

en önemli gerilemelerindedir. Daha fazlası, bu organ 2018 yılında BM Çalışma 

Planını yayınlamamıştır. 

Malişeva Belediye Meclisi değerlendirmenin diğer 3 
sütun ile kıyaslandığında en fazla değerlenen sütun 
olmaya devam etmektedir. Bu sütundaki 20 göstegeden 
16’sı en yüksek puan aldı, göstergelerden 2’si kısmi 
şeffaf ve 2 gösterge 2018 yılında şeffaf olmayan olarak 
değerlendirildi. Böylece, maksimum olan 40 puandan, 35 
puan almıştır. 

Belediye Meclisi 

35

MALİŞEVA 
Belediyesi
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İLERLEME Malişeva Belediye Başkanı ofisi bu sütunda yer alan ölçüm göstergeleri ile ilgili 

ortalama iyi durumdadır. 15 değerlendirme göstergesinden 5 maksimum şeffaf 

olarak değerlendirildi, 4’ü kısmi ve 6’sı şeffaf olmamakla değerlendirilmiştir. 

 Başkan, başkan vekilleri ve belediye müdürlükleri iletişim bilgileri ve özgeçmiş 

bilgilerinin yayınlanmasında ilerleme var.  İş ilanları da zamanında yayınlanmıştır 

ve erişebilirdir. Belediyenin gelişim planları kamuya açık ve erişebilirdir, aynı 

şekilde başkanın tüm kararları da belediyenin internet sayfasında mevcuttur. 

Yapılması gereken tek şey tek bir sütunda toplanması gerekir, çünkü gözetim 

sırasında kararlarda kayma olduğu gözlendi, veya yayınlanması uygun olmayan 

sütunlarda yapılmıştır. Bu manada, başkanın günlük olarak gerçekleştirdiği tüm 

ziyaretler kamuya açık ve bunlar sadece belediyenin internet sayfasında değil 

resmi Facebook sayfasında da yayınlanmıştır.

GERILEME Bu sütundaki 15 gösterge, gözetlenen 6 göstergede şeffaf olmayan olarak 

değerlendirilmiştir. 

Avrupaya entegrasyon ile lişkin raporların halka açık olmaması, Cinsel 

Taciz Yönetmeliğin eksikliği, belgelerin tercüme eksikliği ve resmi dillerde 

yayınlanmaması, başkanın yıllık planının yayınlanmaması ve belediye başlkanının 

altı aylık raporunun internet sayfasında yayınlanmaması tamamen şeffaf 

olmamakla değerlendirilen göstergelerdir. 

Kısmen şeffaf olarak, bu belediye devamdaki göstergelerde değerlendirilmiştir: 

belkediye vatandaşların taleplerine zamanında cevap verir (belediye yetkilileri 

ile mülakatlara dayanarak), ancak bununla ilgili hiçbir veriyi internet sayfasında 

yayınlamaz: (talep eden, cevap konumu, istatistik vb.).

Belediyenin vatandaşların internet sayfasından erişilebilir vatandaşların 

taleplerini kaydettiği bir mekanizması yoktur. Ayrıca, belediye müdürleri meclis 

üyelerinin talepleri ile mecliste rapor verirler. Ancak, müdürlerin raporları 

konusu belediyenin internet sayfasında ayrıntılı olarak erilmemiştir. Aynıları 

meclisin oturum tutanaklarında tanımlanmıştır. 

Bu sütunda 15 değerlendirme göstergesinden başkan ofisi 
maksimum 30 puandan 13 puan ile değerlendirilmiştir. 

Başkanın ofisi

13

MALİŞEVA 
Belediyesi
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İLERLEME Malişeva Beediyesi, belediyenin internet sayfasında  üç aylık raporları düzenli bazlı 

olaak belediyenin kamu borçlarını yayınlar. Yasal süreçler doğrultusunda BM üç 

aylık raporları düzenli olarak tartışmıştır. 

BM tarafından onaylanan bütçesei değilikliklerle ilişkin bilgiler kamuya açıktır. 

Daha sonrasında bütçe projeleri ile ilgili vatandaşların taleplerinin durumu ile ilgili 

yeterli bilgiler verir ayrıca öz gelir verilerinde de tam erişimvar, bunlar belediyenin 

üç aylık finansal raporlarına yansıtılır. SMK oturumları vatandaşlara internet 

sayfası aracılığıyla duyurulur. Belediye tarafından kiraya verilen mülkiyetler 

listesine erişim vardır. 

Malişeva belediyesi maksimum olan 16 puandan finansal 
şeffaflık sütununda toplam 16 puan aldı. Bu sütundaki 8 
değerlendime göstergesinden 8’i tamamen şeffaf olarak 
değerlendirildi.  

Mali olanak 

16

MALİŞEVA 
Belediyesi
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İLERLEME Belediye ilişkin birimler aracılığıyla şikayetçinin şikayeti doğruldutusunda 
çözümüne dek soruna erişmiştir. Şikyaetler altyapısal projeler içindi 
(yetkililerle yapılana mülakat gereğince). Etkinliklerin yayınlanması düzenli 
olarak belediyenin internet sayfasında yapılır. Belediye STK ile onların talepleri 
doğrultusunda düzenli toplantılar örgütler.  Bu tür toplantılar için genelde kamu 
bildiriler yapılır, belediye bu tür şeyler için düzenli olarak sosyal ağları kullanır. 

Yerel Topluluklar Konseyi yöneticileri verileri halka açıktır. Bu belediye 
kamu tartışmalarla ilgili bildirileri belediyenin internet sayfasından, ilanlar 
tablosundan, FB, halkın en yoğun olduğu alanlarda vd. aracılığıyla yapar. Bütçe 
tartışmaları sırasında katılım davetiyeleri Ortavadeli Bütçe çerçevesiyle ilişkin 
en malzemelerle eşlık edilir. 

GERILEME Göstergelerin ölçümü sırasındaki bulgularda, şeffaf olamayan değerlendirme ile 
toplam 5 gösterge çıkar. Open Data verilerin açılışıyla ilgili gerileme var (IV.sütun, 
2.gösterge), vatandaşlar için ücretsiz bir telefon hattı (IV. sütun, 7.gösterge), 
belediyenin kamu binaları ve kişileri ile ilgili bilgi ve iletişimle ilgili ayrıntılı bir 
liste, (IV. sütun, 8.gösterge), tüm resmi dillere malzemelerin tercüme edilmesi 
(IV. sütun, 10.gösterge) ve bütçe dimnletileri ile ilgili halkla bağlanan raporların 
eksikliği  (IV. sütun, 10.gösterge), şeffaf olmayan göstergelerdir. 

Malişeva Belediyesi, dördüncü sütun veya halkla 
istişare ile ilgili rapor bakımından çok ilerleme 
kaydetti.Bu sütunda ölçülen topamda 16 gösterfeden 
değerlendirmenin maksimum puanı olan 32 puandan 22 
puan ile değerlendirildi.

Halkla istişare 

22

MALİŞEVA 
Belediyesi
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1    Görüşülen onaylanan yönetmeliklere erişimi sağlayan bir 

mekanizma yayınlanır. 

2    Vatandaş taleplerini kaydeden ve bu taleplerin konuunu bildiren 

bir mekanizmanın ilan edilmesi. 

3    Şeffaflık Eylem Planı hazırlansın, 

4    BM çalışma planı yayınlansın, 

5    AB yükümlüklerinden çıkan raporlar yayınlansın.

6    Cinsel taciz yönetmeliği hazırlansın. 

7    Belgelerin tercümesi yapılsın ve resmi dillerde yayınlansınlar.

8    Başkanın yıllık planı yayınlansın. 

9    Belediye başkanın altı aylık rapor internet sayfasında yayınlansın. 

10    KQDP istatistikleri internet sayfasınsa yayınlansın. 

11    Open Data verileri açılsın. 

12    Vatandaşlar için ücretsiz bir telefon hattı sağlansın. 

13    Belediyenin kamu binaları ve kişileri ile ilişkin bilgi ve iletişim 

bilgilerinin ayrıntılı bir listesi yayınlansın. 

14    Malzemeler tüm resmi dillerde tercüme edilsin ve yayınlansın. 

Malişeva 
belediyesi 
önerileri

Belgelerin tercümesi 
yapılsın ve resmi 

dillerde yayınlansınlar.
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Seçilen 59 göstergenin değerlendirilmesi 
sonucu,% 68.66 ile Klina belediyesi, 
şeffafmetre bünyesinde 5. En şeffaf 
belediye olarak seçilmiştir. Yani, toplam olan 
118 puandan, bu belediye 81 puan almıştır. 

Aşağıda, Sütunlere göre puanlama çizelgesi 
gösterilmiştir, ve her Sütun bünyesinde, 
denetleme ve araştırmalardan ortaya çıkan 
bulguları göreceksiniz. 

Klina

68.66%
81 PUAN



KLİNA

30

30
28

12

27

6

18.75
15.87

Belediye Meclisi Başkanın ofisi Mali konular Açık Oturum
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  Belediye Meclisi için göstergeler:

PUAN

1.Oturumların çağırılması için gerekli malzemeler yayımlandı 
mı (geçen oturum tutanakları, gündem noktaları, görüşülecek 
malzemeler)?

2

2.Görüşülen, onaylanan yönetmeliklere ve oylama şekli ile 
ilişkin bir veri tabanı, yayınlama veya erişimin sağlandığı  
herhangi bir mekanizma var mıdır?

1

3. Belediye Meclisi üyelerinin özgeçmişi, iletişim bilgileri ve 
yetkileri ile ilişkin verilen yayınlandı mı? 2
4. Belediye hakkında bir kimik olarak hizmet eden internet 
sayfasının ana sayfasında yer alan verilerle kısa bir tarihçe var 
mıdır? 

2

5.  Vatandaşların Yasama süreci, siyaset yapma ve karar alma 
süreçleri ile ilişkin bilgi edinebilmeleri için bu bilgilere kolayca 
ulaşılabilir mi? 

2

6. Meclis yönetmeliği gereğince belirtilen sürede ve öngörülen 
yerlerde: en yoğun olan yerlere kamu ilanlar, basın ve internet 
sayfasında, oturumlar hakkında vatandaşlara bildiri yapıldı mı? 

2

7. Komite oturumlara halka açık mıdır? 2
8. Belediyenin kamu kurumlar (okul öncesi kurumlar, sağlık 
ocakları vd.) ile ilişkin iletişim ve bilgiler kolayca bulunabilir mi? 2
9. Yasa ile öngürülen düzenli tüm (10 oturum) oturumlar yapıldı 
mı? 2

10. Belediyenin organogramı halka açık mıdır? 2
11. BM oturumları Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gözetlenir 
mi? 2

12. Meclis Çalışma Planını yayınladı mı? 2

13. BM Şeffaflık Eylem Planı varmıdır ve yayınlandı mı? 1
14. Meclis oturumları bittikten sonra video bağlantıları 
yayınlanır mı? 0

15. BM Taslak yönetmelik ve planlarına erişim var mıdır? 2

16. Tutanaklara erişim var mıdır?  2

17. Gündeme erişim var mıdır? 2

18. BM Yönetmelik ve kararlarına erişim var mıdır? 2

19. Oturumlar halka açık mıdır? 2
20. Meclis oturumları canlı olarak yayınlanır mı, evet ise hangi 
platforma? 2

    Başkan dairesi göstergeleri

1. Başkanın ve müdürlerin özgeçmiş ayrıntıları (e-mail, iletişim 
no., özgeömiş vd.) yayınlandı mı? 2
2. AB entegrasyonu ile ilişkin konular  üzere ve sürecin 
belediyeye etkisi ile ilgili bilgiler var mıdır? 0

3. İş ilanları ve kriterleri vatandaşlara açık ve şeffaf mıdır? 2
4. Resmi belgelere erişim koordinatörü ayrıca talep sayısı ve 
bunların işlendiği bir veri tabanı var mıdır? 2
5. Vatandaşlardan gelen taleplerin ve bu taleplerin durumunun 
kaydedildiği bir mekanizma var mıdır (haka açık mıdır)? 1

6 . Resmi belgelere erişim cevapları hangi düzeydedir? 0

7. Belediyenin gelişim planları yayınlandı mı? 0

8. Başkanın Çalışma Planı? 2

9. Altı aylık çalışma raporu yayınlandı mı? 0

10. Başkanın raporu Meclis ve Komisyonlarda gerçekleşti mi 
(yılda 2 defa olmak üzere çalışma raporu)? 2
11. Müdürlerin raporları öngörüldüğü gibi meclis ve 
komisyonlarda yapıldı mı? 1

12. Belediyede cinsel taciz yönetmeliği var mıdır? 0
13. Belediyenin internet sayfası tüm resmi dillerde erişilebilir 
midir? 1
14. Belediye Başkanı kararları kamuya açık ve erişilebilir 
midir? 2

15. Başkanın haftalık ziyaretleri hakkında bilgiler var mıdır? 2

  Belediye finansları hakkında göstergeler

1. Belediyeni n kamu borçları ve firmaların belediyeye yönelik 
borçları halka açık mıdır? 0
2. Üç aylık harcamalar ile ilişkin yasal süre içerisinde Mecliste 
tartışmalar düzenlendi mi? 2
3. Belediye tarafından kiraya verilen mülkiyetler listesi 
yayınlandı mı? 0
4. Vatandaşlardan gelen bütçeyle ilişkin önerilerinin 
kaydedildiği herhangi bir mekanizma var mıdır? 0
5. Vatandaşlar Maliyet Komitesi oturumlarına katılım için ne 
şekilde bilgilendirilir? 2
6. BM tarafından onaylanan bütçesel değişiklikler konusunda 
bilgiler erişilebilir midir? 2
7. Vatandaşların bütçesel taleplerine yönelik belediyenin 
cevapları hakkında herhangi bir bilgi var mıdır? 0

8. Belediyenin özgelirleriyle ilgili veriler var mıdır? 2

  Halkla istişare göstergeleri 

1. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve yönlendirilmesinin 
gözetimi ne şekilde yapıldı? 0

2.  “Open Data” istatistik verilerin açılışı yapıldı mı? 0
3. STK ile anlaşma yayınlamaları ile ilgili bilgi var mıdır ve nasıl 
bulunabilir? 2

4. Belediye sosyal ağları düzenli olarak kullanır mı? 2
5. Yerel birlikler oluşturuldu mu ve onlarla ilgili halka açık 
bilgiler var mıdır? 0
6. Bilgilendirme yetkilisi ve dairesinin iletişim bilgileri 
yayınlandı mı? 0

7. Vatandaşlar için ücretsiz doğrudan bir hat var mıdır? 0
8. Kurum hizmetleri tarafından halka sunulan hizmetler 
hakkında ayrıntılı bir listesi var mıdır? 2
9. Kamu ve bütçe dinletileri ile ilişkin vatandaşlar için takibi 
malzemeler var mıdır? 2

10. Malzemeler tüm resmi dillere tercüme edilir mi? 0
11. Kamu oturum bildirileri geleneksel şekilde de yapılır mı? 
Eğer evet ise ne şekilde? 2
12. Yasaların öngördüğü şekilde kamu oturumları düzenlendi 
mi? 2

13. İnternet sayfasının baş sayfasında etkinlikler yayınlanır mı? 2
14. Şeffaflık raporları yayınlanır mı (ilgili belediye için sivil 
toplumun diğer akterleri  veya diğerleri tarafından gerçekleşen)? 2
15. Kamu istişareleri ve bütçe dinletileri tartışmalarından 
raporlar yayınlanır mı? 2

16. Sivil toplum kuruluşlar ile görüşmeler yapılır mı? 2
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İLERLEME Klina Belediye Meclisi, icra ettiği bütün faaliyetleri için bilgi vermektedir, bunun 

içerisinde, oturumların icrası ile ilgili zamanında bilgilendirme, gündem, 

yönergelere ulaşım, ele alınan konular ve oylama.

Belediye Meclisi 2018 yılında öngörülen, düzenli 10 oturumu icra etmiştir.

İşbu oturumlar, kamuoyuna açık olup, STK’lardan denetlemşitir.

Oturumlar, canlı yayında, yerel radyo tarafından yayınlanmaktadır.

Politika ve Mali konular Komitesinin toplantıları da, kamuoyuna açık olup, 

bilgilendirme zamanında Belediyenin web sitesi tarafından yapılır. Orda, 

Belediye Meclisi tarafından denetlenen kamu kurumların gereken bilgileri 

ve iletişim imkanları sunulur, bunun yanısıra Belediye Meclisi üyeleri ve 

sorumlulukları da mevcuttur. Aynı zamanda belediyenin organogramı da 

mevcuttur.

GERILEMELER Belediye, Meclis toplantıları vidyolarını yayınlamamaktadır. Aynı şekilde, 

şeffaflık eylem planını da yayınlamamıştır. Oylama ile onaylanan veya elden 

geçirilen yönerglere ulaşımın sağlanabileceği ayrı bir veri tabanına sahip 

değildir.

Şeffaflık konusunda, Klina Belediyesi yeterince iyi 
dereceler elde etmiştir. Ölçülen 20 göstergenin 
tamamından, en yüksek puan olan, 17 puanı elde etmiştir.  
Böylece bu sütün toplam 40 puandan, 36 puan almıştır. 
Diğer iki göstergede kısmen değerlendirilip, bir 
göstergede sıfır puan elde etmiştir.

Belediye Meclisi

36

KLİNA 
Belediyesi



47

2018 BELEDİYE ŞEFFAFMETRESİ

İLERLEME Başkanın ofisi, Belediye Başkanın, belediye müdürlerin ve başkanın etrafında ki 

ekibi için biografileri yer almaktadır. Işbu ofiste ki diğer olumlu bir gelişme de, 

belediyenin sitesinde işe alım ilanları ve istihdam kriterleri geçmektedir. Aynı 

zamanda belediye, kamu belgelerine ulaşımı sağlayan koordinatöre sahip olup, 

kendisi belediye sözcüsü görevini de icra etmektedir. Başkanın çalışma planı ve 

meclise raporu, web sitesinde yer almaktadır. Istek varsa, Meclise müdürler de 

rapor sunar.

Başkanın kararları ve faaliyetleri kamuoyuna bildirilir.

GERILEMELER Başkanın ofisi, kendilerin çalışmaları ile alakalı raporların sunulası konusunda 

gerileme kaydetmiştir. İşbu ofis, sadece Yürüttenin 2017 yılı çalışma raporuna 

yer vermiştir.

Aynı zamanda, Avrupa entegrasyon süreci ile alakalı bilgilere ve belediyenin 

gelişim planlarına yer verilmemiştir. Işbu ofisin, cinsel tacizler ile alakalı 

yönergesi yoktur. 

Diğer bir gerileme de, kamuoyuna açık olan belgelere ulaşımı amaçlayan sorulara 

cevap verilmemesidir. İşbu ofisin, kabul ettiği dilekçelerin sayısın ile ilgili net bir 

cevabı yoktur ve cevap verme konusunda ihmalleri vardır.

Klina Belediye Başkanı Ofisi Sütunü, tamamı 15 olan 
göstergelerden, 7’sinde maksimum puan elde etmiştir.  
Diğer üç göstergede 1’er puan ile değerlendirilip, kısmi 
olumlu değerlendirilip, diğer beş göstergede sıfır puan 
almıştır. Bu ayağı üzerinde toplam 30 olası nokta, belediye 
Klina 20 tanesini aldı

Başkan ofisi

20

KLİNA 
Belediyesi
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İLERLEMELER Bütçe harrcamaları için, Klina Belediyesi, düzenli aylık oturular düzenlemektedir. 

Belediyenin kendi girdileri için bilgiler verir. Mecliste yapılan bütün bütçe 

değişiklikleri, tutanaklarda belli edilir. 

GERILEMELER Belediyenin, vatandaşların dilekçelerini kayda aldığı, ayrı bir mekanizmaya sahip 

değildir. Buna rağmen, vatandaşlarla yapılan açık oturumlar ile alakalı notlar 

tutulur.

Resmi belgelere ulaşımdan bahsederken, Belediyeye borçları olan kişilerin veya 

şirketlerin ve kiralık olarak verilen mülklerin listesine de sahiptir.

Onlar ise, özel alanı koruma yasasının koyduğu sınırlamalardan dolayı, bu blgiler 

kamuoyuna açık değildir. Resmi dilekçe getirilse bile, işbu bilgiler 3’üncü bir 

kişiye verilmemektedir.

Mali Konular Sütunünde ölçülen sekiz göstergenin 
tamamından, Klina belediyesi maksimum sonuçlar elde 
etmiştir. Dört gösterge de 2’şer puan almıştır. Diğer dört 
gösterge de işbu belediye, sıfır puan almıştır.

Mali Konular

8

KLİNA 
Belediyesi
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2018 BELEDİYE ŞEFFAFMETRESİ

İLERLEME Web site aracılığıyla, belediyede ki faaliyetler ile alakalı çok sayıda bilgi 
paylaşmaktadır.

Aynı zamanda işbu bilgilendire daha iyi olsun diye, belediye sosyal 
medyayı kullanıp, bilgilendire tabelalarına da yer vermektedir. Vatandaşlar, 
bilgilendirilmelerinin yanı sıra, belediyenin bütçe görüşmeleri için ilgili evraklara 
da ulaşabilirler. STK’lar ile yapılan iyi niyet antlaşmaları da kamuoyuna açıktır.

Belediye, yılda iki kere halkla buluşmalar gerçekleştirip, bu buluşmaların 
raporları ise kamuoyu le paylaşılır. Bunun gibi diğer görüşmelerin raporları 
sunulduğu gibi. Vatandşlar, kurumların kamuoyuna sundukları, hizmetlerin 
detaylı listesine ulaşabilir.

GERILEMELER Halkla alaklı ofiste, tam bilgilerin eksik oldukları tespit edilmiştir. Orda sadece 
yetkilinin ismi bulunup, iletişim numarası veya email adresi bulunmamaktadır. 
Belediyenin, vatandaşlara sunduğu, ücretsiz hattı yoktur.
 
Mali sıkıntılardan dolayı, yerel yönetimler tertiplenmemiştir.
Vatandaşların, dilekçelerini göndermeleri veya alacakları cevaplar için izlemeleri 
gereken yol ile alaklaı bir cevapları yoktur.

Aynı zamanda, Open Data olarak adlandırılan, istatistiksel veriler açık değildir.
1. Bilgilendirme ofisin bilgileri verilsin, çünkü şimdilik ‘Bilgilendirme ofisi’ 

kısmında yer verilmemektedir.
2. Başaknın çalışma raporu ve mali raporlar sunulsun. Sunulan tek rapor, 2017 

yılı Yürütmenin raporudur.
3. Belediye Meclisi toplantıların izlenebileceği vidyoların lşnk’leri paylaşılsın.
Avrupa entegrasyonu ile alakalı bilgiler paylaşılsın, çünkü belediyenin sayfasında, 

Avrupa Entegrasyon Ofisinde, bu süreç ile alakalı ve belediyenin rölü ile 
alakalı bilgilere yer verilmemektedir.

5. Klina Belediyesi, kamu evraklarına ulaşım ile alakalı dilekçelerin ve cevapların 
net sayısına sahip olmalı.

6. Belediyenin, Gelişim Planı kamuoyuna açık olmalı.
7. Belediye, ücretsiz telefon hattı sunmalı.

Halkla İstişare Sütunünde ölçülen 20 göstergeden, 
Klina Belediyesi maksimumu oluşturan, 15 puan ile 
değerlendirildi. Diğer 5 göstergede bu belediye sıfır puan 
aldı. Böylece, maksimum olan 32 puandan, toplam 20 
puan almıştır. 

Halkla İstişare

20

KLİNA 
Belediyesi
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2018 BELEDİYE ŞEFFAFMETRESİ

Seçilen 59 göstergenin değerlendirilmesi 
sonucu,% 64.41 ile Dragaş Belediyesi, 
şeffafmetre bünyesinde 6. En şeffaf belediye 
olarak seçilmiştir. Böylece, maksimum 118 
puandan,  belediye toplam 76 puan almıştır. 

Aşağıda, Sütunlere göre puanlama çizelgesi 
gösterilmiştir, ve her Sütun bünyesinde, 
denetleme ve araştırmalardan ortaya çıkan 
bulguları göreceksiniz

Dragaş

64.41%
76 PUAN
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2018 BELEDİYE ŞEFFAFMETRESİ

  Belediye Meclisi için göstergeler: 

PUAN

1.Oturumların çağırılması için gerekli malzemeler yayımlandı 
mı (geçen oturum tutanakları, gündem noktaları, görüşülecek 
malzemeler)?

2

2.Görüşülen, onaylanan yönetmeliklere ve oylama şekli ile 
ilişkin bir veri tabanı, yayınlama veya erişimin sağlandığı  
herhangi bir mekanizma var mıdır?

1

3. Belediye Meclisi üyelerinin özgeçmişi, iletişim bilgileri ve 
yetkileri ile ilişkin verilen yayınlandı mı? 2
4. Belediye hakkında bir kimik olarak hizmet eden internet 
sayfasının ana sayfasında yer alan verilerle kısa bir tarihçe var 
mıdır? 

2

5.  Vatandaşların Yasama süreci, siyaset yapma ve karar alma 
süreçleri ile ilişkin bilgi edinebilmeleri için bu bilgilere kolayca 
ulaşılabilir mi? 

2

6. Meclis yönetmeliği gereğince belirtilen sürede ve öngörülen 
yerlerde: en yoğun olan yerlere kamu ilanlar, basın ve internet 
sayfasında, oturumlar hakkında vatandaşlara bildiri yapıldı mı? 

2

7. Komite oturumlara halka açık mıdır? 2
8. Belediyenin kamu kurumlar (okul öncesi kurumlar, sağlık 
ocakları vd.) ile ilişkin iletişim ve bilgiler kolayca bulunabilir mi? 1
9. Yasa ile öngürülen düzenli tüm (10 oturum) oturumlar yapıldı 
mı? 2

10. Belediyenin organogramı halka açık mıdır? 2
11. BM oturumları Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gözetlenir 
mi? 2

12. Meclis Çalışma Planını yayınladı mı? 0

13. BM Şeffaflık Eylem Planı varmıdır ve yayınlandı mı? 2
14. Meclis oturumları bittikten sonra video bağlantıları 
yayınlanır mı? 2

15. BM Taslak yönetmelik ve planlarına erişim var mıdır? 0

16. Tutanaklara erişim var mıdır?  2

17. Gündeme erişim var mıdır? 2

18. BM Yönetmelik ve kararlarına erişim var mıdır? 1

19. Oturumlar halka açık mıdır? 2
20. Meclis oturumları canlı olarak yayınlanır mı, evet ise hangi 
platforma? 2

    Başkan dairesi göstergeleri

1. Başkanın ve müdürlerin özgeçmiş ayrıntıları (e-mail, iletişim 
no., özgeömiş vd.) yayınlandı mı? 2
2. AB entegrasyonu ile ilişkin konular  üzere ve sürecin 
belediyeye etkisi ile ilgili bilgiler var mıdır? 0

3. İş ilanları ve kriterleri vatandaşlara açık ve şeffaf mıdır? 2
4. Resmi belgelere erişim koordinatörü ayrıca talep sayısı ve 
bunların işlendiği bir veri tabanı var mıdır? 1
5. Vatandaşlardan gelen taleplerin ve bu taleplerin durumunun 
kaydedildiği bir mekanizma var mıdır (haka açık mıdır)? 0

6 . Resmi belgelere erişim cevapları hangi düzeydedir? 0

7. Belediyenin gelişim planları yayınlandı mı? 2

8. Başkanın Çalışma Planı? 0

9. Altı aylık çalışma raporu yayınlandı mı? 0

10. Başkanın raporu Meclis ve Komisyonlarda gerçekleşti mi 
(yılda 2 defa olmak üzere çalışma raporu)? 2
11. Müdürlerin raporları öngörüldüğü gibi meclis ve 
komisyonlarda yapıldı mı? 1

12. Belediyede cinsel taciz yönetmeliği var mıdır? 0
13. Belediyenin internet sayfası tüm resmi dillerde erişilebilir 
midir? 1
14. Belediye Başkanı kararları kamuya açık ve erişilebilir 
midir? 2

15. Başkanın haftalık ziyaretleri hakkında bilgiler var mıdır? 2

   Belediye finansları hakkında göstergeler

1. Belediyeni n kamu borçları ve firmaların belediyeye yönelik 
borçları halka açık mıdır? 2
2. Üç aylık harcamalar ile ilişkin yasal süre içerisinde Mecliste 
tartışmalar düzenlendi mi? 2
3. Belediye tarafından kiraya verilen mülkiyetler listesi 
yayınlandı mı? 0
4. Vatandaşlardan gelen bütçeyle ilişkin önerilerinin 
kaydedildiği herhangi bir mekanizma var mıdır? 0
5. Vatandaşlar Maliyet Komitesi oturumlarına katılım için ne 
şekilde bilgilendirilir? 0
6. BM tarafından onaylanan bütçesel değişiklikler konusunda 
bilgiler erişilebilir midir? 2
7. Vatandaşların bütçesel taleplerine yönelik belediyenin 
cevapları hakkında herhangi bir bilgi var mıdır? 2

8. Belediyenin özgelirleriyle ilgili veriler var mıdır? 2

  Halkla istişare göstergeleri 

1. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve yönlendirilmesinin 
gözetimi ne şekilde yapıldı? 2

2.  “Open Data” istatistik verilerin açılışı yapıldı mı? 0
3. STK ile anlaşma yayınlamaları ile ilgili bilgi var mıdır ve nasıl 
bulunabilir? 2

4. Belediye sosyal ağları düzenli olarak kullanır mı? 2
5. Yerel birlikler oluşturuldu mu ve onlarla ilgili halka açık 
bilgiler var mıdır? 1
6. Bilgilendirme yetkilisi ve dairesinin iletişim bilgileri 
yayınlandı mı? 0

7. Vatandaşlar için ücretsiz doğrudan bir hat var mıdır? 0
8. Kurum hizmetleri tarafından halka sunulan hizmetler 
hakkında ayrıntılı bir listesi var mıdır? 0
9. Kamu ve bütçe dinletileri ile ilişkin vatandaşlar için takibi 
malzemeler var mıdır? 2

10. Malzemeler tüm resmi dillere tercüme edilir mi? 1
11. Kamu oturum bildirileri geleneksel şekilde de yapılır mı? 
Eğer evet ise ne şekilde? 2
12. Yasaların öngördüğü şekilde kamu oturumları düzenlendi 
mi? 2

13. İnternet sayfasının baş sayfasında etkinlikler yayınlanır mı? 2
14. Şeffaflık raporları yayınlanır mı (ilgili belediye için sivil 
toplumun diğer akterleri  veya diğerleri tarafından gerçekleşen)? 0
15. Kamu istişareleri ve bütçe dinletileri tartışmalarından 
raporlar yayınlanır mı? 0

16. Sivil toplum kuruluşlar ile görüşmeler yapılır mı? 2
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İLERLEME Dragaş Belediye Meclisi, gündem ve gündem maddelerin yayınlanması ilişkin 

büyük bir ilerleme gösterdi. Meclis üyeleri iletişim bilgileri (e-mail adresi ve 

telefon numaraları) yayınlanmıştır. Ayrıca BM oturum tutanakları da zamanında 

yayınlandı. 

Kararalma, siyaset yapma ve kanun süreçleri ile ilişkin bilgilere ulaşılabilir, 

genelde yasalar doğrultusunda tanımlanan yetkilere göre. 

Belediyenin internet sayfasında yayınlananlar: belediyenin tarihçesi ve belediye 

ile ilgili en önemli veriler, coğrafi konumu, yol, etkinlik vb. 

Dragaş Belediye Meclisi planlanan oturum ve görüşmeler için vatandaşlara 

zamanında bildirme yönünde ilerleme kaydetmiştir. Komite ve meclis 

oturumları halka açıktır. Dragaş BM de 2018 yılında öngörülen düzenli tüm 

oturumları düzenlemiştir. 

GERILEME Dragaş Belediye Meclisi, en yüksek karar alma enstitüsü olarak 5 değerlendirme 

göstergesinde gerileme göstermiştir. 2 değerlendirme göstergelerinden üçünde 

kısmen şeffaf olarak değerlendi. Belediyenin, meclis yönetmeliklerine erişimi 

sağlayan hiçbir kamu mekanizması yoktur, aynısı tutanaklara göre takib edilir. 

Ayrıca, Kamu kurumları ile ilgili örn: okul binaları, AHAM vb. ile ilgili ayrıntılı 

bir bilgi yoktur, diğer kurumların iletişim bilgilei ise belediyenin şeffaflık eylem 

planı ile kapsanmıştır. Dragaş Belediyesi belediye yönetmeliklerini yayınlamadı, 

meclisi kararları ise 2018 yılında düzenli olarak yayınlanmıştır. 

Dragaş Belediyesinin BM çalışma planının eksikliği ve meclisin taslak 

yönetmelikleri erişimi bu kurumun temel gerilemeleridir. Daha fazlası için bu 

belediyede 2018 yılında belediye meclisi çalışma planını ve taslak yönetmelikleri 

halka açık değildir. 

Dragaş Belediye Meclisi, diğer değerlendirme sütunlar 
ile kıyaslandığında en fazla değerlendirilen sütun 
olmaya devam ediyor. Bu sütunda 20 değerlendirme 
göstergesinden 15’i en yüksek puan aldı, 3 kısmi şeffaf ve 
2 gösterge 2018 yılında şeffaf olmayan değerlendirmesi 
aldı. Bu sütun, maksimum olan 40 puandan 33 puan aldı. 

Belediye Meclisi

33

DRAGAŞ 
Belediyesi
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İLERLEME Dragaş Belediye Başkanı ofisi bu sütundaki ölçüm göstergeleriyle ilgili ortalama 

en iyi durumdadır. 15 değerlendirme göstergesinden, 6’sında maksimum şeffaflık 

ile değerlendirildi. Dragaş Belediyesi başkan, başkan vekilleri ve belediye 

müdürleri iletişim bilgileri ve özgeçmiş bilgileri ile ilişkin ayrıntıları yayınlamada 

ilerleme kaydetmiştir. Erişilebilir olan iş ilanlarını da yayınlamıştır, ancak istihdam 

iş ilanları kriterlerinin yanı sıra değil. Belediyenin gelişim planları yayınlamıştır. 

Belediye başkanı kanunlar doğrultusunda rapor vermiştir. Başkanın kararları 

da aynıca zamanında yayınlanmıştır. Aynı zamanda başkanın vatandaşlarla 

görüşmelerinden bilgilerde yayınlanmıştır.

GERILEME Bu sütundaki 15 değerlendirme göstergesinden 6’sı tamamen şeffaf olmayan, 

3’ünde kısmen şeffaf olarak değerlendirmiştir. 

Kamu belgelere erişim talepleri veri tabanı için Yetkili / koordinatörün eksikliği 

ayrıca belediyenin internet sayfasında bilgi eksikliği, taleplerin konumu ve 

vatandaşların şikayetleri için takibi bir mekanizmanın eksikliği, Belediyenin 

Avrupaya Entegrasyon Dairesinden çıkan raporların ilan edilmemesi, Belediye 

Başkanın çalışma planının internet sayfasında yayınlanmaması, belediye 

başkanı raporunun internet sayfasında yayınlanmaması, ayrıca Cinsel Taciz 

ile ilişkin belediye yönetmeliği  eksikliği tamamen şeffaf olmayan gösterge 

olaran değerlendirilmiştir. Müdürlerin Meclis ve komisyonlarda raporları, kamu 

belgelere erişim talepleri ve konumu ile ilişkin istatistiklerinin yayınanmaması, 

yerel düzeyde resmi dillere saygı duyulması, ayrıca belediyenin internet 

sayfasında bilgi ve evrakların yayınlanması, kısmen şeffaf olarak değerlendirilen 

gösterge olarak kalmaya devam ediyor. 

Bu sütunda 15 değerlendirme göstergesinden, başkan 
ofisi maksimum 30 puandan 15 puan aldı. Bu sütun 
şeffaflık değerlendirmesinin 4 sütunundan ikinci sütun 
olarak sırlanmaktadır. 

Başkanın ofisi

15

DRAGAŞ 
Belediyesi



56

İLERLEME Dragaş Belediyesi düzenli olarak üç aylık maliye raporlamada kamu borcu 

belediyenin internet sayfasnda yayınlamıştır. Yasal sürelere göre Belediye Düzenli 

olarak üç aylık maliye raporlarını BM tartışmıştır. BM tarafından onaylanan bütçe 

değişiklikleri ile ilişkin bilgiler var.  Bütçe projeleri ile ilişkin vatandaşların talperi 

statüsü ile ilgili yeterince bilgi verilmiştir, ayrıca özgelirler verilerine tam erişim 

vardır, belediyenin üç aylık finans raporları gösterilsin. 

GERILEME Dragaş Belediyesi, SMK toplantıları için vatandaşların bilgilendirmesinde 

tamamen şeffaf değildi, vatandaşlar için hiçbir dildiri yapılmamıştır. 

Vatandalkarın belediye bütçesiyle ilişkin önerilerinin kaydedildiği ve kamuya açık 

olabilecek hiçbir mekanizması yoktur, ayrıca kira ile verilen mülkiyetlerin listesini 

yayınlamamıştır. 

Dragaş belediyesi maksimum olan 16 puandan finansal 
şeffaflık sütununda sadece 10 puan aldı. Bu sütundaki 
8 değerlendime göstergesinden 5’i tamamen şeffaf 
olarak, diğer 3’ünde ise tamamen şeffaf olmayan olarak 
değerlendirildi. 

Mali olanak 

10
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İLERLEME Bu belediyede halka istişare bildirileri kamu alanlarda ilanlar yapılarak 
geleneksel şeklin yanı sıra sosyal ağlar ile de yapar. Halkla istişare toplantısı 
yapıldığından Ortavadeli Bütçe Çerçevesi ile ilgili ek malzemeler de gönderilir. 

Etkinlikler düzenli olarak belediyenin internet sayfasında yayınlanır. Belediye 
STK ile düzenli oturumlar düzenler, bu da talepler doğrultusunda yapılır. Bu 
görüşmelerden daha sonra kamu bildiriler yapılır, bu eylem ayrıca sosyal ağlarla 
da yapılır. 

GERILEME
Yerel birliklerin oluşturulması ve bu süreçle ilgili ayrıntılı bilgiler ortalama değerlendirme aldı (bu belediyede yerel 
birlik seçim sğreci halen devam etmektedir. Geçen onseylerin çalışma süreleri tamamlanmıştır)(IV.sütun, 5. gösterge).
Bu göstergede, Dragaş belediyesi sadece bir puan ile değerlendirildi, yani kısmi olarak, çünkü süreç devam etmektedir, 
henüz tamamlanmamıştır. Bu değerlendirme ile resmi evrakların tercümesi de çıkmaktadır. Open Data verileriyle ilişkin 
de gerileme var (IV.sütun, 2. gösterge), vatandaşlar için ücretsiz telefon hattı (IV.sütun, 7. gösterge), bir bilgilendirme 
yetkilisinin eksikliği (bu görevi yönetim müdürü yapmaktadır), belediyenin diğer kamu binaları ve iletişim ile ilgili bilgilerle 
ayrıntılı bir listenin eksikliği. 

Belediye bütçeyle ilgili dinletilerle ilgili halkla istişarelerden raporları yayınlamaz. 

1. Belediye yönetmelikleri yayınlansın;  
2. Kamu enstitüleri örn: okul, AHAM vb. iletişim bilgilerin yayınlansın;
3. BM çalışma planı yayınlansın; 
4. Dragaş Belediyesinde bilgilendirme yetkilisi işe alınsın;
5. Vatandaşların talep ve şikayetleri konumu için ek bir mekanizma ile belediyenin internet sayfasında yayınlansın; 
6. Başkanın çalışma planı ve çalışma raporu belediyenin internet sayfasında yayınlansın;
7. Belediye başkanı çalışma rapor BM 6 aylık bazlı yapılsın; 
8. Cinsel tazi için belediye yönetmeliği hazırlansın; 
9. Belediye müdürlükleri müdürlerinin çalışmaları BM rapor edilsin;
10.Belediyenin internet sayfasında bilgilerin yayınlanmasında yerel düzeyde resmi dillere yasamasına uyulsun; 
11. Vatandaşlar SMK toplantıları konusunda geleneksel şekilde ayrıca resmi internet sayfasından ve diğer mekanizmalar ile 
bildirilsin; 
12. Vatandaşların belediye bütçesiyle ilgili önerilerinin yazıldığı ve kaydedilmesi için kamuya açık erişilebilir olan bir mekanizma 
oluşturulsun; 
13. Kiraya verilen mülkiyetlerin listeleri yayınlansın;
14. Yerel Birlikleri kurulsun ve internet sayfasına iletişim bilgilerin yayınlansın;
15. Open Data verilerin açılsın;
16. Vatandaşlar için ücretsiz bir telefon hattı oluşturulsun ve 
17. Malzemeler tüm resmi dillere tercüme edilsin.

Dragaş Belediyesi, halkla istişare ile ilgili ortalama 
durumdadır.  Bu sütunda ölçülen 16 göstergeden, bu 
belediye maksimum değerlendirme olan 32 puandan 18 
puan aldı. 

Halkla istişare

18

DRAGAŞ 
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Şeffafmetre bünyesinde yer alan 
11 belediyeden, Kamenica 7. Olarak 
sıralanmıştır. Seçilen 59 göstergeden, 
şeffaflık seviyesi % 62.71’tür. Toplam 118 
puandan, bu belediye 74 puan almıştır. 

Aşağıda, Sütunlere göre puanlama 
tabelasının verilerine ulaşabilirsiniz, ve 
aynı zamanda denetleme ve araştırmanın 
yapıldığı her Sütunün bulduları da yer 
almakradır. 

62.71%
74 PUAN

Kamenica
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  Belediye Meclisi için göstergeler: 

PUAN

1.Oturumların çağırılması için gerekli malzemeler yayımlandı 
mı (geçen oturum tutanakları, gündem noktaları, görüşülecek 
malzemeler)?

1

2.Görüşülen, onaylanan yönetmeliklere ve oylama şekli ile 
ilişkin bir veri tabanı, yayınlama veya erişimin sağlandığı  
herhangi bir mekanizma var mıdır?

1

3. Belediye Meclisi üyelerinin özgeçmişi, iletişim bilgileri ve 
yetkileri ile ilişkin verilen yayınlandı mı? 1
4. Belediye hakkında bir kimik olarak hizmet eden internet 
sayfasının ana sayfasında yer alan verilerle kısa bir tarihçe var 
mıdır? 

2

5.  Vatandaşların Yasama süreci, siyaset yapma ve karar alma 
süreçleri ile ilişkin bilgi edinebilmeleri için bu bilgilere kolayca 
ulaşılabilir mi? 

2

6. Meclis yönetmeliği gereğince belirtilen sürede ve öngörülen 
yerlerde: en yoğun olan yerlere kamu ilanlar, basın ve internet 
sayfasında, oturumlar hakkında vatandaşlara bildiri yapıldı mı? 

1

7. Komite oturumlara halka açık mıdır? 2
8. Belediyenin kamu kurumlar (okul öncesi kurumlar, sağlık 
ocakları vd.) ile ilişkin iletişim ve bilgiler kolayca bulunabilir mi? 0
9. Yasa ile öngürülen düzenli tüm (10 oturum) oturumlar yapıldı 
mı? 0

10. Belediyenin organogramı halka açık mıdır? 2
11. BM oturumları Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gözetlenir 
mi? 2

12. Meclis Çalışma Planını yayınladı mı? 2

13. BM Şeffaflık Eylem Planı varmıdır ve yayınlandı mı? 0
14. Meclis oturumları bittikten sonra video bağlantıları 
yayınlanır mı? 0

15. BM Taslak yönetmelik ve planlarına erişim var mıdır? 2

16. Tutanaklara erişim var mıdır?  2

17. Gündeme erişim var mıdır? 2

18. BM Yönetmelik ve kararlarına erişim var mıdır? 2

19. Oturumlar halka açık mıdır? 2
20. Meclis oturumları canlı olarak yayınlanır mı, evet ise hangi 
platforma? 0

    Başkan dairesi göstergeleri

1. Başkanın ve müdürlerin özgeçmiş ayrıntıları (e-mail, iletişim 
no., özgeömiş vd.) yayınlandı mı? 2
2. AB entegrasyonu ile ilişkin konular  üzere ve sürecin 
belediyeye etkisi ile ilgili bilgiler var mıdır? 0

3. İş ilanları ve kriterleri vatandaşlara açık ve şeffaf mıdır? 2
4. Resmi belgelere erişim koordinatörü ayrıca talep sayısı ve 
bunların işlendiği bir veri tabanı var mıdır? 0
5. Vatandaşlardan gelen taleplerin ve bu taleplerin durumunun 
kaydedildiği bir mekanizma var mıdır (haka açık mıdır)? 0

6 . Resmi belgelere erişim cevapları hangi düzeydedir? 0

7. Belediyenin gelişim planları yayınlandı mı? 0

8. Başkanın Çalışma Planı? 0

9. Altı aylık çalışma raporu yayınlandı mı? 0

10. Başkanın raporu Meclis ve Komisyonlarda gerçekleşti mi 
(yılda 2 defa olmak üzere çalışma raporu)? 0
11. Müdürlerin raporları öngörüldüğü gibi meclis ve 
komisyonlarda yapıldı mı? 0

12. Belediyede cinsel taciz yönetmeliği var mıdır? 0
13. Belediyenin internet sayfası tüm resmi dillerde erişilebilir 
midir? 2
14. Belediye Başkanı kararları kamuya açık ve erişilebilir 
midir? 2

15. Başkanın haftalık ziyaretleri hakkında bilgiler var mıdır? 2

   Belediye finansları hakkında göstergeler

1. Belediyeni n kamu borçları ve firmaların belediyeye yönelik 
borçları halka açık mıdır? 2
2. Üç aylık harcamalar ile ilişkin yasal süre içerisinde Mecliste 
tartışmalar düzenlendi mi? 2
3. Belediye tarafından kiraya verilen mülkiyetler listesi 
yayınlandı mı? 2
4. Vatandaşlardan gelen bütçeyle ilişkin önerilerinin 
kaydedildiği herhangi bir mekanizma var mıdır? 2
5. Vatandaşlar Maliyet Komitesi oturumlarına katılım için ne 
şekilde bilgilendirilir? 2
6. BM tarafından onaylanan bütçesel değişiklikler konusunda 
bilgiler erişilebilir midir? 2
7. Vatandaşların bütçesel taleplerine yönelik belediyenin 
cevapları hakkında herhangi bir bilgi var mıdır? 0

8. Belediyenin özgelirleriyle ilgili veriler var mıdır? 2

  Halkla istişare göstergeleri  

1. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve yönlendirilmesinin 
gözetimi ne şekilde yapıldı? 0

2.  “Open Data” istatistik verilerin açılışı yapıldı mı? 0
3. STK ile anlaşma yayınlamaları ile ilgili bilgi var mıdır ve nasıl 
bulunabilir? 2

4. Belediye sosyal ağları düzenli olarak kullanır mı? 2
5. Yerel birlikler oluşturuldu mu ve onlarla ilgili halka açık 
bilgiler var mıdır? 2
6. Bilgilendirme yetkilisi ve dairesinin iletişim bilgileri 
yayınlandı mı? 2

7. Vatandaşlar için ücretsiz doğrudan bir hat var mıdır? 0
8. Kurum hizmetleri tarafından halka sunulan hizmetler 
hakkında ayrıntılı bir listesi var mıdır? 2
9. Kamu ve bütçe dinletileri ile ilişkin vatandaşlar için takibi 
malzemeler var mıdır? 2

10. Malzemeler tüm resmi dillere tercüme edilir mi? 2
11. Kamu oturum bildirileri geleneksel şekilde de yapılır mı? 
Eğer evet ise ne şekilde? 2
12. Yasaların öngördüğü şekilde kamu oturumları düzenlendi 
mi? 2

13. İnternet sayfasının baş sayfasında etkinlikler yayınlanır mı? 2
14. Şeffaflık raporları yayınlanır mı (ilgili belediye için sivil 
toplumun diğer akterleri  veya diğerleri tarafından gerçekleşen)? 2
15. Kamu istişareleri ve bütçe dinletileri tartışmalarından 
raporlar yayınlanır mı? 0

16. Sivil toplum kuruluşlar ile görüşmeler yapılır mı? 2
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İLERLEME Yönergelerin ve kararların veçalışma planın kamuoyuna açık halle getirilme 

konusunda, Kamenica Belediyesi iyi ilerleme kaydetmiştir. 

Meclis ve komiteler toplantıları kamuoyuna açık olup, işbu toplantılarda 

gözetlemeci konumunda olan STK’lar da mevcuttur. 

Belediye’nin web sitesinde belediyenin organogramı ve tarihçesi yer almaktadır. 

Yasa oluşturma ve karar alma süreçleri ile alakalı bilgiler kolay ukaşılır.

GERILEMELER Diğer dört göstergelerde, Kamenica Belediye Meclisi, birer puan ile 

değerlendirilmiştir.

İşbu göstergeler şu konuları içermektedir: Gündemin, gerekli evraklara 

kamuoyuna açık hale getirilmesi, (1. Sütun, 1. Gösterge1.), biografi detayların 

bildirilmeleri, Belediye Meclisi üyelerin iletişim imkanların ve yetkilerin 

bildirilmeleri, (1. Sütun, 3. Gösterge) vatandaşların halkla buluşmalar 

konusunda bilgilendirilmeleri, (1. Sütun, 6. Gösterge) elden geçirilen ve 

onaylanan yönergelerle verilerin tabanı, (1. Sütun, 2. gösterge).

Işbu Sütunün diğer beğ göstergesinde, Kamenica Belediyesi olumsuz olarak 

değerlendirilmiştir, yani sıfır puan almıştır. Bunun içerisinde; işbu beledye’de 

kamu kurumları için iletişim ve bilgiler, (1. Sütun, 8. Gösterge), yasa ile öngörülen 

bütün Belediye Meclis Toplantıların gerçekleştirilmeleri, (1. Sütun, 9. Gösterge), 

şeffaflık eylem planı ve belgenin sunulması (1. Sütun, 13 gösterge), gerçekleşen 

toplantılar için link’lerin yaynlanmaları (1. Sütun, 14. Gösterge) ve Belediye 

Meclisi Toplantıların canlı olarak yayınlamaları (1. Sütun, 20. Gösterge).

Belediye Meclisi Sütunüde, 20 göstergenin tamamından, 
maksimumu oluşturan 11 puan aldı. Bu Sütunün değerini 
gösteren 40 puandan, 26 puan almıştır.

Belediye Meclisi 30’dan 19.50 
puan

26

Kamenica 
Belediyesi
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İLERLEME Kamenica Başkanı Ofisi, başkanın ve müdürlerin biografilerini yayınlamıştır. 

Başkanın kararları ve ziyaretleri için bilgilere kolay ulaşılabilir.

Alım ilanları, belebiye’nin web sitesinde yer almaktadır. Işbu site bütün yetkililer 

tarafından ulaşılabilir haldedir.

GERILEMELER Kamenica Belediyesinde, başkanın ofisi işbu göstergeler ile alakalı sıfır puan 

almıştır: AB entegrasyonu ile alakalı olan bilgiler ve sürecin belediyeye etkisi, (2. 

Sütun, 2. Gösterge), kamu belgelerine ulaşımı sağlayan koordinatör ve onaylanan 

ve reddedilen dilekçelerin sayısı ve gerekçeleri (4. Gösterge), vatandaşları 

dilekçelerini kayd eden ve onların statülerini kaydeden mekaniyma (5. Gösterge), 

kamu belgelerine ulaşım konusunda, cevapların seviyesi için gerekli bilgiler, (6. 

Gösterge), belediyenin gelişim planları kamuoyu ile paylaşılmaları, (7. Gösterge), 

Başkanın çalışma planın yayınlanması (8. Gösterge), altı aylık çalışma raporun 

yayımlanması (9. Gösterge), başkanın meclise ve komisyonlara verdiği rapor (10. 

Gösterge), müdürlerin meclise ve komisyonlara verdikleri raporlar (11. Gösterge) 

ve cinsel tacizler yönergesi (12. Gösterge).

Kamenica Belediye Başkanı ofisi, şeffaflık konusunda 
alçak seviyelerde kalmıştır. Değeri olan 30 puandan 
sadece 10 puan almıştır. 15 göstergeden bu ofis, 
5’i ile alakalı 5’er puan alarak, maksimum seviyeye 
ulaştı, diğer 10 gösterge ile alakalı ise sıfır puan ile 
değerlendirilmiştir.

Başkan Ofisi –28’den  9.30 
puan 

10

Kamenica 
Belediyesi
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İLERLEMELER Belediyenin kamu borcu ile ilgili bilgiler, başkanın web sitesinde ki raporda 

bulunmaktadır. Belediyenin kiralık olarak kullandığı mülkler ve kendisi elde ettiği 

girdiler, resmi belgelerde bulunmakta ve belediyenin sitesinde ki mali raporlarda 

bulunmaktadırlar. Web site aracılığıyla, vatandaşlar politika ve mali komitenin 

toplantılarına katılmak üzere haberdar edilirler.

GERILEMELER Kamenica Belediyesi’ninMali Sütunü ..... puan aldıve iki gösterge için ortalama 

puan ile değerlendirildi; vatandaşların bütçe dilekçelerini kaydetme mekanizması 

(3. Sütun, 4. Gösterge).

Sonuçlara göre finans sektörü en şaffafı olarak 
değerlendirilmiştir. Toplam sekiz göstergeden Kamenica 
belediyesine yedi puan almıştır. 

Mali Konular – 12’den 9.00

14

Kamenica 
Belediyesi



65

2018 BELEDİYE ŞEFFAFMETRESİ

İLERLEME Kamenica belediyesi, yasa ile öngörüldüğü gibi iki halkla istişareyi gerçekleştirdi. 
Aynı şekilde, belediyenin halkla yaptığı istişarelerin belgeleri, ulaşılır ve bütün 
dillerde bulunmaktadır.

Kamenica Belediyesinin işleri yolunda gittiği hususlardan biri de, STK’lar ile 
görüşmeleri ve onlarla şeffaflık konusunda yapılan İyi niyet antlaşmaların 
kamuoyu ile paylaşılmaları. Aynı şekilde, bu belediye sosyal medya’da ve 
web site’de icraa ettiği faaliyetlerin haberlerini paylaşmakonusunda, iyi 
durumda. Digjital metotların yanı sıra, belediye vatandaşları, geleneksel 
şekilde gerçekleştirilen halkla istişareleri de, uygun görüldüğü şekilde paylaşır. 
Bilgilendirme yetkilisi ile irtibat kolaydır. 

Belediye, yerel yönetimlerin kurulması için çalışmalarını hizlandırmıştır ve işbu 
süreç ile alakalı bilgileri de paylaşmıştır. Aynı şekilde, web site’de kurumların 
vatandaşlara sunduğu hizmetler de yer almaktadır.

GERILEMELER Vatandaşların dilkeçlerin denetlenmesi ve ilgili makama yönlendirilmesi ile 
alakalı bilgi paylaşmamaktadır, (4. Sütun, 1. Gösterge), Open Data bilgileri 
kamuoyuna açık hale getirmemiştir, (2. Gösterge), vatandaşların hizmetinde olan 
ücretsizhattıyoktur (7. Göstege), halkla istişareler ve bütçe danışmaları ile alakalı 
rapor sunmamıştır (KAB) (15. Gösterge).

Halkla istişareler konusunda bu belediyenin işleri iyidir. 
Tamamı 16 göstergeden, işbu konu ile alakalı maksimum 
seviyeyi oluşturan 12 puan aldı. Diğer dördü için ise sıfır 
puan aldı. Yoksa işbu belediye, bu Sütun için tamamı 32 
olan puanlardan 24 puan aldı. 

Yüzdelik olarak...

Halkla istişare 30’dan 22.50 
puan

24

Kamenica 
Belediyesi

PC02
Sticky Note
"Yüzdelik olarak..." prej word file
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İşbu öneriler raporu, Kamenica Belediyesi’nin şeffaflık ile alakalı 
‘Şeffafmetre 2018’ araştırmalardan çıkan gerlemleri kaydetmektedir.

1    İşbu belediye, daha net olarak, kamuoyu bilgilendirme ofisi, 
vatandaşların resmi bilgilere ulaşma dilekçeleri cevaplama 
konusunda, gerileme yağamaktadır. Cevapların seviyesi, yapılması 
gereken işlerin çok olduğuna dikkat çeker, çünkü istenen 9 
evraktan, hiçbirine ulaşılamadı ve cevapları yazılı olarak 16 gün 
sonra aldık. Bundan dolayı KDİ cevapları çevirme hızı konusunda 
telafilerin yapılması gerektiğini, çünkü bu konu, zaman ve şekil 
açısından, kamu belgeleri yasasında 9. ve 10. maddelerinde   
öngörülmüştür.

2    İşbu belediyenin meclisi, icraa ettiği meclis toplantıların hiçbir 
vidyosuna sahip değildir. KDİ’ye göre, toplantıların çekilmeleri 
şeffaflık seviyesini yükselteceğini ve vatandaşları, ele alınan 
konular ile alakalı haberdar edecektir. KDİ’nin önerisine göre, 
Meclis Toplantıların vidyo çekimi öncelikli olmalıdır. 

3    Aynı şekilde KDİ’nin önerisine göre, bazı diğer belgeler de 
paylaşılmalı, onlar ise; Kamu borcu, kiralık milklerin listesi 
ve hür girdiler. Bunun nedeni ise, işbu bilgilerin belediyenin 
sitesinde alınması için, ciltli belgelerin taranması gerekmektedir. 
Örneğin, Kiralık olarak verilen mülklerin listesi çıkarılması 
için, Meclisin aldığı bütün kararlar taranmalı. Yukarıda dile 
getirilen nedenlerden dolayı, işbu belgelerin diğerlerinde ayrı 
paylaşılmaları önerilir, çünkü bu şekilde, kamu belgelerine ulaşım 
kolaylaşacaktır.

4    Belediye’nin syfasında, kamu kuruluşların bilgileri yer 
almamaktadır, bunların arasında eğitim öncesi kurumlar ve sağlık 
kurumları da yer almaktadır. Bundan dolayı, şeffaflığın artması 
için, KDİ web site’de işbu bilgilerin eklenmesini önermektedir.

5    Belediye Meclisi sektöründe, Meclis üyelerin biografik detayların 
paylaşıması konusu, eksikliklerle doludur.

KDİ’ye göre, geniş biografi ve Belediye Meclisi üyelerin iletişim bilgileri 
kamuoyuna açık hale getirilimeli. İşbu konu, vatandaşlara seçtikleri 
insanlarla alakalı daha çok bilgiye sahip olmalarını sağlayacaktır. 
Bundan dolayı KDİ, detaylı bilgilerin paylaşılmaları ve bu şekilde 
belediye şeffaflığın artmasını önermektedir.

Kamenica 
Belediyesine 
verilen Öneriler  

 İşbu belediyenin meclisi, 
icraa ettiği meclis 
toplantıların hiçbir 

vidyosuna sahip değildir. 
KDİ’ye göre, toplantıların 

çekilmeleri şeffaflık 
seviyesini yükselteceğini 

ve vatandaşları, ele 
alınan konular ile alakalı 

haberdar edecektir.
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Şeffafmetre bünyesinde, Ştırptsa Belediyesi, 
değerlendirilen 11 belediyeden, 8. Olarak 
sıralanmıştır. Işbu belediyenin şeffaflık 
seviyesi % 56.78, başka bir şeffaflık 
Toplamda 118 üzerinden 67 puan alıyorum.
te perkhethet sakte

Aşağıda, Sütunlere göre puanlama çizelgesi 
mevcuttur, ve aynı zamanda denetlemenin 
ile araştırmanın yapılıdığı her bir Sütun için 
elde edilen bilgileri göreceksiniz.  

Ştırptsa

56.78%
67 PUAN

PC02
Sticky Note
Besoj duhet te kontrollohet edhe ky paragraf, per shkak se keshtu ka qen ne Word File



ŞTIRPTSA

30

30
28

12

23.25

7.5

13.1313.07

Belediye Meclisi Başkanın ofisi Mali konular Halkla istişare



69

2018 BELEDİYE ŞEFFAFMETRESİ

  Belediye Meclisi için göstergeler: 

PUAN

1.Oturumların çağırılması için gerekli malzemeler yayımlandı 
mı (geçen oturum tutanakları, gündem noktaları, görüşülecek 
malzemeler)?

2

2.Görüşülen, onaylanan yönetmeliklere ve oylama şekli ile 
ilişkin bir veri tabanı, yayınlama veya erişimin sağlandığı  
herhangi bir mekanizma var mıdır?

1

3. Belediye Meclisi üyelerinin özgeçmişi, iletişim bilgileri ve 
yetkileri ile ilişkin verilen yayınlandı mı? 0
4. Belediye hakkında bir kimik olarak hizmet eden internet 
sayfasının ana sayfasında yer alan verilerle kısa bir tarihçe var 
mıdır? 

2

5.  Vatandaşların Yasama süreci, siyaset yapma ve karar alma 
süreçleri ile ilişkin bilgi edinebilmeleri için bu bilgilere kolayca 
ulaşılabilir mi? 

2

6. Meclis yönetmeliği gereğince belirtilen sürede ve öngörülen 
yerlerde: en yoğun olan yerlere kamu ilanlar, basın ve internet 
sayfasında, oturumlar hakkında vatandaşlara bildiri yapıldı mı? 

2

7. Komite oturumlara halka açık mıdır? 2
8. Belediyenin kamu kurumlar (okul öncesi kurumlar, sağlık 
ocakları vd.) ile ilişkin iletişim ve bilgiler kolayca bulunabilir mi? 2
9. Yasa ile öngürülen düzenli tüm (10 oturum) oturumlar yapıldı 
mı? 2

10. Belediyenin organogramı halka açık mıdır? 0
11. BM oturumları Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gözetlenir 
mi? 2

12. Meclis Çalışma Planını yayınladı mı? 2

13. BM Şeffaflık Eylem Planı varmıdır ve yayınlandı mı? 0
14. Meclis oturumları bittikten sonra video bağlantıları 
yayınlanır mı? 2

15. BM Taslak yönetmelik ve planlarına erişim var mıdır? 2

16. Tutanaklara erişim var mıdır?  2

17. Gündeme erişim var mıdır? 2

18. BM Yönetmelik ve kararlarına erişim var mıdır? 2

19. Oturumlar halka açık mıdır? 2
20. Meclis oturumları canlı olarak yayınlanır mı, evet ise hangi 
platforma? 0

     Başkan dairesi göstergeleri

1. Başkanın ve müdürlerin özgeçmiş ayrıntıları (e-mail, iletişim 
no., özgeömiş vd.) yayınlandı mı? 2
2. AB entegrasyonu ile ilişkin konular  üzere ve sürecin 
belediyeye etkisi ile ilgili bilgiler var mıdır? 0

3. İş ilanları ve kriterleri vatandaşlara açık ve şeffaf mıdır? 2
4. Resmi belgelere erişim koordinatörü ayrıca talep sayısı ve 
bunların işlendiği bir veri tabanı var mıdır? 0
5. Vatandaşlardan gelen taleplerin ve bu taleplerin durumunun 
kaydedildiği bir mekanizma var mıdır (haka açık mıdır)? 0

6 . Resmi belgelere erişim cevapları hangi düzeydedir? 0

7. Belediyenin gelişim planları yayınlandı mı? 0

8. Başkanın Çalışma Planı? 0

9. Altı aylık çalışma raporu yayınlandı mı? 0

10. Başkanın raporu Meclis ve Komisyonlarda gerçekleşti mi 
(yılda 2 defa olmak üzere çalışma raporu)? 2
11. Müdürlerin raporları öngörüldüğü gibi meclis ve 
komisyonlarda yapıldı mı? 2

12. Belediyede cinsel taciz yönetmeliği var mıdır? 0
13. Belediyenin internet sayfası tüm resmi dillerde erişilebilir 
midir? 2
14. Belediye Başkanı kararları kamuya açık ve erişilebilir 
midir? 2

15. Başkanın haftalık ziyaretleri hakkında bilgiler var mıdır? 2

   Belediye finansları hakkında göstergeler

1. Belediyeni n kamu borçları ve firmaların belediyeye yönelik 
borçları halka açık mıdır? 2
2. Üç aylık harcamalar ile ilişkin yasal süre içerisinde Mecliste 
tartışmalar düzenlendi mi? 2
3. Belediye tarafından kiraya verilen mülkiyetler listesi 
yayınlandı mı? 0
4. Vatandaşlardan gelen bütçeyle ilişkin önerilerinin 
kaydedildiği herhangi bir mekanizma var mıdır? 0
5. Vatandaşlar Maliyet Komitesi oturumlarına katılım için ne 
şekilde bilgilendirilir? 2
6. BM tarafından onaylanan bütçesel değişiklikler konusunda 
bilgiler erişilebilir midir? 2
7. Vatandaşların bütçesel taleplerine yönelik belediyenin 
cevapları hakkında herhangi bir bilgi var mıdır? 0

8. Belediyenin özgelirleriyle ilgili veriler var mıdır? 0

  Halkla istişare göstergeleri 

1. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve yönlendirilmesinin 
gözetimi ne şekilde yapıldı? 0

2.  “Open Data” istatistik verilerin açılışı yapıldı mı? 0
3. STK ile anlaşma yayınlamaları ile ilgili bilgi var mıdır ve nasıl 
bulunabilir? 2

4. Belediye sosyal ağları düzenli olarak kullanır mı? 2
5. Yerel birlikler oluşturuldu mu ve onlarla ilgili halka açık 
bilgiler var mıdır? 0
6. Bilgilendirme yetkilisi ve dairesinin iletişim bilgileri 
yayınlandı mı? 0

7. Vatandaşlar için ücretsiz doğrudan bir hat var mıdır? 0
8. Kurum hizmetleri tarafından halka sunulan hizmetler 
hakkında ayrıntılı bir listesi var mıdır? 0
9. Kamu ve bütçe dinletileri ile ilişkin vatandaşlar için takibi 
malzemeler var mıdır? 0

10. Malzemeler tüm resmi dillere tercüme edilir mi? 2
11. Kamu oturum bildirileri geleneksel şekilde de yapılır mı? 
Eğer evet ise ne şekilde? 2
12. Yasaların öngördüğü şekilde kamu oturumları düzenlendi 
mi? 2

13. İnternet sayfasının baş sayfasında etkinlikler yayınlanır mı? 2
14. Şeffaflık raporları yayınlanır mı (ilgili belediye için sivil 
toplumun diğer akterleri  veya diğerleri tarafından gerçekleşen)? 0
15. Kamu istişareleri ve bütçe dinletileri tartışmalarından 
raporlar yayınlanır mı? 0

16. Sivil toplum kuruluşlar ile görüşmeler yapılır mı? 2
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İLERLEME Ştırptsa belediyesi, halkla istişareler, gündemin ve gerekli belgelerin eklenmesi 

konusunda, vatandaşları zamanında bilgilendirme konusunda şeffaflık 

yansıtmaktadır.

Yasa ile öngörülen bütün düzenli toplantıları gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde 

Meclis Toplantıları ve komitelerin toplantıları halka açıktır. Söz konusu 

toplantılarda, işbu kurumun çalışmalarını takip eden STK’lar da katılır. Meclis 

Toplantıların vidyoları, web Site’de eklenmiş vaziyettedir. Belediye’nin, yasama 

yürütme ve karar alma süreçleri ile alakalı, gerekli bilgileri paylaşmaktadır. 

Meclisin çalışma planı, yönerge taslakları, tutanaklar, yönergeler ve kararlar, 

ilgilenenler için ulaşılır vaziyettedir.     

Ştırptsa belediyesi, tarihçesini paylaşmaktadır. Web site’de, belediyenin 

kurumları iletişim bilgilerine yer verilmektedir.

GERILEME Ştırptsa Belediyesi, veri tabanın kaydedilmesi, elden geçirilen, onaylanan ve 

oylanan yönergelerin mekanizmasına sahip değil. Bu gösterge, işbu belediyenin 

sadece 1 puan ile değerlendirilmesine neden oldu. Bu bilgiler, tutanaklarda 

bulunabilir.

Belediye’de eksik olan şeylerden ikisi; organogram ve şeffaflık planı. Belediye 

Meclisi üyelerin biografileri veiletişim bilgileri mevcut değildir. Aynı zamanda, 

Ştırptsa belediyesi, Meclis Toplantılarını canlı yayınlamamaktadır.

Belediye Meclisi Sütunüde, Ştırpsta Belediyesi 20 
göstergeden maksimum seviyeye ulaşarak, 15 puan elde 
etti. Göstergelerden birisi, bir puan ile değerlendirildi, 
diğer dördünde ise sıfır puan aldı. Diğer taraftan ise, 
işbu belediye bu Sütun bünyesinde maksimumu 40 olan 
puanlardan, 31 puan elde etti.     
 

Belediye Meclisi 

31

ŞTIRPTSA
Belediyesi
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İLERLEME Belediye Başkanın ve müdürlerin biografileri açısından, Ştırptsa Belediyesi 

yeterince şeffaftır. Aynı şekilde, ilgilenenlerin Başkanın ve müdürlerin, Meclise 

ve komisyonlara verdikleri raporlara ulaşmaları mümkündür. Aynı zamanda, 

Başkanın kararları ve haftalık ziyaretleri paylaşılmaktadır. 

Alım ilanları ve belirlenen kriterler açısında da, şeffaflık mevcuttur. Belediyenin 

sitesi, kullanılan dillerin tamamına belgeleri tercüme etmiştir.

GERILEMELER Ştırptsa Belediyesi, cinsel tacizler için ayrı bir yönergeye sahip değildir, ama 

davranış kodu bünyesinde, bu konuya değinen ayrı bir kısmı vardır.

AB Entegrasyon konuları ve bukonuların belediyeye etkisi ile alakalı bilgileri 

paylaşmamaktadır. Resmi Belgelere ulaşma koordinatörü için de gerekli olan 

bilgiler yer almamaktadır. Aynı şekilde, vatandaşların dilekçelerini takip ettirici 

mekanizmasına da sahip değildir. Ştırptsa Belediyesi, gelişim için çalışma planın 

paylaşılmasında gerileme yaşamaktadır. Aynı şekşlde, Başkanın çalışma planı 

ve çalışmaların altı aylık planı da paylaşılmış değildir.      

15 göstergeden, 7’si için Başkanın Ofisi maksimum 
seviyeye ulaşarak, en ileri seviye puanlara sahip olmuştur. 
Göstergelerin birinde 1 puan alıp, diğer 8 göstergede 
sıfır puan almıştır. Farklı şekilde açıklanacaksa, Ştırptsa 
belediyesi, işbu Sütunde 30 puandan, 14 puan aldı. 

Başkanın Ofisi 

14

ŞTIRPTSA
Belediyesi
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İLERLEMELER Graçanitsa Belediyesi, Mali Rapor bünyesinde borçlarını da paylaşmıştır. Aynı 

zamanda, u belediye üç aylık masraflar için gerekli tartışmaları gerçekleştirmiştir. 

Belediye, aynı şekilde, Meclis tarafından onaylanan bütçe değişikliklerini de 

onaylamıştır. 

Web site ve kendileri için ulaşılır olan şekiller aracılığıyla, vatandaşlar mali konular 

komitesi toplantıları için haberdar olurlar. 

GERILEMELER Graçanitsa Belediyesi, kendisinden kiralık olarak alınan mülklerin listesini 

paylaşmadı. Aynı şekilde, Belediyenin hür girdileri de gerekli bilgilere sahip 

değildir.

Vatandaşların bütçe ile alakalı önerilerin kaydedilmesi için gerekli mekanizmaya 

sahip olmayıp, bundan dolayı dilekçelere verilen cevaplar da ulaşılamazdır.

Mali Konular Sütunünde, Ştirptsa Belediyesi, 8 göstergeden 
4’ü için en yüksek puanları aldı, diğer 4’ü için ise sıfır puan 
aldı. İşbu Sütunde, maksimumu 16 olan puandan, Ştırptsa 8 
puan biriktirdi.

Mali Konular

8

ŞTIRPTSA
Belediyesi
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İLERLEME Ştırptsa Belediyesi düzenli olarak sosyal medyayı ve vatandaşları haberdar 
etme geleneksel metotları kullanmakta. Bu beldiye, STK’lar ile gerçekleştirdiği 
görüşmeleri ve imzaladığı iyi niyet antlaşmalarını paylaşır. Faaliyetlerini bu 
belediye, Web Sitesinde paylaşır ve paylaşılan her şey kullanılan resmi dillere 
tercüme edilmiş vaziyettedir.

Ştırptsa Belediyesi, Halkla İstişareleri, yasanın öngördüğü şekilde icra etmiştir, 
yani yılda en az iki kez icra etmiştir.

GERILEMELER Vatandaşların şikayetlerin gerekli makamlara aktaılması konusunda, Ştırptsa 
Belediyesinin konumu gerektiği gibi değildir. Open Data olarak adlandırılan, 
istatiksel verileri açık değildir. Bilgilendirme yetkilisinin iletişim numarası 
paylaşılmamaktadır. Belediye’nin ücretsiz telefon hattı yoktur, aynı şekilde bütçe 
tartışmaları ile alakalı rapor da sunmuş değildir. Ştırptsa Belediyesi, Yerel Yönetim 
sürecini tamamlamış değildir ve iletişim bilgileri de paylaşmış değildir. Kurumun, 
vatandaşlara sunduğu hizmetlerin listesi de eksiktir.  Bu belediye, denetleyici 
STK’ların şeffaflık raporlarını da paylaşmış değildir.

Halkla İstişarelerin 4. Sütunünde, bu belediye 
değerlendirmeye tabi tutulan 16 göstergeden, 7’si için 
maksimum değerlendirildi, diğer 9’u için de sıfır puan 
aldı. Bu Sütunde tamamı 32 olan puandan, Ştırptsa 
Belediyesi, 14 puan elde etti.

Halkla İstişare 

14

ŞTIRPTSA
Belediyesi
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KDİ, Ştırptsa Belediyesine, vatandaşlar ile şeffaflığı ilerletmesini 
önermektedir. Önerilerden birisi, belediyede ki gelişmeler ile alakalı 
Web Site’de mevcut olan bilgileri tazelemesidir. Aynı şekilde KDİ, 
belediyeye vatandaşların halkla istişarelere katılımını arttırması 
için tedbirleri almasını önermektedir. Bunun için etkili bir tedbir, 
vatandaşların teşkilatlanmaları için, yerel konseylerin aktif hale 
getrilmesidir. 

Ştırptsa 
belediyesi 
önerileri 

Önerilerden birisi, 
belediyede ki gelişmeler 

ile alakalı Web Site’de 
mevcut olan bilgileri 

tazelemesidir.
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Graçanista belediyesinde şeffaflık 

Şeffafmetre bünyesinde, seçilen 
belediyelerden, Graçanitsa dokuzuncu en 
şeffaf belediye olarak sıralandı. Seçilen 59 
göstergeye riayet ederek, şeffaflık seviyesi 
% 54.24 olduğu değerlendirildi. Toplam 118 
puandan, 64 puan almıştır. 

Aşağıda, Sütunlere göre puanlama verilerini 
çizelgede bulabilirsiniz. Aynı şekilde, 
araştırmaların ve denetlemenin yapıldığı bütün 
Sütunler için elde edilen veriler yer almaktadır.

Graçanista

52.24%
64 PUAN
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  Belediye Meclisi için göstergeler:  

PUAN

1.Oturumların çağırılması için gerekli malzemeler yayımlandı 
mı (geçen oturum tutanakları, gündem noktaları, görüşülecek 
malzemeler)?

2

2.Görüşülen, onaylanan yönetmeliklere ve oylama şekli ile 
ilişkin bir veri tabanı, yayınlama veya erişimin sağlandığı  
herhangi bir mekanizma var mıdır?

0

3. Belediye Meclisi üyelerinin özgeçmişi, iletişim bilgileri ve 
yetkileri ile ilişkin verilen yayınlandı mı? 0
4. Belediye hakkında bir kimik olarak hizmet eden internet 
sayfasının ana sayfasında yer alan verilerle kısa bir tarihçe var 
mıdır? 

2

5.  Vatandaşların Yasama süreci, siyaset yapma ve karar alma 
süreçleri ile ilişkin bilgi edinebilmeleri için bu bilgilere kolayca 
ulaşılabilir mi? 

0

6. Meclis yönetmeliği gereğince belirtilen sürede ve öngörülen 
yerlerde: en yoğun olan yerlere kamu ilanlar, basın ve internet 
sayfasında, oturumlar hakkında vatandaşlara bildiri yapıldı mı? 

2

7. Komite oturumlara halka açık mıdır? 2
8. Belediyenin kamu kurumlar (okul öncesi kurumlar, sağlık 
ocakları vd.) ile ilişkin iletişim ve bilgiler kolayca bulunabilir mi? 2
9. Yasa ile öngürülen düzenli tüm (10 oturum) oturumlar yapıldı 
mı? 2

10. Belediyenin organogramı halka açık mıdır? 0
11. BM oturumları Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gözetlenir 
mi? 2

12. Meclis Çalışma Planını yayınladı mı? 2

13. BM Şeffaflık Eylem Planı varmıdır ve yayınlandı mı? 0
14. Meclis oturumları bittikten sonra video bağlantıları 
yayınlanır mı? 0

15. BM Taslak yönetmelik ve planlarına erişim var mıdır? 2

16. Tutanaklara erişim var mıdır?  2

17. Gündeme erişim var mıdır? 2

18. BM Yönetmelik ve kararlarına erişim var mıdır? 2

19. Oturumlar halka açık mıdır? 2
20. Meclis oturumları canlı olarak yayınlanır mı, evet ise hangi 
platforma? 0

    Başkan dairesi göstergeleri

1. Başkanın ve müdürlerin özgeçmiş ayrıntıları (e-mail, iletişim 
no., özgeömiş vd.) yayınlandı mı? 0
2. AB entegrasyonu ile ilişkin konular  üzere ve sürecin 
belediyeye etkisi ile ilgili bilgiler var mıdır? 1

3. İş ilanları ve kriterleri vatandaşlara açık ve şeffaf mıdır? 2
4. Resmi belgelere erişim koordinatörü ayrıca talep sayısı ve 
bunların işlendiği bir veri tabanı var mıdır? 0
5. Vatandaşlardan gelen taleplerin ve bu taleplerin durumunun 
kaydedildiği bir mekanizma var mıdır (haka açık mıdır)? 0

6 . Resmi belgelere erişim cevapları hangi düzeydedir? 0

7. Belediyenin gelişim planları yayınlandı mı? 0

8. Başkanın Çalışma Planı? 0

9. Altı aylık çalışma raporu yayınlandı mı? 0

10. Başkanın raporu Meclis ve Komisyonlarda gerçekleşti mi 
(yılda 2 defa olmak üzere çalışma raporu)? 2
11. Müdürlerin raporları öngörüldüğü gibi meclis ve 
komisyonlarda yapıldı mı? 2

12. Belediyede cinsel taciz yönetmeliği var mıdır? 0
13. Belediyenin internet sayfası tüm resmi dillerde erişilebilir 
midir? 2
14. Belediye Başkanı kararları kamuya açık ve erişilebilir 
midir? 2

15. Başkanın haftalık ziyaretleri hakkında bilgiler var mıdır? 2

   Belediye finansları hakkında göstergeler

1. Belediyeni n kamu borçları ve firmaların belediyeye yönelik 
borçları halka açık mıdır? 2
2. Üç aylık harcamalar ile ilişkin yasal süre içerisinde Mecliste 
tartışmalar düzenlendi mi? 2
3. Belediye tarafından kiraya verilen mülkiyetler listesi 
yayınlandı mı? 0
4. Vatandaşlardan gelen bütçeyle ilişkin önerilerinin 
kaydedildiği herhangi bir mekanizma var mıdır? 0
5. Vatandaşlar Maliyet Komitesi oturumlarına katılım için ne 
şekilde bilgilendirilir? 2
6. BM tarafından onaylanan bütçesel değişiklikler konusunda 
bilgiler erişilebilir midir? 2
7. Vatandaşların bütçesel taleplerine yönelik belediyenin 
cevapları hakkında herhangi bir bilgi var mıdır? 0

8. Belediyenin özgelirleriyle ilgili veriler var mıdır? 0

  Halkla istişare göstergeleri  

1. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve yönlendirilmesinin 
gözetimi ne şekilde yapıldı? 0

2.  “Open Data” istatistik verilerin açılışı yapıldı mı? 0
3. STK ile anlaşma yayınlamaları ile ilgili bilgi var mıdır ve nasıl 
bulunabilir? 2

4. Belediye sosyal ağları düzenli olarak kullanır mı? 2
5. Yerel birlikler oluşturuldu mu ve onlarla ilgili halka açık 
bilgiler var mıdır? 1
6. Bilgilendirme yetkilisi ve dairesinin iletişim bilgileri 
yayınlandı mı? 2

7. Vatandaşlar için ücretsiz doğrudan bir hat var mıdır? 0
8. Kurum hizmetleri tarafından halka sunulan hizmetler 
hakkında ayrıntılı bir listesi var mıdır? 2
9. Kamu ve bütçe dinletileri ile ilişkin vatandaşlar için takibi 
malzemeler var mıdır? 0

10. Malzemeler tüm resmi dillere tercüme edilir mi? 2
11. Kamu oturum bildirileri geleneksel şekilde de yapılır mı? 
Eğer evet ise ne şekilde? 2
12. Yasaların öngördüğü şekilde kamu oturumları düzenlendi 
mi? 2

13. İnternet sayfasının baş sayfasında etkinlikler yayınlanır mı? 2
14. Şeffaflık raporları yayınlanır mı (ilgili belediye için sivil 
toplumun diğer akterleri  veya diğerleri tarafından gerçekleşen)? 0
15. Kamu istişareleri ve bütçe dinletileri tartışmalarından 
raporlar yayınlanır mı? 0

16. Sivil toplum kuruluşlar ile görüşmeler yapılır mı? 2
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İLERLEME Graçanitsa Belediyesi, planlanan görüşmeler için, vatandaşları zamanında 

bilgilendirme ve gündemi ile gerekli evrakları yayımlama konusunda iyi işler 

yapmış. Belediye Meclisi aynı şekilde, bütün yıl boyunca bütün toplantılarını 

gerçekleştirmiş. Denetlemeci derneklerin katıldıkları toplantılar ve komite 

görüşmeleri halka açık olarak düzenlenmiştir. Belediye, kendi sitesinde 

tarihçesini ve belediyenin kamu kuruluşların iletişim araçlarını eklemiştir. 

Belediye yönerge taslaklarına, belediye meclisi planlarına, tutanaklara, 

gündeme ve yönergeler ile kararlara ulaşımı kolaylaştırmıştır. 

GERILEMELER 7 göstergede, gerekli bilgilendirmeden dolayı, Graçanitsa belediyesi sıfır puan 

aldı. Bu göstergelere belediye organogramı eksikliği dahildir. (1.Sütun, 10. 

Gösterge). Belediye aynı zamanda, şeffaflık planını da paylaşmış değildir (13. 

Gösterge). Belediye meclisi biografileri eksikliği farkedilmekte (3. Gösterge). 

Vatandaşların haberdar olmaları için, yasama, yürütme ve karar alma süreçleri 

için gerekli bilgiler yer almamaktadır (5. Gösterge). Aynı şekilde, oylama süreci 

için, elden geçirilmiş ve onaylanmış yönergeler için de gerekli bilgiler veri tabanı 

da yer almamaktadır (2. Gösterge). 20. Gösterge için bu belediye sıfır puan aldı, 

çünkü belediyenin toplantıları canlı yayınlanmamaktadır. Hatta toplantıların 

gerçekleştirilmesinden sonra da, çekimlerin bulunabilecekleri linkler yoktur 

(14. Gösterge). 

Belediye Meclisi Sütunünde, 20 göstergeden, bu belediye 
maksimum olan 13 puan aldı. Diğer 7 gösterge sıfır puan 
aldı. İşbu Sütunde maksimum değerinden, Toplam 40 
üzerinden değer (te perkthehet sakte)Graçanitsa 26 puan 
aldı. 

Belediye Meclisi – 30 puandan 
22.50 puan aldı 

26

GRAÇANİTSA 
Belediyesi
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İLERLEME Başkanın ofisi, şeffaflık seviyesi, alımların ilan edilmesi ve kullanılan kriterler 

konusunda, iyi durumda. Aynı şekilde, başkanın kararları ve haftalık ziyaretleri 

kamuoyu ile paylaşılır. Başkanın meclise ve komisyonlara rapor vermesi ve 

müdürlerin de meclise ve komisyonlara rapor vermeleri hususunda bu ofisin 

durumu iyidir. Belediye’nin web sitesi, bu belediyede kullanılan bütün dillerde 

ulaşılır haldedir.

GERILEMELER AB üyeliği ve sürecin belediyeye etkisi açısından, işbu belediye kısmi başarlı 

olarak değerlendirilmiştir. Denetleme boyunca, işbu bilgilere kısmen ulaşılmıştır. 

Belediye’nin sıfır puan aldığı konular şunlardır: başkanın ve müdürlerin biografik 

detayları, resmi belgelere ulaşım koordinatörü ve vatandaşların gönderdikleri 

evraklar hususu, vatandaşların dilekçelerini kaydetme mekanizması ve 

dilekçelerin statüsü ve de bu konular ile alakalı belediyenin cevapları. Eksik olan 

hususlar ise, belediyenin gelişim planları, başkanın çalışma planı ve altı aylık 

rapor. Diğer belediyelerin çoğunda olduğu gibi, Graçanitsa belediyesinde de aynı 

şekilde, cinsel taciz yönergesi bulunmamaktadır.

Başkanın ofisi ile alakalı olan 15 göstergeden, Graçanitsa 
belediyesi, 7’si için maksimum puanı aldı. Göstergelerin 
1’inde bir puan alırken, diğer 7’sinde sıfır puan almıitır. 
Farklı şekilde açıklanacaksa, maksimum değeri 30 olan 
puanlardan, Graçanitsa’daki başkanın ofisi 13 puan 
almıştır. 

Başkanın Ofisi 

13

GRAÇANİTSA 
Belediyesi
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İLERLEME Belediyenin borçlarını kamuoyu ile paylaşma konusunda, Graçanitsa’nın 

konumu iyi, ve bunlar mali raporlarda bulunabilir. Aynı şekilde bu belediye, üç 

aylık harcamalar için gerekli tartışmaları yasal zaman sınırlaması içerisinde 

gerçekleştirmiştir. Belediye aynı şekilde, meclis tarafından onaylanan bütçe 

değişikliklerini de onaylamıştır. Web site ve düer kendilerin ulaşabilecekleri  

araçlar ile, vatandaşlar finans komitesinin toplantıları için haberdar edilir.

GERILEMELER Graçanitsa belediyesi, kendisinin kiralık aldığı mülklerin listesini yayımlamamıştır. 

Aynı şekilde, hür girdileri için de yayımladığı bilgileri yoktur. Vatandaşların, bütçe 

konusunda önerilerin kayedilmesi hususunda gerekli mekanizmaya ve işbu 

dilekçelere karşı belediyenin cevapları için bilgi paylaşmamaktadır.

Mali konular Sütunünde şeffaflığı olçen 8 göstergeden, 
4’ü maksimum puan alarak, diğer 4’ü sıfır puan aldı. 
Bu Sütunde göstergelerin en yüksek değeri 16 iken, 
Graçanitsa 8 puan aldı.

Mali Konular 

8

GRAÇANİTSA 
Belediyesi
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İLERLEME Graçanitsa belediyesi, sosyal medyayı kullanma konusunda, iyi durumda.

Aynı şekilde, olumlu değerlendirmenin yapıldığı hususlardan birisi de, STK’lar 
ile yapılan görümeler ve kendleri ile gerçekleştirilen İyi Niyet Antlaşmalarıdır. 
Graçanitsa, yasanın öngördüğü şekilde, halkla istişarleri organize etti. İşbu 
belediye, kullanılan yerel dillerde ki bütün belgeleri ulaşılır hale getirmiştir.  

 

GERILEMELER Open Data olarak adlandırılan, istatistiksel verilerin açık hale getirilmesi 
konusunda Graçanitsa belediyesi gerileme kaydetti. Vatandaşların şikayetlerin 
yönlendirilmesi konusunda,bilgi paylaşmayıp, ücretsiz telefon hattına da sahip 
değildir. Aynı şekilde, işbu belediyenin web sitesinde, bilgilendirme yetkilisinin 
iletişim bilgileri yer almamaktadır. Diğer STK’ların şeffaflık raporları, bu belediye 
web sitesinde yayımlamamıştır. Halkla istişareler ve bütçe görüşmeleri için, 
gerekli belgeleri veya rapor sunmamıştır. 

Belediye, Yerel Yönetimleri teşkilatlamamıştır, bunu ise geçen dönemden aldığı 
bilgilere sahip olmasına rağmen yapmamıştır. Bundan dolayı sadece bir puan ile 
değerlendirildi.

Halkla istişareler Sütunü bünyesinde ölçülen 16 
göstergeden, 9’u için maksimum puan elde etmiştir.
Bu göstergelerden 7’si olumsuz sonuçlar verip, sıfır 
puan almıştır. Bu Sütunde tamamı 32 olan puandan, bu 
belediye 17 puan elde etti.

Halkla İstişare

17

GRAÇANİTSA 
Belediyesi
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KDİ’nin, Graçanitsa Belediyesi için önerisi, Web sitenin yeni bilgiler 
ile tazelenmesidir. Bakanlık tarafından onaylanan Web site, tek resmi 
site olmalı, çünkü bu şekilde, haberleşmenin yanlış yönlendirilmesi 
önlenecektir. Belediyenin ücretsiz hatta sahip olması gerekmektedir. 
Vatandaşların bir çoğu köylerde yaşadıklarından dolayı, ulaşım 
eksikliği farkedilmekte, bu hat belediye ile iletişimi kolaylaştıracaktır. 
Bir diğer öneri de, belediye yetkililerin, özellikle müdürlerin iletişim 
bilgilerin paylaşılmalarıdır. Diğer öneri ise, Graçanitsa belediyesinde 
gerçekleştirilen Meclis Toplantılarında medyanın mevcudiyetidir. 

Graçanitsa 
Belediyesi 
Önerileri 

Belediyenin ücretsiz 
hatta sahip olması 

gerekmektedir. 
Vatandaşların bir 

çoğu köylerde 
yaşadıklarından 

dolayı, ulaşım eksikliği 
farkedilmekte, bu hat 
belediye ile iletişimi 
kolaylaştıracaktır. 
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Obiliç Belediyesi şeffafmetre için seçilen 
belediyeler arasından dokuzuncu olarak 
sıralanmayı başarmıştır. Toplam olan 118 
puandan, Obiliq Belediyesi  toplam 63 puan 
almıştır.

Seçilen 59 göstergeden, şeffaflık seviyesi % 
53.39’dir. 

Devamda gözetim ve araştırmanın yapıldığı 
herbir sütun için bulgular ayrılmıştır. 

Aşağıda, Sütunlere göre verilerin 
paylaşıldığı çizelgeye ulaşabilirsiniz, aynı 
şekilde orda denetlemenin ve araştırmanın 
yapıldığı Sütunler yer almaktadır.

Obiliç

53.39%
63 PUAN



OBİLİÇ
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Belediye Meclisi Başkanın ofisi Mali konular Halkla istişare
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  Belediye Meclisi için göstergeler:  

PUAN

1.Oturumların çağırılması için gerekli malzemeler yayımlandı 
mı (geçen oturum tutanakları, gündem noktaları, görüşülecek 
malzemeler)?

1

2.Görüşülen, onaylanan yönetmeliklere ve oylama şekli ile 
ilişkin bir veri tabanı, yayınlama veya erişimin sağlandığı  
herhangi bir mekanizma var mıdır?

1

3. Belediye Meclisi üyelerinin özgeçmişi, iletişim bilgileri ve 
yetkileri ile ilişkin verilen yayınlandı mı? 1
4. Belediye hakkında bir kimik olarak hizmet eden internet 
sayfasının ana sayfasında yer alan verilerle kısa bir tarihçe var 
mıdır? 

0

5.  Vatandaşların Yasama süreci, siyaset yapma ve karar alma 
süreçleri ile ilişkin bilgi edinebilmeleri için bu bilgilere kolayca 
ulaşılabilir mi? 

2

6. Meclis yönetmeliği gereğince belirtilen sürede ve öngörülen 
yerlerde: en yoğun olan yerlere kamu ilanlar, basın ve internet 
sayfasında, oturumlar hakkında vatandaşlara bildiri yapıldı mı? 

1

7. Komite oturumlara halka açık mıdır? 2
8. Belediyenin kamu kurumlar (okul öncesi kurumlar, sağlık 
ocakları vd.) ile ilişkin iletişim ve bilgiler kolayca bulunabilir mi? 1
9. Yasa ile öngürülen düzenli tüm (10 oturum) oturumlar yapıldı 
mı? 2

10. Belediyenin organogramı halka açık mıdır? 0
11. BM oturumları Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gözetlenir 
mi? 2

12. Meclis Çalışma Planını yayınladı mı? 2

13. BM Şeffaflık Eylem Planı varmıdır ve yayınlandı mı? 0
14. Meclis oturumları bittikten sonra video bağlantıları 
yayınlanır mı? 0

15. BM Taslak yönetmelik ve planlarına erişim var mıdır? 2

16. Tutanaklara erişim var mıdır?  2

17. Gündeme erişim var mıdır? 2

18. BM Yönetmelik ve kararlarına erişim var mıdır? 1

19. Oturumlar halka açık mıdır? 2
20. Meclis oturumları canlı olarak yayınlanır mı, evet ise hangi 
platforma? 0

    Başkan dairesi göstergeleri

1. Başkanın ve müdürlerin özgeçmiş ayrıntıları (e-mail, iletişim 
no., özgeömiş vd.) yayınlandı mı? 2
2. AB entegrasyonu ile ilişkin konular  üzere ve sürecin 
belediyeye etkisi ile ilgili bilgiler var mıdır? 0

3. İş ilanları ve kriterleri vatandaşlara açık ve şeffaf mıdır? 2
4. Resmi belgelere erişim koordinatörü ayrıca talep sayısı ve 
bunların işlendiği bir veri tabanı var mıdır? 1
5. Vatandaşlardan gelen taleplerin ve bu taleplerin durumunun 
kaydedildiği bir mekanizma var mıdır (haka açık mıdır)? 0

6 . Resmi belgelere erişim cevapları hangi düzeydedir? 2

7. Belediyenin gelişim planları yayınlandı mı? 0

8. Başkanın Çalışma Planı? 0

9. Altı aylık çalışma raporu yayınlandı mı? 2

10. Başkanın raporu Meclis ve Komisyonlarda gerçekleşti mi 
(yılda 2 defa olmak üzere çalışma raporu)? 0
11. Müdürlerin raporları öngörüldüğü gibi meclis ve 
komisyonlarda yapıldı mı? 0

12. Belediyede cinsel taciz yönetmeliği var mıdır? 0
13. Belediyenin internet sayfası tüm resmi dillerde erişilebilir 
midir? 0
14. Belediye Başkanı kararları kamuya açık ve erişilebilir 
midir? 2

15. Başkanın haftalık ziyaretleri hakkında bilgiler var mıdır? 2

   Belediye finansları hakkında göstergeler

1. Belediyeni n kamu borçları ve firmaların belediyeye yönelik 
borçları halka açık mıdır? 2
2. Üç aylık harcamalar ile ilişkin yasal süre içerisinde Mecliste 
tartışmalar düzenlendi mi? 0
3. Belediye tarafından kiraya verilen mülkiyetler listesi 
yayınlandı mı? 2
4. Vatandaşlardan gelen bütçeyle ilişkin önerilerinin 
kaydedildiği herhangi bir mekanizma var mıdır? 0
5. Vatandaşlar Maliyet Komitesi oturumlarına katılım için ne 
şekilde bilgilendirilir? 2
6. BM tarafından onaylanan bütçesel değişiklikler konusunda 
bilgiler erişilebilir midir? 0
7. Vatandaşların bütçesel taleplerine yönelik belediyenin 
cevapları hakkında herhangi bir bilgi var mıdır? 1

8. Belediyenin özgelirleriyle ilgili veriler var mıdır? 2

  Halkla istişare göstergeleri

1. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve yönlendirilmesinin 
gözetimi ne şekilde yapıldı? 1

2.  “Open Data” istatistik verilerin açılışı yapıldı mı? 0
3. STK ile anlaşma yayınlamaları ile ilgili bilgi var mıdır ve nasıl 
bulunabilir? 2

4. Belediye sosyal ağları düzenli olarak kullanır mı? 0
5. Yerel birlikler oluşturuldu mu ve onlarla ilgili halka açık 
bilgiler var mıdır? 1
6. Bilgilendirme yetkilisi ve dairesinin iletişim bilgileri 
yayınlandı mı? 2

7. Vatandaşlar için ücretsiz doğrudan bir hat var mıdır? 0
8. Kurum hizmetleri tarafından halka sunulan hizmetler 
hakkında ayrıntılı bir listesi var mıdır? 2
9. Kamu ve bütçe dinletileri ile ilişkin vatandaşlar için takibi 
malzemeler var mıdır? 2

10. Malzemeler tüm resmi dillere tercüme edilir mi? 1
11. Kamu oturum bildirileri geleneksel şekilde de yapılır mı? 
Eğer evet ise ne şekilde? 2
12. Yasaların öngördüğü şekilde kamu oturumları düzenlendi 
mi? 0

13. İnternet sayfasının baş sayfasında etkinlikler yayınlanır mı? 2
14. Şeffaflık raporları yayınlanır mı (ilgili belediye için sivil 
toplumun diğer akterleri  veya diğerleri tarafından gerçekleşen)? 0
15. Kamu istişareleri ve bütçe dinletileri tartışmalarından 
raporlar yayınlanır mı? 0

16. Sivil toplum kuruluşlar ile görüşmeler yapılır mı? 2
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İLERLEME Obiliç Beledye Meclisi karar alma, siyaset yapma ve yasalar süreci ile ilişkin 

bilgilerin daha kolay bulunması yönünde ilerleme kaydetmiştir. 

Belediye Meclisin çalışma planı ve komiteleri yayınlanmıştır. Belediye Meclisi 

oturumları halka açıktır ve devamlı olarak STK ve gözetimciler de katılır. 

Obiliç Belediye Meclisi 2018 yılında öngörülen düzenli 10 oturumu düzenlendi.  

GERILEME Obiliç Belediye Meclisi bir puan ile değerlendirildi, yani diğer altı göstergeden 

kısmi olarak. Bu altı gösterge görüşme gündemlerinin tamamının yayınlanması 

ile ilgilidir (1.sütun, 1.gösterge), daha sonrasında görüşülen, onaylanan ve 

oylama şekliyle  yönetmeliklere erişimi sağlayan mekanizma (I. sütun, 2. 

gösterge), Belediye Meclisi üyelerinin özgeçmişi (I. sütun, 3. gösterge). BM 

oturumları için tüm çağırılarda gerileme var (I. sütun, 6. gösterge). Belediyenin 

internet sayfasında kamu kurumlarla ilgili iletişim bilgileri kısmi olarak yer 

alır (I. sütun, 8. gösterge) ayrıca BM yönetmelik ve kararları da (I. sütun, 18. 

gösterge). 

Beş göstergede puan alınmadı, şehir ile ilgili verilerle tarihçe eksikliği (I. sütun, 

4. gösterge), organogramın yayınlanması (I. sütun, 10. gösterge), şeffaflık planı 

(I. sütun, 13. gösterge), belediye meclisi video bağlantıları (I. sütun, 14. gösterge) 

ayrıca Belediye Meclisi oturumlarının canlı yayını (I. sütun, 20. gösterge). 

Obiliç Belediye Meclisi ölçülen toplam 20 göstergeden 9 
maksimum puan aldı.
Böylece, bu göstergelerin maksimum değeri olan toplam 
40 puandan Obiliç Belediyesi 24 puan aldı.  
 

Belediye Meclisi 

24

OBİLİÇ
Belediyesi
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2018 BELEDİYE ŞEFFAFMETRESİ

İLERLEME Obiliç Belediye Başkanı ofisi 15 göstergeden 7’sinde iyi durumdadır. Belediye 

başkanı ve müdürlerin iletilişm bilgileri ve özgeçmiş ayrıntılarının yayınlanmasında 

ilerleme var. Ayrıca istihdam kriterleri ve başvuru şekli zamanında ve ayrıntılı 

olarak yayınlanmıştır. Obiliç Belediyesi yasal süre içerisinde resmi belgelere 

erişim için tüm taleplere cevap vermiştir. İnternet sayfasında yayınlanan: kamu 

açık olan altı aylık çalışma raporu, Belediye başkanı kararları, aynısı başkanın 

haftalık ziyaretleri ile ilişkin bilgilerde de internet sayfasında ve sosyal ağlarda 

yayınlanır. 

GERILEME Obiliç Belediyesinde Başkan dairesi diğer sekiz göstergede en düşük puan ile 

değerlendirildi. Bu göstergeşer Avrupaya Entegrasyon dairesi ile ilişkin bilgi 

eksikliği (2.Sütun, 2.gösterge), vatandaşların taleplerinin yayınlanması (2.Sütun, 

5.gösterge), belediyenin gelişim planları (2.Sütun, 7.gösterge), başkanın çalışma 

planı (2.Sütun, 8.gösterge), Başkanın Meclisteki raporu (2.Sütun, 10.gösterge), 

belediye müdürlüklerin meclis ve komisyonlar raporları (2.Sütun, 11.gösterge), 

Cinsel taciz Yönetmeliğin hazırlanması (2.Sütun, 12.gösterge), ayrıca belediyenin 

Remis Dillerde internet sayfasına erişim (2.Sütun, 13.gösterge).

Obiliç belediyesinde başkan ofisi 15 göstergeden 7 
maksimum puan kaydetti. Daha doğrusu bu sütunda yer 
alan toplam 30 puandan 13 puan aldı. 

Başkanın ofisi 

13

OBİLİÇ 
Belediyesi
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İLERLEME Obiliç Belediyesinin kira ile aldığı mülkiyetlerin listesini yayınlamıştır. Özgelirlerle 

ilgili veriler kolayca bulunabilir. Ayrıca, vatandaşlar maliye komitesi toplantıları 

konusunda zamanında bilgilendirilirler. Bu göstergelerde en yüksek puanları 

almıştır. 

GERILEME Obiliç Belediyesi belediyenin kamu borcu ile ilişkin kısmi erişilebilirdir (III. 

Sütun, 1.gösterge). Vatandaşların bütçe ile ilişkin kayıt göstergesi de kısmen 

değerldnrilmiştir (III. Sütun, 4.gösterge). Meclisin üç aylık giderlerin tartışılmasının 

düzenlenmesi de en düşük puan almıştır (III. Sütun, 2.gösterge), BM tarafından 

onaylanan bütçe değişiklikleri için bilgi (III. Sütun, 6.gösterge), ayrıca vatandaşların 

bütçe taleplerine yönelik belediyenin cevabı ile ilişkin bilgi ile ilgili III. Sütun, 

7.gösterge).

Obiliç Belediyesi maliy şeffaflık konusunda toplam sekiz 
göstergeden en fazla üç puan ile değerlendi. Bu şekilde 
toplam 16 puandn 9 aldı. Diğer beş göstergede bu 
beeldiye kısmi veya olumsuz olarak değerlendirildi.  

Mali konular

9

OBİLİÇ
Belediyesi
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2018 BELEDİYE ŞEFFAFMETRESİ

İLERLEME Belediye vatandaşlardan gelen tüm talepleri müdürlükler tarafından 
görüşülmesini yönlendirmeyi başarmıştır. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının 
katılımı ve onlarla imzalanan anlaimalar ile ilişkin bilglerin kaydedilmesi ve 
yayınlanması bir diğer ilerlemedir.

Bildirilerin internet sayfasında yayınlanması dışında, belediye bildirileri 
geleneksel şekilde de ilan eder, örn: bildirilerin beledye binasına yerleştirilmesi, 
veya en yoğu yerlere asılması. Bilgilendirme yetkilisi ve dairesinin iletişim 
bilgilerin yayınlanmıştır. Kurumların halka sunduğu hizmetlerle ilgili ayrıntılı 
bir listesi var.

GERILEME Yerel Birliklerin oluşturulması ve bu süreçle ilgili ayrıntılı bilgiler (IV. sütun, 
5.gösterge) ayrıca tüm resmi dillerde malzemelerin tercümesi (IV. sütun, 
10.gösterge)birer puan aldı, yani kısmi olarak değerlendi, çünkü tüm malzemeleri 
sırpça’ya tercüme edilmemiştir. 

Ayrıca, Obiliç Belediyesi Open Data verilerin açılmasındaki eksiklikten dolayı sıfır 
puan aldı (IV. sütun, 2.gösterge), sosyal ağların kullanımı (IV. sütun, 4.gösterge, 
vatandaşlar için ücretsiz bir telefon hattı (IV. sütun, 7.gösterge), halkla istişareden 
raporların eksikliği (IV. sütun, 12.gösterge), sivil toplum tarafından şeffaflık 
raporlarının yayınlanmasındaki eksiklik (IV. sütun, 14.gösterge)ayrıca bütçe 
dinletilerinden raporların eksikliği (IV. sütun, 15.gösterge)

Obiliç Belediyesi bu sütunda ölçülen toplam 16 
göstergeden en fazla 8 puan aldı. Diğer bir değişle 
toplamda 32 puandan 17 puan almıştır.  

Halkla istişare

17

OBİLİÇ 
Belediyesi
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Obiliç Belediyesinde internet sayfasının yeniden yapılandırma ihtiyacı 
görülmektedir, ayrıca bilgilerin yerleştirilmesi şekli. Aşağıda mecburi 
olan birkaç öneriyi özetledik, bu şekilde belediyenin vatandaşlara 
yönelik şeffaflığın arttırılması hedeflenir. 
Yayınlanan kararların adladırmaları-kararlar sadece sayı ile 
yayınlanmıştır, özel isimle değil ve bu da vatandaşlar için bu kararları 
bulmalarını ve erişimini zorlaştırmaktadır. 
Genel olarak Belediye Meclisi çalışmaları ile ilgili bilgilerin 
yayınlanmasındaki atış. Görüşme çağırı ve gündemlerinin zamanında 
yayınlanması, Meclis üyeleri verilerinin tamamlanması ayrıca BM 
oturumlarından video bağlantılarının yayınlanacağı bir platform 
eksikliği.
Belediyenin resmi dillerinde tercüme edilen malzemelerin 
yayınlanması, burada Obiliçte yaşayan azınlık toplulukların dahil 
edilmesi kaçınılmaz ve mecburidir. 

Obiliç 
belediyesinin 
önerileri

Belediyenin resmi 
dillerinde tercüme 

edilen malzemelerin 
yayınlanması, burada 

Obiliçte yaşayan azınlık 
toplulukların dahil 

edilmesi kaçınılmaz ve 
mecburidir.
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Şeffafmetre bünyesinde, Mamuşa 
belediyesi, sıralama bünyesinde en 
son olarak yer almaktadır. Seçilen 59 
göstergeden, şeffaflık seviyesi % 27.12tür. 
Böylece, Mamusha Belediyesi, maksimum 
olan 118 puandan, 32 puan almıştır. 

Aşağıda, Sütunlere göre verilerin 
paylaşıldığı çizelgeye ulaşabilirsiniz, aynı 
şekilde orda denetlemenin ve araştırmanın 
yapıldığı Sütunler yer almaktadır.

Mamuşa

27.12%
32 PUAN
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  Belediye Meclisi için göstergeler: 

PUAN

1.Oturumların çağırılması için gerekli malzemeler yayımlandı 
mı (geçen oturum tutanakları, gündem noktaları, görüşülecek 
malzemeler)?

0

2.Görüşülen, onaylanan yönetmeliklere ve oylama şekli ile 
ilişkin bir veri tabanı, yayınlama veya erişimin sağlandığı  
herhangi bir mekanizma var mıdır?

0

3. Belediye Meclisi üyelerinin özgeçmişi, iletişim bilgileri ve 
yetkileri ile ilişkin verilen yayınlandı mı? 1
4. Belediye hakkında bir kimik olarak hizmet eden internet 
sayfasının ana sayfasında yer alan verilerle kısa bir tarihçe var 
mıdır? 

0

5.  Vatandaşların Yasama süreci, siyaset yapma ve karar alma 
süreçleri ile ilişkin bilgi edinebilmeleri için bu bilgilere kolayca 
ulaşılabilir mi? 

0

6. Meclis yönetmeliği gereğince belirtilen sürede ve öngörülen 
yerlerde: en yoğun olan yerlere kamu ilanlar, basın ve internet 
sayfasında, oturumlar hakkında vatandaşlara bildiri yapıldı mı? 

0

7. Komite oturumlara halka açık mıdır? 2
8. Belediyenin kamu kurumlar (okul öncesi kurumlar, sağlık 
ocakları vd.) ile ilişkin iletişim ve bilgiler kolayca bulunabilir mi? 0
9. Yasa ile öngürülen düzenli tüm (10 oturum) oturumlar yapıldı 
mı? 2

10. Belediyenin organogramı halka açık mıdır? 0
11. BM oturumları Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gözetlenir 
mi? 2

12. Meclis Çalışma Planını yayınladı mı? 0

13. BM Şeffaflık Eylem Planı varmıdır ve yayınlandı mı? 0
14. Meclis oturumları bittikten sonra video bağlantıları 
yayınlanır mı? 0

15. BM Taslak yönetmelik ve planlarına erişim var mıdır? 0

16. Tutanaklara erişim var mıdır?  1

17. Gündeme erişim var mıdır? 1

18. BM Yönetmelik ve kararlarına erişim var mıdır? 0

19. Oturumlar halka açık mıdır? 2
20. Meclis oturumları canlı olarak yayınlanır mı, evet ise hangi 
platforma? 2

    Başkan dairesi göstergeleri

1. Başkanın ve müdürlerin özgeçmiş ayrıntıları (e-mail, iletişim 
no., özgeömiş vd.) yayınlandı mı? 1
2. AB entegrasyonu ile ilişkin konular  üzere ve sürecin 
belediyeye etkisi ile ilgili bilgiler var mıdır? 0

3. İş ilanları ve kriterleri vatandaşlara açık ve şeffaf mıdır? 0
4. Resmi belgelere erişim koordinatörü ayrıca talep sayısı ve 
bunların işlendiği bir veri tabanı var mıdır? 1
5. Vatandaşlardan gelen taleplerin ve bu taleplerin durumunun 
kaydedildiği bir mekanizma var mıdır (haka açık mıdır)? 0

6 . Resmi belgelere erişim cevapları hangi düzeydedir? 2

7. Belediyenin gelişim planları yayınlandı mı? 0

8. Başkanın Çalışma Planı? 0

9. Altı aylık çalışma raporu yayınlandı mı? 0

10. Başkanın raporu Meclis ve Komisyonlarda gerçekleşti mi 
(yılda 2 defa olmak üzere çalışma raporu)? 0
11. Müdürlerin raporları öngörüldüğü gibi meclis ve 
komisyonlarda yapıldı mı? 0

12. Belediyede cinsel taciz yönetmeliği var mıdır? 0
13. Belediyenin internet sayfası tüm resmi dillerde erişilebilir 
midir? 0
14. Belediye Başkanı kararları kamuya açık ve erişilebilir 
midir? 0

15. Başkanın haftalık ziyaretleri hakkında bilgiler var mıdır? 2

   Belediye finansları hakkında göstergeler

1. Belediyeni n kamu borçları ve firmaların belediyeye yönelik 
borçları halka açık mıdır? 0
2. Üç aylık harcamalar ile ilişkin yasal süre içerisinde Mecliste 
tartışmalar düzenlendi mi? 0
3. Belediye tarafından kiraya verilen mülkiyetler listesi 
yayınlandı mı? 0
4. Vatandaşlardan gelen bütçeyle ilişkin önerilerinin 
kaydedildiği herhangi bir mekanizma var mıdır? 0
5. Vatandaşlar Maliyet Komitesi oturumlarına katılım için ne 
şekilde bilgilendirilir? 0
6. BM tarafından onaylanan bütçesel değişiklikler konusunda 
bilgiler erişilebilir midir? 0
7. Vatandaşların bütçesel taleplerine yönelik belediyenin 
cevapları hakkında herhangi bir bilgi var mıdır? 0

8. Belediyenin özgelirleriyle ilgili veriler var mıdır? 0

  Halkla istişare göstergeleri 

1. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve yönlendirilmesinin 
gözetimi ne şekilde yapıldı? 2

2.  “Open Data” istatistik verilerin açılışı yapıldı mı? 0
3. STK ile anlaşma yayınlamaları ile ilgili bilgi var mıdır ve nasıl 
bulunabilir? 1

4. Belediye sosyal ağları düzenli olarak kullanır mı? 2
5. Yerel birlikler oluşturuldu mu ve onlarla ilgili halka açık 
bilgiler var mıdır? 0
6. Bilgilendirme yetkilisi ve dairesinin iletişim bilgileri 
yayınlandı mı? 0

7. Vatandaşlar için ücretsiz doğrudan bir hat var mıdır? 0
8. Kurum hizmetleri tarafından halka sunulan hizmetler 
hakkında ayrıntılı bir listesi var mıdır? 0
9. Kamu ve bütçe dinletileri ile ilişkin vatandaşlar için takibi 
malzemeler var mıdır? 2

10. Malzemeler tüm resmi dillere tercüme edilir mi? 0
11. Kamu oturum bildirileri geleneksel şekilde de yapılır mı? 
Eğer evet ise ne şekilde? 2
12. Yasaların öngördüğü şekilde kamu oturumları düzenlendi 
mi? 0

13. İnternet sayfasının baş sayfasında etkinlikler yayınlanır mı? 0
14. Şeffaflık raporları yayınlanır mı (ilgili belediye için sivil 
toplumun diğer akterleri  veya diğerleri tarafından gerçekleşen)? 2
15. Kamu istişareleri ve bütçe dinletileri tartışmalarından 
raporlar yayınlanır mı? 0

16. Sivil toplum kuruluşlar ile görüşmeler yapılır mı? 2
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İLERLEMELER Mamuşa Belediye Meclisinde, toplantılar STK’lar tarafından takip edilip 

izlenirler. Bu toplantılar aynı zamanda, Bakanlık tarafından da vidyo şeklinde 

takip edilir.

GERILEMELER Mamuşa Belediye Meclisi, en yüksek kararalan kurum olarak,değerlendirilen 20 

göstergenin halijazırda tamamında gerileme kaydetmektedir. Bu beledyede 18 

göstergede, göze çarpan gerileme mevcut iken, web sitesinin aktif olmaması, 

bilgilerle ve belgelerle tazelenmemesi de dikkat çekmektedir. 

Gündemin, gerekli ek belgelerle paylaşılmaması ve STK’lara, talep ettiklerinden 

sonra, email ile gönderilmeleri. Yönergelerin elden geçirildiği, onaylandığı ve 

kullanılan oylama şeklinin açıklandığı veri tabanın, paylaşıldığı mekanizmaya 

sahip değiller. Belediye Meclisi üyelerin biografileri ve iletişim araçların 

paylaşıldığı bilgiler yoktur. Web Site’de, kısa tarihçe ve belediye ile alakalı 

bilgiler paylaşılmamaktadır. Yasamanın, yürütmenin ve karar alma süreçleri 

ile alakalı bilgiler yer almamakradır. Vatandaşlarla gerçekleştirilmesi gereken 

toplantıların yer aldığı bilgilere web site’de yer verilmemektedir. Aynı şekilde, 

kamu kuruluşları için de hiçbir detaylı bilgi yıktur. Belediye Meclisi Toplantıları 

yasaya uygun olarak icra edilmektedir, ama Bakanlığın telekonferans sistei 

hariç hiçbir bilgi yer almamaktadır. Mamuşa Belediyesi, organogramı ve 

Meclisin çalışma planını yayımlamamıştır. Aynı şekilde, şeffaflık eylem 

planına da sahip değildir. Bundan dolayı vatandaşlar, mecliste elden geçirilen 

yönergelerin ve tutanaklara ulaşmaları mümkün değildir. Bunlar web site’de 

paylaşılmış değildir, bundan dolayı ilgilenen insanların, bunlara ulaşmaları 

mümkün değildir. Bu sadece dilekçe ile gerçekleştirilir.

Mamuşa Belediye Meclisi, bu Sütunde değerlendirilern 
20 göstergeden, sadece birisinde maksimum seviyede 
değerlendirilmiştir, diğer 19’u için 2018 yılında minimum 
şeffaflık ile değerlendirildi.
Bu Sütunde, bu belediye maksimumu 40 olan puanlardan, 
13 puan biriktirdi.

Blediye Meclisi

13

MAMUŞA
Belediyesi
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İLERLEME Mamuşa’daki Başkanın Ofisi, işbu Sütunde değerlendirme göstergelerine bakılacak 

olursa, durumu hiç te iyi değildir. 15 değerlendirme göstergesinden sadece ikisi 

kısmen şeffaf olarak değerlendirildi: başkanın kısa biografisinin paylaşılması, 

asbaşkanların, başkan yardımcısının ve iki müdürlüğün gçrüşmelerin Facebook’ta 

paylaşılmaları.

GERILEMELER Bu sutğnde ki 15 değerlendirme göstergesinden 13 tam olarak şeffafsızlıkla 

değerlendirildi. Mamuşa Belediyesinde bir Avrupa Birliği etnegrasyon yetkilisine 

sahip, ama bu ofisin AB entegrasyonu hakkında raporları kamuoyu ile hiçbir 

bilgi paylaşılmamış. Aynı şekilde yetkilinin irtibatı ve alım ilani da verlmemiştir. 

Gelen dilekçelerin ve eklenmesi gereken evraklar ile alakalı Veri Tabanına sahip 

değildir. Resmi Belgelere ulaşım dilekçelerine zamanında cevap verir, ama bu 

dilekçeler ile ilgili vatandaşları bilgilendirmez. Web site’de, Belediye Gelişim 

Planları mevcut değildir. 2018 yılı boyunca, Belediye Başkanı bir kez bile olsa, 

Meclise Rapor vermemiştir. Bu Belediye’nin cinsel tacizler için onaylanmış bir 

yönergesi yoktur. Web site’nin tamamı pasiftir ve bilgilerle donatılmaz. Resmi 

dillerde tercime edilmesi gereken evraklar mevcut değildir.

Bu Sütunde, değerlendirilen 15 göstergeden, maksimumu 
30 olan puandan, sadece 6 puan ile değerlendirildi.

Başkanın Ofisi

6

MAMUŞA
Belediyesi
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İLERLEME Mamuşa Belediyesi, bu Sütunde bütçe şeffaflığı açısından ilerleme kaydetmemiştir.

GERILEMELER Mamuşa Belediyesi, kamu borcu ve şirketlere olan borç açısından, tam anlamıyla 

şeffafsızlık sergiledi (Bunun gibi konular yıllık mali raporlarda yer alır, ama bunlar 

belediyenin sitesinde paylaşılmış değildir. Dilekçe gönderilmesi durumunda, 

vatandaşlar her zaman bu belgelere ulaşabilirler). Mamuşa Belediyesi, yasanın 

öngördüğü şekilde, 2018 yılı içerisinde hiçbir halkla istişare düzenlemedi. Bu 

beledye’nin sadece tek bir kiralık mülkü vardır. O mülk, Meclisin onayı ile gereken 

yasal süreçlere göre kiralık olarak verilmiştir. Bununla ilgili, Web Site’de hiçbir 

bilgi paylaşılmamıştır. Mamuşa Belediyesi’nin, vatandaşların, bütçe ile alakalı 

olan dilekçeleri kaydettiği bir mekanizmaya sahip değildir, (Bütçe ve Mali Konular 

yetkilisi ile düzenlediğimiz konuşmaya dayanarak, bugüne kadar ilgilenen 

birisinin olmadığını öğrendik).

KPF’nin toplatıları ile alakalı Web sitede bulunası gereken bilgiler, mevcut 

değildir. Aynı şekilde, Web Site’nin bilgileri tazelenmediklerinden dolayı, bütçe 

değişiklikleri ile alakalı bilgilere yer verilmemektedir. Hür girdiler için gerekli 

bilgiler eksiklik arz etmektedir. Kamuoyunun talep etmesi üzerine, dilekçe yoluna 

başvurulursa, o belgelere ulaşılabilir.

Mali konuların şeffaflığı ile alakalı, Mamuşa Belediyesi, 
maksimumu oluşturan 12 puandan, 0 puan ile 
değerlendirildi. Bu Sütunde ki 8 göstergeden, Mamuşa 
Belediyesi, bütün değerlendirme göstergelerinde, 
şeffafsızlık sergiledi. 

Belediye’nin Mali Konuları 

0
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İLERLEME Belediye, bilgileri paylaşmakiçin, Facebook sosyal medyayı kullanır. STK’lar 
ile gerçekleştirdiği görüşmeleri için, belediye FB aracılığıyla haber verir. 
Vatandaşların şikayetleri, belediye deki bekleme ofslerinde kabul ederler (2018 
yılında, tarımcıların seralarına zarar veren sel ile alakalı şikayetler vardı), STK’lar 
ile yapılan iyi niyet antlaşmaları, genelde FB’da haber olarak geçer. Vatandaşlarla 
gerçekleştirilmesi planlanan toplantıları, bu belediye, ilan tabelasında asar, FB’da 
paylaşır veya en çok kullanılan alanlarda yer verir.

GERILEMELER Elde edilen bilgilerden, web site’nin tamamı ile pasif olduğu ortaya çıkar. 
Vatandaşlara sunulması gereken belgeleri ve bilgileri barındımamaktadır. 
Yayımlanmış veya resmi dillerde tercüme edilmiş hiçbir belgesi bulunmamaktadır, 
aynı zamanda Open Data şeklidne olması gereken veri tabanına da sahip değildir. 
Vatandaşların kullanabilecekleri, ücretsiz telefon hattına da sahip değildir. 
Belediyenin kamu binaları ile alakalı bilgiler de kamuoyuna belli edilmiş değildir. 
Belediyenin günlük faaliyetlerini açıklayan bilgiler, web site’de paylaşılmamaktadır. 
Paylaşılmayanların arasında, STK’ların raporları da yer almaktadır. 

Halkla İstişareler konusunda, Mamuşa Belediyesi, 
kısmen iyi vaziyettedir. Bu Sütun içerisinde, 
değerlendirmeye tabi tutulan 16 göstergeden, 
maksimum 32 olan puandan, bu belediye 13 puan ile 
değerlendirildi.

Halkla İstişare

13
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1    Belediye’nin sitesi aktif hale getirilmeli

2    Belediye Başkanı, meclise çalışmaları için rapor vermeli

3    Müdürler, meclise rapor vermeli

4    Web site, belgelerle ve bilgilerle zenginleştirilmeli

5    Belediyenin günlük faaliyetlerini aktaran haberler tazelenmeli

6    Bütün sektörlerde çalışan yetkililerin biografileri yayımlanmalı

7    Vatandaşların dilekçelerini ve şikayetlerini takip eden mekanizma 

web sitede paylaşılmalı

8    Bütçe’ye ait bütün belgeler ve döne raporları yayımlanmalı

9    Belediye’nin sitesi aracılığıyla, vatandaşlar gerçekleştirilen bütün 

halkla istişareler konusunda haberdar edilmeli

10    Belediye Başkanın çalışma planı ve raporu web sitede 

paylaşılmalı

11    Belediye Başkanın altı aylık çalışması Meclise rapor edilmeli

12    Cinsel Tacizler, Belediye Yönergesi tertiplenmeli

13    Müdürlerin çalışmaları, Belediye Meclisinde rapor edilmeli

14    Web Site’de bilgiler paylaşılırken, yerel diller yasasına riayet 

edilmeli

15    Beledie Bürçesi için, vatandaşların önerilerini kaydecek 

mekaniymanın oluşturulması

16    Kiralık olarak verilen mülklerin listesi yayımlanmalı

17    Open Data, veri tabanın açılması

18    Vatandaşların kullanacakları ücretsiz telefon hattı ayarlanmalı

19    Belgelerin, bütün yerel dillerde tercüme edilmeleri

Mamuşa 
Belediyesine 
Verilen Öneriler  

 Müdürlerin çalışmaları, 
Belediye Meclisinde 

rapor edilmeli
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ÖNERILER
Bazı belediyelerde ortaya çıkan gerilemelerin, benzer ni-
telikte oldukları ortaya çıkmaktadır. Dolaylı olarak, bu hu-
suslar, Kosova’daki yerel yönetimde ki şeffaflığın genel 
seviyesini düşürürler.         

Araştırma boyunca, belediyelerde en sık rastlanan ve daha 
şeffaf olamaları için ortaya konması mecburi olan konular 
tespit edilmiştir.  Devamında, buldulardan ortaya çıkan bazı 
öneriler liste haline getirildi:

   Gerekli adlandırmalarla özel belgelerin yayımlanmaları    
 Şeffaflık91ve Web siteler102 için olan Yönergeye göre, belediyeler mümkün olduğu kadar bilgileri web sitelerde ulaşılır hale 
getirmeleri gerekmektedir. Sıkça, isabetsiz adlandırma ve özel belgelerin yayımlanmaları, bilgiye kolayca ulaşmanın 
çabalarını zorlaştırırlar. Bu şekilde belediyelere, vatandaşların daha kolay bilgilere ulaşmaları için, gerekli künyeleri 
oluşturması önerilmektedir. 

   Vatandaşların dilekçelerin belgelenmeleri ve seviyelerinin tespit edilmeleri için gerekli 
etkili mekanizmaların oluşturulması. Bu adım, dolaylı olarak hesap verme sürecini de 
yükseltir.
 Dijital Kamu Mekanizması, vatandaşların dilekçeleri ve seviyelerinin tespit edilmesi, vatandaşların ihtiyaçlarını ve 
taleplerini yönlendirme işinin kolaylaştırılmasında katkıda bulunacaktır. Belediyeler, kend kurumsal kapasiteleri 
bünyesinde, işbu mekanizmaların fonksoyonel hale getirilmeleri için, gerekli adımları atmaları gerekmektedir. Aynı 
zamanda, denetleme yetkililerin de bu süreci takip etme çalışmaları kolaylaşacaktır. Bu ise ilgilenen tarafların, bilgilere 
ulaşmalarını kolaylaştıracaktır. Bütün bu adımlar, hesap vemre seviyesini yükseltecektir.

   Bilgilerin açılmaları Open Dataa
 Bilgilerin veya belgelerin dijital hale getirilmeleri, vatandaşlardan gelen yüksek sayıda olan dilekçelerin elden geçirilme 
konusunu kolaylaştıracaktır. Bu ise ister belgelere ulaşma, ister kendi ihtiyaçları için geçerlidir. Bu şekilde, vatandaşların 
ve ilgilenen tarafların bilgiye ulaşmaları kolaylaşacak ve hızlandırılacaktır.

  Cinsel Taciz Yönergelerin tertiplenmeleri  
 KDİ, belediyeleri, Cinsel Taciz Yönergelerini tertiplemeleri için teşfik etmekte. Bunun aracılığıyla, cinsiyet temelli ayrımcılık 
ve tehditler önlenecektir. Bunun aracılığıyla, aynı zamanda yerel yönetimde, eşit temsil problemi de çözülecektir. 

   Belgelerde ve vatandaşlarla iletişimde, bütün resmi dilerrin kullanılmaları
 o Belediyeler, resmi dilleri kullanma yasasını gözönünde bulundurmaları için, güçlü şekilde teşfik edilir 113.  Ayrıyetten 
KDİ’ye göre, toplulukların dillerinin kulllanılmaları, kurumlara güveni ve hesapverme unsurunu kuvvetlendirecektir.

9   Udhëzim Administrativ (MAPL) nr. 01/2015 për transparencë në komuna, Neni 12, pika 3. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9898

10  Udhëzim administrativ për ueb faqet e institucioenve publike, Neni 6, pika 1. https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=11007 tw perkthehet sakte

11  Ligji për përdorimin e gjuhëve. https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2440 te perkhehet sakte.
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   Belediyeler, devletin AB’ye üyeliği süreci hakkınd, daha çok bilgi vermeleri gerekmektedir, 
çünkü bu şekilde vatandaşlar, bu sürecin yerel seviyeyi nasıl etkileyecekleri ile alakalı 
bilgilere sahip olurlar          
AB’ye ve diğer kurumlara üyeliğin getirdiği zorlukları ve önemini gözönünde bulundurarak, belediyelerin, bu süreçlerin 
vatandaşların hayatlarını nasıl etkilediklerini açıklamak oldukça önemlidir. Aynı zamanda bu adımlar, vatandaşların 
ülkenin geçtiği önemli süreçlerin parçası olmaları ve bilgilenmeleri için yardımcı olur.        

   Yerel yönetimin aktif hale getirilmesi ve iletişim imkanların yayımlanmaları
 Köy konseylerin, güzel bir şekilde teşkilatlanmaları,belediyelerin vatandaşlarla iletişimini kolalaştıracaktır. Bu 
teşkilatlanmaya, aynı zamanda, sürecin şeffaflığı da yardımcı olacaktır. Vatandaşların, işbu teşkilatlanma için 
bilgilendirilmeleri, yerel yönetimin hesap verme seviyesini yükseltecektir. KDİ, vatandaşların da kamu politikaların 
hazırlanmasında katılarak, demokrasinin geliştirilmesini desteklemek ve sivil toplum sektörünü kuvvetlendirerek, 
şeffaflığın artmasında etkili hale getirmek ve kamu kuruluşların hesap verme seviyelerini bu şekilde yükseltmek. 
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KDI, vatandaşların politik oluşum sürecinde katılımını sağlayarak, kamu kurumlarının 
şeffaflığını ve hesap verebilirliğini arttırarak demokrasinin gelişmesini amaçlayan Silim 
Toplum Kuruluşudur.
 
KDI hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen sayfamızı ziyaret ediniz: www.kdi-kosova.org

Destekleyen:


