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         TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

                                                  ÜYELER: Emir BİRGÜN,   Bayram DEMİR,  Mert DİMİLİ,  

Oğuz HANÇER, Ercan BARUTÇUOĞLU, Galip GÜR,  Osman DURDU,  Arzu KARATAŞ, 

Aydın BAYRAKTAR,  Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK, Mehmet Şamil YİĞİT,  Sedat AKKUŞ, 

Emrah KESKİNDEN, Tefik  KALDIRIM, Şükran ERSÖZ, Songül ŞANLI, Mahmut Kamil 

SOLAKSUBAŞI,  Mustafa KAYNATMA,  Elif  ACAR,  Fatih AYDIN,  Rıdvan ÇAKMAK, 

Durmuş USLU,  Alpaslan EKER,  Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA,  Dursun YAVUZ,  Nihat 

ÇETİN, Mehmet ÖKSÜZ,  Ümit GÜLER,  Sedat ÖZER.   

          TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Mahir DAĞ. 

 

         --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yapıldı. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Sonradan gelen arkadaşların notları 

aldık, tamam. Evet mazeret var mı arkadaşlar gruplar adına, 

          --Meclis Üyesi: …….     

          --Mehmet  Uğur SERTASLAN Meclis  Başkanı:  Gelecek miymiş,  

          --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Mahir DAĞ bizden mazeretli Başkan,  

          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi 

tamam mı arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisinden eksik; Elif Hanım’dan bilgi alabildik mi, 

geliyor mu?  Tamam, ee Mahir DAĞ mı dedik? Mahir DAĞ ’ın mazeretli olarak kabulünü 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet 

arkadaşlar; Ekim Ayı’nın 3.Birleşimine ait toplanı için yeterli çoğunluk vardır, toplantıyı 

açıyorum. 1.madde de Hukuk Komisyonu’nun daha önce 2.Birleşim esnasında getirmiş 

olduğu şartlı bağışların kabulüne ilişkin bir komisyon raporu vardı,  Reddedilecekti konu 

sonra ikinci Birleşimde burda kürsüde onun Red yerine doğru usulle Gemlik Belediye 

Meclisine hızlıca getirilmesi şeklinde bir görüş ortaya koymuştum, kabul edilmişti ve 

komisyona geri göndermiştik ama komisyon gerekli çalışmayı yapmaya fırsat bulamamış, bir 

şekilde de buraya konmuş bu bu toplantıda görüşülecek bir kez daha diye, 1.Maddeyi            

1. Maddenin gündemden düşürülmesini ve Kasım Ayı’nda lütfen komisyonda gerekli 

çalışmayı yapsın, şartlı bağışı kabul edelim. Nasıl usule uygun,  Hukuka uygunsa o yolla 

kabul edelim şekline gelsin. 1. Maddenin raporlar bölümünde 1.Maddesinin gündemden 

düşürülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. İkinci Maddeye geçebiliriz arkadaşlar; 

         --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan,  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun,  

         --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Burda bir önerim olacak, her sene yaptığımız 

gibi 1/2’sini, 3 ‘ünü, 4’ünü aynı madde içinde görüşürsek yani Gemlik Belediyesinin 2020 yılı 

Mali Ücret Tarifesi, Mali yılı Performans Programı ve Gelir ve Gider Bütçesini  aynı tek 

gündem maddesi yaparak oylaması, daha sonra ayrı ayrı yaparak görüşülmesini talep 

ediyorum, teşekkür ederim.  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İkinci Maddenin çok ilgisi yok 

aslında üç ve dört ‘le, üç ve dört için aynı şeyi yapabiliriz ama ikinci  maddeyi ayrı görüşelim 

izniniz olursa. Bu vesileyle de uygunsa bütün guruplar için 3. ve 4. Maddenin birlikte 

görüşülüp değerlendirmelerin ikisi üzerinden yapılıp,  oylamayı da ayrı ayrı yapılması 

şeklinde oylarınıza sunalım. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci 

Maddeyi okuyabiliriz.   
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        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Gemlik Belediyesi 

2020 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili raporu. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet raporun okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Söz konusu raporla ilgili önce bir bilgi alalım.  

        --Galip GÜR Meclis Üyesi: Şimdi raporlan ilgili şöyle bir yönetimin şu şekilde teklifi 

var. Burda bir 2019 fiyatları mevcut, yeniden değerleme oranında arttırılması ile ilgili bir 

teklifimiz var bizim, bu görüşülmemiş tamam  şeyi sonuca bağlanmamış. Yeniden değerleme 

oranında arttırılmasına karar verildi Başkanım, 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Yani oran, 

        --Galip GÜR Meclis Üyesi: Yeniden o yani 2019 yeniden değerlemesi 9 aylık 16 ‘ydı. 

Büyük ihtimalle 15 veya 13 o civarda bir rakkam olur diye düşünüyorum.  

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Geçen sene sanırım % 22 civarındaydı. Bir        

% 9 ‘luk bir oran  vardı ama sonuçta biz onu % 10 ‘luk bir orana sabitlemiştik geçen sene 

tarifede, bu sene de uygun olursa % 10 ‘luk dilim bizce uygundur.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Müdürümüzde burada ilgili daire 

müdürümüz Ömer Bey, ondan da bilgi alalım ama eğer ben yanlış bilmiyor isem konu 

yeniden değerlemeye,  

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: Şey şöyle yapalım,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu ilk defa alınacak bir şey arkadaşlar,  

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: 2020 için alınacak karar bu,  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: 2020  için,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama ilk defa alınacak ücret tarifesi bu,  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Ruhsat Müdürlüğünün yeni tarifesi,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır bu 1/2.’si, Ruhsat 

Müdürlüğümüzün ücret tarifesini ilişkin konu,  

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: Hayır bütün hepsi,  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Hepsi var,  

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: Hepsi var.  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Hepsi var,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle mi?  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bütün birim tarifesi,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar biz daha önce ücret alıyor 

muyduk? Harç alıyorduk ücret almıyorduk.   

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkanım Ruhsat Müdürlüğünde bu sene 

kararı alacağımız ücret tarifesi ilk defa alacağız,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam,  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Ama bizim belediye,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ruhsat Müdürlüğü dışındaki şeylerde 

var işin içerisinde,   

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Evet,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam okey, nedir öneri?  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Ruhsat Müdürlüğünün yasal olarak yeniden değerleme 

oranında artması gereken harçlar var. Onların yeniden değerleme oranında artması gerekiyor.  

Diğer ücret tarifeleri dediğiniz işte imar harçları vesair harçlarda biz meclis olarak 

belirleyebiliyoruz. O yüzden o şekilde bir oylama yapalım orda, % 10 mu dediniz normal 

tarifeye,  

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: ……….   
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        --Galip GÜR Meclis Üyesi: Hayır normal tarife yok mu?  

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Tamam ama % 10,  

        --Galip GÜR Meclis Üyesi: % 10,  

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Evet,   

        --Galip GÜR Meclis Üyesi: Şeylerde mesela ilan reklam belirli vergi oranları var 

bunların yeniden değerleme oranında artması gerekiyordu ve seminere gittik ya, 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Tamam % 10,  

        --Galip GÜR Meclis Üyesi: Ordaki onların yani yeniden değerleme oranında artması 

gerekenlerin yeniden değerleme oranında artması, ötekilerin de % 10 olarak arttırılması diye,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: ……….. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz hangi oranda artırdık bütün 

bunları.  

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Artırmadık bir oran belirleyeceğiz şimdi,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Artırılmadı mı hiç,  

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Yani bir oranla artırılacak ………...% 10 dersek 

% 10 fiyatlara konulacak artırılmış olacak, bir rakam yok şuanda………  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki öyle bir şey söyleyin ki ben 

Emrah ve Galip Bey ’lerin söylediği şekliyle oylarınıza arz ediyorum deyim kabul edilsin 

yani,  

        --Galip GÜR Meclis Üyesi: Ben söyleyeyim tekrar,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söyle,  

        --Galip GÜR Meclis Üyesi: Bu yeniden değerleme oranında artması gereken harçların 

ve tarifelerin yeniden değerleme oranında artması, diğer tarifelerin de % 10 olarak 

arttırılmasını oylayalım.  

        --Meclis Üyesi: …….. 

        --Galip GÜR Meclis Üyesi: Ya 2018 o ya,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki söz konusu komisyon raporunun 

Gemlik Belediye Meclis Üyemiz sayın Galip GÜR ‘ün eklemlediği ilave ettiği şekliyle 

kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Dikkat edelim arkadaşlar hem yazım esnasında hem uygulama esnasında,  

      --Meclis Üyesi: % 10,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söyledi ha, 

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Yeniden değerleme oranında artması gerekenler yeniden 

değerleme, geri kalanı da % 10,    

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Şimdi bu Ruhsatın tarifesi de şeyin tarifesi de normal ücret 

tarifelerinin içinde ya, Ruhsatın tarifesiylen birlikte yeniden değerleme oranında artması 

gerekenlerin yeniden değerleme oranında artmamız gerekiyor, diğerlerini de % 10 olarak 

arttırılmasına karar verildi.  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Şimdi tam anlaşılsın diye üstünden geçmek 

istiyorum Başkanım, şimdi normalde bir gelir tarifemiz var. Bunla alakalı olması gerekenler 

yeniden değerleme oranında, diğerleri  % 10 oranında arttıracağız, burası tamam. Bide 

ayrıyetten bizim Ruhsat Denetim Müdürlüğümüzde ilk defa koyacağımız ücretler var. 

Bunların hatta bir kısmını hepiniz hatırlarsınız iki ay önce bir tarife belirlemiştik. Bunlarda bir 

artış yapacak mıyız, yoksa bu tarife mi geçerli olacak onu sorayım.  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Orda asgari bak o normalde tarifelerde gittiğimiz seminerde 

asgari ve azami fiyatları var bunların.  

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Evet,  
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      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Orda belirli kalemlerin yeniden değerlemesi oranında 

artması gerekiyor yasal olarak, yani o tarifeler de biz bir yerden başladık tarifeyi verdik ama 

üst limiti aşamıyoruz zaten, üst limitin üstünde mesela biz işgaliyeyi birbuçuk lira,  

ikibucuklira alıyorsak ikibucuk üstünde yeniden değerleme artırmaya gerek yok. O yüzden 

yani yeniden değerleme artırılması, yeniden değerleme oranında üst limitin arasında kalan 

veya altında kalanlar için söz konusu olcak. Diğerleri için bir artma söz konusu olmayacak. 

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Ücretten mi bahsediyoruz harçtan bahsediyoruz?  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Harçlardan bahsediyoruz. İlan reklam vergileri, harçlar, 

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Bende,  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Vesaire şeyler, 

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sorum şu; 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İlk defa alınacak olan,  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: İlk defa alınacak olan Ruhsat Denetim ücret 

tarifesinden bahsediyorum,   

    --Galip GÜR Meclis Üyesi: Ha orda tarife belli ama,  

    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Tamam bu tarife herhangi hiç zam yok,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok ilk defa yapıldığı için zaten,  

    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Evet,  tamam. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yeni bir rakam belirliyoruz.  

    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Yok bunun içinde iki ay önce yaptığımız bir tarife 

var, ücret tarifesi, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sadece depolama alanlarına ilişkin bir 

ücret tarifesi belirlemiş idik zaten iki ay kadar önce. Emrah Bey ona bir şey yapacak mıyızı 

soruyor anladığım kadarıyla, komisyon bu çalışmayı, 

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Hayır hayır mecburen yılbaşında tarife belirlemen gerekiyor. 

onları da aynı oranda yapman gerekiyor.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam,  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Ama üst sınırı geçemez zaten ordaki, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar oyladık konuyu ama 

düzeltme yapalım. Yanlış anlaşılma olduysa diye ilgili müdürlüğümüz dikkat kesilsin lütfen; 

daha önce tarifesi bulunan harç ya da ücret adı altında tahsilatını yaptığımız bütün konularda 

yeniden değerleme oranları üzerinde bir zam yapılacak,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Olması gereken,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Değil mi? 

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Evet,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Üzerine,  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Yeniden değerleme artması mecbur olmayan kalemleri de    

% 10 oranında artırıyoruz.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yeniden değerleme oranı artması, ya 

bunu burda buraya getirmiceksiniz bunu işte çözceniz öyle gelcek bu belediye meclisi 

gündemine burda uğraş dur işte. Şimdi Ahmet miydi Keloğlan mıydı Ahmet devam et, öyle 

bir duruma geldik yani. Bide canlı yayınlanıyoruz galiba,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım aslında söylediğimle bir mi galiba benim 

söylediğim,  yeniden değerleme oranındakiler yeniden değerleme oranında artırılacak, geri 

kalanları … 

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım bir daha üstünden geçebilir miyim? Çok 

kısa,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ücret tarifesi adıyla ilk defa uygulamaya 

koyduğumuz, 
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    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Ruhsat Denetim Müdürlüğüne ait ücret tarifesi,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ruhsat Denetim Müdürlüğüne ait 

tarifeler,  

    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Aynı kalacak, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynı kalacak, daha önce tahsilatı 

yapılan, 

    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Tarifeler, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elimizde bulunan tarife olarak ücret de 

olsa harç da olsa bütün konularda yeniden değerleme yapılması mecburi mecburi  olan 

başlıklarda yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme başlığına girmeyen konularda da      

% 10 artış kararı meclisimizin oy birliğiyle geçmiştir. Doğru mudur?   

    --Galip GÜR Meclis Üyesi: Oyla,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayırlı uğurlu olsun.  

    --Galip GÜR Meclis Üyesi: Ben araya yine gireyim dedim. Bizim Ruhsat Müdürümüz 

nerde  bu tarifeler de ilk defa çıkan tarife var mı bunların içerisinde,  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Hepsi ilk defa,  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Hepsi ilk defa mı? O zaman burdaki tarifedeki görünen 

rakkamları isterseniz okuyalım biz bunu bunlar yeni yayınlanıyorsa artış oranı yok, tamam 

bunlar aynı şekilde geçerli oluyor,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet 1/3. ve 1/4. ‘ü birleşmişti. İkisini de 

okuyalım arkadaşlar, sonra görüşleri alalım.   

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizin 2020 Mali 

Yılı Performans Programı ile ilgili raporu,  

      1/4’ü; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi ve 

Gelir  Bütçesi  ile ilgili raporu, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Diğer maddeyi okuduk mu?  

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Okuduk,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Evet söz konusu raporlar 

hakkında gruplar adına söz almak isteyen arkadaşlarımızı dinleyelim. Milliyetçi Hareket 

Partisinden başlıyoruz.  

     --Meclis Üyesi: …….. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, doğru özür dilerim. Öncelikle 

söz konusu komisyon raporlarının okunmuş olarak kabul edilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi adına 

sevgili Emrah KESKİNDEN görüşlerini iletecek,  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri  az önce ifade 

ettiniz düzelteyim yanlışlık olmasın ben Gelir Bütçe tarifesi hakkında görüşlerimi bildirecem 

grubum adına, performans esaslı raporlar alakalı Osman Başkan ifade edicek. Konular 

hakkında diğer meclis üyesi arkadaşlarımın da talebi olursa bunlar hakkında söz alacaklar, 

bunun bilgilendirmesini yapayım.   

       Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli katılımcılar, hepinizi saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. Gemlik Belediyesinin 2020 mali yılı Gelir Gider Bütçesi hakkında söz almış 

bulunmaktayım. Öncelikle Bütçe hakkında genel bilgiler vererek konuşmama başlamak 

istiyorum. Bütçe;  Belediyenin bir mali yılı içindeki Gelir ve Gider tahminlerini gösteren 

gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren belediye meclisince mali yıl 

başında uygulamaya konulmak üzere görüşülüp kabul edilen hukuki bir metindir. Belediye 

Bütçelerinde izleyen iki yılın gelir gider tahminleri de yer alır ve bütçeler Stratejik Plan ve 

Performans Programları dikkate alarak hazırlanır. 
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        Bütçeler biri harcamaların nereye yapıldığını gösteren Gider bütçesi, diğeri ise bu 

Giderlerin kaynağını gösteren Gelir bütçesi olmak üzere iki taraflıdır. Bütçe izlenirken bu iki 

üründe ele alınması gerekir. Çünkü kaynakların nasıl kullanıldığı kadar gelirlerin hangi 

kaynaklardan toplandığı ve gelir elde etmede etkinliği sağlanıp sağlanmadığı da önemlidir. 

Gelir tahmini ne aşırı gelir fazlası verecek şekilde ne de planlanan harcamaların yapılamaması 

sonucunu doğuracak aşırı düşük gelir gelmesi şeklinde sonuçlanmaması gerekir. Gelir 

tahminlerinin gerçekleşen miktardan az yapılması da fazla yapılması da belediye yönetimi 

tarafından başarısızlıktır. Gelirin fazla tahmin edilmesi bütçede öngörülen hizmetlerin daha az 

gerçekleşmesi gelirin az tahmin edilmesi de gerçekleştirebilecek bir hizmetin o yıl bütçeye 

tahmin edilmemesi demektir. Belediyenin amacı tasarruf etmek değildir. Belediye elinde 

bulunan maddi ve mali kaynakları en uygun şekilde vatandaşların hizmetine tahsis etmek ve 

onların yaşam kalitesini ve refahını  artırmakla yükümlüdür. Bu bilgiler çerçevesinde Gemlik 

Belediyesinin 2020 mali yılı gelir gider bütçesine baktığımızda ifade edildiği gibi bütçenin en 

önemli unsuru gelirler. Gemlik Belediyesinin 2020 yılında tahmin ettiği gelir bütçesi 

139.965.000,00 TL. dir. Bu gelirin % 31'i yani 43.418.000,00 TL .si bina, arsa, arazi vergisi, 

çevre temizlik vergisi, imar ile ilgili harçların tahsilinden geleceği tahmin ediliyor. Kimi 

rakam Başkanın geçen toplantılarda ifadesiyle önümüzdeki yıl Endüstri bölgesi olması 

sebebiyle 3,4 milyon eksik olacak. Bu eksiklik burda öngörülmemiş. Öngörülmemiş olmasını 

ciddi bir eksiklik olarak değerlendiriyorum. Yine bu gelirin % 32.77 si yani        

45.879.000.00 TL. si merkezi idareden İller Bankasından alınan paylar ve Büyükşehir'den 

alınan katı atık bedeli ÇTV vergilerinden oluşuyor. Yine bu gelirin % 30 'u yani 

41.000.000.00 TL. si mevcut mülk, arsa ve arazilerin satılarak bu geliri elde edileceği ifade 

ediliyor. Belediye toplam bütçesinin yaklaşık % 30 ' unu mülk ve arazi satarak karşılayacak, 

bunu niye söylüyorum; şu sebeple yıllardır ifade ettiğimiz gibi satarak oluşturulan gelir 

bütçeleri yarınlarda satacak bir şeyimiz kalmadığında bütçeler nasıl oluşturulacak. Bırakın 

yatırım yapmayı belediyenin rutin giderlerinin karşılanması bile mümkün olmayacak. Burada 

idarenin gelir artırıcı tedbirleri acilen almasını tavsiye ediyoruz. Satışlardan elde edilecek 

41.000.000.00TL 'nin detayına baktığımızda yaklaşık 10.000.000,00 TL. si  Çamlık ve 

Çukurbahçe ’de bulunan mülklerin satışından, 11.000.000,00 TL. si Serbest Bölgede bulunan 

araziler ve mevcut Umurbey geçici hayvan barınağı arsasının satılmasından, yaklaşık 

20.000.000,00 TL. si de Toplu Konutların satışlarından elde edilecek. Buradaki önemli 

konuda toplu konutlar. Yapımı ve şuan ki mevcut durumuyla ciddi eleştiri alan toplu konutlar 

tahmini bu yıl 20.000.000,00 TL. belediyemize gelir getirecek. Peki bu 20.000.000,00 TL. 'yi 

belediyemiz hangi yatırımlarda harcayacak.  Onun detayına da bakacak olursak hepimizin 

malumu Toplu Konutların yapılması için mevcut araziyi Bakanlık bize şartlı tahsis yaptı. Ne 

dedi: Burada elde ettiğin geliri yine burada Toplu Konut yapımında kullan ya da özel bir 

hesapta toplayarak kentin dönüşümünde kullan. Peki biz bu 20.000.000,00 TL. yi nerede 

harcayacağız. Onun içinde belediyenin en icracı müdürlüğü olan Fen İşlerinin bütçesine 

bakalım. Fen İşleri Müdürlüğünün 2020 tahmini bütçesi 30.656.000,00 TL. bu müdürlük 

vasıtasıyla toplu konutlar ve kentsel dönüşüme harcanacak para nedir diye baktığımızda 

6.000.000.00 TL  bütçe görmekteyiz. Bunun detayı da toplu konutlarda yapılacak olan çevre 

düzenlemesi ve taş duvar işlerinde harcanacağı gider bütçe fişlerinde açıklanıyor. Yani toplu 

konutlar da önümüzdeki yıl bir konut öngörülmüyor, konut yapımı öngörülmüyor. Aradaki  

14.000.000,00 TL hangi kentsel dönüşüm projede harcanacak. Bu  konu hakkında da sayın 

Başkan’dan bir açıklama bekliyorum.  

 
Sayfa 6  

 



 

 

       Diğer bir konuda elde edilmesi tahmin edilen gelirlerle neler yapılması düşünülüyor. Yine 

Fen İşlerine baktığımızda karşımıza çıkan rakam ve açıklamalar şu şekilde; 

       Belediyemize ait hizmet binalarının bakım ve onarımına 300.000,00 TL. sosyal 

tesislerimizin bakım ve onarımına 600.000,00 TL. yol bakım  ve onarımına 3.000.000.00 TL. 

geçici hayvan bakım evi ve Cihatlı sağlık ocağı yapımına 1.000.000,00 TL. yeri belli olmayan 

3 adet sağlık ocağı yapımına 1.500.000,00 TL. 3 adet spor salonu yapımı, kumla taziye evi 

yapımı, kız yurdu yapımı, seyir terası yapımına ve Kurtul ve Engürücük Mahalle Konağı 

yapımlarına 1.000.000,00 TL. Ki bu rakam bu yapılacaklar için az kalmış gibi duruyor. 

Ayrıca Kurtul ve Engürücük Mahalle konakları yapımı bitmedi mi ödemeleri devam mı 

ediyor, yapımları bittiyse yenisini mi yapıcaz. Bunu da sormak istiyorum. Ben bunların 

haricinde Gemlik Halkının hizmetine sunacak vatandaşlarımızın refahını artıracak elle tutulur 

gözle görülür bir yatırıma bütçe kalemlerinde ne yazık ki rastlamadım. Bu konuyla alakalı 

benden sonra söz alacak olan Osman Başkan performans analizinde bu konuları detaylı bir 

şekilde ele alacak. Ayrıca yine hepimizin malumu Borusan ve Çimtaş firmalarına yaptığımız 

arsa satışlarının iptali neticesinde belediyemizin karşılaşacağı tazmin ve Evko Sitesi 

sakinlerine ödenmesi yargı kararıyla kesinleşen ödemelerin bütçe içerisinde öngörülmemesine 

de öngörülmemesi de ciddi bir eksiklik olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Toparlamak 

gerekirse bu bütçeyi sağlıklı değerlendirebilmek için gerçekleşme rakamlarına beklememiz 

gerekecek. Bu bütçenin başarılı mı başarısız mı olduğunu analizini Allah sağlık verirse seneye 

bu zamanlar daha net bir şekilde yaparız. Evet bu bütçe belediye yönetiminin ilk bütçesi 

olmasına rağmen önümüzdeki yıl Gemlik’te hangi yatırımların yapacağını veya 

yapmayacağını dair bizlere ciddi ipuçları veriyor. Bundan sonraki süreçte bütçenin etkin 

kullanarak gerekli faaliyetlerin yapılmasının Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak takipçisi 

olacağımızı ifade ediyorum. Bütçemizin Gemliğimize hayırlar getirmesini, belediyemizde 

bulunan 19 müdürlüğün bütçelerini harcamayı nasip etmesini Cenabı Hak’ tan niyaz 

ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz. Buyurun Osman 

Başkan sizden devam edebiliriz.  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 

kıymetli belediyemiz çalışanları , değerli basın mensupları ve çok muhterem 

hemşerilerim hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına ve şahsım adına 

selamlıyorum. Gemlik Belediye Başkanlığının hazırlamış olduğu 2020 performans 

programı ile alakalı söz almış bulunmaktayım. Bu konuda sözlerime başlamadan 

önce Milletimizin ve Devletimizin bekası adına başlatılmış olan  Barış Pınarı harekatı 

kapsamında çok muhterem kahraman Türk silahlı kuvvetlerimize göstermiş olduğu 

üstün fedakarlık, cefa kârlık ve vefakarlık örneği olarak ortaya koymuş olduğu bu 

kıymetli mücadeleye Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına destekliyor, bu itibarla 

her birine lütfen burdan selamlamak istiyorum. Hep birlikte mi?  

     --Meclis Üyesi:  Hep beraber,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Davet et Başkanım arkadaşları, 

herkesi,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Değerli arkadaşlar lütfen hepimiz beraber bir  

selamlayalım. Teşekkür ederim. Ruhları için şehit kardeşlerimizin menfaatine olsun.  

Teşekkür ederim. 2020 performans programını değerlendirirken an itibariylen geçmiş 

altı ay 2021 ‘e kadar ki üç ay eşit dokuz ay nasip olursa 2021 ‘e kadar 12 ay yani 

velhasıl 21 ayın değerlendirmesini yapmış olacaz inşallah.  
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        Bütün bu değerlendirmelerimizde emin olunuz ki samimi duygularımızdır. Bunu 

böyle değerlendirmenizi rica ederim. Bu konuda  Uğurlu projelerle ile sunulan böyle 

bir girişle sunulan 2020 performans programı ile alakalı gözlem tespit telkin ve 

tavsiyelerimizi sayın başkan ve değerli meclis üyeleri arkadaşlarımızla paylaşacağız.  

Bu paylaşımlardaki amacımız Gemliğin gerçek manada hak ettiği yere gelmesi 

gerçekten zeytinin başkenti ve Marmara'nın incisi olması içindir . E belediyecilik 

anlayışıyla alakalı ve bunun gerekliliği: kişi ve kurumların, yerel yönetimlerden 

beklentileri, belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik, daha düzenli ve sağlıklı 

bir çevre, düzenli bir trafik, yol ve yollarda yönlendirme, vergi ve harç ödemelerinde 

hız, afet halinde hızlı etkin ve yararlı bir müdahale, imar işlerinde hız, yetkili kişilere 

sorun anlatabilme, ulaşılabilme gibi temel konuları talep olarak gündeme getirdik 

ancak maalesef bu  talebimiz 2020 yılı  bütçesinde ve performans programında yerini 

almamıştır. Bunun sebebini sayın Başkan’dan rica edicez. Üniversite şehri olmasını 

hayal ettiğimiz Gemlik için bir yatırım programını  maalesef performans da böyle bir 

hedef ve amacı göremedik. Her zaman Üniversite şehri hayal ediyoruz. Gemlik’te bir 

Üniversite şehri olsun istiyoruz ancak  performans programında bunla alakalı bir 

tatmin edici durum maalesef göremedik.   

         Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bir anlamda evde bakım da diyebileceğimiz  

ihtiyaç sahibi olup ta yatağa bağlı olan hastalara Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile 

birlikte bakım eğitim ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesini ifade etmekte. 

Bu değerli ve önemli bir görev için yeterli kadromuz var  mıdır? Yoksa kadro ihdas 

edilecek midir? Yine her birimizi en canımızdan ilgilendiren ve  geçenlerde 

belediyemizde yaşanan üzücü olayın da müsebbibi olan bir çok  değerli arkadaşımızın 

vefatına ve üzüntüsüne sebep olan madde bağımlılığı ile alakalı sadece doküman 

bildiri ve afiş mi asacağız ve bunun için sadece 10.000,00 liralık bütçemi ayıracağız , 

         Yine Zabıta Müdürlüğümüzün faaliyet ve göstergelerine  baktığımızda, pazar 

yerlerinde denetimlerin gerçekleştirilmesi  bölümüyle alakalı yerde etiket 

denetimlerinin nasıl ve ne şekilde düzenlendiğiyle alakalı daha açıklayıcı bir bilgi 

rica edicem.  

         Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün 2018 yılında 20 adet yeraltı çöp konteynırı 

montajı yapılarak faaliyete geçirildiğini ifade etmektedir . Bunu memnuniyetle 

karşılıyoruz, bu sayının her yıl on adet değil  de 20 şer adet yapılarak şehrin uygun 

olan her tarafına yapılarak temiz şehir görünümü kazandırarak şehrimize bir değer 

katmasını bekliyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün  kamu kurum ve 

kuruluşlarında temizlik hizmeti verdiğini ifade etmiştir . İbadethanelerde senede kaç 

sefer temizlik yapılmaktadır, okullarımızdaki boya ve badana giderleri okul aile 

birlikleri aracılığıyla öğrenci velileri tarafından karşılanmaktadır. Belediyemizin aslı 

görevlerinden bir tanesi olan bu hizmeti Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri 

Müdürlüğümüzce yapılması daha uygun olmaz mı? 

          Park ve Bahçeler Müdürlüğü kapsamında kırsal kalkınma birimi kurulması 

ifade edilmiştir, bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Kırsal kalkınma birimi inşallah 

verimli olacaktır.  Belediye yönetiminin 2020 sonuna kadar yâni 21 aylık dönem 

içerisinde kırsal kalkınmaya Gemlik zeytininin coğrafi işaret belgesinin  tanıtımı ile 

alakalı bir faaliyetinin olmamasını da anlamış değiliz. Şehrimizin simgesi olan zeytin 

ağaçlarının yollarda orta refüjlerde ve parklarda çoğalmasını sağlamaktaki 

hedefinizin on adet sadece on adetle sınırlı kalmış olmasını da anlamış değiliz.  

         --Meclis Üyesi: Öyle mi …..   
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           --Osman DURDU Meclis Üyesi: Maalesef. Bu sayının zeytinin başkenti için az 

değil mi? Yine 21 aylık bu periyotta toprağın zeytinin, zeytin yaprak ve çiçeğinin 

vesair analizlerinin yapılabileceği laboratuvar kurularak Gemlik zeytin üreticisinin 

ve köylümüzün çevre il ve ilçelere giderek bu işlemleri yaptırma zahmetini ortadan 

kaldırmayı planlamamış olmamanızı da performans programında yer vermeyişinizin 

de sebebini anlamış değiliz. Lisanslı zeytin depolarının  planlanması ve oluşmasıyla 

alakalı performansta açıklayıcı ve tatmin edici bir bilgiye yer verilmemiştir .  

           Yine performans programında Amatör Spor Kulüplerinin sayısı 2018 yılında da 

18 iken 2020
 
yılında da 18 Spor kulübümüzün var olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 

malzeme desteği alan sporcu sayısının 2018 ‘de 700 kişi iken 2020 yılında bu sayının 

beşyüze indiği gözükmekte, bunun sebebini de anlamış değiliz. Bu konuda da bir 

açıklama istiyoruz.  

            İlçemizde faaliyet gösteren en önemli spor  kulüplerinden olan ve salon 

sporlarında özellikle ve çeşitli spor dallarında hizmet veren Belediye Spor 

Kulübümüzle alakalı ailelerde ve sporcularda almış olduğumuz bilgiler 

doğrultusunda bir performans düşüşü olduğu gözlenmekte, bunun sebebi nedir? 

Halen Gemlik Belediye Spor Kulübü yeni başkan ve yönetiminin oluşumuyla alakalı 

nasıl bir yol izlediğiniz bilinmemektedir.   

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce kamulaştırma  performansları % 100 

memnuniyet gösterilmektedir ancak vatandaş nezdinde biz böyle bir memnuniyeti 

gözlemleyemedik. Bugüne kadar alınmış olan kamulaştırma kararları ile alakalı ve bu 

envanteri yeniden güncellemeyi gerekli görüyoruz.  

             Derelerimiz son derece bakımsız, düzensiz, çevreyi rahatsız edici sinek ve 

yoğun pis kokularla Gemliğimize çok kötü bir görünüm sergilemektedir . Bunla 

alakalı kısa vadede çözümleriniz var mıdır? 

             Park bahçelerimizin güvensiz, bakımsız ve karanlıktır. Bunla alakalı ne 

yapmayı düşünüyorsunuz?  21 aylık bir zaman diliminde ilçe girişimizle  alakalı bir 

somut faaliyet amaç ve hedefi performans programında göremedik . Bununla alakalı 

ne düşünüyorsunuz? Yine performans programında anlaşılmaktadır ki, iskele 

meydanı mı, 15 Temmuz demokrasi meydanı mı  bu noktada halen bir kafa karışıklığı 

yaşadığınız gözlemlemekte, bu konuyla alakalı bir karar vermeyi düşünüyor 

musunuz? 

               Termal Turizm merkeziyle alakalı daha önce mülkiyeti Gemlik 

Belediyesine ait olan ancak sonrasını Büyükşehir Belediyesine devredilen terma 

kaplıcamızın yeniden Gemlik Belediyesine devri ve bu alanın Yap İşlet Devret 

Modeliyle modern bir tesis yapmayı uygun bulur musunuz? Ve yine maalesef 

Gemliğin hiçbir  bölgesinde ne balık satışı ile alakalı ne de balık pişirme ve balık 

lokantalarıyla alakalı bir hedef bir performansta rastlayamadık. Bu konuda ne 

düşünüyorsunuz?  

                Kültür İşleri Müdürlüğümüz 2018 yılında 230 adet kültür gezisi 

düzenlemiştir ama her nedense 2020 yılında bu kültür gezilerinin sayısı 70 ‘e 

düşmüştür. Yani baktığımız zaman yaklaşık üçte iki oranında bir azalma vardır. 

Bunun sebebi nedir? 

                 Yine bu 21 ay performans içerisinde bir Fen Lisesi ve bir yeni Endüstri 

Meslek Lisesinin temelinin atılmasını göremeyecek miyiz?  

                  Hukuk İşleri Müdürlüğümüz kurum lehine sonuçlanan dava oranında 

göstermiş ancak kurum aleyhine sonuçlanan davalardan hiç bahsetmemiştir.   
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           Hukuk İşleri Müdürlüğümüz şüphesiz ki her müdürlüğümüz gibi  imkanları 

ölçüsünde belediyemizin rutin işlerine bakabilir ancak özel ve spesi fik davalarda 

belediyemiz dışardan da alanında uzmanlaşmış hukuk bürolarından hizmet satın 

alabilmeli ve bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Aksi halde belediyemiz 

aleyhine sonuçlanan davaların kamu zararına sebep vereceğini düşünüyoruz.  

            Bütün bu değerlendirmelerimizin sonucunda maalesef bizlerde hasıl olan 

kanaat şudur ki Gemlik önümüzdeki 15 ay ve geçtiğimiz altı ayda dikkate aldığımız 

taktirde yani Gemlik 21 ay nadasa çekilmiş bir hal arz etmektedir. Bu bütçe değerli 

Başkanım ilk bütçeniz olacağı için bu konuda siz ve çalışma arkadaşlarınıza pozitif 

bir katkı olması adına bu bütçeye inşallah evet oyu kullanacağız  ancak  2021 yılında 

da ne yaptığınızı nasıl yaptığınızı inşallah tekrar bu mecliste enine boyuna hep 

birlikle değerlendireceğiz. Bu itibarla 2020 yılı bütçesinin ve performans 

programının başarılı olmasını  kalben diliyorum, emeği geçen bütün değerli 

arkadaşlarımıza da teşekkür eder, saygılar sunarım.  

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz. Nerden devam 

edelim? İyi partiden mi?    

           --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sevgili Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlar, 

Gemlik Halkı, çok kıymetli basın mensupları; 2020 mali yılı için hazırlanan tabloda emeği 

geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Hedeflerin tutacağı hizmet dolu bir 2020 yılı 

geçirmeyi inşallah temenni eder diyoruz. Teşekkür ederiz.  

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Adalet ve 

Kalkınma Partisi adına, buyurun sayın  sayın BARUTÇUOĞLU,  

            --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyesi 

arkadaşlarım, belediyemizin değerli çalışanları, basın mensuplarımız ve değerli izleyenler; 

sizlerin şahsında aziz Gemlik halkını selamların en güzeli ile Allah’ın selamı ile 

selamlıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerinde olsun. Toplantımız 

hayırlara vesile olsun. Bugün sınırlarımızın dışında ülkemizin birlik ve beraberliği hepimizin 

güvenliği için görev yapan, aziz Mehmetçiklerimizin hepsine Allah kolaylık versin diye dua 

ediyorum, şehadet şerbetini içmiş olanlara Allah’tan rahmet yaralananlara da acil şifalar 

diliyorum. Ve onları da ben de asker selamı ile selamlıyorum. Allah onlara gayret kuvvet 

versin zafer ile …………  inşallah. Değerli arkadaşlar bütçe üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Bütçe ve performans ikisine de iki konuda görüşlerimizi arz edeceğiz. Tabi ki bunu dikkate 

alırken bu eleştirimizi açıklayacağız  ama şunu da dikkate alıyoruz. İlk bütçeniz ilk defa sizin 

tarafınızdan yapılmış bir bütçeyi kullanacaksınız şuan da kullandığınız bütçe geçen yıl geçen 

yıl meclisteki arkadaşlarımız tarafından hazırlanmış bütçedir. Onlara zaten siz ret vermiştiniz 

galiba. Öylemi hatırlıyorum. Doğru mudur arkadaşlar? 

           --Meclis Üyesi: ………… 

           --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet. Her neyse yani devlette devamlılık 

esastır. Ama ilk bütçeniz olmasını da dikkate aldığımızı ifade etmek isterim. Tabi bütçelerin 

hepsi bir sonuçta projeksiyondur. Yani siz ne kadar ileriye doğru bir şekilde bir vizyon sahibi  

iseniz o kadar isabetli bir planlama yaparsınız. Kaynakları o kadar doğru noktalara 

yönlendirirseniz ve zaten bir kendinizi de kısıtlayan bir şeydir. Bütçe  yaptığınız zaman 

kalemlerden demi,  o kalemlerden ancak harcama yapabiliyorsunuz. Bunları ön görmeniz 

lazım. Nereye, ben ne yapıyorum hangi kaynakları nereye harcayacağım, bunları hem 

kendiniz hem de muhatap olduğunuz kişilere bunu deklare ediyorsunuz.  
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        Dolayısıyla bütçeler bir  projeksiyondur.  % 100 oranında gerçekleşme beklenmez. Ama 

ne kadar gerçekleşme oranı ne kadar yüksekse o kadar başarılı bir yönetimden söz edilir. Ve 

bütçelerde bir de personele ayrılan payın % 10 ‘u geçmemesi istenir. Öyle mi? Yani çünkü 

personele % 30 özür dilerim, % 30;   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Özür dilerim bir düzeltme daha 

yapalım ona. Belediye şirketi üzerinde çalıştırdıklarınla birlikte % 45’i aşmaması tavsiye 

ediliyor. 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet. Onlar tabi üst limitler ama önemli olan 

ne kadar yatırımı  daha fazla pay, personel ve diğer cari giderlere ne kadar az pay ayarlanırsa 

o kadar başarılı demektir. Dolayısıyla da ilk bütçeniz olması hasebiyle de bunu dikkate aldık 

arkadaşlar. Evet performans programında vermiş olduğunuz bize vermiş olduğunuz bu 

belgede denizle yeniden Gemlik’i buluşturuyoruz dediniz, iskele meydanını genişlettik 

dediniz. Zaten bunlar yapıldı arkadaşlar. Yani bunlar geçen dönemde açılışı olan milletimizin 

hizmet aldığı hizmetler zaten, Büyükşehir Belediyesi tarafından bunlar yapıldı zaten. Meydan 

olarak da yine iskele meydanı şey yapmışsınız,  demişsiniz. Bakın biz burda isimlere 

takıntımız yok ama şu var. Alınan meclis kararının uygulanması ve bunun bu şekilde kayıtlara 

geçmesi önemlidir. Yani bu sonuçta biz bir belediyeyiz. Biz yani bir dernek veya bir herhangi 

kamu, özel kuruluş değiliz. Dolayısıyla alınan kararların uygulanması önemlidir. Bunun da 

özellikle bir kez daha altını çizmek istiyorum. Yani en azından daha evvelki yaptığınız 

uygulamada olduğu gibi parantez içerisinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı veya 15 Temmuz 

Meydanı diyebilirdiniz. Yani bu göze çarpan bir şey ilk sayfasında da.  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ........ resmi adı neyse onu yazmak  gerekiyor.  

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: E tabi.  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Parantez içerisinde yazılır, 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  …… biz söyledik tekrardan yine söylüyoruz, 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Yani asıl adı neyse kurumların kamu 

kuruluşların yanlış yapma lüksü yoktur dedik. Hala bile isteyerek bunun yanlışı yapıyor. İsim 

değişecekse yine değiştirsin sandık duruyor Başkan. Sandık …… artık nasıl yapçaksa 

bilmiyorum. O artık Başkan’a kalmış ama doğru yazılsın,  

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet. Yine ilk sayfadan birkaç böyle altını 

çizdiğimiz şey halk market çalışmaları başlattık dediniz. Bunları bekliyoruz yani sonuçlarını 

bu halk marketinin bir an evvel halkımıza faydalar sunmasını,  ki katlı otoparkın altında sevgi 

mağazası diye bir mağazamız açılışını yapmış ve bunu yıllarca biz zaten çalıştırmıştık 

arkadaşlar yani, ihtiyaç sahibi insanlar ordan gelip giyeceğini çoluk çocuğuna ihtiyacı olan 

şeyleri alabiliyor idi. Ama halk markette görelim. Daha henüz bir şey görmüş de değiliz.     

Yine bu yeni konutlarla ilgili geçmek isteyenlere kolaylık sağladık dediniz. Bunları da 

bekliyoruz. Yani burda başlanan devam eden ve bitirme noktasında gün sayılan o  

konutlarında bir an evvel bitmesini bekliyoruz.  Değerli arkadaşlar öncelikle bir açıklamanız 

vardı 101 milyon TL gibi bir borç. Bunu deklare ettiniz bir şekilde bir pankart yoluyla. Yani 

bu yani bir belediye için bence düşünülmemesi gereken bir şeydi ama yaptınız, önemli değil. 

Şimdi programdaki bahsettiniz bu borç miktarı 21 milyon 153 bin TL olarak düzeltildi.     

Tabi aradaki  80 milyon küsur borçta artık anlayan anladı onu yani doğrusunu burda ifade 

edilmiş  olmanızı yine  bir erdem kabul ediyorum.  
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          Şimdi bakıyoruz yine performans programında anonsa konulan bütçe 25 bin 800 TL, 

yani burda anonsun bir maliyeti mi var? Ben bunu anlayamadım, çözemedim. Personelin 

aldığı maaş mı bu 1 yıllık?  

        --Meclis Üyesi: …………… 

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Anladım. Tamam ben şey bilgi almak için 

soruyorum. Çünkü benim bildiğim kadarıyla bunlar herhangi bir şey alınmıyor. Çünkü  gelir 

kalemin de yok zaten sadece gider de var. 

          Şimdi arkadaşlar dedik ki arkadaşlar kaynaklar eldeki kaynaklar sınırlı ihtiyaçlar 

sınırsız. Şimdi orda mesela;  takvim baskısı ile ilgili 70.000,00 TL, ajanda baskısı ile ilgili 

yine yaklaşık 70.000,00 TL gibi bir rakamlar var. Yani bunlar arkadaşlar yani bütçemizin ya 

da borcumuzun çok olduğu iddia ettiğiniz bir belediyenin bu kadar bence ihtiyaç var mı yok 

mu? Ben kendi kendime sorguluyorum ve bence olmadığı kanaatindeyim. Önceki ile 

karşılaşma noktasında önceki dönemin borcuyla önceki dönemin daha evvel vermiş olduğu 

şey ile bunları bence karşılaştırmayın. Çünkü önceden alınan mesela; bir takım borçların bir 

kısmı önceden başlayan işlerle ilgili devam eden Salih yıllara Salih projelerle ilgili, yine sizin 

tarafınızdan mesela;  şu anda belediyemizin kullanmış olduğu araç gereçlerin daha evvel 

alınması söz konusu,  bunlarla ilgili pek çok artıda var aslında bakarsanız, bunları 

değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim.  

           Yine biraz evvel değerli MHP sözcüsü arkadaşım Emrah Bey’in ifade ettiği gibi         

20 milyon lira bir toplu konutlardan gelecek bir gelirden bahsetti. Bunlarla ilgili biz hep borç 

olarak kamuoyuna bunlar lanse edildi. Yani devamlı borç olarak söylediğiniz şeyin getirisini 

nedense burda belgelerde ifade etmekten kaçınmışsınız. Bence objektif olmalı yani bir 

belediye yani, 

         --Meclis Üyesi: …………… 

         --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Devam ediyorum ben burda önemli 

konularda önemli gördüğüm konularda bazı notlar aldım arkadaşlar. Şimdi tarımsal konularda 

yani çiftçimizin desteklenmesi konusunda birtakım Park Bahçeler Müdürlüğü bütçesine bir 

takım şeyler var, rakamlar var. Fakat bunlar yeterli değil bana göre. Yani tarıma eğer destek 

yapacaksak en azından ihtiyaç duyulan köylere biz sulama havuzu, özellikle ilaçlama 

maksadıyla şu anda ihtiyaç duyulan köylere ne bileyim isale hattı için boru, daha evvel Özel 

İdarede yaptığımız gibi bunlarla ilgili yeterli miktarda bir göstereceğim konulardan fazlalıklar 

ve oraya yönlendirmek bence daha uygun olurdu. Çünkü halkımızın önemli bir faaliyet kolu 

hepimizin bildiği gibi tarım.  

             Yine sayfa 38 evet burda gösteriyor zaten dergi basımı mesela demiş. 125.400,00 lira 

bülten basımı 125.000,00 yani 250.000,00 lira gibi bir rakam var, dergi ve bülten basımı için. 

Yani bunlar ne derece doğru ya da ne derece gerekli bunları sorgulamamız lazım arkadaşlar, 

bizim görevimiz eleştirmek. Yani burada biz sizin yaptığınız şeylerin yani sizi bir bloke etme 

niyetimiz yok. Siz tabii ki faaliyette bulanacaksınız ama bizim derdimiz şu yani kullandığınız 

para belediyenin parası, milletin hepimizin parası, milletimizin parası. Bunun doğru yerlere 

biz kanalize olmasını istiyoruz. Bir örnek daha mesela yine cevaplarsınız herhalde personel 

sayısının etkin ve verimli kullanımı demiş,  Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü buna 

839.000,00 TL gibi bir bütçe konmuş. Arkadaşlar bunu da doğrusu anlayabilmiş değiliz.    

Yine ajanda bir şeyi söyledim, ajanda ve şeyi söyledim. Yine anonsla ilgili onu cevabını 

verdiğiniz 25.800,00 TL gibi bir rakam. Evet devam ediyoruz arkadaşlar; şimdi belediyelerin 

kendi faaliyetler içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bazı faaliyetler vardır, 

müştereken yapılan faaliyetler vardır, bide sadece İlçe Belediyesi'nin yaptığı vardır.         

Örnek vermek gerekirse şimdi Kanal boyu  düzenlenmesi denmiş. 2020 için 800.000,00 TL 

bir rakam öngörülmüş burada. 
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              Şimdi buradaki Kanal boyu neresidir. Yani Büyükşehir Belediyesi zaten BUSKİ 

Genel Müdürlüğü Mezarlıktan başlayarak o Gemlik’e doğru olan kanalda başlamıştı. Beton 

kanalları yapmaya U kesitli, bunun devamı projelendirilmiştir. Bütçe beklemektedir ancak 

buradaki 800.000,00 TL neresi ile ilgili olduğunu doğrusu bilmiyoruz, onu öğrenmek 

istiyoruz. Yine Kent dokusuna uygun Kent Mobilyaları tahsisi ile ilgili 600.000,00 TL'lik gibi 

bir bütçe ayrılmış. Bunların da nereye konacağı konusunda bir açıklama rica ediyoruz. Yine 

700.000,00 TL yeni nesil oyun grupları temin edilmesi denmiş 2020 için, bunlarla ilgili de bir 

açıklama bir izahat yapılırsa memnun oluruz. Yine ilçede bulunan Havuz, Gölet ve Şelale 

bakımı yapılması için 50.000,00 TL gibi bir bütçe orda ayrımı var. Bunun da yine neresi ile 

ilgili yani havuz derken bu süs havuzları mıdır veya neresidir, gölet dendi mi hangi gölettir. 

Bunları da doğrusu merak ediyoruz. Yine arkadaşlar Kentsel Tasarım Projesi ve Mimari 

Uygulama Projesi hazırlanması; ne kadar 250.000,00 TL. Ya arkadaşlar bizim belediyemizde 

sağ olsun hepsi konusunda yetkin şehir plancıları, mimarlarımız, mühendislerimiz var. Yani 

bu konuda bu 250.000,00 TL'lik şeyin gereği var mı kaynağın gereği var mı? Soruyorum yani, 

bence yok. Çünkü daha önce hatırlarsanız toplu konutlardaki inşaatların projelerinin hepsi, 

            --Meclis Üyesi: …………… 

            --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya ben bitireyim de, 

            --Galip GÜR Meclis Üyesi: Orda ki taleplerin hepsi……  

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Karşılıklı konuşmaya çevirmeyelim 

işi.  

             --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet daha sonra cevap, cevabını tabi ki 

vereceksiniz. Yine sosyal konutların tamamlanması konusunda bir şey var. 5.975.000,00 TL 

gibi bir rakam burda ayrılmış, bu rakam buna yetecek mi yani. Öngörülen 20.000.000,00’luk 

gelirin kaçta kaçını tekabül ediyor. Bunun uygulama ve gerçekleşme oranlarında bu kaynak 

nasıl bu şeyleri tahsis edilecek doğrusu onu da merak ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bir yine 

maddemiz var. Kültür İşleri Müdürlüğü, yani Kültür İşleri Müdürlüğü'nün  biz faaliyetlerini 

her şeyde olduğu gibi önemsiyoruz ama şimdi arkadaşlar bakınız mesela; belirli gün ve 

haftalar da etkinlik düzenlenmesi için 500.000,00 denmiş, söyleşi panel konferanslar için 

265.000,00 denmiş,  böyle kalem kalem gidiyor ya topladığın zaman herhalde milyonu geçen 

bir rakam var. Yani bunlar bütçelendirilirken tabiki hepsinin kullanacağınız anlamına 

gelmiyor tabii ki  hepsini kullanacaksın,  gelmiyor ama bizim derdimiz şu yani ihtiyaç 

duyulan yere gerçek manada halkın ihtiyacı olan alanlara ve beklentisi olan alanlara bu 

kaynakların aktarılması ve bu tip sembolik ya da diyelim ki senenin  belli günlerinde yapılan 

faaliyetlere daha az kaynak ayrılması bizim derdimiz orda doğrusu bu da notunu almışız. Bu 

da bize fazla geldi arkadaşlar, yani buda  bunu da eleştiriyoruz.  

            Yani biraz evvel arkadaşımın ifade ettiği gibi yani yapılan bu yeraltı konteynırları 

gerçekten önemli bunların artarak devamından yanayız arkadaşlar. Bakın sinek ve haşerat ile 

mücadele de eğer siz hayvanların üreme ortamında yani bu haşeratın üreme ortamını açıkta 

bırakırsanız bu bıraktığınız ortam sürekli olarak onların üremesi için ortam sıcaklığı ile 

beraber ortam bozuluyor ve bir besi ortamı hazırlıyor, sonuçta çok daha fazla ilaç kullanmak 

gereksinimi ortaya çıkıyor. Halbuki önemli olan bunların üremelerinin önlenmesidir. Yani 

bataklığın kurtulmasıdır, bunların sayısının azaltılmasıdır. Yani çıkan sayının azaltılması. 

Yoksa bunlar üreme yaptıktan sonra ortamdaki haşeratın öldürülmesi kullanılan ilaçla 

mümkündür. Buda  ne kadar bakarsınız bakın insanların da aynı ortamda bulunduğunu 

düşünme düşünmek durumundayız. Değerli arkadaşlar biz genel olarak baktığımız zaman 

bütçenin gerçekleşme ihtimali düşük bir bütçe olduğu kanaatindeyiz. Yani bu oranlarla bu 

öngörülerle keşke yanılsak diyorum, tabiki ilk bütçeniz.  
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            Biz burada sizin Gemlik’in parasını kullandığını biliyoruz. Ve biz Gemlik’in ve 

Gemlik’in tüm halkının ortak paydada ihtiyacı olan konulara bir kez daha ifade ediyorum, bu 

bütçenin kullanılmasından yanayız. Tabii ki bütçe demek, belediye demek bütçe demektir. 

Kamu kurumu demek bütçe demektir. Bütçesiz bir kamu kurumu olmaz.  Zaten belediye 

kanununda da biliyorsunuz bütçenin reddi neyi gerektiriyor meclisin demi feshini 

gerektiriyor. E demek ki Kanun koyucu demiş ki ey meclis demiş bütçeyi yap ve gerekli 

yerlere gerekli şekilde kullanılan bir bütçe olsun biz nerden bakarsanız bakın yani mesela bir 

kaç  örnek daha vererek …...zaman ayarlayayım. Yani sosyal konutlarının sosyal tesisler var. 

Mesela; yapımına başlanmış. Kur'an kursu var, mescit var, cami var, mahalle konağı var, 

şunlar var bunlar var. Bunlar başlanmış arkadaşlar. Kimisi temeli atılmış, kimisi belli bir 

noktaya gelmiş bunların tamamlanması ile ilgili. Yani bir an evvel halkın hizmetine sunulması 

ile ilgili gerekli bir kaynağı göremedik doğrusu. Yani dediğim gibi biz kültürel etkinlikleri 

vesaireye yani gezi kültürü, bilmem konferanslar bunlar yapılsın elbette. Bunlar 

yapılmasından biz asla gocunmayız ama yeteri miktarda yapılsın, kaynakların çoğu bu eksik 

olan yerlere harcansın bir an evvel bunları hizmet alanları çevirelim. 

             Yine Turizm açısından bakın şehrimizin geleceği turizme çok önemli ölçüde bağlıdır 

arkadaşlar. Turizm konusunda gelir arttırıcı ve sektörün önünü açan bir icraat ve bir ufuk bu 

performans programında göremedik. Oysa ki Turizm bizim için önemli bir bence çıkış 

kapısıdır. Gemlik’in bundan sonraki dönemde yaşana bilirliği havasının temizliği suyunun 

temizliği insanların daha rahat bir ortamda ve daha nitelikli bir sosyal imkanlardan 

yararlandığı bir ortamın sağlanması açısından Turizm çok önemlidir. Bunları göremedik.  

              Yine ulaşımla ilgili arkadaşlar şimdi şehrin kuzeyden güneye doğudan batıya ana 

aksları var. Şimdi bu ana akslarla ilgili zaman zaman yaşadığımız tıkanıklıkları hep birlikte 

görüyoruz. Ya bunlarla ilgili de bence bütçeye ulaşımın Gemlik içi ulaşımın gerekçeye gerek 

araç ulaşımının daha sağlıklı hale getirilmesi konusunda kaynak ve birtakım somut projeler 

konmalıydı. Bunları da göremedik.  Sonuç itibariyle eleştiriyoruz. Tabii ki eleştireceğiz. Ama 

dediğim gibi ilk bütçenizin olmasından dolayı bunu da dikkate alarak bir karara vardık. Evet 

arkadaşlar bir burdan bir müjde vermiş olayım; Büyükşehir Belediyesi UKOME  ve 

BURULAŞ ’ta yapmış olduğumuz çalışmalar ve görüşmeler sonucunda Bursa Şehir 

Hastanesi'ne Gemlik'ten direkt olarak ulaşım imkanı sağladık. Bununla ilgili karar yakında 

çıkacak ve İnşallah yakında da halkımız Şehir Hastanesi'ne tek araçla gidip yine tek araçla 

dönme imkânına sahip olacaktır. Şimdiden Gemliğimize hayırlı olsun diyorum. Beni sabırla 

dinlediniz, bütçeye emeği geçen bütün çalışanlarımızın emeklerine sağlık diliyorum, 

emeklerine sağlık diliyorum ve şehrimize hayırlı olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum.  

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz. Gemlik Hastanesi 

ve Adliye, yeni Adliye Binasına servis konulması ile ilgile de çalışıyoruz.  

          --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yeni Adliye ile alakalı bugün sabah saat 8:15 

geçe …………… 

          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Personel için,  

          --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Personel için servis kuruldu, 3 tane personel 

gitmiş. Bunun da konuşmasını yaptık. 2 saatte bir sefer düzenleniyor. Bunun tekrardan en 

azından saat başına indirilmesiyle alakalı görüşmelerimiz vardı o da saat başına indikten sonra 

o seferler hepsi düzenlenecek.  Şuan onların da şeylerini yapıyorlar. En son verileri toplayıp, 

toplu halde düzenleyip ona göre çalışmalarını yapacaklardır.  

          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz. Gruplar adına. 

Bitirelim de ondan sonra isterseniz. Bütçeyle ilgili? Tamam gruplar adına konuşmaları 

tamamlayalım sonra söz almak isteyen meclis üyesi arkadaşlarımıza söz verelim. Evet  

Cumhuriyet Halk Partisi adına. Birbirinize bakıyorsunuz hadi,  
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         --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Değerli Gemlikliler, basınımızın değerli temsilcileri, 

meclisimizin değerli üyeleri, sayın Başkanı; Ben de Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına 

hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2020 bütçesi öncelikle hazırlanma sürecinde emeği 

geçen arkadaşlarımıza ve belediye yönetimine teşekkür ederek başlayayım. Tabi bütçe biraz 

finansçıların, muhasebecilerin veya idare çalışan arkadaşlarımızın daha rahat 

yorumlayabilecekleri meslek alanı ama ben de kendime göre ve partimizin yaptığımız grup 

toplantımızdaki görüşlerimizi sizlere iletmek istiyorum. Şimdi öncelikle tabiki bu dönem 

bizim için 2019 yılının bütçesinin bizler tarafından hazırlanmayıp, işte muhalefet 

şerhlerimizle onayladığımız bir bütçe üzerine dönemimizi tamamlamak istiyoruz 2019 yılının. 

Tabi geçmiş dönemin özellikle son 3, 4 ayında meclisin bilgisi dahilinde dahi olmayan kendi 

gruplarının dahi bilgisi dahilinde de olmayan son anda yaptığı yatırımlar veya temel 

atmalarının bir çoğu belki de bu dönem içerisinde tamamlanabilecek, tamamlanamayacaktır. 

Bununda nedenini hep beraber tartışabiliriz süreç içerisinde. Çünkü bunların bir çoğu 

sadecene kişisel tercihler sonucunda gerçekleşmiştir diye düşünüyoruz. Belediye 

Başkanımızın seçim döneminde Gemlik’i hep birlikte yönetelim söylemleri ile beraberce 

çalışmamızı sürdürüyoruz. Ben yapılan burdaki değerlendirmeleri Ercan Başkan’ın dediği 

gibi muhalefet ve eleştirmek olarak değil samimi değerlendirme olarak görüyorum. Gerçekten 

sizlerin yaptığınız değerlendirmeleri hepsini biz samimiyetle not alıp ve eksiklerimizi görüp 

bunlar üzerine doğru çalışmalar yapçağımızı dile getirmek istiyorum. Çünkü burda yapılan 

her doğru çalışma Gemlik’e + yazar, yapılan her – çalışma Gemlik’e – yazar. Bu o parti bu 

parti şu kişi bu kişi görüşü olmamalıdır kesinlikle Gemlik ve Gemlik’te yaşayanlar ortak 

paydamız. Şimdi 140.000.000,00 TL’lik bütçemizin tabi ki tamamını hani beton ağırlıklı bir 

bütçe olarak görmedik hazırlanırken de hazırlarken o şekilde görülmedi. Bu bütçenin 

içerisinde kültüre, çevreye, eğitime, halkımızın yaşam kalitesine arttırmasına yönelik bütçeler 

de var gider bütçelerinde. Bunu süreç  içerisinde özellikle 2020 yılı içerisinde detaylarıyla 

beraber göreceğiz. Yani mutlaka çok önemli tabi ki yeni yeni  binalar yapılması yeni yerleşim 

alanların açılması ama bunun yanında da işte yolda yürürken de temizliğimiz, çevremiz ve 

Gemlik’in kendi öz değerleri olan işte zeytiniyle körfeziyle turizmi ile farklı bir Gemlik 

yaratmak hepimizin Gemlik halkına bir borcudur diye değerlendiriyoruz. Ben gelir 

bütçemizin gerçekleşmesinde çalışan arkadaşlarımızı, Belediye Başkanımızın yönetimine 

kolaylıklar diliyorum. Gider bütçelerinin harcanmasında ise çok dikkatli olmalarını özellikle 

rica ediyorum ve bütçemizin 2020 bütçemizin Gemlik’e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet bütün siyasi gruplarımıza ben de 

çok teşekkür ediyorum.  Bu grup sözcülüğü dışında söz almak isteyen meclis üyelerimiz? 

Buyurun.  

         --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. Gemlik Belediyesi 2020 yılı 

özellikle inşaat ve imar harçları için söz almış bulunmaktayım. İnşaat ile ilgili harç kalemleri 

incelendiğinde 2018 yılında elde edilen gelir yaklaşık 8 milyon 300 TL., 2019 yılında 

yaklaşık 10.000 TL – 10.000.000 TL hedeflenmiş. Gerçekleşen rakam 2.000.000 TL. 2 ay 

daha oranlarsak 2020 ye yaklaşık 2.400.000 TL gibi bir rakam yapar. Yani 2018 ile 2019 yılı 

arasında % 75 oranında bir azalma var. 2020 bütçesinde ise yine inşaat ve imar kalemlerinden 

toplam gelecek harçların gelir hedefi yaklaşık 8.500.000 milyon TL. Bu hedefi nasıl 

gerçekleştiğini düşünüyorsunuz. İzleyeceğimiz yöntem eğer kentsel dönüşüm esaslı olacaksa 

bütçede öngörülmüş olan bu 8.500.000 milyon rakamı hangi harçlarla elde edilecektir. 

Malumunuz olduğu gibi kentsel dönüşüm projelerinde ciddi şekilde harç muafiyetleri sebebi 

ile öngörülmüş olan bütçe geliri elde edilemez gözüküyor. 
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            8.500.000 TL rakamına erişilmesi için izleyeceğiniz yöntem eğer şu ise bu rakamın 

elde edilmesi için ortalama imarlı bölgelerden 300, 350 adet şantiye ruhsatı veya 1500 konut 

yapılabilecek kadar ruhsat verilmesi gerekmektedir. Soru şu; bu 8.500.000 milyon lirayı elde 

etmek için 2020 yılında Gemlik’te bu yapıları hangi bölgelerde yapılacağını öğrenmek 

istiyoruz. Malumunuz Gemlik’te kuzey planları daha hazır değil. Çevre yolu arkası doğu 

bölgesinde Kaos devam etmekte. Kumla da revizyon planları çalışması devam etmektedir. 

Bunlar tüm belirsizlikleriyle önümüzde durmaktadır. Yapılaşmaya en en müsait olan bu 

alanların hali hazırdaki problemleri ivedilik ile çözülmez ise siz bu hedeflenen rakamlara nasıl 

ulaşmayı düşünüyorsunuz. Bu harcı alabilmek için nerelere inşaat ruhsat izni vereceksiniz. Ve 

bu durumun yan etkilerini neler olduğunu hatırlayalım. İnşaat sektöründen geçinen direk ve 

dolaylı olarak 15.020 kişi 2018’den 2019’a olan % 75 gerileme, bu 15 - 20 bin kişinin de 

geçim sıkıntısı yaşadığını fazlasıyla gösterir. Bu vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılamadığı 

takdirde sosyal huzuru ve kaynaşmayı nasıl sağlayacağız? Seçim döneminde bir düğün 

salonunda inşaat sektörünün tüm paydaşlarını mobilyacısını, tesisatçısı, elektrikçisi, 

malzemecisi, ustası, kalfası, mimarı ve mühendisi bunları davet ederek bir inşaat çalıştayı  

düzenlediniz. Bu toplantıda bu paydaşların beklentilerine, sıkıntılarına ve taleplerine talepleri 

ile ilgili vaatlerde bulundunuz. Yani umut vaat ettiniz. Bu sıkıntılar ivedilikle çözülmez ise 

geçtiğimiz 6 ay önümüzdeki  3 ay ve 2020 yılındaki bütçe incelendiğinde toplam 21 ayda 

somut hiçbir çözüm göremiyoruz. Ayrıca performans kitapçığındaki sayfa 46 İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğünün alanının içerisinde, 696 sayılı KYK kapsamında belirlenen alanda 

uygulama imar planlaması işi diyor. Bu alanlar neresidir, ne amaçla alınmaktadır? Gemlik 

burdan ne elde edecektir? Teşekkür ederim.  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim. Buyurun sayın 

SOLAKSUBAŞI. 

         --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkan,  değerli hazirun, ben 

bir spesifik konuya değinmek istiyorum. Çünkü burda bunla alakalı bir görüşme yaptık. İlan 

reklam vergisi. Bizim panolarımızdan burda yanlış hatırlamıyorsam 2, 3 milyon gibi bir gelir 

elde edebileceğimizi konuştuk. Buraya 350.000,00 koymuşuz bütçeye biz. Şimdi inanıyorum 

ki inşallah biraz reklama açılırsa bu panolar kullanıma açılırsa biz bu gelirleri elde ederiz. Bu 

kalemlerin bir kısmında da bu belki bir inceleme yapıldığında tekrar bir gözden geçirildiğinde 

bu gelirlerin elde etmesine hiçbir sakınca olmadığını düşünüyorum. Onun için inşallah 

çalışmaları belediye çalışanlarımızın çalışmalarına sizin de Gemlik’in de önünü açacak 

düzeyde olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. O normal hali 

hazırda rutin belediye tarafında reklam ilan vergisi adıyla toplanan rakama enflasyon 

nispetinde ön görülen enflasyon nispetinde bir artırışla ortaya koyulmuş bir kalem. Asıl parayı 

işte Gemtaş ’a gönderdik. Gemtaş ’ta bu işi yapalım şekilde bir aşağı yukarı da 4, 4 ay oldu. 

Hukuk Komisyonunda bekliyor. Ben de o iş çözülsün doğru iş o reklam gelirlerini elde 

etmemiz lazım, o kaynaklara ihtiyacı var Gemlik’in. 

        --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: ……………………….biraz o şeyi 

de şey yapalım yani,  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nerde var ya benim resmim?  

         --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Yani onunla alakalı,  
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         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok yok yok, ben bunu aksi eleştiri 

kabul ederim.  Ben hiçbir yere kendi resmimi astırtmıyorum.  

         --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Yani onunla alakalı ama         

Mesela;  bir kitap fuarı yapıyoruz, kitap fuarı bitiyor 20 gün daha orda duruyor tabelalar. 

Çıkaralım orada bir şey asıverelim oraya bu çok zor bir şey değil ya.  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya ben de söyledim ama çocuklarda 

oraya astığımız şey de para Başkanım diyorlar.  

         --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Oraya para ama…. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir kere daha değiştirmemiz 

gerekiyor işte.   

         --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Siz bunla alakalı desinler ki bize 

gelin bakalım ben de istiyorum ki oraya şimdi zeytinyağı zamanı başlamış erken hasat yağ var 

bunun tabelasını koyayım bende oraya istiyorum. Ben koymasam Kavlak örnek söylüyorum 

koysunlar,   

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, güzel arkadaşlar. Hukuk 

Komisyonunda bütün siyasi partilerin temsilcisi yok mu? Çözün şu meseleyi. E gündeme gitti 

Hukuk Komisyonuna Gemlik Belediye Meclisi bu konuyu bunun gelir elde edici bir faaliyete 

dönüşmesi konusunda Hukuk Komisyonuna gönderdi. 4 aydır. Çözün bende istiyorum,  

2.250.000,00 TL.  çok para. Elbette. Evet başka söz almak isteyen? 

        --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım çok kısa iki şey ilave etmek 

istiyorum.  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun,  

         --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi bizim kent bilgi sistemini temin edilmesi 

kurulması işletilmesi ve yaşatılması ile alakalı 500.000,00 TL diye bir maliyet çıkartmışız. 

Nasıl bir bilgi sistemidir, nasıl bir temindir, nasıl bir yaşatılmasını gerektiğini sormak 

istiyorum. Acil eylem planı için hazırlamış olduğumuz 130.000,00 TL’lik bir bütçe daha 

ayırmışsınız. Öncelikle acil eylem planımız ne yaptık? Ne düşünüyoruz? Nelerdir şey 

yapıyorum. Vatandaşların memnuniyet oranını ölçüyoruz diyorsunuz ciddi manada paralar 

yazmışız. Aynı zamanda anket çalışmaları ile alakalı ciddi manada maliyetler yazmışız. Yeni 

anketler de düşünüyor musunuz? Yeni ankette var mı? Dışarıya araç tahsisi verme hususunda 

eskiden 2018, 2019 yılına baktığımızda % 100 gözüküyor. 2020 planlarımızda % 80 

düşünülüyor % 20 düşüşümüz var. Bu düşüşün sebeplerinden bir tanesi dışarıya vermiş 

olduğunuz sporculara verdiğimiz araçların temininin azaltılması mı? Yoksa dışarıdan 

derneklerin ve kuruluşların azaltılması mı? Bunları sormak istiyordum, teşekkür ediyorum.  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim. Evet yani bütün 

bu sorulara cevap vermek sabaha kadar şey yapar,  vakit alır. Ben bir kere sorduğunuz her 

şeye tek tek cevap verdirttireceğim bir kere bilin. Bu işin bu evrakın önünüze geliş aşamasına 

ilişkin bir takım şeyler anlatacağım kalkıp orda. Benim gözümle bakın anlayın diye bir 

açıklama yapacağım. Zaten bunun buraya yazılı olan şeyin gerçekliğini bir sene bekleyeceğiz 

ortaya çıksın diye. Bütün onlarla ile ilgili şeyleri konuşmayı orda yapacağım ama var mı 

başka söz almak isteyen? Buyurun.  

        --Galip GÜR Meclis Üyesi: Şimdi bütçeyle performans esaslı bir programı aynı kefeye 

koyduk bu akşam. Yani ordaki rakamlar sizi yanıltır. Yani bir projenin karşılığında 

gördüğünüz rakamlar genel bütçenin bir şekilde dağılımıdır. Mesela ben şöyle bir örnek 

vereyim yani teknik bir bilgi olarak alalım. Bir müdürlüğümüzü açtığımız zaman 

müdürlüğümüzün atıyorum, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün bütçesi toplamda 5 milyon 

liraysa ordaki imar müdürlüğüne performansa dağıtılanlar belirli pay oranlarında dağıtılır. 
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         O rakamlar sizi yanıltır yani aslında bütçeye bakmanız gerekiyor, bütçede hangi 

kalemlere ne kadar gittiğini orda ayrıntılı olarak görebilirsiniz. İlk tespitim bu olarak 

değerlendiriyorum diğer şeylere sorulara cevap verir. Yalnız bir şey var yanlış anlaşılma var 

anladığım kadarıyla, bu bina harçları 2020 yılında diğer harçlardan nerden baktınız 

bilmiyorum ama ben baktığım zaman harçlarda vergi gelirlerinde 7.753.000,00 lira 

gözüküyor. Fakat bu harçlarda bina inşaat harcı değil. Ben şöyle diyeyim. Bina inşaat harcı 2 

milyon lira 2019’da imiş. Biz bir 1 milyon liraya indirmişiz. Şöyle devam edelim gene yapı 

kullanma ….. çünkü arada işgal harcı var 7 milyon ama işgal harcı 1 milyon 350 bin 

değerlendirilmiş. İşte iş yeri açma kapama ki buradaki 3 milyon lira biliyorsunuz Borusan 

grubuna işyeri açmadan dolayı bu rakam buralara kadar getirildi. Ve diğer harçlar altındalar. 

Yani diğer inşaat harçlarında bir artış söz konusu değil. Onu bilgi olarak vereyim. Şimdi, 

      --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Cevap vereyim mi ben buna,  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Efendim,  

      --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Buna bir cevap verebilir miyim?  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Buyurun,  

      --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Şimdi o işgal harcı dediğiniz kısmını zaten yaklaşık      

% 80 i falan bitişik nizamlarda inşaat yaparken alınan harçlar.  

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: Tamam 1 milyon 350 bin ama,  

       --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Yok yok işgal harcından bahsediyorum.  

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: İşgal harcı, 

       --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Bir de orda olmayan orda olmayan yola katılım bedeli 

var mesela orda abi.  

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: Yola katılım bedeli burada yok.  

       --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Tabi o da ilgilendiriyor, 

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: Ama başka bir yerde onun yeri, ben harçlar olarak 

konuşuyorum harçlar olarak dedik ya, yani bunu buraya şey yapmayalım bak. Şunu şöyle 

düşünelim. Bizim bir önceki yıl 190, 200 milyona yakın bütçemiz vardı. Yani gerçekçi bütçe 

yapılma anlamında inanın baya insan arkadaşlar çalıştı tüm müdürler çalıştı, birebir üstünde 

durdular yani, ben buna şahidim. Şöyle diyelim; Bütçenin belirli kalemlerinde belirli bir 

şekilde aşağıya indirdik zaten şey olarak baktığınız zaman. Mesela bir önceki yıla bakıyoruz 

şimdi eleştiriliyor bir önceki yıl 90 milyon lira yalnızca satış  eski meclis üyelerimiz gayet iyi 

bilir. Satamazsın dedik biz bütçeyi 190.000.000 TL yani 200 milyonluk bütçenin 9 milyon lira 

yalnızca şeydeki satışlardı. Yani bütçe o kadar. Yani bütçenin genelini bu şekilde 

değerlendirmek çok şey yani ayağı yere basan bir şey yapmaya çalıştık mücadele etmeye 

çalıştık. Hani nereye ne şekilde ödenir tabi ki tahmin ediyoruz burda ama süreci inanın çok 

ciddi yapıldığına ben şahidim arkadaşlar tarafından. Ben devam edeyim gene. Şimdi 

performans programında biliyorsunuz sayın Başkan’ın vermiş olduğu sözler var ama bu 5 

yıllık süreç, bunu stratejik planda belirledik belirleyişlerle ilgili. Yani bunlar önümüzdeki 

performansı diğer çünkü stratejik planda yazılı süreç sıralama üzerine gidiyor bu. Onu da bilgi 

olarak vereyim. Çok daha fazla konuşacaktım ama hiç şeye girmeyeyim. Bir de geçen biz 

Afyon’a seminere gittiğimiz zaman bazı şeyleri gayet net bir şekilde algıladım. Şimdi hep 

diyoruz ya Büyükşehir,  Büyükşehir, Büyükşehir ama Büyükşehirde de bizim hakkımız var 

arkadaşlar. Yani yasal olarak ta şey olarak ta hakkımız var. Şöyle diyelim. Büyükşehir ilçe 

Belediyelerinin görev ve sorumlulukları; 5216 sayılı yasanın 7.maddesi: Büyükşehir 

Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır diyor; İlçe Belediyelerinin görüşleri 

alınarak Büyükşehir Belediyesinin stratejik planını yıllık hedeflerini yatırım programlarını ve 

bunlara uygun olarak Bütçelerini hazırlar. 
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           Bizim bizden bilgi almak durumunda Büyükşehir. Konuşuyoruz ya Büyükşehir 

istediğini yapar. Yapar. Orda bir sıkıntımız yok ama biz de bazı şeyler yapabiliriz. Yasal 

olarak bize  verdiği gibi. Geçtik, 27.maddesi gene 5216’nın arkadaşlar. İlçe Belediyelerle 

ilişkilerini düzenliyor bu madde. Şimdi der ki; Büyükşehir kapsamında belediyeler arasında 

madde 27 hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon Büyükşehir 

Belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir Belediyesiyle ilçe belediyeleri ve ilçe 

belediyelerinin kendi aralarındaki hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda 

Büyükşehir Belediyesi  meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar alır. Yine Büyükşehir 

Belediyesi, 7. madde de sayılan hizmetleri mali teknik imkan çerçevesinde nüfus ve hizmet 

alanını dikkat alarak bu hizmetlerde yararlanacak Büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler 

arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. Yani bana oy verdi diye değil dengeli olarak 

yürütmek zorundadır. Bu madde ilçe belediyelerinin ait görevlerden biri veya bir kaçı bedeli 

kendileri tarafından karşılanmak veya istekte bulunmak ama bak ilçe belediyelerinin görevleri 

arasında. Arkadaşlar biz Büyükşehir’in görevi alanında bir çok yere biz hizmet götürüyoruz. 

Yani düşünün ana arterleri düşünün bütün her tarafı düşünün yapılcak, dereler eleştiriliyor ee 

bizle alakalı mı? Şeye bakıyorsunuz işte sineklen mücadele bizden de alakalı değil,  yani en 

azından meclis üyelerinin bunları koyması lazım diye düşünüyorum. Ben yani bütçelerin 

gerçekleşmesiyle ilgili elimizden gelen mücadeleyi yapacağımıza inanıyorum ve herkese 

teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. 

          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz, izniniz olursa 

bende konuşmamı kürsüden yapmak isterim. Evet, çok sevgili çok kıymetli belediye meclis 

üyelerimiz,  çok kıymetli Gemlik Belediyesi çalışanları, müdürlerimiz, arkadaşlarım, sevgili 

Gemlikliler; Hayırlı uğurlu olsun, olmasını dileyerek başlamak isterim öncelikle Bütçemizin 

2020 yılı bütçemizin Gemlik’imize Bursa’mıza ve memleketimize ve bende şuan bizim can 

ve mal güvenliğimizi bu bayrağın altında ezan sesleri nezaretinde bu memlekete güvenlik 

içerisinde yaşayabilmemiz olanak sağlamak adına, canını hiçe sayan ve Suriye’de şuan  Barış 

Pınarı Harekatı kapsamında çoluğundan çocuğundan anasından babasından ayrı tehlike 

altında yaşayan orda bizi bizler için mücadele eden bütün Mehmetçiklerimize selam olsun 

diyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Şehitlerimizin, şehitlerimizin mekanları cennet 

yakınlarının da bütün ulusumuzun da başı sağ olsun demek istiyorum. Bir bütçe hazırladık. 

Sizlerin konuşmalarını dinlerken daha önce bütçe görüşmeleri esnasında öncesinde gruplarda 

yaptığımız konuşmalar geldi hep aklıma. Aslında aklın yolu bir doğru, evet Bir bütçe 

hazırlıyorsun bu senin bir sonraki yıl yapmak istediğin şeyleri bir kere izlerini işaretlerini 

taşıyan, beş yıllık stratejik planına bağlı onun bir ilk adımı olarak ortaya çıkan bir ilk bütçe 

durumunda olmalı, aşağı yukarı da kaynakları da nerden bulacağını tarif edebilmelisin. Bunu 

yapmaya çalıştık bir kere son meclis üyemizin Galip GÜR ’ün söylediğine destek olsun diye 

söylüyorum. Bütün daire müdürü arkadaşlarım tek tek, tek tek her kalem üzerinde yoğun  

şekilde düşünüp ve hatta pek çoğunda da daha gerçekçi rakamlar elde edebilmek adına 

maliyet hesaplarında çalışıp öyle yazdılar o işaretleri koydular oraya. Yapacağımız işleri 

yazdık aslında var yani bakıldığında orda Gemlik Belediyesinin kültüre destek olacağı, sosyal 

hayata dezavantajlı gruplara temas edeceğe çok acık yazılı. Çok fazla sayıda beton, bina yok 

yapacağımız işlerin arasında ama bunun da sebebi belli, bahsetmiştim. Temmuz ayının 

sonunda stratejik plana esas olsun, dayanak olsun anlayışıyla bir anket yaptırdım. Neyi sorduk 

seçimlerden önce  insanlara anlattığımız  62 kalemi dedik ki  hadi bir bakın ya bunları 

yaparsak memnun olur musunuz. Memnunum diyenler, % 100 memnun olurum diyenler bir 

yerde toplandı. Memnun değilim, fikrim yok diyenleri bir tarafa aldık. Bir sıra yaptık.            

% 92.08 lik bir sıra bu,  var arkadaşlar isteyen gruba memnuniyetle teslim ederiz.  
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           Onun üzerinden yürüyoruz. Şunu gördük Gemlik’te bu ankete katılan yurttaş ki  3600 

kusur kişi üzerinde yapılmış bir ankettir bu, bahsettiğimiz o 62 kalemi sıraya koyarken ilk 

20’in içerisine iki tane beton inşaat çalışması koydu,  iki tane. İlk on ya da ilk yirminin içinde 

bakarız.  Biri kreş biri huzurevi, geri kalanı dedim ya hiçbir çocuk yatağa aç girmesin bu 

konuda bir şey yaparsak memnun olur musunuz sorusuna en yüksek bak en yüksek nispette 

cevap vermiş. Böyle ….., böyle yüce gönüllü bir ulusun ferdiyiz. Memnuniyetle söylüyorum 

bunu, bu memlekette yaşayan  insanların % 92.08 engelli mi 1. çıkan engelsiz taksi 

arkadaşlar, engelsiz taksi 1.sırada en yüksek seviyede memnuniyeti ortaya çıkartıyor. 

Çocuklara kırtasiye malzemesi; o birinci sınıflara dağıttığımız malzeme, bu memlekette 

herkesin o çantaya kırtasiye malzemesine ihtiyacı var mı? Ama hani iki çocuğu iki çocuğu 

kurtarırız düşüncesi destek görüyor. En yüksek seviyede beğeni kazanan işlerden bir tanesi. 

Huzurevi; ne yaptık işi gücü bıraktık hepimiz şey mi düşünüyoruz yani,  ya bizim çocuklar 

bize bakmazsa  büyüdüğü zaman bir huzurevi yapsak da garantiye alsak kendimizi, sağlıklı da 

olsa yaşlıların ne diyoruz küçük mahşer deme küçük mahşer diyoruz eşimiz erkek de ölse 

kadın da ölse küçük kıyamet diyoruz ya. Biliyor farkında ve buna destek buna yatırım 

yapılması noktasında kanaatini belirtiyor. Ordan çıkan sonucu bu bütçe içerisine monte 

etmeye çalıştık. Hayvan Barınağı; memleketin yarısı hayvan sevgisinden ölüyor, geri kalan 

yarısı da ya şu hayvan severlere söylediğini yapın da bizi de kurtarın mahallede başımıza bela 

oldular noktasında her gün birileri geliyor. Var orda, koyduk kim istedi bunu vatandaş istiyor. 

Mümkün mertebe mümkün mertebe ben bütün arkadaşlarıma daire müdürlerime  bu stratejik 

planın ilk adımı olan bir şey bütçe çalışması yapın telkinin de bulundum. İçine inanın sizler 

kadar detaylı incelemedim. Hani hangi kaleme 50.000,00 TL. yazılmış hangi kaleme 

20.000,00 yazılmış vallahi bilmiyorum. Bakmadım yani, bakmamda gerekmiyor. Elbette 

bütçe yapım tekniği açısından sonucu itibariyle önümüzdeki yıl gerçekleştikten sonra orda 

yazanla ortaya çıkan birbirine aşağı yukarıda denk olmazsa eleştirirsiniz bende eleştiririm 

böyle bir durumda. Yani  ne gerçekleşiyor bu sene geçen yıl onaylanan bütçenin ne olur 

tahminin % 50 mi, 

          --Meclis Üyesi: …………. 

          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aşağı yukarı ee kabul edilebilir bir 

şey mi, değil bizimkinde de aynı durum ortaya çıkarsa memnuniyetle eleştirilerinizi de alırım. 

Destek verin, bakın bu benim aidiyetle bağlı olduğum siyasi partinin bütçesi değil, bu 

Gemlik’in bütçesi. Böyle olsun istiyoruz, insanlara onun için soruyorum. Ankete 3680 kişi 

içerisinde katılanların hangi partiye mensup olduğunu bilmiyorum yani, soruyoruz ve ordan 

çıkan memnuniyet nispetinde ki ben hani siyaseti aklıyla da duygularıyla birlikte  yapmaya 

çalışan bir adamım. Orda ordaki memnuniyet vallahi burdaki memnuniyetten önemli, o 

veriyor oyu sonunda ve böyle diyor. Bunu yapın bunu yapın diyen bir irade ortadayken ordan 

başlamazsam haksızlık etmiş olurum. Onu yapıp bir taraftan da evet Zeytinin Başkenti ve 

Marmara’nın İncisi Gemliğe gitsin istiyoruz. Bu iddiamızı koruyoruz. Bütçe içerisinde yok bir 

şey biliyorum farkındayım, eleştirilmesi de lazım. Niye yok bütçenin içinde. Ticaret 

Borsasıyla birlikte yapacağız. Araziyi biz, yatırımı onlar yapacak. Yapmadılar bu sene 

çıkamadı içinden, önümüzdeki sene koyarız memnuniyetle bütçeye, lisanslı depocular geçicek 

Gemlik geçicek. Kendi zeytinini bakılmayan 800,000,00 zeytin ağacına bakmaya aday bir 

belediye başkanıyım ben halen öyleyim yani. Onun işaretlerini koyduk. Önümüzdeki yıl kendi 

tohumumuzu üretebilmenin ilk adımı olarak seralarımızı Tarım Müdürlüğümüzle  birlikte 

özür dilerim, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve İlçe Ziraat Odamızla birlikte, önce Kavakdibi ’nde 

Adliye de Tarım Müdürlüğümüzün Ziraat Odamızın bir serası vardı zaten biz yapmıştık 

Gemlik Belediyesi olarak daha önceki dönemde onun yanına iki tane daha koyup orda 

yapalım dedik,  Ayı girmiş bahçeye onu şimdi Park Bahçelerin oraya alıcaz.    
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         Kendi fidemizi yetiştirip, köylerde domates, biber, patlıcanı insanlar eksinler ve bu 

sayede bir sirkülasyonla Gemliğin yerli tohumunu da ortaya çıkartsın gibi bir hedefimiz var. 

Koyuyoruz, koyduk onu. Laboratuvarımız yok, e olmalı. Gemlik’te nasıl laboratuvar olmaz. 

Zeytini, toprağını analizini yapmaya zeytin ağacındaki zararlanınca incelemesini yapmayan 

yapan nasıl olmaz. E oluyor. Ticaret Sanayi Odası özür dilerim, Ticaret Borsası son 

kongresinde bunun kararını aldı. Çok yakında uygulamaya da koycak, öyle değil mi     

Mahmut Abi,  

       --Meclis Üyesi: …….. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Niye koyalım bütçeye,   yapılıyor bu 

olacak. Mümkün olduğu kadar inşallah inşallah Allah beni bende sizleri mahcup etmicem. Bu 

bütçede yazılı halini en uygun şekilde bir yılın sonunda geri gelecek, çünkü çok dikkat ettik. 

Yani uzakta kalırsak çok üzülürüm. Bütçe yapım tekniğidir, ben bilmem. Ben kulaktan 

bağlama çalarım, ud çalarım arkadaşlar. Nota bilmem, notayı bak orda aslan gibi hepsi 

biliyor. Çalın dedim şu şarkıyı yazın bana notaya dökün döktüler getirdiler ben onu çalarım 

bu sene aynı ses çıkmazsa sorarım hesabını ama çıkacak eminim. Belki diyezlerde bemollerde 

sorun yaşarız. Bu kadar hassasiyetle ve samimiyetle yaklaştık. Aynı nispette samimiyet ve 

hassasiyetle önerilerinizi sorularınızı ve eleştirilerinizi getirdiniz. Bu anlamda bir kere daha 

teşekkür etmek isterim hepinize, bu yapıcı muhalefete devam edin lütfen. Bak benim 

kaybetmem kentin kaybetmesiyle eşdeğer. Böyle bir sonuç var ya. Geçen dönem belediye 

başkanı arkadaşımız başarılı olsaydı devam etseydi belediye başkanlığına kent doğru yere 

gittiği, doğru işler ortaya çıktığı için olacaktı. Böyle bu işler onun için her zaman 

gösterdiğiniz nezaket ve hassasiyet için bir kere daha hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek ister, 

emeği geçen bütün arkadaşlarıma şükranlarımı belirtip bir kez daha 2020 yılı bütçemizin önce 

Gemliğimize sonra Bursa’mıza ve memleketimize hayırlar getirmesini bir kez daha diler. En 

kalbi duygularımla sevgi ve selamlarımla hürmetlerimi sunarım ve oylamayı da buradan 

yapalım. 

        --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Diye de isterim,  

        --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şu cevabı da merak ediyorum, hala İskele 

Meydanında ısrar mı ediyorsunuz,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben onun farkında değilim Başkanım 

bak  şey yaptık,   

        --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şuan hala yazıyor burda şeyinizde de var,   

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak meclisin huzurunda,  

        --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Çünkü,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar ben bunları kontrol 

etmiyorum, oraya İskele Meydanı da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı da birlikte 

yazacaksınız. Tamam. Kaçıncı sayfa da Şamil Başkanım,  

         --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: 4.,  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Birin dördüncü sayfadaymış, yazın. 

Memleketin yarısı İskele Meydanı yazılsın istiyor, yarısı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, 

ikisini de yazın oraya olsun bitsin. Tartıştırmayın böyle şeyleri bize. Barışın kenti iddiamızı 

burada yürütemezsek dışarda kimseye anlatamayız.  

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Aynen,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet 3.maddenin gereği komisyon 

raporunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,  

       --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Başkanım komisyon raporunu,   

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Saydık saydık. 3 ve 4 ‘ü okunmuş 

sayılmasını,  
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       --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Komisyon raporunu okuyabilir miyim?         

Okunsun mu?     

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Madde madde mi oylanacak, Emrah 

madde madde oylancak, peki. Komisyon raporunun okundu olarak kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon raporu 

herkes de var. Maddeler konusunda görüş belirtmek isteyen yoktur bu saatten sonra zaten 

konuştuk. İtirazınız yoksa bütün maddeleri ayrı ayrı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliğiyle bütün maddeler ayrı ayrı kabul edilmiştir. 4.Madde de komisyon 

raporumuzun okundu olarak kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 4.maddeye ilişkin bir ikaza mahal bir durum var mı? Direk 

oylayabilir miyiz? Komisyon raporunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rabbim mahcup etmesin. Hayırlı uğurlu olsun diyerek 

toplantımızı Ekim ayı, Kasım ayında bir kez daha görüşmek üzere kapatıyorum. Peki, 

      --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Bütçe görüşülürken teker teker her kalem ayrı oylanıyor. 

O yüzden bence 5 dakika daha sabredelim ayrı ayrı oylayalım.   

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama ayrı ayrı kabulünü dedik mi ayrı 

ayrı kabul edildi, sorun yok. Öyle dedim madde madde her birine ayrı ayrı oylarınıza arz 

ediyorum itirazı olan var mı dedim. Yok dendi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler dedim. 

Herkes oy birliğiyle kabul etti. Her maddeyi ayrı ayrı kabul ettik. Bu arada Stratejik plan 

sonrası bir yemekli toplantı yaptık. O gün özellikle Milliyetçi Hareket Partisi katılamadı. 

Şimdi bugün normal şartlarda alışıla gelmiş bir şey var hani Gemlik Belediyesi her Plan Bütçe 

döneminde bütçe görüşmelerinin olduğu gün yemek yiyor. Eğer arkadaşlar da geleceklerse bu 

yemeği de gidelim yiyelim, tamam.  

       --Meclis Üyesi: …………. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nereye gidiyoruz. Peki hemen temas 

kuralım. Buradan çıkınca gidiyoruz oraya işte. Tamam öyle de, tamam.  
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