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 --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yapıldı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gruplar adına mazeret belirtmek 

isteyen var mı arkadaşlar?   Buyurun, 

 --Emrah KESİKNDEN Meclis Üyesi:  Mahmut SOLAKSUBAŞI, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mahmut SOLAKSUBAŞI, 

--Meclis Üyesi: Fatih AYDIN, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Fatih AYDIN,  tamam. İYİ Parti  

tamam,  Adalet ve Kalkınma Partisi? 

--Meclis Üyesi: Şükran ERSÖZ  yolda geliyor. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Geliyor, tamam.  Peki arkadaşlar  

Belediye Meclis Üyelerimiz Mahmut SOLAKSUBAŞI ve  Fatih AYDIN ’ın mazeretli olarak  

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliği ile kabul edilmiştir.  

Gemlik Belediye Meclisimizin bu ay ki 3. Birleşimi,  öncelikle Plan ve  Bütçe 

görüşülecek. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.  Bir bilgilendirme yapmamız lazım.  İlk 

toplantıda mı yapalım bu gün.  Hani bir şey durumuna düşmeyelim istiyorum.  İlk toplantıda 

görüşülmeyen  hiçbir şey  görüşülmezden hareketle ama biliyorsunuz geçtiğimiz hafta  uzun 

yıllardır Gemlik Belediyesinde Destek Hizmetleri Müdürü olarak  görev yapan kıymetli bir 

arkadaşımızı Sevgili Cengiz GÜNEŞ ’i   Emlak  özür dilerim Ruhsat, Mali Hizmetler ve 

Destek Hizmetleri  konusunda görevlendirdik Başkan Yardımcısı olarak,  Memur Başkan 

Yardımcısı olarak,  muvaffakiyetler diliyorum.  Biz güveniyoruz. Eminim bütün  Siyasi 

Partiler  güveniyorlar.  Uzun yıllar görev yapmış alnının akıyla hiçbir şaibeye  bulaşmadan  

memuriyetini bu saatte  kadar taşımış bir abimiz.  Allah utandırmasın.  Cengiz Abi bir parça 

kendini tanıtmanı isteyelim. 

--Cengiz GÜNEŞ Belediye Başkan Yardımcısı: Düşüncelerinizden dolayı çok 

teşekkür ederim Başkanım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Estağfurullah,  

--Cengiz GÜNEŞ Belediye Başkan Yardımcısı: Bir çoğunuz beni tanıyorsunuz. 

Beraber görev yaptık. Ancak tanımayanlar için de kısaca bir tanıtayım kendimi;  adım Cengiz 

GÜNEŞ,  1967 Bursa doğumluyum.  Kurşunlu nüfusundan kayıtlıyım, Gemlikliyim.  1994 

yılından 2009 yılına kadar yaklaşık 15 yıl  Kurşunlu Belediyesinde görev yaptım.  
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   Kurşunlu Belediyesinin yasa gereği kapatılmasıyla 2009 yılında Gemlik 

Belediyesine geldik ve bu güne kadar da Gemlik Belediyesinde Destek Hizmetlerinde  

Müdürlüğünde  görev yaptım. Şu anda da bu görevi değiştirdiniz, yeni görev verdiniz.  Bu 

görevi de en iyisiyle en güzelliyle yapmaya gayret göstereceğim  tabi ki sizin yardımlarınızla,   

teşekkür ederim. Bundan sonra da inşallah en güzelli en, ne diyeyim diyecek güzel bir söz 

bulamıyorum. En güzeli beraber olucaz inşallah.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Niyet hayır akıbet hayır olur 

inşallah.  

--Cengiz GÜNEŞ Belediye Başkan Yardımcısı: Amin, inşallah.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Elbette bu  

arada Cengiz GÜNEŞ’in  Belediye Başkan Yardımcısı olması münasebetiyle  boşalan  Destek 

Hizmetleri Müdürlüğüne de  bir atama yaptık.  Halil KAYNATMA kardeşimiz o da uzun 

yıllardır Belediye de görevde. Temiz kalmış bir kardeşimiz.  Ona da Destek Hizmetleri 

Müdürü olarak görev verdik. Burda mı Halil?  Hadi Halil sende bir parça kendini tanıt.  

--Halil KAYNATMA Destek Hizmetleri Müdürü:  Evet, ben Halil KAYNATMA, 

1980 Gemlik doğumluyum.  Memuriyetime 2008 yılında başladım. Beni bu göreve layık 

görüldüğü  için   teşekkür ederim. Elimden gelen gayreti göstereceğimi düşünüyorum.         

Sağ olun, teşekkürler.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz.  Allah 

utandırmasın.  

--Halil KAYNATMA Destek Hizmetleri Müdürü:  Sağ olun, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu bilgilendirmeleri yaptıktan sonra 

da  elbette raporlar başlığının 1. maddesini görüşebiliriz arkadaşlar ama öncesinde 2. ve 3. 

maddeler birbirleri ile bağlantılı maddelerdir. İkisinin  ayrı ayrı oylanmak ama aynı  anda 

görüşülmek  üzere  kabulü için oylarınıza sunacam. Kabul edenler, etmeyenler oybirliği ile 

kabul edilmiştir.  Birinci maddeyi okuyabiliriz.     

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi 2021 

Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili raporu.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunun okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliği ile kabul 

edilmiştir.  Bilgi alalım lütfen. Mikrofon getirelim Plan Bütçe Komisyon Başkanımıza.  

--Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli meclis;  Belediyemizin 2021 

yılı Mali Yılına ilişkin Ücret Tarifesinin, 2020 yılı ücret tarifesinin yeniden değerleme 

oranında, yeniden değerleme oranı başlığına girmeyen konularda % 15 arttırılarak 

belirlenmesi ancak Kayık Barınma Ücretlerine zam yapılmaması mevcut ücret tarifesiyle aynı 

şekilde devam etmesine Komisyonumuza katılanların oyçokluğu veya oybirliği ile  kabul 

edilmiştir.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet söz almak isteyen var mı 

arkadaşlar? Emrah Bey’e mikrofon uzatın. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri;  ücret 

tarifemizle alakalı şöyle bir önerimiz olacak.  Ücret tarifesinde kalanının öngördüğü yeniden 

değerleme oranı haricinde kalan gelirlerimizle alakalı % 15 artırım söz konusu.  Biz burda     

% 15 oranın yüksek kalacağı sebebiyle   % 12 enflasyon TEFE TÜFE ortalaması gibi bir 

rakama çekilmesi şeklinde görüş bildirecez. Ayriyeten burda Kayık Barınma Ücretlerini de  

yeni bir ücret tarifesi belirlemediğimiz  için onlara zam yapmıyoruz. Bu şekilde önerimizi 

kabul ederseniz ücret tarifesine evet oyu kullanacağız. Teşekkür ederim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim. Başka söz 

almak isteyen? Buyurun Sayın BARUTÇUOĞLU, 
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      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bizde 

yeniden değerlendirme oranı zaten hükümet tarafından belirlenen bir,  onun haricinde ki diğer 

artışlar için % 12 rakamını öneriyoruz, % 15 rakamı bize göre biraz fazla.  

     --Meclis Üyesi: …… 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: TEFE TÜFE ortalaması aşağı yukarı o 

rakamlarda meydana geliyor. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki teşekkür ederim. Başka söz almak 

isteyen? Buyurun sayın GÜR, arkadaşlar konuşmalar arasında mutlaka mikrofonları 

dezenfekte edelim. Buyurun,  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Şimdi bak yanılmıyorsan Ekim ayı enflasyon oranı Eylül 

sonu 11 nokta kusur, 3 aylık daha önümüzde dönem var, bu zaten % 15’i geçecek. TEFE 

TÜFE ortalaması da sıkıntılı biliyorsunuz, kanun şeyi değiştirdi, TEFE TÜFE ortalamasının 

alınmasını, yalnızca TEFE TÜFE fiyat indeksine göre arttırılması olumlu olur bence, o da     

% 15’lerin altında kalcağını düşünmüyorum. Enflasyon oranında artış makul olur diye 

değerlendiriyorum.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tahmini de % 15 civarı mı olacak? 

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Büyük  ihtimalle, ben gerçek hissedilen çok daha fazla olacak 

da. Sonuçta yeniden pardon,  enflasyon bir çok maaşları vs. şeyleri etkilediği için mümkün  

mertebe o sepeti üzerinde baya bir oynanacak, o yüzden de % 15’in altında kalmıcak. Çünkü 

yeniden değerleme oranı Eylül ayı itibariyle 25 nokta kusur. Yani ciddi bir şekilde 

enflasyonlan karşı karşıya kalacağız. O yüzden enflasyon oranında enflasyondan düşük 

olmaması da makul olur. Teşekkür ederim. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başka görüş belirtmek isteyen? Buyurun 

sevgili  Şamil YİĞİT,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Bizim şimdi burda TEFE TÜFE enflasyon 

oranında dediğimiz gibi % 12 demiş olduğumuz bir oran söyledik, % 12 olarak genel maliyeti 

de değerlendireceğiz. Bunun üzerindeki değerde bizimde red olarak söyleyeceğimizi 

söylüyorum.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Buyurun sevgili 

KESKİNDEN,   

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan zaten artış oranı ile alakalı yeniden 

değerlendirme oranını zaten bizim yapacağımız bir şey yok ama bahsi geçen diğer kalemlerle 

alakalı % 15 yaptırma illa enflasyon onarımda TEFE TÜFE oranında zam yapacağımız bir 

zorunluluğumuz yok, hiç zamda yapmayabiliriz, % 10’da yapabiliriz, % 20’de yapabiliriz. O 

yüzden makul seviye bence % 15, % 12 eğer takdir bulursanız % 12 yaparak oy birliğiyle 

geçelim diye öneririm, teşekkür ederim.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi, % 15 oluşu komisyon 

toplantısında, komisyonda ki arkadaşlarımızın bu yıl ki ortak enflasyon tahminleri üzerinden 

ortaya çıkan bir rakamdır. Yeniden değerleme oranları bugün itibariyle 22.58 seviyesinde,     

% 22.58 seviyesinde ki bunu biliyorsunuz her yıl Ocak ayında hükümet açıklıyor. % 22.58 

seviyesindeyken Belediyenin belli başlı konularda yaptığı tarifelerde % 22.58’i ama 

sözleşmesi devam etmekte olan bir takım kira  gelirlerinde   % 12’i talep etmek, neresinden 

bakarsanız, 
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                Ama elbette % 15’ini izah etmek lazım, niye 15 sorusuna da cevap bulmak lazım. 

Biz bu konuda meclisin iradesine sonuna kadar saygı duyarız, geri kalan bölümde bir sıkıntı 

yok. Sadece yeniden değerleme oranı başlığı altında değerlendiremeyeceğimiz konularda      

% 15 yerine 12 olsun önerisi var. Adalet ve Kalkınma Partisinin ve Milliyetçi Hareket 

Partisinin. Bütçe de nasıl bir sonuç ortaya çıkartacak arkadaşlar? Mali Hizmetler burda mı? 

Aksel çok zorlar mı bizi bu sözleşmesi devam etmekte olan işler? Sözleşmesi bitenlerle ilgili 

çok sıkıntı yok zaten arkadaşlar.  

               --E. Aksel TÜMER Mali Hizmetler Müdürü: Evet Başkanım, Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğümüzde işte bir kiralara bakalım.  156 tane kiralık yerimiz var kira gelirimiz, 

               --Meclis Üyesi: ……………. 

               --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki ama aynı yurttaşa yeniden 

değerleme üzerinden zam yapacağımızda % 25 dicez hükümetinizin önerisi dahilinde,  

              --Meclis Üyesi: ……………. 

              --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ağanın eli tutulmaz tabi. Hiç 

almasak hiç zam yapmasak sıkıntı yok, keşke. Ama bir taraftan da bu bütçelerle yapıyoruz, 

yapmamız gerekenleri. Çok yüksek bir şey yoksa, durum yaratmıyorsa olabilir. Oy birliğiyle 

geçmesi, oy çokluğuyla geçmesinden her zaman evladır. Gemlik Belediye Meclisi de 

nerdeyse bütün kararlarını oybirliğiyle alıyor. Evet arkadaşlar,  

               --Songül ŞANLI Meclis Üyesi:  Sayın Başkanım, 

               --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok özür dilerim,  

               --Songül ŞANLI Meclis Üyesi:  Yani şimdi tahsilattan % 15’de sorun yaşarız 

düşüncesi ödemeyen zaten 12 ‘den de ödemez,   

               --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 12’den de ödemez,   

               --Songül ŞANLI Meclis Üyesi:  15’den de, 

               --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru,  

                --Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Etkiler diye düşünüyorum. 

                --E. Aksel TÜMER Mali Hizmetler Müdürü: 2021 yılında taşınmaz kira 

gelirlerini 2.250.000,00 TL. koymuşuz Başkanım bütçeye.  

               --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, 

               --E. Aksel TÜMER Mali Hizmetler Müdürü: Bu 2021,  

               --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  % 15 ile % 12 arasında % 3’lük 

bir fark var, onun % 3’nü bulun en yüksek o dur yani. 60 bin lira mı?  

               --E. Aksel TÜMER Mali Hizmetler Müdürü: Evet,  

               --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Zorlamaz herhalde arkadaşlar, 60 

bin lira kapatırız bir yerden arkadaşları da şey yapmayalım, huzursuz etmeyelim. Peki,           

% 15’lik dilimi % 12’ye değiştirilerek komisyon raporunun geri kalan bölümlerinin okunduğu 

şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiştir.  

                2. ve 3.cü maddelerin gündem maddelerinin de aynı zamanda komisyon raporlarının 

da okunmuş olarak kabulünüze oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiştir. Evet söz almak isteyen arkadaşlar hem performans programıyla hem de 

2021 yılı mali yılı gelir ve gider bütçesine ilişkin görüşlerinizi almak isteriz. 

             --Meclis Üyesi: ………………………………… 

             --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Onu oylarken okucaz şeyi, tek tek 

hatta tek tek  mi değil mi diye de oylamaya geçicez, komisyon raporunu okuturuz. Evet 

buyurun sayın  KESKİNDEN, 
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        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, 

Kıymetli Katılımcılar; Sizleri Şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu adına  saygı 

ve sevgiyle selamlıyorum. Gemlik Belediyesinin 2021 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi hakkında 

söz almış bulunmaktayım. 

 Önceki senelerde ifade ettiğim gibi ve hafızamızı da tazelemek amacıyla bütçe nedir, 

neyi amaçlar sonuçları nelerdir gibi temel bilgileri  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 ile performans programları dikkate alınarak hazırlanır. 

 Bütçeler, biri harcamaların nereye yapıldığını gösteren gider bütçesi, diğeri ise bu 

giderlerin kaynağını gösteren gelir bütçesi olmak üzere iki taraflıdır. Bütçe izlenirken bu iki 

yönünün de ele alınması gerekir. Çünkü kaynakların nasıl kullanıldığı kadar gelirlerin hangi 

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

Gelir tahmini ne aşırı gelir fazlası verecek şekilde nede 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. 

  Belediyenin amacı tasarruf yapmak değildir. Belediye elinde bulunan maddi ve mali 

kaynakları en uygun şekilde vatandaşların hizmetine tahsis etmek ve onların yaşam kalitesini 

ve refahını arttırmakla yükümlüdür. 

 Geçtiğimiz sene yine bu tarihlerde 2020 yılı bütçesini değerlendirirken şunu ifade 

etmiştik. 2020 yılı bütçesinin başarılı mı başarısız mı olduğunu  sağlıklı değerlendirebilmemiz  

için bütçe gerçekleşme rakamlarını görmemiz gerekir. Allah sağlık verirse  seneye bu 

zamanlar bütçenin başarısını  değerlendiririz demiştik. 

 Çok şükür  1  sene geçti ve elimizde 2020 yılının gerçekleşme rakamları mevcut. 

Şimdi hep birlikte  2020 yılı bütçesinin başarı öyküsüne bakalım. 

 2020 Yılında Bütçe Gelir tahminimiz 139.965.000,00 TL gerçekleşme     

90.212.000,00 TL. gerçekleşme oranı % 64, 

 2020 Yılında Bütçe Gider tahminimiz 139.965.000,00 TL gerçekleşme   

80.897.000,00 TL gerçekleşme oranı % 57 dir.  

 Hem gelir hem de gider tahminlerimizin düşük oranda gerçekleştiği görülmektedir. 

 Bu oranlar ne yazık ki hepimizin eleştirdiği 2019 yılı bütçe gerçekleşme oranlarına 

yakın seviyededir. 2019 Gelir gerçekleşme oranı %51 gider gerçekleşme  oranı % 56 dır.  

 Burada şu konunun  altını çizmek istiyoruz. Belediye Başkanımızın gerçekleşme 

oranlarına cevaben her fırsatta dediği gibi  enkaz devraldık, ilk senemiz, Pandemi var, 

kaynağımız yok, para yok,  ne yapalım gibi söylemlerinin de çok  kabul edilebilir olduğunu 

düşünmüyoruz. Belediye Başkanlık Makamı şikayet etme  makamı değil hizmet etme 

makamıdır.     

 Gemlik Belediyesinin 2021 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesine baktığımızda  bütçenin en 

önemli unsuru Gelirler; Gemlik Belediyesinin 2021 yılında tahmin ettiği Gelir Bütçesi 

149.100.000,00 TL dir. 

 Bu Gelirin % 35 i yani 53.570.000,00 TL 'si vergi gelirlerinden  geleceği tahmin 

ediliyor. Vergi gelirlerimizden bazı gelir kalemlerinin tahmini bütçe ve gerçekleşme 

rakamlarını incelediğimizde; 
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BİNA VERGİSİ;  Bina vergisi 2021 yılı  tahmini bütçesi 26.000.000,00 TL 

öngörülmüş, 

Bina vergisinin 2020 yılı tahmini bütçesi 20.000.000,00 TL bütçelenmişken  

gerçekleşme rakamı 12.733.000,00 TL de kalmıştır. Gerçekleşme oranı % 63, 

ARSA VERGİSİ;  Arsa vergisi 2021 yılı tahmini bütçesi 11.000.000,00 TL 

öngörülmüş 

Arsa vergisinin 2020 yılı tahmini bütçesi 9.000.000,00 TL bütçelenmişken 

gerçekleşme rakamı 5.105.000,00 TL de kalmıştır. Gerçekleşme oranı % 56, 

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI; İşyeri açma izin harcı 2021 yılı tahmini bütçesi 

3.000.000,00 TL öngörülmüş, 

İşyeri açma izin harcı 2020 yılı tahmini bütçesi 3.000.000,00 TL bütçelenmişken 

gerçekleşme rakamı 71.000,00 TL de kalmıştır. Gerçekleşme oranı % 2,4.  

 Yine  gelirlerimizin  % 40'ı yani 58.815.000,00 TL si diğer gelirlerden geleceği tahmin 

ediliyor. Diğer gelirlerimizden bazı gelir kalemlerinin tahmini bütçe ve gerçekleşme 

rakamlarını incelediğimizde; 

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR; Merkezi 

idare vergi gelirlerinden alınan paylar 2021 yılı tahmini bütçesi 40.000.000,00 TL 

öngörülmüş, 

Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar 2020 yılı bütçesi 34.000.000,00 TL 

bütçelenmiş, gerçekleşme 33.000.000,00 TL olmuştur.  Gerçekleşme oranı % 97, 

           ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDEN ALINAN PAYLAR; 

           Çevre Temizlik Vergisinden alınan paylar 2021 yılı bütçesi 1.500.000,00 TL 

öngörülmüş.  

           Çevre Temizlik Vergisinden alınan paylar 2020 yılı bütçesi 1.200.000,00 TL 

bütçelenmiş, gerçekleşme rakamı 1.100.000,00 TL olmuştur. Gerçekleşme oranı % 91 dir,  

Bu iki gelir kalemimiz yüksek oranda gerçekleşme göstermiştir, 

 Yine  gelirlerimizin yaklaşık % 17 'si yani 25.000.000,00 TL si sermaye  gelirinden 

geleceği tahmin ediliyor. Sermaye gelirlerimizden bazı gelir kalemlerinin tahmini bütçe ve 

gerçekleşme rakamlarını incelediğimizde;  

DİĞER BİNA SATIŞ GELİRİ; Diğer bina satış geliri 2021 yılı tahmini bütçesi 

15.000.000,00 TL öngörülmüş, 

Diğer bina satış geliri  2020 yılı tahmin bütçesi 30.000.000,00 TL bütçelenmişken 

gerçekleşme rakamı 11.500.000,00 TL de kalmıştır. Gerçekleşme oranı % 38, 

ARSA SATIŞ GELİRİ; Arsa satış geliri 2021 yılı tahmini bütçesi 9.000.000,00 TL 

öngörülmüş. 

Arsa satış geliri  2020 yılı tahmini bütçesi 10.000.000,00 TL bütçelenmişken 

gerçekleşme rakamı 435.000,00 TL de kalmıştır. Gerçekleşme oranı % 4,3. 

 Gelir tahminimizin % 92 si vergi geliri, merkezi idare geliri ve satış gelirinden 

oluşmaktadır. Ümit ediyoruz ki  gelirler 2021 yılında yüksek oranda gerçekleşme gösterir ve 

Gemliğimize hizmet olarak geri döner. Bunu niye söylüyoruz. Çünkü bu gelir kalemlerinin 

2020 yılı gerçekleşme oranları % 57 de kalmıştır. Basit bir söylemle ne kadar gelir o kadar 

hizmet. 

 Gider Bütçesine baktığımızda; 

2021 yılı gider bütçemiz 150.300.000,00 TL,  

Gelir ve Gider arasında 1.200.000,00 TL  fark olduğunu bununda borçlanma yoluyla 

dengeleneceğini görmekteyiz.  
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Gider detayına baktığımızda;  

Personel ve SGK ödemeleri: 31.250.000,00 TL, 

Mal ve Hizmet alımları: 64.454.000,00 TL, 

Faiz giderleri: 600.000,00 TL,  

Cari Transferler: 4.108.000,00 TL, 

Sermaye Giderleri: 37.021.000 TL, 

Yedek Ödenekler: 11.867.000,00 TL olarak oluşmaktadır. 

Burada yedek ödeneklere ayrılan rakamın neden bu kadar yüksek öngörüldüğünü 

Belediye Başkanımıza sormak istiyoruz. 

Gider bütçemizi müdürlük bazında incelediğimizde ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğüne 

bakalım; 

Fen İşleri Müdürlüğünün toplam bütçesi 37.739.000,00 TL dir. Evet belediyenin en 

icracı müdürlüğü olan Fen İşleri Müdürlüğü doğal olarak bütçeden en çok payı alacak, 

bakalım Fen İşleri 2021 yılında neler yapacak; 

Belediye binasının AVM ye taşınması ve tadilatı: 2.500.000,00 TL, 

Sokak Hayvanları Bakımevi-Büyük Kumla ve Gençali mahalle konakları yapımı 

3.500.000,00 TL, 

Teknepark Yapımı-Kurban Pazarı Bakımı-Sahil Düzenleme-Gökkuşağı Engelsiz Cafe-

Ekolojik Pazar Yapımı: 4.000.000,00 TL, 

2.etap toplu konutların çevre düzenlenmesi ve 3.etap toplu konutların tamamlanması: 

5.356.000,00 TL, 

Bahsetmiş olduğum bu yatırımların taahhütlerinin takipçisi olacağımızı ayrıca Fen 

İşlerine geçtiğimiz yıl taahhüt etmiş olduğu yatırımlara da bir bakalım. 

Belediye hizmet binası taşınması-sokak hayvanları bakımevi yapımı-Cihatlı Sağlık 

Ocağı yapımı-muhtelif yerlerde 3 adet sağlık ocağı yapımı-3 adet spor salonu yapımı-Kumla 

Mahallesi taziye evi yapımı-kız yurdu yapımı-seyir terası tamamlanması,  

Bu taahhütlerin kaç tanesinin hayata geçtiğini de  Belediye Başkanımıza sormak 

istiyoruz.  

 Diğer müdürlüğümüz Temizlik İşleri; 

Temizlik İşleri Müdürlüğünün toplam bütçesi 27.559.000,00 TL, 

Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bize bütçede sunduğu bütçede gözümüze ilk çarpan 

belediye bünyesine 4 adet çöp hizmet araç alımı için 2.000.000,00 TL ayrılması, bu hizmeti 

destekliyor ve araç sayımızın önümüzdeki yıllarda arttırılmasını Temizlik İşlerinin 

belediyemizin öz malıyla yapılmasını öneriyoruz. 

 Diğer Müdürlüğümüz Sağlık İşleri Müdürlüğü; 

Sağlık İşleri Müdürlüğü toplam bütçesi 6.878.000,00 TL, 

  Sağlık İşleri Müdürlüğümüz 2020 yılında bütçelenen 2.969.000,00 TL bütçesinin 2020 

yılında yetersiz kaldığı, 2021 yılında yapacağı faaliyetlerinin de artacağı öngörüsüyle 2021 

bütçesinin de yetersiz kalacağını düşünüyoruz.   

Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün  malum 

Pandemi sürecinde göstermiş olduğu üstün gayret ve çalışma nedeniyle  başta müdürlerimiz 

Ahmet DEDETÜRK ve Hakan UĞUR  olmak üzere tüm Temizlik İşleri ve Sağlık İşleri 

Personellerine  teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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 Diğer Müdürlüğümüz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü; 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü toplam bütçesi 4.216.000,00 TL 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü geçtiğimiz yıl önemli hedefler çerçevesinde  kurulan ve 

ciddi bütçe ayrılan bir müdürlük olmasına rağmen 2020 yılında bütçesini maaş haricinde 

kullanmamasını aktif olarak işlev görmemesini üzüntüyle karşılıyoruz. Belediye 

Başkanımızın  Gemliğimiz de  deprem gerçeğine karşı kentsel dönüşüme vermiş olduğu 

hassasiyetin böyle işlevsiz atıl olmaması  gerektiğini düşünüyoruz. 

 Diğer Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Müdürlüğü; Sayın Başkan biz her sene 

söylemekten bıktık; ya bu müdürlüğü kapatın yada işlev kazandırın. Teftiş Kurulu 

Müdürlüğünün çalışması her anlamda belediyemizin lehine olacaktır. 

 Diğer Müdürlüğümüz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü geçen yıl bütçesi 14.389.000,00 TL iken  bu yıl  bütçesi 

7.430.000,00 TL,  

Bütçede ciddi bir azaltma olduğunu görmekteyiz. Bu müdürlüğün geçtiğimiz yıl 

kamulaştırmaya ayırdığı para 10.000.000,00 TL. 2020 yılında bu paranın hiç harcanmamış 

olduğunu, yani kamulaştırma yapılmadığını ve 2021 yılında 5.500.000,00 TL bütçelendiğini 

görmekteyiz. 

Sayın Başkan kamulaştırma yapmadan yolları, otoparkları, yeşil alanları belediye 

hizmet alanlarını nasıl elde etmeyi, dolayısıyla kentsel dönüşüme nasıl katkı sağlamayı  

düşünüyorsunuz. Ayrıca onlarca kamulaştırma kararı alınmasına rağmen ve alınacak olmasına 

rağmen kamulaştırmaların çözüme kavuşmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz. 

 Diğer Müdürlüğümüz Sosyal Yardım İşleri  Müdürlüğü; 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü toplam bütçesi 5.131.000,00 TL, 

Geçtiğimiz yıl Kültür İşlerinden ayırarak yeni kurduğumuz Sosyal Yardım İşler 

Müdürlüğünün  mevcut 4.642.000,00 TL bütçesini 2020 yılında  ciddi anlamda 

kullanmadığını görüyoruz. Tamda işlevini hakkıyla yerine getirecek şartların oluştuğu 

Pandemi sürecinde bütçesini  ihtiyaç sahiplerine  kullanmamasını anlamış değiliz. Sosyal 

Yardım böyle bir zamanda çalışmayacaksa ne zaman çalışacak. Sponsorlar ve bağışçıların 

destekleriyle sosyal yardım yapacaksak bu müdürlüğe ne ihtiyaç var. Önümüzdeki yıl bu 

müdürlüğün bütçesini yüksek oranda kullanmasını ümit ediyoruz.  

 Buradan bütün daire müdürlerimize seslenmek istiyoruz. Her müdürlük kendi 

bütçesinde gelir yok, para yok diyerek bütçesinde tasarruf yapmasın. Hizmetini, yatırımını 

aksatmasın. Parasını harcasın, gelir idarenin işi. Gelirlerini yüksek oranda tahsil etsin 

kaynağını yaratsın. Unutulmasın ki hizmetin tasarrufu olmaz. 

 Sözlerime son verirken 2021 yılı bütçemizin Gemliğimize hayırlar getirmesini, 

belediyemizde bulunan 19 müdürlüğün bütçelerini harcamayı nasip etmesini cenabı haktan 

niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz sevgili 

KESKİNDEN.  Evet başka söz almak isteyen arkadaşlar?  Buyurun,  

--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri ve sevgili 

Gemlikliler. Hepinizi partim ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2019 yılının 

Eylül ayında yine bir bütçe görüşmesi yapıyorduk meclisimizde. O gün bütçeyi 

incelediğimizde şöyle bir noktaya değinmiştik. 2020 yılı için yani bu yıl için yaklaşık 

10.000.000,00 TL inşaat ruhsat harçlarından gelecek toplam gelir hedefi vardı. Bu     

10.000.000,00 TL lik hedeflenen inşaatın tüm kalemlerinin harç miktarı şu sözü söylemiştik.  
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Demiştik ki; bu 10.000.000,00 TL lik rakamın ruhsat harcı olarak toplanabilmesi için 

Gemlik’te yaklaşık 400-450 tane ruhsat inşaat ruhsatı verilmesi lazım Sayın Başkan demiştik. 

Bunu dedik hatta hangi bölgelerde vermeyi düşünüyorsunuz, yani birçok noktamız birçok 

nokta şu anda sıkıntılı ve sıkıntı da devam ediyor. Nerelerde bu bölgeler? Doğu bölgesi, 

Kuzey planları, Kumla planları, Kurşunlu revizyon planları gibi. Şimdi baktık ki 2020 yılının 

bu zamana kadar yani yıl sonunu öngördüğümüzde gerçekleşecek rakam 5.000.000,00 TL 

civarı. Belediyemiz de zaten 200-250 tane ruhsat vermiş ortalama. Yani % 50 gibi bir rakam 

gerçekleşmiş. Şimdi 2021 yılına bakıyoruz önümüzdeki sene için. Yine bu rakam 

10.000.000,00 dan yaklaşık 15.000.000,00 TL çıkartılmış. Yani bu da demektir ki 250 değil 

de 350 ruhsat olsun, 400 ruhsat olsun gerçekleşecek rakam. Yani yine biz hedeflerimizi 

tutturamayacağız. Şimdi değerli arkadaşlar belediyecilik sadece sadece emlak gelirleriyle 

olmaz. Gelir elde etmemiz lazım. Peki bu gelir nereden elde edilecek? İşte ruhsatlar ve 

planlama. Bunu biz Eylül ayında söyledik ya, Şubat ayında da 5 ay sonra tekrar dile getirdik. 

Bakın hala bu sıkıntılar çözülemiyor ve yine bu geliri bu şeyi sağlayamayacaksınız. Hatta 

Eylül ayında görüşürüz demiştik. Peki çözüldü mü? Yine bugün Doğu bölgesi krizi devam 

ediyor. Kuzey planlarında planlar açılsa da altyapı ve yol çalışması olmadığından yatırımcıya 

teşvik edemiyoruz. Kumla revizyon planları kısmen tamamlandı gibi. Ama halen daha sonuç 

sahada alınamıyor. Gibi gibi  gibi  gibi. Bu gelirleri sağlayamazsak, nasıl hizmet yapacaksınız 

sayın Başkan? Üniversite kenti olmak istiyoruz. Önümüzde merkezi hükümetimizin açıkladığı 

ve yapımını da hızlı bir şekilde devam ettiği yerli otomotivimiz geliyor. Yüksek hızlı tren 

projemiz gündemde, gelecek. E bunların ışığında tüm bu sıkıntılı ve çözülemeyen 

planlamalar. Doğu bölgesi krizi, Kuzey planları, Kumla revizyon. 2 yıldır bu sonuca 

ulaşamamızdan dolayı, ulaşamadığımızdan dolayı yatırım yapılamıyor. Tüm bu paydaşlar 

inşaat işlerindeki tüm paydaşlarımız, esnaflarımız hatta Başkanımızın söylemi 300 kalem 

esnafımız, işçimiz, ustamız  ciddi sıkıntı halinde. Zaten Pandemiden dolayı sıkıntı yaşıyorlar. 

Belediye olarak biz bu Pandeminin  etkisini azaltabilmek adına en azından yatırımı teşvik 

edemez miydik? Pandemi sürecinde insanlarımız işsiz, esnafımız dertli, artık bakıyorum da 

mobilyacımız, tesisatçımız dükkân kapatıyor arkadaşlar. Yatırım yok. Yatırımı bir an önce 

hızlandırmalıyız. Bir an önce esnafımızın derdine çare bulmalıyız. 2019 yılı yol bakım onarım 

için 2.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştı. Gerçekleşen 4.500.000,00 TL. yani bu ne demek 

bütçeye konulandan fazlasıyla yol yapılmış, demek ki bir ihtiyaç varmış. Yol çalışması 

yapılmış demek. Peki 2020 yılı için 3.000.000,00 TL ayırmışız. Arkadaşlar şu ana kadar 

harcanan sadece yol bakım onarım için harcanan sadece 160.000,00 TL. Yani Gemlik’in 

demek ki tüm yolları bakım onarım yapılmış. İhtiyaç duyulmamış 2020 yılında. Yol yapımı 

için de 2019 yılında 5.000.000,00 TL ayrılmış. Gerçekleşen 6.000.000,00 TL. Yani 

hedeflenenden fazla bir şekilde yol yapılmış. 2020 yılı için ise, 5.000.000,00 TL koymuşuz,  

harcanan sadece 1.100.000,00 TL. Yani % 20 si yaklaşık. Demek ki 2020 yılında bizim tüm 

yollarımızın sıkıntısı çözüldü. Her yer temiz yani. 2021 yılı bütçesi için de şunu 

söyleyebiliriz. Bu problemler çözülmez, daha hala adım atmaya başlamazsak, valla 

Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum, saygılar.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Buyurun sayın 

BARUTÇUOĞLU. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, değerli 

belediyemizin çalışanları, değerli basın mensupları ve bizi izleyen değerli Gemlik halkı 

hepinizi şahsım ve grubum adına selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah’ın selamı, 

rahmeti ve  bereketi üzerimize olsun. Toplantılarımız hayırlara vesile olsun dileğiyle Yüce 

Allah’ın ismini anarak konuşmama başlıyorum.  
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Tabi Dünya ve Türkiye gündemi ve şehir gündemimiz hızlı bir şekilde değişken bir 

gündemdeyiz. Yani her gün değişik sürprizler Dünya da değişik bizi üzen, bazen bizi kızdıran 

olaylar meydana geliyor.  

İlçemiz açısından belediyemizin de değerli bir çalışanı olan  Ümit TEKİN 

kardeşimizin vefatı hepimizi üzdü. Kendisine Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli eşi 

ve tüm aileye de tekrardan baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. 

 Yine dün eski Belediye Başkan Yardımcılarımızdan ve meclis üyemiz Erdinç 

ARABALI’ yı toprağa verdik. O da Gemlik açısından bir değerdi. Ona da Allah’tan rahmet 

diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum.  

Yine Dünya üzerinde çok şeyler oluyor da bir tanesi mesela bizi son derece 

ilgilendirip üzmüştür. Kendisini Cumhurbaşkanı zanneden bir Fransız Makron ismindeki bir 

zavallı, bir kukla kendi boyunu aşan ve hiçbir şekilde hiçbir edep adap ve devlet adamlığı 

kurallarına uymayan bir hareket yaptı. Ve bir dinin yani Yüce dinimiz İslâm’ın 

Peygamberinin, karikatürlerinin kendi aklınca devlet kurumlarına astırarak, yani biz ne kadar 

İslâm’a olan kinimizi böyle kusuyoruz. Size de bunu gösteriyoruz dedi. Kendisini ve bütün bu 

konudaki bütün yardakçılarını lanetliyoruz. Bunlar tabii ki Dünya’daki ve Avrupa’daki 

halkın, insanların İslâm’a olan ilgisini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Çünkü kendi 

mantaliteleri içerisindeki, kendi bozdukları, kendi elleriyle bozdukları, kendi dinlerinin 

kitaplarının, insanlara da oluşturduğu açmazları ortadan kaldıramayışlarının sebebi olarak 

Avrupa’da yükselen İslâm’ın ve İslâm’a olan ilginin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak bu 

zavallılığı yaptılar. Bir devlet adamına, bir Cumhurbaşkanına yakışmaz. Kendisini 

lanetliyoruz. Bütün Dünya’da da şu anda zannediyorsam rekor seviyede bir eleştiri ve bir telin 

edilme rekoru kırmıştır kendisi. Yazıktır yani böyle bir Fransa gibi bir ülkenin güya 

medeniyet beşiği sayılan bir ülkenin böyle küçüklük yapmasını doğrusu anlayabilmiş değiliz. 

Ama şu bir gerçek ki; Allah nurunu tamamlayacaktır ve İslâm bütün Dünya’da, Avrupa’da 

olduğu gibi yükselişe devam edecektir. Ve Dünya’da en çok sevilen ve en çok saygı duyulan 

insan yine İslâm Peygamberi Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. S.A.V Hiçbir 

gerçek bunu değiştiremez. Onlar kendi yaptıkları şeyle avunur dururlar. İt ürür kervan yürür. 

Bu iş de böyle devam eder. Bunu da burada ifade etmiş oldum.  

Evet biraz evvel Emrah arkadaşım Emrah KESKİNDEN değerli Mali Müşavir 

arkadaşımız MHP grubu adına bütçeyle ilgili kendisi derinlemesine bilgi verdi. Ben daha çok 

performans programı ile ilgili konuşmak istiyorum. Eğer müsaade ederseniz değerli 

arkadaşlar.  

Bu arada bütün belediye çalışanlarımızı, bütün daire müdürlerimizi ben burada 

kutlamak istiyorum. Gerçekten bütün şartlara rağmen, yani belediyemizin bizce yönetiminde 

meydana gelen büyük sıkıntılara rağmen yönetim performansındaki düşüşe rağmen onlar 

profesyonelce çalışmaya devam ediyorlar. Ve bu performans programının hazırlanmasında 

emeği geçenleri de kutluyorum. Bütün çalışanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.  

Değerli arkadaşlar performans programı dediğimiz şey nedir? Bir mali yılda kamu 

idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak 

ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren idare bütçesinin ve idare faaliyet 

raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Öncelikle bunu bir ifade etmek 

istedim.  

Burada belediye, idare önümüzdeki yıl için, bir sonraki yıl için bu programını yaparak, 

bunu bütçesiyle örtüştürmeye çalışır. Zaten Emrah arkadaşımızın dediği gibi, bütçeler bir 

projeksiyondur. Bir öngörüdür. Siz önümüzdeki yıl yapacağınız çalışmaları ve faaliyetleri 

öngörüyorsunuz, bunların ne kadar ihtiyaca cevap vereceğini ve ne kadar bir bütçeyle 

yapılabileceğini ortaya koyuyorsunuz. 
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 Bunların hepsi güçlü bir bilgi birikimi gerektiren konulardır bunlar. Ve kendisinden 

yine bizim de ortak tespitimizdir. Gerçekleşme oranları baktığımız zaman ki biz geçen yıl ki 

bütçeye biliyorsunuz evet oyu kullandık. Neden? Dedik ki bir şey açalım. Yani burada 

siyaset, burada partizanlık falan yapmıyoruz biz. Burada bir idare değişikliği olmuş evet, 

halkımızın tercihi bu yönde tecelli etmiş. Saygı duyarız, sonuna kadar saygı duyarız. 

Sonuçta bu belediye gelmiş. Bütçesini yapmış. Bütçesiz iş olur mu? Olmaz. Bütçesiz 

belediye olabilir mi? Olmaz. Ne yaptık biz de evet oyu verdik. Öyle değil mi ? Oradan kıs kıs 

gülüyorsun Galip GÜR. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi:……………………… 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hiç hiç şey yapma şimdi hatibi kesme, 

hatibi kesme dinle. Sonra cevabını verirsin. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olmaz öyle hem Galip GÜR ’e 

bulunduğun yerden sataşıp hem cevap verme olmaz. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi o zaman ikiye karşı bir mi kaldım? 

Şimdi ne olacak bu yok mu arttıran? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olmaz, öyle olmaz yani. Bak 

herkesin huzurunda bir şey söyledin cevap aldın. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya ona ben,  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Hocam, yok yok. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben ona  sadece bir takılma yaptım. Yani 

orada o gülüp geçilecek bir konu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O da sana, o da sana takılıyor diye 

düşündün. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Ben de sana takılıyorum bak. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sorun değil, sorun değil. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili GÜR teşekkür ederiz. 

Buyurun. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sorun değil. Bunları söyleyeyim eklersiniz 

daha sonra. Böyle kesip kesip şey yapmak olmaz. Burası milletin kürsüsü. Şimdi ee, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU yapma. 

Eleştirilerini getir bütçeyle ilgili.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Neyi yapma? Bir müsaade ederseniz 

yapacağım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O milletin kürsüsünü bir kere 

kullandırttırmadınız bu meclise. Dönem sizdeyken. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yapacağım müsaade ederseniz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir kere müsaade etmediniz 

konuşturmaya. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Kimi? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Milleti.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sizin idare döneminizde.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi yine karşılıklı konuşmayalım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şu kürsünün üzerine çıkıp 

konuşamadı insanlar yani. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Benim şu anda grup adına konuşuyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bütçeyle ilgili,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Benim konuşmamı lütfen, 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Görüşlerinizi büyük bir merakla, 

memnuniyetle bekliyorum. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Kesmeyiniz. Siz de oradan hareket 

yapmayınız değerli Galip GÜR. 

 Şimdi burada Başkanın sunumu var tabi orada Gemlik’in tanıtımı ile ilgili bazı şeyler 

yapmış. Şimdi Gemlik’in tanıtımı ile ilgili tabii ki, Gemlik tanınan, bilinen bir yer de, en 

büyük Gemlik’in tanıtımı ve değerini ve Dünya çapında tanınmasını sağlayan ne olmuştur 

arkadaşlar hepimizin bildiği gibi TOGG denilen o büyük yatırımın Gemlik’te yapılması 

olmuştur. İşte size tanıtım. En büyük tanıtım bu. Gemlik yerli otomotivin merkezi. Yani en 

büyük tanıtım. Yani bunu biz onu hatta ondan sonra bizim meclis üyemiz bununla ilgili bir 

önerge vermişti. Bunula ilgili belirli yerlere, öyle değil mi? Bir afiş bir ışıklı pano v.s. bunları 

en azından kullanalım dedik. Ama olmadı şimdiye kadar. İnşallah bundan sonra olur diye 

bekliyoruz.  

Değerli arkadaşlar yine şehre girmeden evvel bir konu daha var aklımda. Onu da 

söyleyeyim de. Şimdi şu anda devam eden bu Azeri kardeşlerimizin ilerleyişi var. Gerçekten 

işgal altındaki Ermeni toprak, Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan topraklarını geri almaları 

konusundaki desteğimizi göstermek için önemli kavşaklara Türk ve Azerbaycan bayraklarının 

asılmasını ben özellikle rica ediyorum. Gemlik’in önemli yerlerine. Yani burada maksat 

onların yanında olduğumuzu her vesileyle ortaya koymamız gerekiyor.  

Değerli arkadaşlar şimdi sayfa 19’a geldik. Artık şeyimizin içine girelim. Bu 

performans programının. Bazı soru işaretleri ben koymuşum. Mesela örnek vereyim. Hedef 

1.8 diyor ki; ilçemizdeki paydaşların huzur ve esenlik ortamının oluşturulmasına yönelik 

denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi, getirilmesinde kalite etkinliğinin ve devamının 

sağlanması diye bir başlık var. Burada yıllık olarak 2020’de 6.800.000,00 ondan sonraki yıl 

7,585- 8,200- 9,153- 10.63 yani bunun bir açıklamasını ben rica edeceğim. Bu ne anlama 

geliyor? Tamamen müphem  bir konu. Bu konuya,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Alıyor muyuz notları arkadaşlar? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani bu açılırsa bunun anlamını ben 

müphem bir konu olarak, yani güzel bir ifade ama yani müşahhas bir şey değil. Bunu 

öğrenmek istiyorum.  

Yine 11 hedef 1.11 de kentsel dönüşümde afet riski taşıyan, mevcuttaki niteliksiz, can 

ve mal güvenliği olmayan alanların daha sağlıklı, daha güvenli, daha dayanıklı donatı 

alanlarıyla yaşanabilir çevreye sahip olmasını sağlayarak, sürdürülebilir bir planlama 

anlayışıyla sürecin akılcı ve planlı yürütülmesi denmiş. Yine buna da yılbaşına 3.600- 3.800- 

400- 4.700- 5.400 toplamda 21.000.000,00 gibi bir rakam ayrılmış. Bunun da açıklamasını 

yapılırsa, ben memnun olacağım.  

Yine bir enteresan bir şey daha. Şimdi gerçi bitkisel atık yağlar, atık piller, cam şişe 

atıkları, elektronik atıklar, mavi kapak uygulaması gibi. Şey demiş 2019 yılında % 40 olan 

seviyeyi geri dönüştürülebilir atıkların toplanma oranını her yıl kademeli % 6 artırarak, 2024 

yılında % 51’e çıkartmak demiş. Güzel hedefler, gerçekten güzel hedefler. Yani bunlar çöpe 

gitmesin. Ağır metaller çöplüklerde, oradaki sızan sularla toprak altındaki su kaynaklarına 

gitmesin. Ama bununla ilgili bakıyorsunuz kaynak sıfır. Madem bu önemli bir konuydu. Ki 

önemli bir konuydu. Neden kaynak sıfır? Burada yazmışsınız iyi güzel ama kaynak yok. 

 Yine birkaç örnek daha vereceğim. Gemlik Belediyesi tarafından yerel üreticiye 

gerekli desteğin sağlanarak katma değeri yüksek ürün elde etmek, pazarlamasına öncülük 

etmek denmiş.  
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Güzel, güzel bir hedef. Yani 300.000,00 TL gibi senelik bir rakam yazılmış, yani bu 

bu hangi amaca hizmet edecek? Bu ne kadar bir rakam? Doğrusu anlayamadım bunu da.  

Yine basılı ve dijital yayın organları olanaklarını kullanarak Gemlik Belediyesi 

yatırımlarını sosyal ve kültürel faaliyetlerini kamuoyuna aktarılması. Bakın bu aktarılma şeyi 

için, yazılı ve görsel şeyler için. Bakın dönem sonunda aşağı yukarı 10.000.000,00 gibi bir 

rakam var arkadaşlar.  

Ben de diyorum ki; siz faaliyetleri yapın. Bunları dijital şununla bununla şey 

yapmanıza gerek yok. Millet biliyor arkadaşlar, biliyor. Kimin ne yaptığını herkes çok iyi 

biliyor. Siz icraat yapın. Millet kimin ne yaptığını, hangi dönemde yapıldığını çok çok iyi 

biliyor. Bunlar bizce gereksiz şeyler. Devam ediyorum.  

Dijital basılı evrak yoluyla Gemlik Belediyesi’ne ulaşan vatandaşların muhtarlara hızlı 

dönüş sağlamak amacıyla taleplerin çözüme ulaştırılmasının sağlanması başlığı var. Şimdi bu 

talepler eğer 304.000,00 TL 2020’de ve 2024’te 437.000,00 TL toplamda 1.800,00 gibi bir 

rakam şey olmuş.  

Yine bakın ‘2020-2024 arasında belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki imar 

planlarında amaca uygun olarak ekonomiye kazandırılan belediyemiz sınırları dâhilindeki 

Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların belediyemize devir, tahsis ve telkini 

sağlamak’ başlığı altında bakın arkadaşlar belediyemizin 5 yıllık kamulaştırma programına 

yapılması demişsiniz. Programı yapılması. Bunun için toplamda yaklaşık 80.000.000,00 gibi 

bir rakam var. Şimdi kamudan terk diyorsunuz, devir diyorsunuz, tahsis diyorsunuz. Bunlarda 

herhangi bir şey yok. Bunlarda ücret olmaz. Ya kamu bir kamu kuruluşu olan Maliye 

Hazinesi size bunları tahsis ettiği zaman para almaz ki zaten. Bu kadar bunun da açıklamasını 

ben özellikle rica ediyorum. 

--Meclis Üyesi ………………………………. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Maddeyi okudum işte Sayın hedef 3.4, 

sayfa 20 hedef 3.4 arkadaşlar bunlar açıklanırsa memnun olurum. 

 Sağlıklı sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli 

kamulaştırma çalışmaları için, bakın şimdi kamulaştırma çalışmaları için geldik sıra yıllık 

koyduğunuz rakam 289.000,00 TL, şimdi sağlıklı kenti sağlıklı hale getirmenin hedefini iyi 

güzel koymuşsunuz da buradaki rakamdan bunlar nasıl alınacak? Doğrusu ben de merak 

ediyorum yani.  

Arkadaşlar yine hedef 3.7 sayfa 21 ‘Kentin değişen sosyal, ekonomik ve kültürel 

ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ve rekreasyon alanları oluşturulması’ denmiş. 2020’de 

800.000,00 TL ayırmışsınız. 2021’den sonra sıfır. Yani rekreasyona doyduk mu? Doğru biz 

çok Yeşil alan yaptık, çok Park yaptık. Demek ki yeteri kadar yapmışız. Ondan sonrasında 

demek ki gerek görmüyorsunuz yani.  

Yine rekreasyon alanlarında modern, estetik bir görünüm oluşturulması için halkın 

insan odaklı, aktif yeşil alanlar kazandırılması. Bunun için de 19.000.000,00 toplamda yıllara 

sari olarak 19.000.000,00  gibi bir rakam ortaya çıkmışsınız, ortaya çıkartmışsınız. Doğrusu 

bunu da merak ediyoruz.  

2020’de yine hedef 3.14 merkez gerek kırsalda konforlu ulaşım imkânı sağlamak için, 

mevcut yolların iyileştirilmesi, yolların açılarak vatandaş memnuniyetinin artırılması 

demişsiniz. 15.000.000,00 TL 2020 için. Şimdi açılan yolları ben merak ediyorum. Yani bu 

zaman zarfında ne kadar yol açıldı? Kaç metre yol açıldı? Ve nereler? Bunları bize 

açıklarsanız memnun oluruz.  

Yine kırsalda rekreasyon alanlarında aktif yeşil alanlar kazandırılması diye hedef 1 ve 

2’yi hedef 3.13 ile hedef 3.12 şey olarak anlam olarak aynı. Yani yazısı tamamen ifadelerde 

aynı fakat 2 tane madde yazılmış. Birinde 27.000.000,00 öbüründe 10.000.000,00 bunu da 

anlayabilmiş değiliz. 
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 Yine arkadaşlar sıfır olan bir hedef daha var. Vizyonuna uygun sürdürülebilir hedef 

4.1 sayfa 22. Diyor ki; sahil proje ve planları aracılığıyla, Gemlik Körfezi’nin turizm 

açısından gelişimini desteklemek demiş. 2020’deki hedef sıfır,  bütün  yıllarda da sıfır. Yani 

bu konuda belediyemizin hiç şeyi olmayacak mı? Doğrusu merak ediyoruz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir fırsat verseniz. Memnuniyetle 

olacak ama, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Cevap verirsiniz tabi,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ……..  izin vermiyorsunuz yani 

Sayın BARUTÇUOĞLU, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Cevap verirsiniz  ya cevabınızın süre şeyi 

var. İlçemizdeki tarihi doğal güzelliklerin ortaya çıkarılmasını sağlayarak, sağlayacak 

projelerin ortaya çıkmasını sağlayacak işbirliğiyle koordinasyonun sağlanması konusunda 

bakın 450.000,00 TL’den başlamışsınız 2020’de. 2024’te 4.150.000,00 toplamda 

10.000.000,00 yaklaşık 10.500.000,00 gibi bir rakamda, koordinasyon için bu kadar rakam 

fazla değil mi arkadaşlar? Çünkü buradaki hedef koordinasyon sadece. Ya bunun gibi böyle 

özellikle ben notunu aldım. Yani hedefler, söylediğim gibi güzel hazırlanmış. Yani bunlar 

sonuçta niyet güzel. Fakat o hedefe götürücü, onun karşılığı olan bir kaynak yok veya ya çok 

fazla bir kaynak var bir hedefi, tamamen muallak bir hedef için veya gerçek olması gereken 

bir hedef için yetersiz kaynak var arkadaşlar.  Bizim görevimiz ne? Bunları size söylemek. 

Çünkü siz kullandığınız bütçe belediye bütçesi yani kamuya ait bir bütçe kullanıyorsunuz. Biz 

burda doğrusunu söylemek durumundayız ve doğrularda buluşmak durumundayız. Bizim 

görevimiz esasında bu.  

Yine arkadaşlar, İlçemizde kültür ve sanat faaliyetlerinin milli kültür anlayışımıza ve 

çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yaygınlaştırılması, gerekli çalışmalar yapılması 

ile ilgili 2024’e kadar toplamda, bakın arkadaşlar 20 milyon gibi bir hedef, daha doğrusu bir 

ödenek var burda. Bunu da ifade etmiş olayım. Dediğim gibi belediyemiz 2021 yılı için bu 

ortaya koymuş olduğu şeyleri, burada tabi örneklendirmeye çalışıyorum.  

Yine arkadaşlar belediyemizin 5 yıllık plan hazırlıklarından sonra orta ve uzun vadeli 

hedeflerinin, faaliyet ve süreçlerinin değerlendirilmesi. Bakın faaliyet ve süreçlerin 

değerlendirilmesi. Bu bir hedef. Yani somut bir şey var mı? Yok, değerlendirelim. Tamam, iyi 

değerlendirelim. Peki, ne kadar bir şeyle. Bakınız, 4 yıllık toplam şeyi 7 milyon 50 bin lira 

yani. Bunları sizlerin dikkatine sunmuş oldum.  

Yine arkadaşlar devam ediyorum. Özellikle birkaç notum daha var. Şimdi arkadaşlar 

bakın, covid süreci yaşıyoruz. Hala da devam ediyoruz. Şimdi orada bir şey dikkatimi çekti. 

Bunu memurlarımızın ya da müdürümüzün eleştirisi olarak kabul etmeyin. Bunu bir tespit 

olarak kabul edin. Diyor ki mesela, işyerlerine yapılan denetim sayısı. Bakın arkadaşlar. 

2019’da 4.050 denetim yapılmış. 2020 covid başladı değil mi? Yapılan denetim sayısı 2.100. 

Şimdi arkadaşlar covid döneminde denetim önemli değil mi? Yani gıda üretenler, berberler, 

efendim halka hizmet verenler. Bunların denetimi önemli değil mi arkadaşlar?   

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Covid, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Nasıl?  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Covid ya, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi açık olanları denetle,  

-- Galip GÜR Meclis Üyesi: ……. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Açık olanları denetle kardeşim yani kapalı 

olanların sana gidip kapısını aç denetle diyen yok. Açık olanları denetle.  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Hangisi açık? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Açık olan birçok işletme vardı.  
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--Galip GÜR Meclis Üyesi: Hangisi? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya vardı işte. Biliyorsun hangileri 

olduğunu. Şimdi, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sen söyle sen sevgili 

BARUTÇUOĞLU ya, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya Başkanım şimdi yani benim zamanımı 

çalmayın. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz aklımız ermiyor bizim senin 

kadar. Hatırlarsın söyle yani, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Kafeler açıktı, AVM ’ler açıktı, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Neresi açıktı ya? 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: AVM’ler, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Avm’ler açıktı. Yani Avm’lerin 

bünyesindeki hizmetler onların şey adı altında yapılıyordu.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Avm’ler kapalıydı. Marketler açıktı. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İşte marketler, süper marketler. Ama 

onların içerisinde pek çok şeyler var. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Berberler, kuaförler, kafeler, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bunları fırınlar açıktı 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çay ocakları, çay bahçeleri, 

gazinolar,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bakın şimdi şeyi sulandırmayın. Bakın 

ben burada eleştiri maksadıyla söylemediğimi söyledim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne maksadıyla söylediniz? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Eleştiri maksadıyla söylemiyorum 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır ne maksadıyla söylüyoruz? 

Üstelik sevgili Zabıta Müdürünü değil de, idarenin kendini eleştirerek söylediniz.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bakın burada siz bunun hedefine 

koyduğunuz zaman, programa koyduğunuz zaman yani bunun azaltılması, evet covid. Ben de 

vatandaş olarak beklerim ki, kardeşim bu denetlemeleri azaltmayın. Denetlemeler devam 

etsin. Her şeyde devam etsin. Şuan da herkes birbirini denetlesin. Yani belediyeler kaldı ki 

burada denetlemede en büyük şeye sahip olan kuruluşlar.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşte bizde konuşmacıyı denetlemeye 

çalışıyoruz yani doğru bilgi versin kamuoyuna.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Siz beni denetleyemezsiniz. Ben sizi 

denetlerim. Biz muhalefet görevi aldıysak, benim görevim sizi denetlemek. Sizin göreviniz iş 

yapmak arkadaşlar, iş, icraat. Siz icraatı yapacaksınız, biz size doğruları, doğruyu yapmanız 

için sizi teşvik edeceğiz. Size yön göstereceğiz. Yanlış yapmaya düşerseniz veya yanlışa 

düştüğünüz zamanda sizi uyaracağız. Bizim görevimiz bu. Öyle mi, değil mi? 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Allah razı olsun, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Cümlemizden Allah razı olsun. Bak 

oradan duada aldık.  

Evet, arkadaşlar şimdi bir örnek daha vereceğim. O biraz şey. Şimdi bir antik kentten 

bahsediliyor güzel. Antik kentin ortaya çıkarılması ile ilgili herhangi bir şey yazılmamış. Yani 

bu antik kent nerede Kios Antik Kenti? Bir kentten bahsediliyor. Bu biliyorsunuz eski antik 

çağlardan gelen yani arkeolojik olarak değer taşıyan yerler her zaman için turizm açısından 

bir değer ifade eder. İnsanlar bir yere geldikleri zaman yeni binaları değil, eski tarihi yapıları 

görmek isterler. 
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O nedenle bu Kios Antik Kentinin ortaya çıkarılmasında bizimde katkımız olmasını 

doğrusu bir Belediye Meclis Üyesi olarak isterim tabi ki ve bu nedenle de şimdiye kadar 

neden hiç bu konuyla ilgili bir şey konmamış buraya. Onu da doğrusu bir eksik olarak ifade 

ediyorum. 

 Yine arkadaşlar burada ilçemiz genelinde 2019 yılı itibariyle 20 adet bulunan yer altı 

çöp konteynırı sayısının her yıl on adet arttırılarak, 2024 yılında yetmişe çıkartmak, güzel bir 

hedef ve Temizlik İşlerimiz gerçekten bunu samimiyetle istiyor. Bunu biliyorum. Fakat 

arkadaşlar şimdi 20 adet 2019’da buraya yazmışsınız. Bunu yapan kim? Geçen dönemki 

belediye yani Ak Parti Belediyesi yaptı bunları, 20 taneyi. 2020’de yapılan 1 adet gösteriyor. 

Nereye yapıldı bilmiyorum. Hangi mahalleye yapıldı bilmiyorum. Ama bir tane yapılmış yani 

numunelik. İyi güzel.  2021’de 40 adet hedef koymuşsunuz. Bunun için koyduğunuz maliyet 

150.000,00 TL. Arkadaşlar bir yer altı konteynırı yani 40 tanesi 150.000,00 liraya nasıl mal 

oluyor? Ben bilmiyorum. Ben inşaatçı değilim ama inşaatçı arkadaşlar varsın hesabını 

yapsınlar. Yer altı konteynırından bahsediyorum ve 150.000,00 TL. Doğrusu bana biraz hesap 

hatası gibi geldi.  

--Meclis Üyesi: Çok mu geldi?  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır az geldi. 150.000,00 TL’ye 40 tane 

yer altı konteynırı yapılıyorsa bu sizi yani bayağı biz tarihe geçirir yani.    

Yine arkadaşlar şimdi bir gördüğüm bir şey daha. Bakın dedim ki belediyemiz 

personeliyle, müdürüyle şeyiyle gerçekten hiçbir siyasi şey gütmeden çalışıyorlar. Yani 

Profesyoneller onlar o noktada. Hepsini takdir ediyorum. Hiçbir tanesini ayırmadan.  Hepsine 

de tebriklerimi sunuyorum burada. Gerçekten görevlerini yapmaya gayret ediyorlar. Bunun 

farkındayız. Fakat arkadaşlar şimdi bakın temizlik işleri personelimiz şimdi Gemlik saha 

olarak büyüyor, alan olarak büyüyor, nüfus olarak büyüyor. Personel sayımız arkadaşlar 

bence yeterli değil.  Personel sayımız yeterli değil arkadaşlar, bu hizmet verilecekse vatandaş 

hizmet bekler, hizmette insanla olur arkadaşlar. İnsansız hizmet olmaz. Makine, makinanın 

yani yer süpürgesinin yâda mobil süpürgelerin giremeyeceği Gemlik’te kaç tane sokak var? 

Kaç tane sokak var. Kaç tane cadde var hatta. Parklanma var. Nasıl o yolun kenarını 

süpüreceksiniz? Mutlaka yine bildiğimiz usulle, o elinde süpürgesi olan değerli çalışanımız, 

emekçimiz oraya gelecek ve temizleyecek. Burada biraz sizleri bu noktada uyarmak istiyorum 

arkadaşlar. Bunu bir şey olarak kabul edin. Personel azlığından bahsettim. Evet, gerçekten 

personel az. Burada mesela bu şeye yansımış. Şimdi denmiş ki 2019 yılında 55 bin metrekare 

bu personelin süpürdüğü alan vardı diyor. Bu 2020’de 32 bin metrekareye düştü. Şimdi 

Covid’ten dolayı zaten bir eksik çalışma oldu bir süre, bir müddet. Onu tamam kabul ettik. 

Ama bakıyorsunuz sahada eğer ihtiyaç varsa o ihtiyaca yönelik olarak, o işin başındaki müdür 

desteklenmeli ve o daire personel bakımından desteklenmeli arkadaşlar. Madem ki temiz bir, 

temizliğin sürekliliğini istiyorsak. Bunu ifade etmiş oldum.  

Yine,  2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 36 bin metrekare cadde, sokak, kaldırım 

yıkama, sulama hizmeti alanının 2019 yılı sonunda 70 bin metrekareye ulaşmak ve her yıl 

bunu arttırmak hedefi var. Tamam güzel. Fakat yine bunda da personel takviyesine ihtiyaç var 

arkadaşlar. Hem teçhizat, hem de personel şeyine ihtiyacımız olduğunu ifade etmek 

istiyorum.  

Şimdi yine bir not aldığım bir konu daha var arkadaşlar. Şimdi sayfa 36, sayfa 36 

birinci başlık. “Gemlik Belediyesi Faaliyet” demiş. “İlçemiz genelinde bulunan mevcut 2757 

adet çöp konteynırının 2019 yılı Haziran ayı sonuna itibariyle 1970 âdeti özel donanımlı 

yıkama aracı ile periyodik olarak temizlenmiştir” diyor. Güzel, tabi ki temizlenmeli güzel ve 

hatta bunun şu önemi var arkadaşlar. Şimdi yaz aylarında sineğin en önemli çıkış kaynağı çöp 

konteynırlarıdır.  
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Çünkü orada besin ortamı var. Her türlü aradığı şey var hayvanın orda. Oraya 

yumurtluyor ve sürekli şekilde oradan çıkıyor. E ondan sonra tamam Büyükşehir’in 

sorumluluğunda. Büyükşehir görevini yapıyor arkadaşlar. Gece gündüz adamlar ilaçlıyorlar 

ama ilaçlamanın da belli bir şeysi var. Şimdi bu attığınız ilaç her ne kadar Dünya Sağlık 

Örgütünün kabul ettiği ve önerdiği ilaçta olsa, sonuçta bir ilaç. Bizimde yerel belediye olarak 

bu üremeyi engelleyici tarzda, bu çöp konteynırlarının yıkanmasını arttırmamız lazım. Bu 

noktada teçhizat mı gerekli? Teçhizat almamız lazım. Ne gerekiyorsa. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: İyide bu ilaçların çok etkisiz olduğu söyleniyor. ….. 

--Meclis Üyesi: ………… 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır,  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: ………… 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi, 

--Meclis Üyesi: ………… 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi Dünya Sağlık Örgütünün kabul 

ettiği normlardaki ilaçları kullanması gerekiyor.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu arada arkadaşlar, çok sabırla 

dinlemeye çalışıyorum ama Sevgili BARUTÇUOĞLU 31 dakika 40 saniye oldu. Ne kadar 

izin vermeliyiz konuşmaya? 

--Meclis Üyesi: Kendisi bilir.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi elbette sevgili 

BARUTÇUOĞLU bilir ama, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ne güzel, ne güzel söylediniz. Evet,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Pandemi konusunda ki hassasiyeti 

de unutmayalım ne olur. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Unutmuyorum. Ben yani, 

--Meclis Üyesi: ………… 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben faydalı şeyler söylüyorum. Eğer 

dinlemek istemiyorsanız kendi bildiğinizi yapmakta, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok, hem faydalı şeyleri,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bizim için önemli diyorsanız.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söylemeye devam edip, hem daha 

hızlı söyleyebilirsin. O yeteneğin var ben biliyorum. Onun için ikaz edeyim dedim. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani sizin de dinleme yeteneğiniz 

olduğunu ben biliyorum. O yüzden sorun yok.  

Değerli arkadaşlar geri dönüşüm konusunda Gemlik Belediyesi bence bir atılım 

yapmalı. Bizim kanaatimiz. Çünkü geri dönüşüm, yani yeniden kazanılabilen maddeler, 

çöplere atılan bu maddeler heba olup gitmesin arkadaşlar. Bunlar bir değer ifade ediyor. 

Plastiği, camı, metali hepsi yani bunları bizim iyi bir şekilde kullanmamız. Bunun için bakın 

bunlarla ilgili daha fazla, daha fazla kaynak, daha fazla imkân diyorum. Yine camla ilgili onu 

da ifade ettim.  

Şimdi arkadaşlar “Kentimizin simgesi olan zeytin ağacının yollarda, orta refüjlerde, 

parklarda çoğaltılmasını sağlamak”. Bunu canı gönülden destekliyoruz ve bunu yapalım 

gerçekten. Hiç olmazsa bunun mahsulünden de, bakın teşekkür ederiz ayrıca göndermişsiniz 

zeytin. Güzel bir olay. Bakın doğruları hiçbir şekilde tebrik etmekten de çekinmeyiz asla. 

Öyle bir kastımız olamaz ama yanlışları da söylemek durumundayız. İşinize gelmese de bazen 

ama oluyor böyle şeyler. Değerli arkadaşlar, 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yahu 35 dakika eksik söyleyip, 

sonra bir tane 2 kilo zeytin için teşekkür etmeyi, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: O da benim şeyim kusura bakma sen ona 

karışamazsın, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama yapmayın böyle. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: O benim tarzım, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yapmayın yani. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Araya tabi ki bunları söyleyeceğim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yapmayın ben ısrarla diyorum ki 

Gemlik Belediye Meclisi Türkiye’de başka hiçbir belediye meclisine benzemez.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Benzemez tabi, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz üzüm yemenin hesabını yaparız. 

Bağcıyla uğraşmayız. Ya yani şaşırarak dinliyorum, vallahi şaşırarak dinliyorum.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Müsaade edersen bitireceğim sayın 

Başkan.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz ölmezsek bitene kadar iyi. Biz 

de cevap veririz.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Allah geçinden versin. Allah herkese 

hayırlı ömür versin. 

Şimdi arkadaşlar Gemlik turizmine faydalı olmak, bakın başlık altında söylüyorum. 

Turizm konusuna geldik. Gemlik’te halka, gelen misafirlere, insanlara, dışarıdan gelen 

veyahut ta kendi vatandaşımıza içine böyle ferahlık veren, güzel tesisler kazandırılması 

belediyemizin bir hedefi olmalı. Bunlar aynı zamanda, yani bunları biz gösterirken de bu 

yaptığımız, bu tesisleri gösterelim. Yapalım ondan sonra bunları gösterelim. Basınla, şeyle 

internette, her amaç için. Bunlar Gemlik’in tanıtımına en güzel desteği bunlar yapar 

arkadaşlar. Yoksa işte anketlerle, şunlarla bunlarla ya da el ilanlarıyla. Bunlar artık geçti. 

Bunların modası geçti ve emin olun anketlerde size doğruyu söylemez. Çünkü anketlerde 

zaten siz öyle bir soru sorarsınız ki yönlendirilmiş soru sorarsınız. Adam zaten evet der. Hani 

o Erkan YOLAÇ ’ın şeyde olduğu gibi, evet hayır şeyinde olduğu gibi. Adam evet der çeker 

gider. O nedenle, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aslında sadece size sormak lazım. 

Bir doğruyu siz söylersiniz sevgili BARUTÇUOĞLU,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Öyle bir iddiada bulunmadım. Onu sen 

söyledin, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, evet. Kimseye güvenmemek 

lazım.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Değerli arkadaşlar tanıtımda dediğim gibi 

bu turizme katkıda da bence bunların önemi vardır. Biz, bir kez daha ifade ediyorum. 

Anketler yerine vatandaş tanıtım, medyayı kullanarak tanıtım yerine, icraat ve hizmet yaparak 

vatandaş bunu öyle bir anlatır ki, hiç duymayan da kalmaz. Bilmeyende kalmaz. Bunu ifade 

ediyorum arkadaşlar. Gördüğümüz şey bu.  

Yine arkadaşlar burada Park Bahçeler Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili bir iki not 

almışım. Yani onlar bakım ile ilgili mesela. Çünkü bir hayli geçen dönem park bahçe yapıldı. 

Çocuk parkı yapıldı. Bunların bakımlarının yapılması konusunda ayrılan payın biraz 

arttırılması kanaatinde olduğumu ifade ediyorum.  
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Yine tarihi eserlerimizin özellikle ortaya çıkarılması konusunda bakın kaynağımız 

maalesef burada hiç gösterilmemiş. Yani mesela eski evler. Gemlik’te yok olmakta olan bir 

sürü, bunların restitüsyonu ve rölövesi. Şimdi mal sahipleri bunu yaptıramaz arkadaşlar. Çoğu 

zaten hisseli, terk edilmiş evler bunlar biliyorsunuz. Bunların rölövesini ve restitüsyonunu 

yaptıralım. Hiç olmazsa elimizde bunlar kalsın ki yarın öbürsü gün bunları, bir kaynak 

bulunduğu zaman yeniden yenisi yapılır ve bunlar yok olmamış olur arkadaşlar.  

Arkadaşlar Gemlik’in tarihinin dediğim gibi ortaya çıkarılmasında da biz belediye 

olarak katkı verelim. Güzel yapılmış, örnek mimari eserlerinin ortaya çıkarılmasında ve 

yaşatılmasında da bir katkımız olsun.  

Burada bir en önemli esas konulardan bir tanesi de şunu gördüm arkadaşlar. Bakın 

sayfa 51, Makine Teçhizat ve Dayanıklı Malzeme alımlarının karşılanması adı altında bir şey 

var. Burada 150.000,00 TL kaynak gösterilmiş. Bende buradan şunu anlıyorum ki, makine, 

teçhizat ve araç parkını biz tamamlamışız ki gerek duyulmuyor. Bunların kullanımını ve 

bunların şeylerini tabi ki belediyemiz kendi planı dâhilinde yapacaktır diye düşünüyorum.  

Yine Kara Taşıtı Ve Hareketli İş Makinası alımı konusunda bakın hiç bir şey 

konmamış.  Buda gösteriyor ki ihtiyaç yok. İhtiyaç olan yere konulur. Demek ki ihtiyaç yok. 

Yani diyorum ya bu belediye şanslı belediye. Bu dönemde belediyeyi alanlar, Ak Partili 

belediyeyi alanlar yani devralanlar gerçekten şanslı. Bina bakımından, araç bakımından. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: ……….. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İşte kendi yazdığınız şeyde yazıyor. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: ……….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya bu söylediğine, bu söylediğine 

inanıyor olsaydınız, niye başka bir belediye başkanı adayıyla yola çıktınız. Bir onu bir izah 

edin kamuoyuna.   

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Siyasetin derin şeylerine şimdi sokma 

beni. Burası yeri değil, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Derinine girme, kenarından yürü 

sevgili BARUTÇUOĞLU,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi sevgili arkadaşlar bir kez daha bir 

şey daha ifade edeceğim. Ondan sonra müsaadenizi isteyeceğim.  

Şimdi Gemlik halkı neye alıştı biliyor musunuz? Özellikle son bir yılımızda. Her hafta 

bir açılış, bir temel atma. Ya Gemlik halkı bunlara alışkın. Bizde sizden ya artık bunları 

görmek istiyoruz. Biz bunları yaşamak istiyoruz. Ciddi olarak samimi dileğimiz. Bu noktada 

ben Gemlik’in alışkın olduğu bu temel atma ve açılışları yapma konusunda samimi dileğimi 

bir kez daha ifade ediyorum.  

Bu 2019 yılı bütçesinin, 2021 yılı bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Uğur 

zaten Uğur var. Başkanımız Uğur. Fakat arkadaşlar dediğim gibi 2020 bütçesine evet oyu 

verdik. Neden? Çünkü bir şans, bir imkân vermek durumundaydık ama şuana kadar ki, 

görünen o ki Emrah arkadaşım da detaylı bilgi verdi. Bu noktada gönül rahatlığıyla bu 

bütçeye evet oyu veremeyeceğimizi üzülerek ifade ediyorum. Bir kez daha bu performans 

programının hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum, tebrik ediyorum. 

Hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyor, saygılar sunuyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Özellikle daire 

müdürü arkadaşlar siyasetin özüdür. Bütçe görüşmelerinde partiler özellikle müdürlere “bak 

bu sözlerimiz size değil ha” mesajı verirler. Birbirinize girmeyin sakın. Evet, fitneye muhatap 

olmayın. Evet, başka söz almak isteyen arkadaşlar? Buyurun.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, çok değerli meclis,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. 

Konuşmacıyı dinleyelim. 
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--Osman DURDU Meclis Üyesi: Kıymetli katılımcılar. Hepinizi şahsım ve Milliyetçi 

Hareket Partisi grubu adına saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum.  

Bugün işin özü 2021 yılı performans ve 2021 yılı gelir-gider bütçesini de dikkati 

nazara aldığımız zaman, şunu maalesef ki görmekteyiz. İki buçuk yılını görmüş oluyoruz 

Gemlik Belediyesinin.  

--Meclis Üyesi: …………. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: An itibariyle bir buçuk yılımız. Nasip olurda 

görürsek 2021 sonu eşittir iki buçuk yıl. Buda beş yıllık görev süresinin yarısı değerli 

arkadaşlar. Seçilen belediye başkanları ve yönetimleri ilk zaman daha verimli olur. Daha 

aksiyoner olur. Daha heyecanlı olur. Ancak biz daha bir buçuk yılda bu heyecanın söndüğünü 

demek istemiyorum ama zayıfladığını üzülerek müşahede ediyoruz.  

Belediye meclis üyesi arkadaşlarımdan Sayın Emrah KESKİNDEN, Sayın Alpaslan 

EKER, muhtemelen Mehmet ÖKSÜZ, belediyemizin ve daire müdürlüklerimizin gelir-gider 

bütçelerine ilişkin çok kıymetli değerlendirmelerde bulundular. Ben kendilerine bu itibarla 

teşekkür ediyorum.  

Milliyetçi Hareket Partisi muhalefet sorumluluğu bilinci içerisinde her zaman yapıcı, 

çözüm odaklı, önerileri, teklifleri ve çalışmalarıyla Gemlik Belediye Meclisinin işleyişine 

katkı koymaya gayret etmiştir. Muhalefetin varlığı ve muhalefetin çalışmaları, önerileri, 

teklifleri hizmete de katkı olarak geri döneceğinden emin olmak lazım. 

Belediye Başkan yardımcısı olarak atanmış olan değerli belediyemiz bürokratı Sayın 

Cengiz GÜNEŞ’e hayırlı olsun diyorum. Kendisinin başarılı olmasını temenni ediyorum.  

Bu arada Fransız Devlet Başkanı Macron’un edep dışı açıklamalarına binaen, Fransız 

mallarının Gemlikli hemşerilerimiz tarafından boykot edilmesini buradan çağırıyor ve buraya 

davet etmek istiyorum. Ve inşallah önümüzdeki Çarşamba günü idrak edeceğimiz 

Efendimizin Aleyselatü vesselamün yeryüzüne teşriflerinin yıldönümü olan Mevlit Kandilinin 

de İslam âlemine ve insanlık âlemine rehber olmasını ümit ediyor. Bunu Cenabı Haktan 

diliyoruz.  

Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım Gemlik’imizin en öncelikli ve 

yaşamsal problemi ve ihtiyacı olan mesele Gemlik’in birinci derece deprem kuşağında olması, 

nüfusun önemli bir kısmının ikamet ettiği alanın yüksek derece risk altında olması, üstündeki 

yapıların da eski, yorgun, ekonomik ömrünü tamamlamış yapılar olduğunu dikkate aldığımız 

zaman, ada bazında  yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli ve öncelikli olduğundan 

herhalde hiçbirimizin şüphesi yoktur. Bu itibarla da baktığımız zaman yaklaşık bir buçuk 

yıllık görev süresi içerisinde bu hususa ilişkin ciddi, somut, gayri ciddi demek istemiyorum. 

Yani hizmet itibariyle ciddi, somut bir şeyler maalesef göremediğimiz gibi, 2021 yılı 

bütçesinde de maalesef bunlara şahit olamadık.  

Değerli Başkanımıza tabi ki kendisi Gemlik’in değerli bir evladıdır. Ancak Gemlik’i 

gezmesini tavsiye ediyorum. Gemlik’i dolaşmasını tavsiye ediyorum. Gemlikli 

hemşerilerimizle dertleşmesini, hasbıhal etmesini istiyorum. Hep hep aynı yerlere gitme Sayın 

Başkan. Çok farklı yerlere de gidin.  

Mesela; Gemlik ’in piknik alanları. Çamlıktan, Kumladan, Yeniköy altından, Kurtul 

Gölet’inden vesair. Ben her gittiğimde ya su akmıyor, ya akşam vakti lambalar yanmıyor, ya 

wc affedersiniz temiz değil. Bunlar problem. Ama bunları bence siz dikkatinizde yok bunlar. 

Dikkatinizde olsa bunlar çünkü parayla olacak işler değil. Parasız işler bunlar. Yani piknik 

alanına su götürmek bittiyse, onun musluğu bozulduysa musluğu değiştirmek, efendim 

lavabosu kapalıysa, ampul patlamışsa bunlar parayla alakalı şeyler değil.  
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Ama insanlar hafta sonunu değerlendirecek veya başka memleketten misafiri gelmiş. 

“Ya gel şuraya gidelim. Piknik yapalım. Güzel bir gün geçirelim” derken çeşme akmıyor. 

Tuvaletin lambası yanmıyor. E olur mu bu? Bu parayla alakası yok bunun. Bunları gezerseniz 

görürsünüz. Gezmenizi ben tavsiye ediyorum. 

Mesela; yürüme mesafesi denize girilebilecek alanların oluşturulmasını biz hasretle 

bekliyoruz. Gemlik’imizde dün yürüme mesafesi biz denize girebiliyorduk. Ben Sayın 

Başkandan en çok bunu ümit ediyordum. Çünkü o da bunları yaşadı. Gemlik’te yürüme 

mesafesi denize girebilelim. Buda çok bence bütçeyi ilgilendiren bir şey olduğunu 

zannetmiyorum.  

Evet, yani işin özü arkadaşlarımız hep konuştu. Güzel şeyler söylediler. Çok 

uzatmaya, tekrara gerek yok. Ancak tabi ki 2021 yılı performans programını ve bütçesini 

oylayacağız. 2020 yılında toleranslı yaklaştık. Ümit ettik. Temenni ettik. Evet oyu verdik. 

2021’de de evet oyu vermeyi, iyi yapıyorsunuz, daha iyi yapacaksınız, buna inanıyoruz, evet 

demeyi çok istiyorduk. Ancak 2020 yılında vadettiğimiz, yapmayı taahhüt ettiğimiz yeni 

belediye hizmet binası, sokak hayvanları barınağı, Cihatlı sağlık ocağı gibi,  Küçükkumla 

taziye evi gibi, kız öğrenci yurdu gibi, seyir terasının tamamlanması gibi 2020 yılı bütçesinde 

olup ta maalesef hayata geçmemiş olan taahhütleri gördüğümüz zaman, 2021’in de 

muhtemelen aynı geçeceği kanaatindeyiz. Çünkü bütçe bunu gösteriyor zaten. Ayrılan 

kalemlerde bunu gösteriyor. Yani 18 ay, bir buçuk yılımız veya muhtemelen nasipse bir 

yılımızı da kattığımız zaman üzülerek ifade ediyorum bu sınıfı geçmez. Ve şuan şunu şu 

soruyu soruyorum samimiyetle. Samimiyetle soruyorum; Uğur Başkan ve ekibi bir farkındalık 

yarattı mı? Olmasalardı ne olurdu? Oldu da ne oldu? Bu farkındalığı da maalesef fark 

edemedik. Tabi ki hiç bir şey olmadı değil. 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Milliyetçi bir parti olarak en azından milli 

bayramlarımızın nasıl kutlandığının farkını biliyor olman gerekir. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Eyvallah onu söyleyeceğim ben. Milli bayramlar 

heyecan ve samimiyetle kutlandı. Tabi ki teşekkür ediyorum. Kutluyorum kesinlikle. 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: …………. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yüzde yüz öyle. Millet varlığı için aynen öyle. O 

sosyallerde problem yok. Ama ben bunu bire bir görüşmelerde de söyledim. Türkiye’nin 

içinde bulunduğu siyasi konjonktürü Gemlik’te iyi fırsata çevirdiniz ve Cenabı hakta size bu 

şerefli görevi, sizlere ve bizlere lütfetti. İyi yönettiniz o süreci. İyi algı verdiniz. Algıların 

gerçekleşmesini istiyoruz. Ama değerli arkadaşlar algıyla seçim kazanılabilir ama algıyla 

belediye yönetilmez Emir abi. Teşekkür ederim. Selamlar.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz Sevgili 

DURDU. Buyurun Sayın AKKUŞ. Mikrofonu temizleyelim evet. Sedat çok özür dilerim,  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ara verelim,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ara versek te bir 10 dakika sonra 

evet. 10 dakika ara diyoruz arkadaşlar.    
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sedat AKKUŞ, 

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sevgili Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi şahsım ve 

İYİ Parti Grubu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 18 Ekim Azerbaycan ‘ın Bağımsızlık 

Gününü, 19 Ekim Muhtarlar Gününü, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü şahsım ve partim 

adına en içten dileklerimizle kutluyoruz. Toplum Biliminin ve Türk Milliyetçiliği fikrinin 

temellerini atan eserleriyle bugünlerde dahi milletimize yol gösteren büyük Türk milliyetçisi 

ve  fikir insanı Ziya Gökalp’ın vefatının yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anıyoruz.  

      Yeni görev alan Belediye Başkan Yardımcımıza ve daire müdürümüze de görevlerinin 

hayırlı olmasını temenni ediyoruz.  

       Sevgili Başkan, değerli meclis üyeleri; 2021 yılı bütçe görüşmelerindeki fikirlerimizi 

şahsım ve partim adına Gemlik halkının daha anlayabileceği şekilde kısa ve öz biçimde 

anlatacağım. Öncelikle sabit yani bu belediyenin kesin giderlerini bir söylemek istiyorum; 

       Belediye İşçileri, Kadrolu işçiler ve SSK Primleri: 31.247.000,00; GEMTAŞ İşçileri, 

Sözleşmeli İşçiler ve SSK Giderleri: 20.000.000,00; Akaryakıt yani müdürlerin ve personelin 

hizmet için harcadıkları Akaryakıt Giderleri: 3.885.000,00; Temizlik İşleri yani ilçemizin 

temizlenmesi için harcanan Sabit Giderler: 24.000.000,00;  Sarf Malzemeler, personelin 

kullandığı kalem, kağıt gibi kırtasiye malzemeleri sürekli alınması gereken Kırtasiye 

Malzemeleri: 200.000,00 TL; yani 80.000.000,00 sabit gider, hedeflenen bütçe nedir peki 

149.000.000,00; bu hedef ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve zor koşullar göz önünde 

bulundurduğunda vatandaşımızın ödeme güçlüğü çekeceğini de göz önüne aldığımızda         

% 30 oranında da bir sapma yaşayacaktır düşüncesindeyiz. Bu % 30 da 45.000.000,00 

yapıyor. 80.000.000,00 sabit gider 45.000.000,00 da   % 30’ luk bir bu ekonomik koşullardan 

dolayı toplanamayacağını öngördüğümüz vergi ve diğer giderler 125.000.000,00; yani Gemlik 

Belediyesine belediye yönetimine asıl kalan bütçe 25.000.000,00; hani 25.000.000,00’nu 

konuşuyoruz aslında 149.000.000,00 derken içinden sabitleri çektiğimizde 25.000.000,00 

gibi, tabela da sürekli nüfuzu dönüşen bir  Gemlik yani,  bugün yine baktım daha on gün belki 

bir ay önceydi nüfuz silinmişti 113.000,00 küsurdu. Yine silmişler artık 115.000,00 mi oldu 

120.000,00 oldu. Sürekli büyüyen bir Gemlik ‘e  25.000.000,00 kadar bütçeyi ben çok 

görmüyorum. Tabi burda belediyemizin gelir artırıcı faaliyetler içinde olması gerekiyor. 

Bütçeyi artırıp yatırımlar yapabilmesi için bununla ilgili de tesadüfen geçen günlerde Zafer 

müdürle konuşurken gördüm. Bir hazırlık vardı. Gelir artırıcı faaliyetler için yanılmıyorsam 

bir ekip herhalde bir oda hazırlanıyor. Bu faaliyetler için çalışılacak. Bu bütçeyle Başkan’ın 

işi zor, Allah kolaylık versin. Umarım 2021 yılı Bütçesi Gemlik’e hayırlı olur.  

         Sadece sayın Başkan’a şu düşüncemi arz etmek istiyorum; Belediyeyi taşımak yerine 

oraya 2.500.000,00 öngörülmüş, ben daha yüksek olacağını tahmin ediyorum ama bunun 

yerine geçmiş dönemlerde eğitimde fırsat eşitliği için verilen BELGEM ‘in yapılmasını, o 

parayla gençlerimize eğitim de fırsat eşitliği sunulmasını arzu ediyorum. Teşekkür ederim.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz sevgili Sedat 

AKKUŞ. Buyurun sayın BİRGÜN; 

      --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Değerli Gemlikliler, belediyemizin değerli çalışanları, 

değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sayın Başkan, sayın divan, bende Cumhuriyet Halk Partisi 

Gemlik İlçe örgütü adına hepinizi sevgiyle,  saygıyla selamlıyorum.  

        Bugün 2021 yılının belediyemizin Gelir ve Gider bütçesini burda birlikte değerlendirdik, 

değerlendiriyoruz.  
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        Tabi arkadaşlar değerlendirme içerisinde 2020 yılı bütçesi üzerine faaliyet raporu üzerine 

de görüş bildirdiler. Tabi bu 2020 yılındaki bütçe değerlendirmemizi her halde 2021 ‘in Nisan 

Ay’ında  hep beraber tartışacaz. Buda burdaki eleştiriler dönemin başında söylediğimiz gibi 

bize yol gösterici olacaktır. Hepsini saygıyla, taktirle ve bizim için önemli olduğunu 

bildirerek karşılıyoruz. Şimdi belediyemizin değil, ülkemizdeki her kurumun her işletmenin 

işi çok zor 2021 ‘de. Şöyle çok basit bir örnek vermek istiyorum; 2020 ‘nin başında                 

2 Ocak ‘ta DOLAR 5.95,   EURO 6.66, bugün DOLAR 8 Lirayı geçti. EURO 9.34 ‘ü geçti. 

İki gün önce DOLAR 7.94 ‘tü, EURO 9.34 ‘tü. Yani 2 Ocak ‘tan günümüze DOLAR ‘da       

% 35 artış olmuş, EURO ‘da % 42 artış olmuş. Dilerim ki 2021 de bu oran bu şekilde gitmez. 

Her ne kadar bizler maaşlarımızı Dövizle almıyorsak da ama bir şekilde yaşantımızı ve gelir 

ve giderimizi etkiliyor arkadaşlar, yaşantımızın her yerinde bu var. Şimdi yani bunu bir 

muhalefet olsun diye söylemiyorum. Bu bir gerçek bu. Bunu görmek zorundayız. Şimdi ben 

öncelikle belediyemizin ilgili birimlerinde ki arkadaşları 2021 yılı bütçesini hazırlarken nelere 

göre hazırladıklarını bilemiyorum ama bu bütçe gerçekleşebilirse çok teşekkür etmek 

istiyoruz. Çünkü 2020 ‘nin dokuz ayını biz Pandemi sürecinde geçirdik. Az önce söylendi. Bir 

çok işletmeler çalışamadılar, bir çok vergiler de toplanamadı. Şimdi vergi gelirlerimiz 

düşmüştür, düşecektir de, neden! İnsanlar vergilerini ödeyemiyorlar. Belediyemiz de tahsil 

edemiyor. Ben 2021 ‘de inşallah her şeyin daha iyi olmasını dileyerek bütçemizde emeği 

olanlara teşekkür etmek istiyorum.  

          Ercan Başkana ’da çok kısa bir not ileterek kapatmak istiyorum. O da şu; belediyemizin 

dijital duyurulara, yani reklamlara ayrıldığı bütçe konusunda yorum yaptı Ercan arkadaşımız, 

ben Ercan arkadaşımıza aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, orda ki bütçe 

konusunda da Alinur Başkana uyarılarda bulunursanız gerçekten Büyükşehir adına da doğru 

olur. Çünkü oranın bütçesi bizim bütçenin yanında en az yüz kat daha fazla, bu amaçla 

harcanan para, teşekkür ediyorum. Sağ olun.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Buna bir ilave 

olsun; yani belediyenin yaptığı faaliyetleri duyurmak için kullandığı parayı onmilyon olarak 

telaffuz etti. Rakamlarla oynadı sevgili BARUTÇUOĞLU, dışarda söyledim. Beş yıl 

içerisinde Gemlik Belediyesinin Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ayırdığı bütçe 

içerisinde ilgili konu ve bu konuyla ilgili çalışan personelin maaşları da maaşlarında o başlığa 

bölünmüş halinin toplamıdır. Onmilyon lira böyle bir işle alakalı para ayırmak gibi bir durum 

yoktur. 2020 yılının, 2021 yılının Performans Programına bütçesine ilişkin konuşma yaparken 

beş yıllık toplam rakamı okumuş olmasını dikkatsizliğine veriyorum, kötü niyetli olduğunu 

düşünmüyorum sevgili BARUTÇUOĞLU ’nun, şimdi daire müdürü arkadaşlarım özellikle; 

başka söz almak isteyen var mı bu arada? Teşekkür ederim. 

         Daire müdürü arkadaşlarımdan özellikle Mali Hizmetler Müdürümüz ve bu çalışmanın 

yapılması esnasında görev yaptı sevgili Kemal ATAN Koordinatörlük görevi, özellikle iki 

arkadaşımızdan ama kendi konularına ilişkin daire müdürlerimiz notlar aldılar. Cevap verir 

gibi değil ama bilgilendirmek adına o soruları cevaplamanızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, 

mikrofon götürelim arkadaşlar, 

         --E. Aksel TÜMER Mali Hizmetler Müdürü: Başkanım Emrah Bey’in söylemiş 

olduğu gelirle ilgili konulara değinicem. Şimdi gönderdiğimiz evraklarda altı ay üzerinden 

gönderiyoruz. Altı aylık gönderdiğimiz için orda sistem otomatik olarak ortalamaları alıyor. 

Şuanda gelirde baktığımız zaman 21.10.2020 tarihi itibariyle 79.000.000,00 ‘luk bir gelirimiz 

toplanmış gözüküyor. Bunun devamında İller Bankası payımız zaten bu Pandemi ‘den dolayı 

çok düşük geldi üç ay boyunca, bu ay yükseliş gösterdi. 
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           İki ay daha onun yükselmiş olarak geldiği ve diğer gelirlerimiz de Kasım Ay’ı var. 

Emlak Vergisini toplucaz. Bursa Büyükşehir Belediyesinden üç milyona yakın Katı Atık 

alacağımız var. Bunlarla birlikte yüz milyon civarında bir gerçekleştirme daha da geçicek. 

        --Meclis Üyesi: …………….     

        --E. Aksel TÜMER Mali Hizmetler Müdürü:  Evet. Onlarla birlikte yüz milyonu 

geçicez inşallah. Ona istinaden de % 72 oranında benim söylediklerimle bir gerçekleşme 

bekliyoruz. Daha artı gelecek gelirlerimiz var.  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. 

        --Meclis Üyesi: …………….     

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Birazdan, belki Kemal’in 

söyledikleriyle de ilgili bir şey söylemek istersin.  

        --Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri; 

meclisimizi bilgilendirmek üzere söz hakkı almış bulunuyorum.  

           Sayın Başkanım; 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununa göre Stratejik Plan bu 

Stratejik Plana bağlı Performans Programı ve Faaliyet raporu hazırlarız. Stratejik Planda 

kentimizin gelişimi için amaçlar belirleriz. Bu amaçların altında da bu amaca bizi götürecek 

bir den fazla hedef belirleriz. Ve bu hedeflerin altında da faaliyetler belirleriz. Bu faaliyetler 

her yıl Performans Programına göre sayısal olarak nitelendirilir. Ve adet, etkinlik sayısı, yıl, 

kişi sayısı, memnuniyet oranı gibi Performans göstergeleri gösterilir. Ve bu faaliyetlerin 

tamamı da az önce de söylediğiniz gibi maliyetlendirilir. Bu maliyetler oluşturulurken elbette 

ki yapılacak hizmetler ve bunun yanında personel giderleri, sayın Mali İşler Müdürüm eksik 

kalırsam lütfen tamamlasın; Personel Sigorta Giderleri, Sarf Malzemeler, Diğer Giderler, 

Makine Teçhizat Giderleri ve benzeri gibi Giderler bu maliyetlerin içerisine ortalamalarıyla 

birlikte yedirilir diyebiliriz. O yüzden  Stratejik Plan değerlendirilirken özellikle yirmili 

sayfalardan sonraki yer alan faaliyetleri ve faaliyetlerinde maliyetlerinin değerlendirilmesinin 

daha faydalı olacağını düşünüyorum.  

            Örnek vermek istiyorum sayın Başkanım,  Örneğin;  Sağlık ve Sporda çağdaş yaşam 

standartlarını sunarak toplumun her kesimini hitap eden sağlıklı bir kent oluşturmak, bu 

hedefimiz için, özür dilerim; bu amacımız için sekiz tane hedefimiz var. Ve örneğin 1.8 

örneği verilmişti, 1.8 ‘de de İlçemizdeki paydaşların huzur ve esenlik ortamın oluşturulması, 

tamamını okumuyorum, özetliyorum Başkanım; bunun altında yirmiye yakın faaliyetimiz var. 

Örnek veriyorum sadece, birkaç tanesini okucam. İşyerine yapılan denetim sayıları, denetim 

programları, kabahatler kanunu kapsamında yapılan işlerin diğer işlere göre gerçekleşme 

oranları, belediyenin mücavir alanları içerisinde yetki sahasında belediyenin sorumlu olduğu 

cadde ve sokaklardaki trafik ışık ve levhaların tespiti, zabıta müdürlüğünün              

faaliyetleri, pazaryerlerinin denetimleri, seyyar satıcıların denetimleri,  ruhsat denetim  

müdürlüğüyle ilgili faaliyetler ve bu faaliyetler de sorumlu birim tarafından ilişkilendirilir.                     

Örnek veriyorum; sadece bu faaliyet zabıta müdürlüğü tarafından ilişkilendirilmiş ve bir yıllık 

gideri de 6.8 milyon kadar yani bu zabıta müdürlüğümüzdeki yirmibir personelin maaşı, 

ordaki araçlar, kiralaması, işte çeşitli diğer masraflarıyla birlikte içine yedirilerek hesaplanan 

bir konudur.  

            Yine az önce sizin de örneğini verdiğiniz gibi evet, yine daha açıklayıcı olsun diye  

Stratejik Amaç 3,  Stratejik Hedef 3.1; Basılı ve diğer,  basılı ve dijital, basılı ve dijital basın 

yayın organlarını kullanarak Gemlik Belediyesindeki yatırımların sosyal ve kültürel 

faaliyetlerin kamuoyuna aktarılması.  
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            Örneğin; dergi basımı, bülten basımı, haber servis edinen postalar, servis edinen 

haberler,  servis  edinen videolar, turizm rehber hazırlanması, tanıtım filmi ve WEB sayfası 

içeriklerinin güncellenmesi, Facebook takipçileriyle ilgili yapılan çalışmalar, Twitter, 

Instagram gibi yapılan çalışmalar, personelin verimine artırılmasına yönelik yapılan 

çalışmalar olmak üzere faaliyetlendirip, bütçeyi bu şekilde değerlendirilirse daha doğru 

sonuçlar elde edilir. Bu şekilde bilgi vermek istedim sayın Başkan.  

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Teşekkür ederim.  Var mı müdür 

arkadaşlardan başka şöyle bir açıklamada ben yapayım diyen, yok. Buyurun Emrah Bey,   

           --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Sayın Başkanım az önce müdürümüz Aksel 

Hanım şunu ifade etti. Gelirlerin Haziran ya da Eylül tam hatırlayamadım şuanda kusura 

bakmayın. Sistemin sayın Başkanım, sayın Başkanım az önce Aksel müdürümüz şunu ifade 

etti. Verdiğimiz evraklarda ki yıl sonu gerçekleşme oranlarının sistemin otomatik olarak yıl 

sonundaki rakamları gösterdiğini, aslında bu rakamların doğru olmadığını, birkaç tane kalem 

ilave ederek bu rakamın yüz milyon civarlarına çıkacağını ifade etti. Doğrudur. Ama burdan 

buna istinaden bir öneri yapayım. Bundan sonraki bütçe çalışmalarında Plan Bütçe 

Komisyonuna evrakları sunarken sistemin otomatik hesapladığı rakamlardan ziyade Mali 

Hizmetler Müdürlüğünün öngörmüş olduğu rakamları tablo olarak bize sunarlarsa biz tablo 

olarak konuşuyoruz. Rakam olarak konuşuyoruz. Ben bunu bir öneri olarak sunmak 

istiyorum. Teşekkür ederim.     

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

Rahatsızlanan arkadaşlarımızda var. Ben gerekli konuşmayı yapıcam. Sonra da oylarınıza 

sunucam izniniz olursa, çok da uzatmayalım artık. Tek tek aldığım notlarda var ama gerek 

yok. Şöyle söylüyorum arkadaşlar.  Bütçeyi görüşüyoruz; 2021 yılında 150.300.000,00 TL. 

Gemlik Belediyesinin koyduğu bir hedef bütçe var. Bunun 149.000.000,00;              

100.000,00 TL. ‘sı işte toplanacak ücretlerden 1.200.000,00 TL ‘sı da bankadan alınacak 

krediden ibaret olacak. Yaptığımız ödemelerden yeni ihtiyaç duyduğumuz o dört tane arabayı 

satın almak için ihtiyaç duyacağımız rakamın düşmesi sonucu ortaya çıkacak bir bedeldir. 

Öncelikle bu 150.300.000,00 TL. ‘nın en yüksek seviyede tecelli etmesi, hayata geçmesi 

konusunda ki dileğimi, umudumu ve elde ettiğimiz bütün gelirinde en küçük bir kuruşunun 

dahi heba olmadan Gemlik’te yaşayan 113.000,00 yurttaşımız için hizmet noktasında 

kullanılmasını dileyerek başlamak istiyorum konuşmama.  

             Arkadaşlar bu bütçe dediğimiz şeyi yaparken yapılacak olan ve idare tarafından 

yapılacak olan Stratejik Plan içerisine girmiş, kenti nereye taşımaya yönelik ortaya konulmuş 

yol haritasının basamaklarını döşeyecek olan projeleri gösteren bir yerdir. Bunun yanında da 

kentin belediye başkanı olmasa da yapılması gereken işlerin yapılması üzerine daireler 

tarafından talep edilen personel giderleri, sigorta primleri, temizlik işleri, evsel katı atıkların 

toplanması, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarının yapılması gibi belediye başkanını kim 

olduğuna bakmaksızın zaten yapılması gereken işlerin bir araya getirildiği bir projeksiyondur, 

bir hesaplama bir metodudur, bir bilimsel bir metottur. En yüksek seviyede de tutturulması 

hedeflenir. Hiç kimse bunu tutturmamayım diye bütçe yapmaz. Bizim bütçemizde büyük bir 

memnuniyetle söylüyorum; imtina ettiniz aslında ama hem Başkan Yardımcısı arkadaşlarım 

hem de bütün daire müdürü arkadaşlarım bir araya gelmek suretiyle hazırlamışlardır. Gemlik 

Belediye Başkanı olarak benim içlerinde hepsinden daha azdır dahilim. Çünkü 63 kalem 5 

yıllık stratejik plan içerisinde koyduğumuz iş vardır. Bunların hangisinin daha önce 

yapılacağına dair zaten o güvenirliği konusunda hep endişenizi dile getirdiğiniz anketler ve 

vatandaşa sorduğumuzda aldığımız cevaplar vardır. Bu doğrultuda da şunların şunun içerisine 

koyalım mı yapalım deriz.  
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       Bu bütçenin 2021 yılı bütçesinin en yüksek seviyede gerçekleşmesine dair temennimi 

yenileyerek 2020 yılına ilişkin bugün burda konuşma yapılmasını son derece iyi niyetten uzak 

buldum arkadaşlar. İdareyi taşlayabilmenin bir metodu olarak rakamların kullanılması inanın 

o benim düşündüğüm Gemlik Belediye meclisi olgusuna halel getirdi. Keşke Mali Hizmetler 

Müdürlüğümüz bu konuda doğru bilgiyi komisyondaki arkadaşlarımızla paylaştı, paylaşsaydı  

diye deyipte geçiştirmek niyetinde de değilim.  

        Komisyon arkadaş, komisyon üyesi arkadaşlarım eğer isteselerdi bu cevapları çok rahat 

ulaşabilirlerdi. Ben ulaşıyorum çünkü bırakın bana altı ayı bugün nerdeyiz bundan sonra neler 

var diyorum söylüyorlar. Dokuzuncu ayın sonu itibariyle 78.000.000,00 TL. civarında bir 

gelir bütçesi gerçekleşmesi vardı. Kasım Ay’ ı Emlak Vergilerinin 2.dönemi, vergi 

gelirlerinden payımıza düşen paranın merkezi hükümetten gönderilmesi sonucu ortaya 

çıkacağı rakam ve 2020 bütçesi içine koyduğumuz satışlarla ilgili kalemlerin bir araya 

gelmesi sonucu 100.000.000,00 TL. üzerine çıkacaktır. % 64 denilen % 64 denilen  gelir 

bütçesi gerçekleşme oranı çok daha üst seviyelere gelecektir.  Bunu niye anlattım; sevgili 

arkadaşlar; 

       --Meclis Üyesi:  Bir sıkıntımı var,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet bende anlayamadım. Tansiyon 

mu?   

       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  Başkanım tansiyonumu yüksek,   

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Tansiyonu yükselmiş bakıyor 

arkadaşlar.  

         Sevgili Emrah KESKİNDEN ’in konuşmalarından gerçekleşmeler daha yüksek seviyede 

olsaydı bu bütçeye de destek vereceklerine dair bir sözde duyunca bunu da izah etmek 

sorunda kaldım. Şimdi bugün içinde bulunduğumuz şartları mesela; bizim dönemimizde özel 

statülü endüstriyel alan olarak ilan edilen alanın belediye bütçesi içerisinde her yıl 

üçmilyonların üzerinde gelir kaybına uğradığı gerçeğini hiç inisiyatifimiz olmadan yapılan bir 

iştir bu. Yatırım teşvik belgesi adıyla anılan işlerden belediye  gelirleri kanunu yüzenden bir 

tek kuruş alamayacağımız gerçeğini, geçen ay Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilen 

bundan sonra Gemlik İlçe Belediyeleri kendi toplasın biz su faturasına yansıtmıcaz denilerek 

karara bağlanan ve Gemlik Belediyesine yıllık yedimilyon liranın üzerinde gelir kaybı ortaya 

çıkarma ihtimali olan Evsel Katı Atık bedellerinin Büyükşehir tarafından toplanmasının 

engellendiği o meclis kararını görmezden gelerek Pandeminin de ortaya çıkarttığı Pandeminin 

de desteklediği zaten kötü giden Türkiye ‘deki ekonomik verilerin işte okudu Emir Abi 

bugünkü döviz kurlarını, hem vatandaşın mutfağına taş yerine taş kaynıyor arkadaşlar aş 

yerine vatandaşın mutfağında hem de bu Pandemi sebebiyle toplanan vergi gelirlerinde ortaya 

çıkan kayıp sebebiyle merkezi hükümetten ilçe belediyelerine Büyükşehir Belediyelerine 

aktarılan paranın 5, 6 ay boyunca nerdeyse yarısı kadarının gönderildiği gerçeğinden hareket 

etmeden belediye gelirleri üzerinden eleştirmek neresinden bakarsanız haksızlık olmuştur.  

           Buna rağmen Büyükşehirde de görücez Allah nasip ederse gerçekleşme oranlarını, 

şimdi değil,  faaliyet raporu esnasında muhtemelen yine konuşucaz elbette bunları ve orda da 

tutumunuzu takip edicem sevgili BARUTÇUOĞLU. Büyükşehir de başka ilçe belediyesinde 

başka tavır doğru değil bak, biz satışa orda da evet diyoruz. Yatırıma yöneltilecek. Bir yeri 

satalım diyorum satışa karşıyız biz hayır diyorsunuz. Zam yapalım 15 olmasın 12 olsun 

diyorsunuz. Bak şimdi oyladık. Özel statülü endüstriyel alan,  serbest bölge, o bu adıyla 

yatırım teşvik belgeleri adıyla belediyenin elinden merkezi hükümet kararıyla alınan bunca 

rakama gık demiyorsunuz, sonra çıkıp idareyi bu konuda eleştiriyorsunuz, bilsin vatandaşlar 

bunu. Elbette eleştirme hakkınız var. Ama bütün bunları görmezden gelerek eleştiri yapmaya 

Gemlik Belediye meclis üyelerinin vicdanen hakkı olmamalı, az parayla çok iş yapmayı 

öğrendik.  
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            Huzur evini yaptık. Huzurevi; yirmi yıldır ordaydı o binalar yirmi yıldır, Kurşunlu 

Belediyesinden kalma. Bize nasip oldu bak. Bir tek kuruş harcamadık. Bağışlarla oldu o iş.  

            Kreş; burdaydı o bina. Bariciler  vardı içinde. 280.000,00 TL. oranın inşaatının toplam 

maliyeti, tefrişatının tamamı da bağışlarla olmuştur.  

            Engelsiz taksi; şimdi Hasta Nakil Aracı, hiç bunlar belediyenin bütçesinden 

kasasından para çıkmadan yapılan işlerdir. 

            Bak dereyi yapıyoruz. Islah çalışması çok yüksek diye Büyükşehir Belediyemizle 

ortak karar verdik. Biz bir ucundan onlar bir ucundan yoktan yok içerisinde yokluk içerisinde 

yapıyoruz. Nerdeyse her kalemde bizden önceki idarenin maliyetlerinin çok altına düşürdük 

her şeyi,    

            2016 yılında yaptığı ihale de elde ettiği rakamı Temizlik İşlerinin 2019 yılında bir kere 

daha ihale yaptık daha düşük rakamlarla mal ettik. Fazla geliyor. Ağır geliyor bu bize diyoruz 

bak araba alıyoruz şimdi. İnşallah seneye bir daha alıcaz bir ihalede yapmak istemiyorum ben  

o konuda. Var zaman bol zaman herkes belediye başkanlığı yapar. Herkes efendime 

söyleyeyim belediye meclis üyeliği yapar. Önemli olan yok zamanda yapmaktır. Yok 

zamanda bu işleri yapmamıza olanak sağladınız. Asla unutmayın bunu. Yüz küsur yıllık 

belediyenin biriktirdiği her şeyi sattınız bak şimdi satış deyince karşıyız diyorsunuz.  

           Hayvan Barınağı yapıcam. Hayvan Barınağını satayım diyorum, yenisini yapmak için 

hayır diyorsunuz.  Az parayla çok iş yapıcaz.  

           Deniz kenarına üzülüyorum ya bunları duyunca, deniz kenarına misafirimiz geldiğinde 

ev sahipliği yapabileceğimiz mekanlar istiyoruz diyorsunuz. Kaçak mı yapalım. İstiyoruz 

Büyükşehir’den biz yapıcaz diyor.  

           İskele yapalım dedik. Bizim beş tane iskelemiz var. Ahşap iskelemiz, planlı projeli, 

ihaleleri yapılmış, tamamlanmış, özür dilerim; izinleri alınmış, biz yapıcaz dediler. 

Bekliyoruz şimdi, karar da çıkmış bundan sonra olta balıkçılığının geliştirilmesi, nereye resif 

yapılacağı, nerde ahşap iskele olacağı Tarım Bakanlığı tarafından belirlenecek. Bunun dışında 

kimse bir şey yapmasın denmiş.    

           Balık pazarını hayata geçirelim dedik. Alinur Başkan müjde, o bütçe Gemlik 

Belediyesinin cebinden çıkmasın. Biz yapıcaz dedi, bekliyoruz. Bu bütçede inşallah olur.  

           Sahilleri altı ay oldu,  almadık hala Milli Emlak’ tan.  Bir tane imza da bekliyor. Bedeli 

belirlenmiş, İlçe Milli Eğitim Milli Emlak okey demiş, İl Milli Emlak okey demiş,  

Büyükşehir uygun görüş vermiş, bekliyoruz.  

           Bütün bunları en iyi bilen en yakından bilen hiçbir şeyi gizlemediğimiz yerel de bizle 

beraber omuz omuza bu kentin gelişimine katkı sağlayacağını inandığımız siz sevgili 

arkadaşlarımın bütün bunları bile bile sırf idareye hayır demek için bunları söylemesi üzüyor 

beni. Hayır diyebilirsiniz, biz senin yaptığın işleri de yapacağın işleri de beğenmiyoruz. 

Beğenseydik sana oy verirdik zaten. Dolayısıyla kabul etmiyoruz diyebilirsiniz ama beş yıllık 

bilmem,  bilmem ne parasını onmilyon lira diye bir kalemde okumak burda nerden bakarsanız 

yurttaşı da yanıltmaktır. Bizim her birinizin de altına imza atacağına inandığım birlikte bu 

kenti  hakkettiği yere taşıyacaz kavramına fayda değil zarar getirir bunlar. Uzak durmak 

lazım. Ben olmasaydım, Cumhuriyet Halk Partisi idareye gelmesiydi, bu meclis üyeleri 

olmasaydı, Allah muhafaza sevgili DURDU batabilirdi belediye, bak bütün Türkiye’deki 

belediyeler zor durumda hala aynı risk var. İlerleyen süreçte yetkilerimize bu kadar sekte 

vurulursa bu risk daha da artacaktır. Bir tane bir tane kararnameyle arkadaşlar 

Cumhurbaşkanımızın sayın Cumhurbaşkanın bir imzasıyla serbest bölgeler sadece otuzmilyon 

lira kaybı var Gemlik’in. Birmilyonikiyüzbin metrekare inşaat yapılacak alanda TOGG tan bir 

lira ruhsat harcı işletme ruhsatı harcı alamıyoruz hiçbir şey, bütün bunları aşmak bertaraf 

etmek noktasında her siyasi parti mensubuna ayrı ayrı görev düşüyor.  
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          Bu dün Refik Başkanın döneminde Gemlik Belediyesinin kaynaklarını azaltıyordu, 

Bugün Uğur Başkanın  döneminde aynı şeyi yapıyor. Yarın başka arkadaşımda da aynı şeyi 

yaratacak. Şimdi bir sanayi kuruluşumuz daha ruhsat müracaatına gelecek, yatırım teşvik 

belgesi almış. Ya yatırım teşvik belgesini ver. KDV muafiyeti sağla, sigorta prim muafiyeti 

sağla, benim Emlak Vergimi niye alıyorsun. Gemlik Belediyesinin Emlak Vergisini niye 

alıyorsun sen. 

          Evet, bütün bunları bertaraf noktasında destek vermenizi bekliyoruz arkadaşlar. Benim 

değil belediye, Cumhuriyet Halk Partisinin değil. Dün yoktuk bugün burdayız yarın 

olmayabiliriz. Ama bu kent hepimizin beraber, hep söyledik. Son söz kimse kimsenin hangi 

partiden olduğuna bakmıyor cenazelerde, omuz omuza veriyoruz aynı tabutun altına.  Omuz 

omuza giriyoruz. Hiç baktınız mı arkadaşlar kim var arkamda kimle beraber taşıyorum 

cenazeyi diye, hiç baktınız mı düğünlerde kimle beraber omuz omuza halay çektiğinize, 

birlikteysek güçlüyüz. Bölündüğümüzde yok oluyoruz hiç unutmayın bunu.  

          Bu duygu ve düşüncelerle alacağımız kararın öncelikle ilçemize sonra elbette ilimize ve 

memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum. Destek verene vermeyene de sonsuz 

teşekkürlerimi sunuyorum. Usul hakkında bir soru sorucam, oylucam. Ayrı ayrı her maddenin 

özellikle 3.madde bütçe konusunda oylanması gerekiyor der belediye kanunu, her birinin ayrı 

ayrı okunmuş ve oylanmış olmuş oylara bu şekilde sunuluyor tek tek karar veriliyor şeklinde 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yazı 

İşlerimiz dikkat etsin.  Her birine ayrı ayrı okuduk ve ayrı ayrı oylamış gibi değerlendirme 

yapıyoruz.  

           Evet,  gündemin 2.maddesine ilişkin Komisyon Raporunu oylarınıza sunuyorum 

arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul, oy çokluğuyla 2.maddede mi 

arkadaşlar Performans Programı, Milliyetçi Hareket Partisi ve   Adalet ve Kalkınma Partisinin 

red, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisinin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla kabul edilmiştir.  

           Az önce söylediğim şekliyle 3.maddeyi yani 2021 yılı bütçesini ayrı ayrı her bir 

maddeyi okunmuş ve kabullerinize sunulmuş olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Bir yanlışlık oldu galiba orda Ercan BARUTÇUOĞLU kabul eden dedik,  

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Okunmuş olduğunu oyladınız,     

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O okunmuş olduğunu oyladık tamam. 

Anlaşıldı.  

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: ……………………. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İyi Parti ve onu oyladım az önce.  İyi 

Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi kabul, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket 

Partisi red şeklinde usule ilişkin bir hata varsa toparlayalım arkadaşlar, yok.  Oyçokluğuyla 

kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.    
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