T.C.
MUŞ İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) :
Toplantı :
Birleşim :
Oturum :
Karar Tarihi :
Karar No :

Karar Özeti: Muş Belediyesinin 2022 Mali yılı ve takip eden 2023
2024 yıllarına mahsus olmak üzere idare tarafından hazırlanmış
olan gelir ve gider tahminlerini gösterir orta vadeli 3 yıllık Mali
Planı içeren Bütçe tasarısının incelenmek üzere Meclis Bütçe
Komisyonuna havale edilmesi

3(2019)
11
1
1
01.11.2021
80

KARAR
Mecliste talep konusu hakkında gerekli olan izah, görüşme ve değerlendirmelerden sonra yapılan oylamada; 5393 sayılı kanunun 61. maddesi
uyarınca idare tarafından Belediyemizin 2022 Mali yılı ve takip eden 20232024 yıllarına mahsus olmak üzerehazırlanmış olan gelir ve gider
tahminlerini gösterir orta vadeli 3 yıllık Mali Planı içeren Bütçe yapılabilmesi amacıyla Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 2627.
maddeleri uyarıncameclise sunulan ve 5393 Sayılı Yasanın 62.madde hükmü uyarınca belirlenen süre içerisinde mecliste onaylanıp yürürlüğe girmesi
gereken Muş Belediyesinin 2022 Mali yılı ve takip eden 20232024 yıllarına mahsus olmak üzere hazırlanmış olan gelir ve gider
tahminlerini gösterir orta vadeli 3 yıllık Mali Planı içeren Bütçe tasarısınınincelenmek üzere Meclis Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine, gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne tevdiine Meclisimizin 01.11.2021 tarihli toplantısında katılanların oybirliği ile
karar verildi.

Başkan
Feyat ASYA
Belediye Başkanı

Katip

Katip

Muhammed Serkan ÇELİK
Belediye Meclisi Üyesi

Bilal ŞANCİ
Belediye Meclisi Üyesi

Bu belge, eBelediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

1

T.C.
MUŞ İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) :

3(2019)

Toplantı :
Birleşim :
Oturum :
Karar Tarihi :
Karar No :

11
3
1
03.11.2021
83

Karar Özeti:
Hizmet ihtiyacının karşılanması amacıyla ihdas edilmiş olan T
harfi plakaların ve Durak yerinin ihale yoluyla 10 yıllığına kiraya
verilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki
verilmesi

KARAR
Mecliste talep konusu hakkında gerekli izah, görüşme ve değerlendirmelerden sonra yapılan oylamada; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Trafik
Sicil Şefliğinin 26.10.2021 tarihli yazılı talebinde: Muş Belediye Meclisinin,kanunların ve ilgili diğer mevzuatın Belediyeye verdiği yetki
çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin (p) bendine göre almış olduğu 08.11.2019 tarihli ve 78 sayılı karar
ilebelediyemiz hizmet sınırları ve mücavir alanlarında (Devlet Hastanesi ve Şehirlerarası Terminal vb.) kamununhizmet ihtiyacının temin
edilmesine istinaden 25 adet (T) Harfi Plaka ve 2 adet Taksi Durak yeri ihdas edilmiştir. İhdas edilen 1 (Bir) adet Taksi Durak yerinin
(Hastane Mevkii) ve bu durak yerinde hizmet vermek üzere 13 (Onüç) adet (T) Harfi Plakanın ve ayrıca Şehirlerarası Terminalde
bulunan Taksi Durak yerinde hizmet vermek üzere 4 (Dört) adet (T) Harfi Plakanın2886 sayılı Devlet İhale yasasının ilgili maddeleri
çerçevesinde ihale yoluyla 10 (On)yıllığına kirayaverilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine,gereği için
evrakın Zabıta Müdürlüğü Trafik Sicil Şefliği'neveMali Hizmetler Müdürlüğü'ne tevdiine Meclisimizin 03.11.2021 tarihli toplantısında
katılanların oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Feyat ASYA
Belediye Başkanı

Katip

Katip

Muhammed Serkan ÇELİK
Belediye Meclisi Üyesi

Bilal ŞANCİ
Belediye Meclisi Üyesi

Bu belge, eBelediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

1

T.C.
MUŞ İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) :
Toplantı :
Birleşim :
Oturum :
Karar Tarihi :
Karar No :

Karar Özeti:
Belediye Başkanına yetki verilmesi

3(2019)
11
3
1
03.11.2021
82

KARAR
Mecliste talep konusu hakkında gerekli izah, görüşme ve değerlendirmelerden sonra yapılan oylamada; Belediyemiz Etüd ve Proje
Müdürlüğünün 29.10.2021 tarihli ve 5168 sayılı yazısında Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığına ait Muş Merkez Kültür Mahallesinde
bulunan 7.100 m2 yüzölçümüne sahip 71 ada 21 nolu parselin Belediyemiz tarafından açık otopark alanı olarak kullanılması dolayısıyla söz
konusu parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 11. Maddesi kapsamında belediyemiz bünyesine devrinin yapılması karşılığında Milli
Savunma Bakanlığının belirleyeceği bir alanda belediyemiz tarafından 26 yataklı bir adet sosyal tesisin yapılması ve bakanlığa tahsis
edilmesi için bakanlık tarafından hazırlanacak protokolün 5393 sayılı Kanunun 38. maddesinin (g)bendi hükmü uyarınca belediyemiz
menfaatleri gözönünde bulundurularak Belediye adına imzalanması ve bu hususta iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Feyat
ASYA'ya yetki verilmesine, gereği için evrakın Etüd ve Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne tevdiine Meclisimizin
03.11.2021 tarihli toplantısında oybirliğiile karar verildi.

Başkan
Feyat ASYA
Belediye Başkanı

Katip

Katip

Muhammed Serkan ÇELİK
Belediye Meclisi Üyesi

Bilal ŞANCİ
Belediye Meclisi Üyesi

Bu belge, eBelediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

1

T.C.
MUŞ İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) :
Toplantı :

3(2019)
11

Birleşim :

2

Oturum :

1

Karar Tarihi :
Karar No :

02.11.2021
81

Karar Özeti: Belediyemizin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğine
katılımı için karar alınması

KARAR
Mecliste talep konusu hakkında gerekli izah, görüşme ve değerlendirmelerden sonra yapılan oylamada; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Birlik
Müdürlüğünün belediyemizde kayda aldırılmış olan21.10.2021 tarihli ve 9230belediye kayıt noluyazısında, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği,
Dünya Sağlık Örgütü’nün 1988 yılında başlatmış olduğu Sağlıklı Şehirler Hareketinin ülkemizde benimsenmesi ve yaygınlaştırılması
amacıyla 2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde 10 belediyenin katılımı ile kurulmuştur. Birliğimiz 30 ülke ve 100 şehrin
içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa sağlıklı şehirler ağında ülkemizi temsil etmektedir. Günümüzde 81 üye belediyeye
ulaşan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, kuruluşundan bugüne ele aldığı konu ve çalışmalar ile kuruluş amacını oluşturan sağlıklı şehirler
kavramını benimsetmek üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Şehirler Oluşturmak sloganıyla
Kent sağlığını ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eğitimler, konferanslar, uluslararası kongreler, yarışmalar ödül törenleri ve
farkındalık çalışmaları düzenleyerek üye belediyelerine danışmanlık yapmaktadır. Basılı ve görsel yayınlar ile elde edilen birikimler ve
sonuçlar da farkındalık ve sosyal duyarlılık oluşturulmaya çalışılmaktadır.Bu çalışmalarda kent sağlığını korumak ise yegâne görevlerden
biridir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid19 sürecinde sağlıklı şehirler kavramının önemi bir kez daha
anlaşılmıştır. Yerel yönetimler halka en yakın birimler olmaları ve hemşerilerinin ihtiyaçlarını erkek, kadın, çocuk, yaşlı ayırmadan yerinde
tespit etmeleri sebebiyle hizmet üretiminde önemli bir yere sahiptirler. Bu süreçte üye belediye temsilcilerini bir araya getirdiğimiz birçok
toplantı düzenlenmiş, ihtiyaç duyulan destekler sağlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, bilgi, tecrübe paylaşımı ve güç birliği yaparak
sağlıklı bir kent profili oluşturmak adına, Başkanlığı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ tarafından yürütülenTürkiye
Sağlıklı Kentler Birliği’nin üye belediyeleri arasında kardeş şehir Muş Belediyesini görmenin kendilerini mutlu edeceğini ve gerek insan
sağlığını ve gerekse kent sağlığını tehdit eden unsurlara karşı daha da güçlü olunacağı öngörülmektedir. Muş Belediyesinin bahse konu
birlik üyeliğine davet edilmesininmecliste uygun bulunması halinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Birlik Müdürlüğünün belediyemizde
kayda aldırılmış olan 21.10.2021 tarihli yazısı ekinde yer alan örnek karar esas alınarak belediyemizin söz konusu birlik üyeliğine katılmak
istendiğine dair karar alınması gerektiği talep edilmektedir.
Yapılan değerlendirmede; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığının Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur AKTAŞ tarafından
yürütülmesi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Muş Belediyesinin kardeş şehir ilişkilerimizin bulunması, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
tarafından ilimiz merkezinde kadın, genç ve çocuk hemşerilerimize hizmet verilmesine yönelik devam eden hibe ve işbirliği projelerine destek verilmesi
ve belediyeler arası bilgi, tecrübe paylaşımı ve güç birliği yaparak sağlıklı bir kent profili oluşturmasında belediyemiz menfaatine önemli faydalar
bulunması nedeniyle Belediyemizin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğine katılım için gerekli olan1-Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün ve
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)Belediye Başkanları Kopenhag Mutabakatının, Belfast Tüzüğünün veDünya Sağlık Örgütü (DSÖ)Avrupa
Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz Uygulama Çerçevesinin kabulüne, 2-Sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak, sağlıklı yaşam şekillerini ve sağlık
okuryazarlığını geliştirmek, hassas grupları desteklemek ve sağlık konusunu şehir planlama ve imar uygulamaları içerisine yerleştirmek
amacıyla şehirdeki tüm sektörlerle ve sivil toplumla birlikte çalışmalar yapılması ve sağlıklı bir şehir oluşturmak için çalışmalar
yürütülmesi, 3-Muş Belediyesi’ni temsil etmek üzere doğal üye olarak Belediye Başkanı Sayın Feyat ASYA, Belediye Meclis Üyeleri Sayın
Ayşe GÜLER ve Sayın Muhterem BOZKURT'un asil üye olarak Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi’nde görevlendirilmesine,
4-Belediye
tarafından Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörünün atanmasına, proje ortaklığı oluşturulmasına ve Belediye bünyesinde Sağlıklı Kentler

Başkan
Feyat ASYA
Belediye Başkanı

Katip

Katip

Muhammed Serkan ÇELİK
Belediye Meclisi Üyesi

Bilal ŞANCİ
Belediye Meclisi Üyesi

Bu belge, eBelediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

1

T.C.
MUŞ İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Proje Ofisi’nin kurulması kararının alınmasına, 5-Belediye tarafından Şehir Sağlık Profili hazırlanmasına ve Birlik Başkanlığı’na
gönderilmek üzere yıllık değerlendirme anketinin doldurulmasına, 6-Birlik toplantılarına düzenli katılımın sağlanmasına, üye kentlerde
tecrübelerin paylaşılmasına ve üyelik aidatlarının ödenmesine şeklinde esasları içeren 6 (altı) maddelik üyelik kriterlerinin kabulüne, gereği için
evrakın Yazı İşleri Müdürlüğü, Etüd ve Proje Müdürlüğüve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne tevdiine Meclisimizin 02.11.2021 tarihli
toplantısında katılanların oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Feyat ASYA
Belediye Başkanı

Katip

Katip

Muhammed Serkan ÇELİK
Belediye Meclisi Üyesi

Bilal ŞANCİ
Belediye Meclisi Üyesi

Bu belge, eBelediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2

T.C.
MUŞ İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) :

3(2019)

Toplantı :
Birleşim :

11
4

Oturum :
Karar Tarihi :

1
04.11.2021

Karar No :

84

Karar Özeti:
Nakdi Yardım verilmesi talebi

KARAR
Mecliste talep konusu hakkında gerekli izah, görüşme ve değerlendirmelerden sonra yapılan oylamada; Muş Belediyesi SporKulübünün
belediyemizde kayda aldırılmış olan 01.11.2021 tarihli ve 9231 kayıt nolunolu dilekçe talebinde; 20212022 B.A.L Ligi futbol müsabakalarına
katılmak üzere Muş Belediyespor Yönetim Kurulu tarafından 25.10.2021 tarihinde katılma kararı alınarak sporcular hakkında bir haftalık yoğun
mesai harcandıktan sonra başarılı transferler yapılarak lisansların çıkarılması sağlandığı, Muş Belediyespor bu denli sıkışık zamanda ve antrenmansız
sporcuları ile sezonun ilk maçında deplasmanda 1955 Batman Belediyesporu 20 mağlup ettiği, Kulüp Yönetimi olarak 3 lige yükselmeyi hedefleyen
Spor kulübüne teknik altyapısının güçlendirilmesi için takıma başarılı birkaç sporcunun daha transfer edilmesi gerektiği, böylelikle söz konusu
hedeflere ulaşmak ve ilimizin gençlerinde heyecan oluşturmak adına Kulüp yönetimi tarafından belirlenen tahmin bütçe 1.500.000,00 TL olup, ilk
maça çıkmak için yapılan transfer ve teknik heyet ücretleri olan 500.000,00TL’si ödenmiştir. Söz konusu yeni transfer ücretleri, yemeiçme ve
konaklama giderlerinin karşılanması için 1.000.000,00TL tutarında Nakdi ödeneğe acil ihtiyaç bulunduğu belirtilerek Nakdi Yardım talep edilmiştir.
Muş Belediyesi Spor Kulübünün spor faaliyetlerinde İlimizi temsil ettiği misyonuyla Muş halkı ve Muş Gençliğinin moral ve
motivasyonunun geliştirilmesinde ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılmasında olumlu katkısı bulunacağı kanaatinin oluştuğu ve
dolayısıyla kulübün sportif faaliyetinin devam ettirilmesi için belediyemizce sınırlı bütçe ödenekleri çerçevesinde değerlendirme
yapıldığındamaddi desteğin verilmesinde kamu yararı bulunduğu anlaşılmıştır.
Kulübün Sportif faaliyetler kapsamında yapacağı ilgili harcama belgelerini idareye ibraz etmesi ve Belediyemiz 2021 yılı bütçesinde
ödenek bulunması halinde bu ödenekten Muş Belediyesi Spor Kulübüne 350.000,00-TL Nakdi Yardım yapılmasına, gereği için evrakın
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne tevdiine Meclisimizin 04.11.2021 tarihli toplantısında katılanların oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Feyat ASYA
Belediye Başkanı

Katip

Katip

Muhammed Serkan ÇELİK
Belediye Meclisi Üyesi

Bilal ŞANCİ
Belediye Meclisi Üyesi

Bu belge, eBelediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

1

T.C.
MUŞ İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) :
Toplantı :

3(2019)
11

Birleşim :
Oturum :
Karar Tarihi :
Karar No :

4
1
04.11.2021
85

Karar Özeti:
Nakdi yardım verilmesi talebi

KARAR
Mecliste talep konusu hakkında gerekli izah, görüşme ve değerlendirmelerden sonra yapılan oylamada; Belediye Meclis Üyesi Serdal TOPLU
tarafından 01.11.2021 tarihli Meclis toplantısında sözlü olarak okunmuş olan dilekçede: İlimiz Saray Mahallesi Cumhuriyet Caddesi eski
Mugi Hipermarketin alt kısmında oturan Tezcan KORKMAZ adlı fakir ve mağdur vatandaş, oturduğu evin çatısının çok eskimesi nedeniyle
yaklaşan aşırı soğuk havalar, yağmur ve kar yağışlarına dayanamayacağını, acilen değişmesi gerektiği ancak şahsın rahatsızlığı ve
herhangi bir işte çalışmadığından bahisle bu onarımı yapamadığını, Meclis üyesi olarak vatandaşı yakinen tanıdığını, Mağduriyetinin ve
mevsim itibariyle aciliyet durumunun mecliste göz önünde bulundurularak kendisine 10,000,00TL nakdi yardım yapılmasını talep
etmektedir.
Yapılan değerlendirmede; 5393 sayılı Kanununun Belediyelerin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Maddesinin a) ... Sosyal hizmet ve yardım,
hizmetlerini yapar veya yaptırır. Fıkrası hükmü uyarınca, Muş Merkez Sunay Mahallesinde oturan ve yardıma ihtiyacı bulunan Tezcan
KORKMAZ adlı vatandaşın oturduğu evin çatısının çok eskimesi nedeniyle yaklaşan aşırı soğuk havalar, yağmur ve kar yağışlarına
dayanamayacağı, acilen değişmesi gerektiği ancak rahatsızlığı ve herhangi bir işte çalışmadığından bahisle bu onarımı yapamayacağının
anlaşılması üzerine Tezcan KORKMAZ adlı vatandaşın talebine istinadenBelediye bütçesinden 5.000,00TL nakdi yardım yapılmasına,
gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne tevdiine Meclisimizin 04.11.2021 tarihli toplantısında katılanların oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Feyat ASYA
Belediye Başkanı

Katip

Katip

Muhammed Serkan ÇELİK
Belediye Meclisi Üyesi

Bilal ŞANCİ
Belediye Meclisi Üyesi

Bu belge, eBelediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

1

