
 

2019 yılı’nın 9. Mali ve Siyasi toplantısı tutuldu. 

 

Yer:  MAMUŞA BELEDİYE MECLİSİ 

Salon:  MECLİS SALONU 

Tarih:  30.09.2019 

Saat:                       10:00 

 

Katılımcılar:  

Sn:Buyar MAZREK-başkan                                  

Komisyon Üyeleri       

Çamil MAZREK 

Aysel MAZREK 

Sibel MAZREK 

Semra taç MORİNA 

Necmedin MORİNA 

Fuat TAÇ 

İlyas BAYRAKTAR 

 

 

 

       

                                                                TUTANAK 08/2019 

Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti 

Republika Kosova – RepublicofKosovo 

 

Mamuşa Belediye Meclisi – Kuvendi Komuna e Mamushës 

Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa 



Sevgi MAZREK 

Vedat MORİNA 

Nehat TAÇ 

Yalçın MAZREK 

Halim SADİKU 

Semra MORİNA 

Öznur TAÇ  

 

Meclis Başkanı Buyar MAZREK:  Arkadaşlar toplantıya katıldığınız için 

hepinize teşekkür ederim, sayın komutanım, Mamuşa belediye başkanı sn: 

Abdülhadi KRASNİÇ,  AGİT’ten temsilci, KDI’den sn temsilci ve siz meclis 

üyeleri hepiniz toplantıya hoşgeldiniz ve  gündeme geçiyorum.. 

      GÜNDEM 

1. Bir önceki toplantı tutanağının gözden geçirilmesi ve onaylanması; 

2.Toplantı gündeminin gözden geçirilmesi ve onaylanması; 

3. 2020-2022 yılları için bütçe planının gözden geçirilmesi ve onaylanması; 

4.2020 Taşınmaz Mal Vergisi Yönetmelik taslağı’nın gözden geçirilmesi ve 

onaylanması 

5.Yozgat Boğazlıyan Belediyesi ile kardeş Belediyesi olunmasının gözden 

geçirilmesi ve onaylanması, 

6.Çeşit.  

1. Maddeye geçiyorum, 

Tutanak ile ilgili konuşmak isteyen var mı? yok ise, tutanağı oylamaya veriyorum 

Bir önce ki toplantı tutanağı’nın gözden geçirilmesi ve onaylanması, 

    Oybirliği ile kabul edilmiştir, 



 2. maddeye geçiyorum. Gündem ile ilgili sözü almak isteyen var mı? 

oylamaya veriyorum. 

2. Toplantı gündemi’nin gözden geçirilmesi ve onaylanması,  

        Oybirliği ile kabul edilmiştir, 

3. maddeye geçiyorum, 

3. 2020-2022 yılları için bütçe planının gözden geçirilmesi ve onaylanması, 

Bütçe ile ilgili konuşmak isteyen var mı? buyur sn: Yalçın MAZREK. 

Yalçın MAZREK: değerli katılımcılar hepinizi selamlıyorum başkan yada 

müdürler bütçe hakkında bize bilgi veririseler çok iyi olacaktır. 

Mamuşa belediye başkanı sn Abdülhadi KRASNİÇ: meclis başkanı, değerli 

komutanım, AGİT’ten temsilciler, KDİ’den gelen temsilciler, müdürlerimiz bu 

toplantıya katıldığınız için hepinizi selamlıyorum. Bütçeyi hazırlarken kendi 

aramızda bir toplantı yaptık katılamayanlar oldu. Bundan önce ki yıllarda maliye 

bakanlığı ve Kosova hükümeti nufusu 10 000 inin altında olan belediyelere ek 250 

000 avro değerinde ek bütçe sağladı bu karar kosova meclisinde geçmediği için 

2020 yılında bir sıkıntı oluştu, şu anda Mamuşa belediyesi için altyapı kısmında 

kullanılmak için 250 000 avro eksik bütçe var. artısı olan durum ise 136 olan 

çalışan sayımız 156 ya çıktı, maliye bakanlığı bütçeyi hazırlarken 3 ayrı kategoride 

hazırlamaktadır. (eğitim-sağlık-belediye) eğitime göndermiş olduğu bütçede artış 

var fakat sağlığa eksik var. biz belediye olarak 100 000 avro bütçe sağlığa 

aktarmamız gerekiyor buda yetmiyor ama kanunlara gore maaşlar kategorisinden 

eksiklik yapma hakkımız yok. Son 2-3 ayda maaşlarda sıkıntı olacaksa maliye 

bakanlığı buna ek bütçe gönderiyor. Projelere geçecek olursak genel bütçe 1 

milyon 61 bin avro civarında, eğitim bütçesi 658 000 avro civarında, sağlık bütçesi 

185 000 avro civarında ve biz sağlığa 100 000 avro aktarıcağız inşAllah ve vergiler. 

Belediye gelirleri 2020 yılı için 63 000 avro planlandı.  2020 yılı bütçesi 1 milyon 

960 bin cıvarında, normal şartlarda bütçe 2 milyon 150 bin cıvarında olması lazım 

idi artı 200 000 avro ek olursa 2 milyon 3 binin üzerinde çıkması gerekiyordu, bu 

ara seçimler ortaya girdi başbakan bakanlıklar seçimler havasında muhatap bulma 

sorunu var. eğitime ayrılan bütçeyi başka kalemlere ayırma şansımız yok. Sizde 

uygun görürseniz bizim düşündüğümüz plan eğitimi tek dervede yapmak istiyoruz 

bunun için ek dersliklerin yapılması lazım 14-15 sınıflık ek bina gerekmektedir. 

Eğitimde 180 bin avro luk bütçeyi yeni ek binanın yapımı için kullanmak istiyoruz 

bu proje tekrar çizilecek ne kadar para gerekiyor diye.  Anadolu ilkokulu’nun 



çevresini demirlerle yüksek kapatıp okulun içinde bir kantin açmak istiyoruz. 

Öğrenciler sabah derse girdiği zaman bird aha dışarı çıkmasın. Çocuklar tenefüste 

dışarı çıkıyor  oyol tehlikeli Allah korusun bir kötülük olmasın. Ilkokul ortaokul ve 

lise olarak tek vardiya yapmayı düşünüyoruz. Bunun dışında 250 000 avroluk 

eksik bütçemiz olduğuna göre bu konuda elimizde bağlandı. Bütçeyi gönderirken 

size önemli projeleride göndermiştik incelemişsiniz diye düşünüyorum. Tarım 

malzemeleri konusunda artı bir bütçeye gidebiliriz bir öneriniz varsa buyurun. 

Bizim tartışmak istediğimiz konu bu idi. 2020 yılı bütçesi maaşlar kategorisi 1 

milyon 136 bin avro bu yetmiyor biraz ekisk kalacaktır2 mal ve hizmetlere 317 bin 

avro para aktarılıyor belediye harcamalrına elektrik-çöp ve diğer giderler 31 000 

avro değerinde bir bütçe. Subvansiyon ve transferler kalemine 28 500 avro ve 

sermaye harcamalarına 455 938 evroluk bir bütçe kalıyor . burada çok fazla 

oynama diyelim ki mal ve hizmetleri kısalım buraya aktaralım diye bir şansımız 

yok. Sadece kalmeler içinde oynama şansımız var ama bçlüm dışına çıkamıyoruz. 

Bu sınırlar bunlardır benim söyleyeceklerim bu kadar sorunuz var ise cevap 

verebilirim. 

Halim SADİKU: sn başkan sn meclis başkanı sn komutanlarımız, üyeler müdürler 

ve diğer katılımcılar hepinizi selamlıyorum. Bugün bütçe uygulamsındayız ama bu 

bütçede çok eksiklikler var, 1. Eksiklik vatandaş ile bir toplantı düzenlenmedi, 

vatandaşın düşünceleri alınmadı. Elektrik, altyapı ve diğer eksikliklerimiz var, 

mahalle mahalle vatandaşlar ile görüşmek lazım. Kültür mahallesinde kanal 

problemi var, bu sorun salgın hastalıklara neden olabilir. Borlok sorunuları var 

bütçe bu sorunlara harcanmalıdır. Siz belediye olarak vatandaşları dinleyip bu 

ihtiyaçlara cevap vermeniz lazım. Kaç toplantı yapıldı vatandaşlar ile ? belediye 

başkanı Refki SUMA herzaman bağımsız olarak seçimlere katılıp seçimleri 

kazanıyor nedeni ise vatandaşlar ile devamlı irtibat halinde.biz aylık ve günlükler 

ile ilgili konuşacağımız yok çünkü onları Kosova bakanlıkları belli ediyor, ama 

yatırımlara ve tarımcılara çok önem vermeliyiz teşekkür ederim.  

Mamuşa belediye başkanı sn Abdülhadi KRASNİÇ: yeni dağıtılan altyapı 

projelerinde biz o toplantıyı geçen hafta yaparken bütçe dağıtımı yapılmıştı ve 

oradan çıkan bazı öneriler varidi. Bu önerilerden bir tanesi eski bütçede doner eö 

finansman projelerini tarım malzemelerine aktaralım. Arkadaşların önerisi ile 52 

000 avro oldu, ayrıca buyıl sonuna kadar toplanacak vergiler tarıma aktarılacak. 

Buyıl sonuna kadar harcanmayan 30-35 000 avro para toplanacağını ümit ediyoruz. 

32 000 avro olan proje arkadaşların önerisi ile 52 000 avroya çıktı.  



İlyas BAYRAKTAR: sn başkan burada tarım malzemeleri için rakamın gittikçe 

azaldığını görüyoruz 52 den 42 ye. 2. Bir husus ise ambulans aracının alımı burda 

40 000 avro 2021 yılında 20 000 avroya düşüyor bu alımmı yoksa servisler mi?  

Mamuşa belediye başkanı sn Abdülhadi KRASNİÇ: bu servis değil satın alım 

işi. 

İlyas BAYRAKTAR: 3. Bir husus 2020 yılında 10 000 avro öngörülen anadolu 

okulu’nun onarımı 2021-2022 yılın da onarım hiç gözükmüyor bunu nasıl 

açıklıyacaksanız. 4. Bir husus ise ilkokul ek binası’nın 191 266, avro 2020 yılında 

ön görülmüş 2021 de 102 000 avro  bu yapımın  devamı mı bu 3. Ise 94 000 avro 

2022 yılına bu onarımın devamı mı yoksa sadece şey olarak mı ? 4. Ise lise 

parkı’nın 2020 de birşey yok 2021 de onarımı için 40 000 avro parka 40 000 avro 

ayırma luks bir hayatımız yok başka bir öneri 191 000 avro bizim başka 

eksiklıklerımız var eğitim de bir aksaklık var ise elbirliği ile destek verelim. 

Eğitimi aksatmıyıcak ise bizim altyapıda sorunlarımız var , elektriklerde 

sorunlarımız var oraya aktarmaktan sa daha iyi değil mi? bu yerlere aktaralım 

teşekkür ederim.  

Mamuşa belediye başkanı sn Abdülhadi KRASNİÇ: İlkokul binasının 191 000 

en azından biz sizin önerinizle onu 10 000 daha azaltarak 181 000 avroya 

indirmeyi öneriyoruz ki 20 000 avro mevcut okulun duvarlarını daha yüksek telle 

kapatılması dışardan insanların girip çıkmasını engellemek için. Bunu düşündük. 2. 

Si 102 000 avroluk bütçe’de proje detayları olmadığından dolayı konuştuğumuz 

mühendisler diyor ki 15-14 derslik bir bina’nın yapımı için 180 000 avro yetmez. 

Bu 2 yıllık bir planlama olacak. Önüzümüz de ki senede destek bulabilirsek bizim 

elimizde 180 000 avro elimizde para var destek bulursak yaparız ama bu 180 000 

avroluk bütçeyi sadece eğitime harcama yapabiliriz başka yere aktaramıyoruz. 

Onarımı biz bu sene %90 ını bitirma kalacak eksiklikley mal ve hizmetler’den 

bitirma. 2021 zaten 350 000 artı bütçe gelecek. Halimın dediği kanalizasyon 

konusunda Haci Caferın evın orda iki kanal birleşmekte sorun çıkarıyor , bizım 

yaptırdığımız proje var ilkokuldan dereye kadar 2 kanal döşemeyi planladık bu 

proje 350 000 avro degerınde çıkmakta bunu bakanlık ve diğer kuruluşlar ile 

konuşacağız. Ayrıca elımızde Mamuşa- Tırna köyü asphalt projesi var  orada bir 

kçprü yapılacak. 2. Mamuşa Prizrene bağlanması için çizilmiş bir projemız var 

ayrıca sağlık ocağı’nın yapılması için çizilmiş bir projemiz var bu hafta sağlık 

bakanlığı ile imzalayacağız. Biz geçen hafta Medveca köyünden 2 yazı almıştık 

Mamuşa’nın da bağlı olduğu kanalın rehabilitasyonu için 9000 avro destek çıktık. 

Diğer taraftan bize Eğitim bakanlığından yazı geldi derselrin 45 dk tutulması lazım 



fakat mevcut binalar ile buna ihtimal yok. 45 dk yaparisek çocuklar akşam 

karanlığında derslerden çıkmış olucak buda tehlike arz etmekte. 

Yalçın MAZREK: herkesi selamlıyorum sn başkan bir sorum var yol ve 

kanalların bakımı için 102 000 avroluk bir bütçe öngörülmüş  bu belli mi nerelere 

olacak yoksa önümüzde ki yıldamı belli olacak? Bunun dışında ilkokul ek binasına 

gerçekten ihtiyaç kanal olmasa da olur ama eğitim olmassa olmaz. Bu konuda bir 

soru soracaktımama başkan cevap Verdi derselrin 45 dk olması için ek bina lazım 

bence bu 191 000 avro uygun bir iş teşekkür ederim. 

Mamuşa belediye başkanı sn Abdülhadi KRASNİÇ: yol ve kanalların bakımı 

artı elektrik direkleri’nin yenilenmesi konusunda bizım 3 yıllık imzaladığımız bir 

kontrat var bu bellidir bu miktarı azaltma şansımız yok. Bazen acil lazım kanallara 

müdahale etma. Artı aydınlatma için 16 800 evroluk bir kontratımız kalmıştır 3. yıl 

için.  

İlyas BAYRAKTAR: sn başkan daha önce arkadaşın belirttiği gibi burada 40 dk 

tutulan dersler belediye’nin almış olduğu bir karar mı? 2. Sorum ise 190 000 

eğitime seve seve harcarız dikkat edersen Anadolu ilköğretim okulu cıvarda 

olmayan bir okul, bina eğer ihtiyaç yoksa israfa girer, bizım başka eksikliklerımız 

var kültür evımız, kapalı spor salonumuz yok aynı eğitime aktarırız sadece kültür 

binası yaparız.  Çocuklar gece okuldan çıkar ise belediye olarak karar alalım 

otobüs alalım ama bina yapmak çok maliyetli. 

Cafer MORİNA: sn başkan sn meclis başkanı , sn meclis üyeleri KDİ temsilcisi 

komutanlarımız hepinizi selamlıyorum. Burada bir yanlış anlaşımla var  Kosova 

çapında dersler 40 dk yapılmakta sadece Mamuşa’da değil diğer belediyelerde de 

sıkıntı vardır savaştan önce de 40 dk ders yapılmakta. Şimdi müfettişlerin almış 

olduğu bir karar dersler 45 dk olsun diye. Başkanımız burada haklı 15 derslik için 

ihtiyaç var. geç saatlere kalı rise öğrenciler ebeveyinlerden şikayetler gelecek. Ek 

bina olursa masraftan da kurtulmuş oluruz.  

İlyas BAYRAKTAR: sn müdürüm nasıl masraftan kurtulacağız eğer 2 okul varsa 

ayrı kalorifer yakılıacak bu tek yakılacak bir sefer yakılan kalorifer 24 sönmediği 

zaman tasarruflen alakası yok. 2. Husus tamam eğitim 7 e kadar çıkarsa tamam 

okul binasında yeterli odalar yok mu? 

Cafer MORİNA: okulda yeterli oda yok 46 sınıf a ihtiyaç var. 

Mamuşa belediye başkanı sn Abdülhadi KRASNİÇ: yapılan araştırmalarda 

eğitim kalitesini artırmak için eğitim tek devrede olması lazım. 



İlyas BAYRAKTAR: sn müdürüm 2021-2022 yılında tadilat öngörmediniz bu 

nasıl oluyor? 

Mamuşa belediye başkanı sn Abdülhadi KRASNİÇ: ben açıkladımya mal 

hizmetlerden bu senede tadilatların büyük bir bölümün onarımı oluyor. Gerekecek 

olan ışıklandırması, gerekecek çeşmesi 3-5 yuro sene içinde yapabülecegın 3-5 bin 

avro bir yatırım olur. Bina yapmak için fazla gerekmiyebilir diye öngörüyoruz. 

Olağanüstü durumlarda tabiki büyük masraflar olur.   

Halim SADİKU: sn başkan sn meclis üyeleri ben belediye başakanından 

istiyorum 300 000 avro bütçe eksiği var bu büyük bir rakamdır. Siz iyi yönetin bu 

bütçeyi Mamuşa’da büyük krizler var. başkan vatandaşın isteklerine önem ver, 

yaptığınız projeler daha çok politik proje. Nezaman gelecek bir başkan ki 

vatandaşın istediği projeleri yapacak. Proje yer üstüne değil proje yer altına lazım. 

Bu projeler kanal, elektrikler ve diğer şeyler çok eksik sadece gösteriş amaçlı proje 

yapılmakta. Bir kepçe 200 000 metre köşeli taş biter proje. Bunu sizden önemle 

rica ediyorum. 2021 yılında büyük reformların yapılmasını bekliyorum.  

İlyas BAYRAKTAR: son olarak sn başkan projelerde bir sürü eksiklikler var 

ilerde düzelir zannediyorum daha çok vatandaşın isteklerine kulak verilmelidir. 

Buyar MAZREK:  tarım malzemeleri için bende birkaç laf söylemek istiyorum. 

Burada tarım için 52 000 avro ön görülmüş bu benım düşüncem çiftçilere gene 

freza goldan vereceğiz bunun yerıne fidan tohumu ve naylon verelim. Goldan freza 

herkeste var pek fazla ihtiyaç var zaten bazıları bu malzemeleri satmakta.  

Nehat TAÇ: sen önce tarıma bütçe ayır ondan sonra ne alacağımıza karar veririz.  

Buyar MAZREK:  başka konuşacak var mı? yok ise 3. Maddeyi oylamaya 

veriyorum. 

        Oybirliği ile kabul edilmiştir, 

4. maddeye geçiyorum. 

4.2020 Taşınmaz Mal Vergisi Yönetmelik taslağı’nın gözden geçirilmesi ve 

onaylanması,  

Bu madde hakkında konuşmak isteyen var mı? 



Mamuşa belediye başkanı sn Abdülhadi KRASNİÇ: 4. Madde hakkında Türker 

bize bilgi verecek emlak vergisi ile ilgili. 

Türker MAZREK:  herkesi selamlıyorum, 2020 yılı için emlak vergisi taslağı 

geçen senelere göre baz alınarak hazırlanmıştır. Burada bazı farklılıklar vardır. 

Geçen seneye kadar konut değerlerini belediye yapmakta idi, bundan sonra konut 

değerlendirmelerini finans bakanlığı yapacaktır. Bu yüzden burada bölge 1 bölge 2 

analnalrı boş bırakılmıştır. Emlak vergi oranları 0.15 idi bu oran 5 de 1 e kadar 

değişkenlik göstermektedir. Biz burda %0.16 oranı kullanmakta idik, bu oran en 

düşük vergi oranı idi.  

Halim SADİKU: burada bize sadece onaylamak kalıyor.  

Buyar MAZREK: 4. Maddeyi oylamaya veriyorum,  

        Oybirliği ile kabul edilmiştir, 

5. maddeye geçiyorum, 

5.Yozgat Boğazlıyan Belediyesi ile kardeş Belediyesi olunmasının gözden 

geçirilmesi ve onaylanması, 

Bu madde hakkında konuşmak isteyen var mı?  

İlyas BAYRAKTAR: bu belediye hakkında başkan bize biraz bilgi verir ise iyi 

olur. 

Mamuşa belediye başkanı sn Abdülhadi KRASNİÇ: 2 hafta önce Boğazlıyan 

belediyesi bir arkadaş üzerınden Boğazlıyanlı olduğu için önermiş idi bu belediye 

Yozgat iline bağlı. Onlar belediye meclisinde kararı geçirmişler, bizi 2 hafta önce 

Türkiye Priştine elçiliğinden aradılar bize haber ettiler. Birçok belediye ile kardeş 

belediye olmuşuz ama prosedürler yapılmamış. Bakanlıkta sadece 1ve2 kardeş 

belediye olduğu göstermektedir.   

Halim SADİKU: bu belediyenin ismi yeterince zor, kardeş belediyelerden gelen 

taleplere açığız, galiba başkanlarda sorun var siz onlardan birşeyler aramayı mı 

bilmiyorsunuz. Suhareka’da bir kardeş belediye olmuş ve açmış bir park alanı,kurs 

açmış yatırım yapıyor. O belediye yatırım yapmış bizde 20 belediye var kardeş 

belediye bize ne geldi onlardan. Bize bir kültür evi gerekir ve onların personel 

göndermesi lazım.  



İlyas BAYRAKTAR: sn başkan sn meclis üyeleri Halim biraz etrafına bakarsan 

kardeş belediyemiz bu binayı yapmıştır, Keçiören parkı yapmıştır ve başka 

yatırımda bulunmuşturlar. Anadolu okulunun kimin yaptırdığı görürsün. Bu iş bir 

kurs düzenlemekle olunmaz.  

Mamuşa belediye başkanı sn Abdülhadi KRASNİÇ: Mamuşa belediyesi 

Kosovada en çok kardeş belediyesinden en çok yardım almıştır. Ihtiyaçlarımız 

varmı var. bu demek değil ki biz birşey istemekteyiz, şu anda ki ekonomik 

durumdan kaynaklanıyor ki Türkiye bunu atlatacaktır. Biz neden onlara bir 

yardımda bulunmuyoruz Arnavutlukta ki bazı belediyeden 3-5 bin avro destek 

yapabiliriz. Belediye başkanının kardeş belediye imzalama yetkisi yok bunda 

meclisin karar alması lazım.  

İlyas BAYRAKTAR: yönetimler geçicidir ama evraklar kalır başkan gerekn 

işlemley yapsın biz onaylarız.  

Buyar MAZREK:  5. Maddeyi oylamaya veriyorum,  

        Oybirliği ile kabul edilmiştir, 

6. Çeşit, 

Çeşitte konuşmak isteyen varmı ? 

Çamil MAZREK: ismail Morina’dan şikayet var kanallar adamın evine su 

getiriyor burada yapılacak bir çözüm varsa iyi olur.  

Mamuşa belediye başkanı sn Abdülhadi KRASNİÇ: kanal sorunu Mamuşanın 

genelinde var yağmur yağdığı zaman.  

Halim SADİKU: başkan kanal sorunu var orası tamam. Başkan müfettişlerin 

yetkisini  bana verebilirmisin gelecek toplantıda ben çöpler hakkında konuşmak 

istemiyorum. Kaç aile ödeme yapamıyor ise ben destek olmaya hazırım var olan 

çöplerini biz ödeyelim.  

Buyar MAZREK:  çeşitte başka konuşmak isteyen var mı ? yok ise toplantı burada 

sona ermiştir katıldığınız için teşekkür ederim. 

TUTANAKÇI      Komisyon başkanı  

İdriz MAZREK      Buyar MAZREK 



 

 

 

 

 

 

 

 


