Seferihisar Belediyesi
Şeffaflık Bülteni

Eylül-Ekim-Kasım 2018

Bilgi notu: Seferihisar Belediyesi kurumsal şeffaflık bülteni her ayın ikinci haftası düzenli
olarak belediyenin web sitesinden (www.seferihisar.bel.tr) yayınlanacak ve bültenin
hazırlanmasında Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin görüşlerinden faydalanılacaktır.




Uluslararası Şeffaflık Derneği (UŞD), belediyemizle gerçekleştirdiği çalışmalar
neticesinde ‘Yerel Şeffaflık Sistemi Analizi’ isimli raporu hazırlamış ve 42 maddelik
bir öneri listesi sunmuştur.
Bu önerileri hayata geçirebilmek için belediyemiz bünyesinde Belediye başkanı,
belediye başkan yardımcıları, mali hizmetler müdürü, imar ve şehircilik müdürü,
ruhsat müdürü ve insan kaynakları müdüründen oluşan bir Etik Komisyon
oluşturulmuştur.

WEB SİTESİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

















Hem algıda seçicilik, hem de kurumsal farkındalık yaratmak bakımından Seferihisar
Belediyesi web sitesinde bir düzenleme yapılmış, “Şeffaf Belediyecilik” isimli yeni bir
üst kategori oluşturulmuştur.
Bu ana kategori altında; meclis gündemi, açık ihale ilanları, biten ihale ilanları,
bütçe ve kesin hesaplar, faaliyet raporları, sayıştay raporları, mal varlığı bildirimleri,
iş ilanları, kurumsal şeffaflık bülteni ve yanı sıra etik kod ve davranış kuralları alt
kategorileri oluşturulmuştur.
Meclis gündemi alt kategorisi içinde, meclis oturumlarına ait ‘konuşma transkriptleri'
eklenmiştir.
Açık ihale ilanları alt kategorisi içinde, bütün ihalelere ait ihale teknik şartnameleri
paylaşılmıştır.
Biten ihale ilanları alt kategorisi içinde, hem teknik şartnameler hem de kazanan
firmalar paylaşılmıştır.
Bütçe ve kesin hesaplar 2018 yılı da dâhil olmak üzere duyurulmuştur.
Faaliyet raporları 2017 yılına kadar paylaşılmıştır.
Belediyemizle ilgili son Sayıştay Raporu 2009 yılında hazırlanmıştır. Söz konusu rapor
‘sayıştay raporları’ alt kategorisine eklenmiştir.
Seferihisar Belediye başkanı Tunç Soyer, Belediye başkan yardımcıları Gürhan Özata
ve Nuriye Hepterlikçiler’e ait güncel mal varlığı beyanı paylaşılmıştır. Belediye
müdürlerine ait mal varlığı beyanı Aralık ayında yapılacaktır.
Belediyeye yapılan işçi alımları artık “İş İlanları” alt kategorisinden duyurulacaktır.
Bunun yanı sıra, Seferihisar’daki özel işletmelerin iş ilanlarının da paylaşılabileceği bir
sistem için çalışmalar sürdürülmekte ve Aralık ayının ilk haftasında hayata geçirilmesi
planlanmaktadır.
Kurumsal şeffaflık bülteni, Aralık ayından itibaren her ayın ikinci haftası düzenli olarak
Seferihisar Belediyesi web sitesinden yayınlanacaktır.
Etik Kod ve Davranış Kuralları, yeni bir alt kategori olarak paylaşılmıştır. Seferihisar
Belediyesi’nin UŞD ile beraber hazırladığı etik kod ve davranış kurallarının içeriği bu

alt kategoride paylaşılmıştır. Bu hususta personele yönelik sürdürdüğümüz kurum içi
farkındalık çalışmaları önümüzdeki aylarda da devam edecek ve sonuçları bir rapor
haline getirilerek yeni yılın ilk ayı, yani Ocak 2019’da paylaşılacaktır.

UŞD ÖNERİLERİ KAPSAMINDA YAPILAN
VE HEDEFLENEN ÇALIŞMALAR




Seferihisar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ağustos 2018’den beri
gerçekleştirdiği ihalelere “bağımsız gözlemci statüsüyle” kent konseyi temsilcilerini
davet etmiştir. Kent konseyini temsilen, Maliye ve Hazine Bakanlığı Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan emekli Buket Atalay ve Seferihisar Yenilenebilir
Enerji Kooperatifi kurucu üyesi Umur Kemal Ozanoğulları ihalelere katılmakta;
gözlemlerini ve önerilerini destek hizmetleri müdürlüğü başta olmak üzere Etik
Komisyon’la paylaşmaktadırlar.
Etik Komisyon, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 2018 itibariyle gerçekleştirmiş
olduğu pazarlık usulü ve açık ihalelere dair temel verileri paylaşmasını ve 2017 yılına
göre basit bir kıyas yapmasını istemiştir. Müdürlükten gelen yanıt şu şekildedir:

“Müdürlüğümüz 2018 yılında Belediyemiz Müdürlükleri adına 32 adet ihale
gerçekleştirmiştir. Ancak 2 adet ihale komisyon karar aşamasında hizmet gereklerinin
değişmesinden dolayı iptal edilmiştir. Sözleşmesi imzalanan 30 adet aktif ihalemiz bulunmaktadır.
Bu ihalelerin 7 adeti pazarlık usulü ile yapılmıştır. 23 adet ihalede açık ihale usulü benimsenmiştir.
Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerimiz genel itibariyle ivedi yapılan ihalelerden ibarettir.
Kaldı ki bu ihalelerde mevzuatın öngördüğü sayısal veriler ve süreler istisnasız olarak yerine
getirilmiştir.
2017 yılında toplamda 18 adet ihale (pazarlık usulü dahil) yapılmıştır. 2018 yılına başlarken
hedeflediğimiz ihale rakamını yakalamış gözüküyoruz. Sene başında İdarenin doğrudan temin ile
almış olduğu muhtelif inşaat, kereste, demir, elektrik vs. malzemeleri de açık ihale yolu ile alımını
gerçekleştirdik. Bu durum da hem mali olarak, hem de iş yoğunluğu olarak rahatlatmış
bulunmaktadır.
2018 yılında 17.938.215,68 TL + KDV, 2017 yılında ise 4.496.460,95 TL + KDV tutarında ihale
gerçekleştirilmiştir.
Müdürlüğümüz 2018 yılında Belediyemiz Müdürlükleri adına 11.219.829,07 TL ve 2017
yılında 16.418.133,95 TL doğrudan temin ile alımlar gerçekleştirilmiştir. 2018-2019 yılları Mahalli
İdareler için seçim yılları olduğu için Kurumların giderleri ciddi anlamda artmaktadır. Giderlerin
artışındaki temel sebep, gerek vatandaş talebindeki artışlar, gerekse kurumun yatırımlarını seçim
dönemlerine bırakmasıdır. Seçim dönemi doğrudan temin rakamlarının an aza
indirgenememesindeki en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.”






Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2019 yılından itibaren açık ihale usulünü oransal olarak
arttırmayı hedeflemiş ve bu doğrultuda çalışmalara başlamıştır.
Belediye Meclis toplantılarının daha geniş kesimlerce izlenmesini sağlamak ve
vatandaşlarımızın görüşlerinden istifade etmek amacıyla, bütün siyasi görüşlere hitap eden
bir üye/fan kitlesinin bulunduğu ‘HERKES İÇİN SEFERİHİSAR’ facebook sayfası moderatörü
toplantılara özel davet edilmiştir. Kendisi bu facebook sayfası üzerinden meclis toplantılarını
toplamda 4 defa canlı olarak yayınlamış, izleyicilerden gelen soru/görüş ve önerileri meclis ile
paylaşmıştır. Bundan sonraki meclis toplantıları yine aynı sayfa üzerinden canlı olarak
yayınlanmaya devam edecektir.
Belediyenin yürütmüş olduğu faaliyet ve hizmetlere dair çeşitli şikâyetlerin bir an önce
çözüme kavuşturulması amacıyla, belediyenin web sitesinde daha önceden kurulmuş bulunan
ve hala hizmet veren ‘HALK MASASI’ sekmesi mevcuttur. Vatandaşların talep ve şikâyetleri
bu platformdan alınmakta, ardından ilgili birimlere iletilerek hızla çözülmesi sağlanmaktadır.
PROBEL yazılımını kullandığımız bu sistem sayesinde, önümüzdeki aydan itibaren
neticelendirilen şikâyet/başvuru sayısı kurumsal şeffaflık bülteninde aylık “ek rapor” olarak
paylaşılacaktır.



Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, hizmetlerini dijital platformdan başarıyla
sürdürmektedir. Belediyenin e-belediye kategorisinden ada/parsel bilgileriyle imar
durumunu ve imar başvuru durumunu sorgulamak mümkündür. İmar başvuru durumu
sorgulama sayesinde, vatandaşlar belediyeye uğramadan süreç takibi yapabilmektedir.
Bunun yanı sıra, tüm imar başvurularının barkod numaralarıyla tek bir döküm/liste halinde
yer aldığı ve tüm vatandaşların erişimine açık hale getirilecek platform 2018 Aralık ayı
itibariyle hayata geçirilecektir.



Özel Sektörün faaliyetlerine yönelik çevresel etki analizleri, Ocak 2018’den beri faaliyet
gösteren “Seferihisar Belediyesi Sürdürülebilirlik Ofisi” tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu
ofis, sürdürülebilirliğin ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelde içselleştirilmesi
bakımından Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik ofisi olarak faaliyet göstermektedir.

