İddia Kontrolü Analiz Hazırlama Formu
Analizi yazan
GDK elçisi:

Bülent Bingöl

Demeç tarihi:

-

Analiz edilen
yerel aktör:

Feyat Asya

Aktörün görevi:

Belediye Başkanı

Demecin verildiği
yer:

Muş Belediyesi

Aktörün temsil
ettiği il:

Muş

Demeç: Muş Belediyesi’nin İyi Niyet Sözleşmesi kontrolü
Araştırma Sonucu
Vaadi yerine getirdi mi? (evet, kısmen, hayır)
Hayır
İddiasında söylenenler ile araştırmanda vardığın sonuç birbirini tutuyor mu? (evet, Evet
kısmen, hayır)
Haber Kaynağı linki: İyi Niyet Sözleşme metni
Referanslar: Muş Belediyesi
Analiz Metni:
İyi Niyet Sözleşmesi maddeleri, aşağıdaki tablo ile kontrol edilmiştir:
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Belediye başkan adayı olduğum kentte yerel paydaşların katılımıyla
gençlik koordinasyon kurulunu oluşturmayı,
Belediye meclisinde gençlik politikaları komisyonunu kurmayı, gençlik
önerilerini meclis gündemine getirerek bu önerileri stratejik planlarıma
yansıtmayı,
Başkan adayı olduğum belediyede gençlik istihdamı ve gençlik hakları
birimi kurmayı,
Belediyemizin ve belediye sınırlarında yapılması öngörülen gençlik
eylem planlarını yerel paydaşlarımız (yerel kamu kurumları, yerel
yönetimler, gençlik örgütleri, gençlik meclisleri, üniversiteler, gençlik
alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları) ile birlikte
hazırlamayı ve uygulanmasını takip etmeyi,
Bütçelerimizi gençlik ihtiyaçlarına duyarlılık ilkesini göz önünde

Hayır
Hayır
Hayır
Hayır

Kısmen
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bulundurarak hazırlamayı,
Gençlik örgütleri ile genç kadınların ve genç engellilerin konumlarını
güçlendirme konusunda işbirliği yapmayı,
Gençlik politikaları konusunda toplumu bilgilendirici çalışmalar
yürütmeyi,
Genç dostu kent kapsamında düzenlenecek faaliyetleri desteklemeyi,
bu çerçevede sahip olduğumuz her türlü fiziki ve sosyal imkanların bu
kapsamda kullanılması ve bunların organize edilmesinde personele
gerekli kolaylığı sağlamayı,
Gençlik merkezi açmayı ve gençlik alanında çalışmalar yapan sivil
toplum kuruluşları ve öğrenci topluluklarına tahsis etmeyi,

Kısmen
Hayır
Hayır

Hayır

Sonuç olarak;
-Özellikle bu projenin Muş’ta uygulanması gerektiği kanaatine, üstte verilen tabloyu
inceledikten sonra daha net bir şekilde varabiliriz.
-Lakin belediyenin bu tarz çalışmalara destek vermiyor oluşu bizim bu projeyi
sonlandıracağımız anlamına gelmiyor, aksine daha fazla ve özveriyle çalışmamız
gerektiği inancına varıyoruz. Bu projenin sürdürülebilirliğinin sadece belediyelere
bağlı olmadığını düşünüyoruz. Halkın gençlik politikaları hakkında daha fazla bilgi
sahibi olması bir kamuoyu oluşturacaktır, bu da belediyenin kamuoyunun
ihtiyaçlarına cevap vermesi konusunda bir zorunluluk arz edecektir.
-Muş Belediyesi İyi Niyet Sözleşmesini imzalamamakla beraber gençlik alanında
yapılan herhangi bir çalışmayı desteklememektedir. Araştırmalarımız neticesinde belli
başlı bazı kuruluşlara sadece kira yardımında bulunduğunu gördük.
-Web sitesinde Eğitim ve Kültür başlığı altında Ramazan Etkinlikleri haricinde hiçbir
bilgi bulunamamıştır.
-Gençlik politikası, gençlik eylem planı gibi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

