GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 27 EYLÜL 2019 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR.
TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı.
ÜYELER: Emir BİRGÜN, Bayram DEMİR, Mert DİMİLİ,
Oğuz HANÇER, Ercan BARUTÇUOĞLU, Galip GÜR, Osman DURDU, Arzu KARATAŞ,
Aydın BAYRAKTAR, Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK, Mehmet Şamil YİĞİT, Sedat AKKUŞ,
Emrah KESKİNDEN, Tefik KALDIRIM, Şükran ERSÖZ, Songül ŞANLI, Mahmut Kamil
SOLAKSUBAŞI, Mustafa KAYNATMA, Elif ACAR, Fatih AYDIN, Rıdvan ÇAKMAK,
Durmuş USLU, Alpaslan EKER, Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA, Dursun YAVUZ, Nihat
ÇETİN, Mehmet ÖKSÜZ, Mahir DAĞ, Ümit GÜLER, Sedat ÖZER.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: --------------Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yapıldı.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar var mı mazereti olan,
burada bulunmayan, herkes burada galiba değil mi ?
--Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, tamam. Evet sevgili
arkadaşlar Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün, Belediyemizin 5 yıllık Stratejik Planının
görüşülmesi talebiyle toplanmış olan Olağanüstü meclis toplantımızın hayırlar getirmesini
diliyorum, toplantıyı açıyorum. Tek gündem maddemiz zaten, hazırlanmış olan Stratejik
Planı, Plan üzerine bende bir konuşma yapacağım ama nihayetinde önce planı çalışma
ekibinin başında hazırlayan kardeşimize Özel Kalemimize sevgili Kemal ATAN ‘a söz
verelim. Bir sunum yapacak, normal şartlarda iki saat kadar süreceğini düşündüğümüz bir
sunum ama özellikle rica ettim mümkün olduğu kadar özet geçelim kısaltalım diye uyarsak
sevinirim. Gel bakalım Kemal, bir şey mi söylüyorduk Emrah. Yo bir bilgiyi versin önce ha;
--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri;
2020 – 2024 Stratejik Planının sunuş toplantısına başlıyorum. Stratejik plan uygulama
yönteminden bahsedeceğim. Sayfa 5 ve 6 da stratejik plan uygulama yönteminde belediyemiz
bir stratejik plan üst kurulu oluşturdu. Stratejik plan üst kurulunu belediye başkanımız sayın
Mehmet Uğur SERTASLAN, belediye başkan yardımcılarımız ve özel kalem müdürlüğünün
bünyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte stratejik plan ekibi kuruldu, stratejik plan ekibinde
tüm daire müdürlerimiz görev aldı. Aynı zamanda stratejik plan ekibi bu çalışmada yer alan
Swot Analizini de gerçekleştiren ekiptir. Daha sonra bu ekiplerden gelen verileri kamu
kurullarından siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından meslek odalarından gelen
verileri analiz etmek bunu bir stratejik plan taslağına dönüştürmek üzere bir stratejik plan
hazırlık ekibi kuruldu. Bu stratejik plan hazırlık ekibinde de yine özel kalem müdürlüğü, mali
işler müdürlüğü, mali işler müdürlüğüne bağlı personelimiz ve ruhsat denetim müdürlüğümüz
yer aldı. Stratejik plan ile ilgili en önemli konulardan biri bizim en çok üzerinde durduğumuz
konulardan biri, katılımcılıktı. Katılımcılık açısından paydaş analizine son derece dikkat
edildi. Paydaş analizinde iç paydaş analizi yapıldı. İç paydaşlarımız bizim personellerimiz
tüm personelimize personel memnuniyet anketleri uygulandı. Personelimizin süreçler ile ilgili
görüş ve önerileri alındı. Ardından Gemlik’i birlikte yönettiğimiz tüm dış paydaşlarımız
bunlar kimler sivil toplum örgütleriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Kamu kurumları ile bir
toplantı gerçekleştirildi. Siyasi partilerin görüşleri alındı. Meslek odaları ile bir toplantı
gerçekleştirildi. Üniversiteden görüş alındı. Biliyorsunuz stratejik planlar bir kurumun 5 yıllık
kalkınma planıdır. Ve bir kurumu 5 yıla götüren yol haritasıdır.
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Bu yol haritasında neler bulunması gerekir? Bu yol haritasında öncelikle bir durum
analizi yapmak gerekir. Ki bir durum analizine az sonra sayfalarda da göreceğiniz üzere
gerçekleştirdik. Ardından geleceğe bakış yani misyon vizyon ve temel ilke ve değerler
belirlenir. Biz yine aynı şekilde daire müdürlerimizle ve paydaşlarımızla Gemlik’in
misyonunu ve vizyonunu temel ilke değerlerini belirledik. Yine stratejik planın bir alt başlığı
da amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri. Bizler Gemlik’te merkeze insanı alan 8 odak
nokta 8 amaç belirledik ve bu amacın altında da 71 faaliyet, 71 hedef belirleyerek bunları
faaliyetlendirip projelendirip, maliyet ve bütçelerini oluşturduk, az sonra göreceğiz. Ve
stratejik planın en son kısmında da değerli meclis üyeleri izleme ve değerlendirme bölümü
var. Tabi bir stratejik plan taslağı oluştururken dikkat edilmesi gereken kurallar kamu idareleri
birimi tarafından yayınlandı. Biz bu idari biriminin yayınladığı uygulama yönetmeliğine
uygun olarak stratejik planımızı gerçekleştirmeye çalıştık. Stratejik planımızda az önce
bahsettiğim gibi stratejik plan yönetim sürecinde katılımcılık şeffaflık ve tüm kurumların
katılımıyla gerçekleştirmeye çalıştığımız çalışmalarda Gemlik’in yeni 5 yıllık vizyonunu
belirledik. Gemlik’i 5 yıl içerisinde götürmek istediğimiz vizyon, barış ve huzur içinde
insanların mutlu yaşadığı turizm ve tarımda öncü sanayisi ile dünyaya açılan marka bir körfez
kenti olmak belirlendi. Misyon yani varoluş nedenimiz misyon olarak ta köklü bir geçmişe
sahip zeytinin başkenti Gemlik’te katılımcı ve sosyal adalet anlayışı ile insanı odak noktasına
alan çevreye duyarlı kaliteli hizmetler sunmak Gemlik Belediyesinin 5 yıllık misyon taslağı
olarak belirlendi. Tabii ki bu misyon ve vizyona ulaşmak için bazı temel ilke ve değerlerimiz
ve çalışma ilkelerimizin olması gerekiyor. Bu çalışma ilkelerinde aynı şekilde katılımcılık,
hizmet belediyeciliği, sosyal belediyecilik, engelli dostu belediyecilik olarak bununla birlikte
faaliyetlerin adalet, eşitlik ve şeffaflık temelinde yürütülmesi, insan odaklı erişilebilirlik,
kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yenilikçilik, hesap verilebilirlik, denetim ve
demokratik destekleyicilik olarak çalışma ilkelerimizde belirlendi. Az önce sunumda da
belirttiğim gibi, stratejik planda olması gereken mevcut durum analizinde bizler Gemlik’in
coğrafi konumunu, iklimini bitki örtüsünü tarihçesini ve Gemlik zeytinini sayfa 8, 9, 11, 17
ve 21 sayfalara kadar bir mevcut durum analizi gerçekleştirdik. Bu mevcut durum analizinde
de Gemlik’in tarihçesi ile ilgili sayın Naci PEHLİVAN Hocamızın Gemlik ile ilgili Gemlik
tarihi kitabından da alıntılara yer verildi. Yine sunumumun başında belirttiğim üzere ilk çevre
analizi mevcut durum analizinin olmazsa olmazlarındandır. İlk çevre analizinde de sayfa 22
de güncel organizasyon şemamızı bulabilirsiniz. Yine değerli meclis üyeleri; sayfa 23 ve 24
te personel işçi sayıları dolu boş kadroları personel oranları da 23. ve 24. sayfalarda tablo 7 ve
tablo 8 de de görüldüğü üzere verilmiştir. Yine mevcut durum analizine devam edecek
olursak mevcut durum analizinde tabii ki Gemlik’in çok farklı noktalarından veriler geldi.
Evsel atıklardan ruhsat denetim sayılarına, kültürel etkinliklerden sosyal yardımlara,
veterinerlik hizmetlerinden cenaze hizmetlerine tüm veriler mevcut durum analizimizde yer
almaktadır. Stratejik planda, mevcut durum analizinin bir parçası da mali durum analizidir
bilindiği üzere, mali durum analizimizi de tablo 22 sayfa 33 ve 35 te bütçe giderleri analizinde
görebiliriz. Yine aynı şekilde bütçe giderleri analizinden hemen sonra sayfa 34 te gelir yapısı
analizi de tablo 24 te sayfa 34 te yer almaktadır. Evet mevcut durum analizi iç çevre analizi ve
dış çevre analizi olarak ikiye ayrılmaktadır. Dış çevre analizinde bizler Gemlik’in demokratik
bilgilerini, nüfus yoğunluğunu, nüfus artışını, sağlık alanındaki bilgilerden eğitim ve öğretim
verilerine, Gemlik’te yüksek öğrenimden suç istatistiklerine, ulaşımdan ekonomik duruma,
sanayiden serbest bölgeye, limanlardan turizme kadar sayfa 35 ten sayfa 45 e kadar dış çevre
analizi gerçekleşti. Ayrıca yine stratejik planlarda olmazsa olmazlardan biri biz bir yerel
idareyiz. Biliyorsunuz bir merkezi hükümete bağlıyız. Ve bu merkezi hükümetin de kalkınma
planlarından ve bölgesel planlarından ayrı hareket edemeyiz.
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Bunun için stratejik plan üst ve üst yönetim belgeleri incelendi sayfa 46 da.
10. Kalkınma planı bizim de şuan içerisinde bulunduğumuz yılı kapsayan 10.kalkınma
planında sayfa 47 de Gemlik ile ilgili olan tüm atıflara yer verildi ve yine bizimde TR41
bölgesi Bursa, Bilecik, Eskişehir kalkınma ajansı bölgesinde yer aldığımız bölgesel kalkınma
ajansımızın verilerine de değinildi. Sayfa 46 da bölgesel kalkınma ajansımızın verileri de
sunuldu, Gemlik ile ilgili üst ölçekli planlar için. Yine dış çevre analizinde tabi bunu daire
müdürlerimizle ve kamu kurumlarıyla ve siyasi partilerle olan toplantılarımıza katılan değerli
meclis üyelerimiz bilirler. Bir Swot Analizi çalışması yaptık. Bu bizim için önemli bir
çalışmaydı. Çünkü Gemlik Belediyemizin mevcut durumunun analizinde güçlü yönlerini,
zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirleyen bir analiz çalışmasıydı. Bu analiz
çalışmasında güçlü yönler olarak Gemlik tarihi, denizi, coğrafi konumu, siyasi özür dilerim,
sanayii, zeytin, turizm, tarım, dinamik başkan, deniz ulaşımı, ulaşım yönünden Bursa ve
İstanbul’a yakın olması, hem deniz hem de karayolu olması, ekonomi, iş, genç nüfus,
balıkçılık, zeytin markası, sahil kent turizm, iş gücü açısından liman kenti olması
başkanımızın pozitif bakış açısı ve STK ile iş birliği ve samimiyet. Bunlar Swot Analizinde
Swot analizinin yapılış tekniği gereği tüm katılımcıların kurduğu cümleler olarak yer aldı.
Burda her hangi bir değişiklik yapmamız söz konusu değil. Yapılan işlemin doğruluğu
açısından. Yine zayıf yönlerde de maalesef Gemlik, Gemlik Belediye Sporun işlevi zayıf
denilmiş, turist çekecek güzel lokantalar yok, şehir içi ulaşım ve otopark, barınağın olmaması
ve sokak hayvanları, sınırlı yetki, betonlaşma ve çarpık yapılaşma, iki derenin kirliliği,
güvenlik algısı ile cazibeden uzak demiş vatandaşlarımız. Göç alan bir ilçe olması. Sosyal
donatı alanları eksik, imar yerleşim planlaması, zeytinciliğin azalması diye devam etmişler.
Yine aynı şekilde Swot Analizinde Gemlik için neler fırsat denildiğinde Gemlik’te samimi ve
özverili çalışan yönetim, kadın girişimciler, kooperatifler, doğa turizmi ve kültür turizmi
Gemlik için bir fırsat demişler. Kentsel dönüşüm zeytin ekonomisinin güçlendirilmeli
demişler. Metropollere yakınlığımızı kullanmalıyız bu bizim için bir fırsat özellikle genç
nüfus bizim için bir fırsat olarak görmüşler. Üniversite bir fırsat olarak görülmüş. Deniz oluşu
ile dünyaya açılan bir kapı demiş vatandaşımız. Limanlar ve serbest bölge dedik fabrikalar
fırsat olarak değerlendirilmiş. Tehditler de elbette ki en büyük tehditlerin başında afet
riskleri, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ve asayiş suçları. İşsizlik de tabi öncelikle genç
işsizlik, Zeytin ağaçlarının çeşitli sebepler ile kesilmesi ve mülteciler sanayi kuruluşlarının
çevre kirliliğine sebebiyet vermesi Gemlik halkının Gemlik’te yaşayan insanlar güçlü pardon
özür dilerim tehdit olarak görmüşler. Mevcut durum analizimiz yine aynı şekilde devam etmiş
Swot analizinin ardından iç paydaşlar personel anketleri var. Sayfa 52 de eğer detaylı
incelemek isterseniz Başkanım sayfa 52 den 64 e kadar iç paydaş analizi personel anketlerini
görebilirsiniz. İsterseniz tek tek bakabiliriz. Hep birlikte arzu edenler içinde önünüzdeki
stratejik plan taslağında mevcut. Yeterlilik verirseniz geçebilirim. Sayfa 55 denildi 55’e
bakalım dış paydaşlarda kanaat önderleri görüşleri; Gemlik Belediyesinin 55 bu değil mi
arkadaşlar? Evet. Gemlik Belediyesinin gelecek 5 yılda yapılmasını istediğiniz hizmetler
nelerdir denilmiş. Konu başlıkları şöyle; Hemen ileteyim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Konu başlıkları derken bunlar ucu açık
bir soru yöneltildi,
--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ve ortaya çıkan cevap?
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--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Ortaya çıkan konu başlıkları, cevaplar Başkanım.
Hizmet yapılsın, gerekenler yapılsın, sözler tutulsun % 25, ulaşım sorunları toplu taşıma
genişletilmeli % 8.4, sorun yok her şeyi yapıyorlar, gerekeni yapıyorlar % 7, çevre kirliliği
temizliği % 7, sosyal alan sosyal etkinlikler kültürel alanlar % 6.9, yollar kaldırımlar % 6.3,
gelişim yok geri kalmış yatırım yapılsın diyen vatandaş % 6.2, sahil düzenlemesi, plaj
düzenlemesi % 5.7, çevre düzenlemesi çevre bakımı dere ıslağı 5.4, çarpık kentleşme kentsel
dönüşüm TOKİ 4.9, otopark ücretsiz otopark 4.4, park bahçeler 4.3, işsizlik iş alanı yok
% 4.3, çocuk parklarının bakımı oyun aletleri eksik 3.6, altyapı ilaçlama 3.5, 2.4, trafik
düzenlemesi yapılsın 2.4, sahipsiz sokak hayvanlarının bakımı 2.4, güvenlik, güvenlik
uyuşturucu sorunu 2.4 isterseniz 2 den aşağısını okumayabilirim yeterlilik verirseniz. Evet
devam ediyorum; kanaat önderleri görüşleri yine aynı şekilde Gemlik Ticari Sanayi Odası
TIMOP inşaat mühendisleri odaların ve odaların görüşlerine yer verdik yine aynı şekilde.
Gemlik Ticaret Sanayi Odası TIMOP inşaat mühendisleri odası TIMOP mimarlar odası
Uludağ Üniversitesi gibi kurumların yazılı görüşlerine yer verilmiştir. Yine sayfa 68 de şuan
için mevcut durum analizi iç çevre analizi ve dış çevre analizi tamamlandı. Artık geldik
68.sayfa ile birlikte Gemlik ‘te ilgili öngörüler, amaçlar ve hedeflere. 68.sayfada şöyle bir
görselle başladık; Gemlik zeytinin başkenti, Marmara’nın incisi, spor kenti, üniversite şehri,
turizm kenti, limanlarıyla dünyaya açılan bir kapı, üretken bir sanayi kenti olması için yine
69. Sayfada merkeze insana alan Gemlik’te sağlıktan spora zeytinden tarıma ulaşım kent
tasarımından körfez ve turizme, kültür ve sanattan sosyal yaşama, sokak hayvanlarından
sanayi ve istihdama olmak üzere 8 ana başlık üzerinde 8 ana başlıktaki omurgaya bağlı olarak
stratejik hedefler geliştirildi. Bu stratejik hedefleri de az sonra tek tek sizlerle paylaşacağım.
Sayfa 70’e geçebiliriz. Burda stratejik plan üst kurulunu görüyorsunuz. Stratejik planlama
ekibini görüyorsunuz. Tüm daire müdürlerimize ben hem bugün buraya katılan hem de bu
çalışmalara katkı sunan tüm daire müdürü arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, aynı
zamanda bu çalışmanın devamında bu çalışmanın bir kitapçık ve taslak haline getirilmesinde
görev alan, yine Mali işler müdürümüzün koordinatörlüğünde yürütülen bir çalışmaydı. Mali
işler müdürümüze bizlere destek olan Ruhsat denetim müdürümüze ve mali işler müdürlüğü
değerli çalışanı arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum, destek oldular sağ olsunlar. Evet devam
edebiliriz bir sonraki sayfaya geçebiliriz arkadaşlar, evet. Şimdi burada işte bu merkeze
insana alan 8 ana başlık altında Gemlik ‘le ilgili 8 amaç belirlendi. Bu amaçları muhakkak
sizlere okumak isterim. Yine bunlar az önce o yine merkeze insanı alan 8 amacın
cümleleştirilmişi bir amaç cümlesi haline getirilmiş hali. Kentin tarihsel doğal ve kültürel
mirasını koruyan sosyal ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek yaşanabilir bir kent
oluşturmak stratejik amaç olarak belirlendi. Sağlık ve sporda çağdaş yaşam standartları
sunarak toplumun her kesimine hitap eden sağlıklı kent ortamı oluşturmak amaç olarak
belirlendi. Kültür sanat eğitim faaliyetlerinin zenginleşmesine destek veren çağdaş bir kent
olmak yine Gemlik Belediyesi’nin stratejik amaçlarından. Sürdürülebilir tarım politikaları ile
Gemlik zeytinin marka değerini yükseltmek Gemlik Belediyesinin 5 yıllık kalkınma
amaçlarından biri. Körfezi, tarihi dokusu ve tüm doğal güzellikleriyle bütünleşen turizm kenti
olmak Gemlik’in stratejik amaçlarından biri. Kentte özel sektör ve kamu iş birliği ile
gerçekleşecek istihdam arttırıcı projelere destek vermek Gemlik Belediyesi’nin stratejik
amaçlarından biridir. Bununla birlikte sosyal özür dilerim, sokak hayvanlarının doğal yaşam
alanlarının iyileştirilmesini sağlayan çiftlik hayvanlarına yönelik faaliyetleri destekleyen
hayvan dostu bir kent olmak Gemlik Belediyesi’nin stratejik amaçlarından biri. Yine aynı
şekilde Gemlik farklı kesimlerden oluşan kent mozaiğinde sosyal adaleti ve toplumsal
dayanışmayı arttırmak için sosyal hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak Gemlik
Belediyesi’nin stratejik amaçlarından biri.
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İşte bu stratejik amaçları Gemlik Belediyesi personeli olarak biz yine bir stratejik amaçla
toplayıp kurumsal kapasitenin idarenin vizyonuna ulaşmasına sağlayacak ölçüde
arttırılmasına yönelik de bir stratejik amaç belirleyerek destekledik. Yine eğer izin verirseniz
sayfa 72 de sayın Başkan bu stratejik amaçlar altında da 71 tane bu 8 tane stratejik amacın
altında da 71 tane hedef belirlendi sayın meclis üyeleri, bu 71 tane hedefin 72.sayfada
tamamını 72. ve 73.üncü sayfalarda tamamını görebilirsiniz özür dilerim, 74 de de devam
ediyomuş, tamamını görebilirsiniz ve biz bunları birimlerine göre ayırdık. Örnek vereyim
isterseniz Başkanım; tamamını okumamı isterseniz okuyabilirim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: …..
--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Tamam. Örneğin koruyucu sağlık hizmetleri
sunmak, kurumsal yönetimin geliştirilmesini sağlamak, istihdam arttırıcı faaliyetleri,
istihdam arttırıcı faaliyetleri geliştirilmesini sağlamak gibi belirlenen hedefler insan
kaynakları ve eğitim müdürlüğümüzün ilgilendiren hedefler olarak belirlendi ve o
müdürlüğün altına toplandı. Yine özel kalem müdürlüğünün altında tedarik süreçlerini
iyileştirerek işlem sürelerini kısaltmak, halkın belediye karar ve uygulamalarına etkin şekilde
katılımı sağlamak, hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak etkin hale
getirilmesi gibi stratejik hedefler belirlendi. Bu stratejik hedefler yine Bu tablonun arkasında
yer alan 75 ve 156. sayfalar arasında genişçe detay verilen isterseniz bakabilirsiniz 1 tane
örnek gösterelim. Bu stratejik hedeflerin tamamı bu 71 stratejik hedefin tamamı adet adet
hepsinin stratejik hedef amaç ilişkisi yıllara göre performans göstergeleri sayılabilir nitelik ve
nicelik işlenebilir m², km, adet, birim sayı şeklinde ölçülebilir bir şekilde çok önemlidir
stratejik planda performans göstergelerin ölçülebilir olması. Aynı zamanda yine kamu
idareleri biriminin bu yıl yayınladığı yönetmeliği uygun olarak raporlama sıklığı. Siz bu
hedefleri gerçekleştireceksiniz ama bunları ne kadar sürede bir raporlayacaksınız ne kadar
sürede bir izleyeceksiniz idare olarak bunları da belirtmeniz gerekirdi, biz bunları belirttik.
Raporlama sıklığı ve izleme sıklığını da belirttik. Tabii ki bu hedeflerin bir de yıllık ve toplam
maliyetleri var. Yine aynı zamanda hedef kartlarında ayrı ayrı hedef kartlarında biz tahmini
maliyetleri bildirdik. Yine bu yıl stratejik plan 5018 sayılı kamu idarelerinin kanununun
içerisinde yer alan stratejik plan yönetmeliğine bu yıl giren iş birliği yapılacak kurumlar ve
sorumlu birimler ve riskler vardı, riskleri de her hedefte yönelik tek tek her hedef için tek tek
riskler belirlendi. İş birliği yapılacak kurumlar bu Büyükşehir ‘se Büyükşehir, Tarım İl
Müdürlüğü ise Tarım İl Müdürlüğü, Müftülük’se Müftülük olarak tek tek tüm daire
müdürlükleriyse tüm daire müdürlükleri olarak belirlendi. Ve aynı şekilde sorumlu birimlerde
belirlendi. E tabi ki stratejik planda şu ana kadar mevcut durum analizini gerçekleştirdik.
Hedef analizinde bütün hedefleri belirledik. Hedeflerin altındaki faaliyetleri belirledik ve
performans göstergeleri kartlarda yayınladık. Detaylı olarak her amaca yönelik bir tablo
hazırladık, detaylı görünsün diye her amacın altındaki faaliyetleri sıra numarasıyla yıllara
göre toplam maliyetlerini ve genel toplam maliyetlerinde her amaca göre yayınladık. Yine
bunun ile birlikte bir özet tabloda yapmak istedik. Özet tabloda da sayfa 163 te görebiliriz
arkadaşlar; tahmini maliyetler 157 den 163 e kadar amaç ve deftere göre yıllar için ve genel
toplam maliyetler olarak detaylı detaylı yer alıyor. Özet tablosu da 163’te de tek bir tabloda
görüntülenmesi açısından bakıldığında daha kolay anlaşılsın diye her amacın altındaki
maliyetleri hedef maliyetlerini yıllara göre ve toplam olarak belirledik ve yıllık maliyetimizde
ortaya çıktı sayfa 164 te. 164’te görüleceği üzere 2020 yılı için sayın meclis üyeleri.
139.000.000,00 milyonluk bir bütçe öngörüldü, 2021 için 153.000.000,00 milyonluk 2022
için 165.000.000,00 milyonluk 2023 için 169.000.000,00 milyonluk 2024 için de
219.000.000,00 milyonluk bir bütçe öngörüldü.
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Bu stratejik amaçları ve bu stratejik amaçların altındaki hedefleri gerçekleştirilecek
maliyetler bunlar diye öngördük. Şimdi maliyetlendirme tablosunu yine 163 te görebilirsiniz,
yıllara göre giderleri tablo 67 de görebilirsiniz dedim, 164 üncü sayfada ve tabi çok önemli
konulardan biri de bütçe ve gelir konusu bütçe olmazsa olmaz. E elbette buna bir de gelir
üretmemiz gerekecek. Yine sayfa 165’te belediye gelir tahminleri tablosu yer aldı belediye
gelir tahminleri tablosunda yine vergi gelirleri mülkiyet gelirleri kira gelirleri diğer gelirler
faiz gelirleri gibi gibi sermaye gelirleri gibi gelirler belirlendi. Bu gelirlerin toplamı da
139.000.000,00 TL. olarak gelir gider bütçemizin karşılandığın da görüyoruz. Gelir gider
uyumunda olduğunu görüyoruz. Burada Mali İşler Müdürlüğümüzden de mali
müşavirlerimizde bilirler, mali işler müdürlüğümüzde eğer sorunuz olursa burda
cevaplandırma yapabilir. 139.000.000,00 toplam bütçede gelirde bu toplam 165. sayfadaki
2020 kolun toplarsanız 280.000.000,00 ediyor ama burdaki alacakların tahsilatı ve iadeler
vergi gelirleri teşebbüs ve mülkiyet gelirleri diğer gelirler çıkarıldığında uyuştuğunu
göreceksiniz diye de bir not bilgi vereyim. Elbette stratejik plan bununla kalmıyor bizler ne
yaptık mevcut durumunu analiz ettik, misyon vizyon belirledik, çalışma ilkelerimizi
belirledik, amaçlarımızı hedeflerimizi bunların performans göstergelerini bu performans
göstergelerinin maliyetlerini yıllara göre toplam bunu yaptıktan sonra en büyük iş bu stratejik
planı izlemek ve değerlendirmek. Bu çok önemli bizim için bundan sonra Gemlik’in 5 yıllık
kalkınma planı olacak, Gemlik’e istediğimiz vizyona az önce söylediğim vizyona götürecek
yol haritası olacak. Stratejik planımızda iktidar partisiyle, muhalefet partisiyle, mecliste
bulunan bütün partilerle, daire müdürlüklerimizle tüm hedeflere yönelik raporlama
sıklığından bahsetmiştim. Bizler 3 ve 6 aylık toplantılarda tüm hedeflerimizi raporlama
sıklığımızda, izleme sıklığımızda 3 ve 6 aylık raporlar halinde değerlendirip hem
müdürlüklerimizin performansını görücez hem de 1. yılın sonunda belediyemizin
performansını görmüş olacağız. Ben sanırım süre kısıtlamasına uydum. Teşekkür ediyorum
beni dinlediğiniz için.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz.
--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Sayın Başkanım tüm daire müdürlerimiz burda
detay isterseniz ilgili sayfalardan hepsinin detayına tek tek bakarız tek tek inceleriz. Daire
müdürlerimize konu ile ilgili sorularınız varsa tüm daire müdürlerimiz hazırdır. Görüş ve
önerilerinizi bekler.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim, emeklerinize sağlık.
Evet, sanırım stratejik planın okundu olarak kabulünü oylarınıza sunmamız gerekecek. Bu
2022 - 2024 doğru ifade mi?
--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: 2020-2024,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle mi? 2019-2024 mü acaba?
20 - 24 bütçe yılıyla, tamam güzel. Peki 2020-2024 yılları stratejik planı, planının okundu
olarak kabulü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul
edilmiştir. Sunumu dinledik arkadaşlar, gerçekten eksiği var mıdır bilmiyorum. Dinleyeceğim
memnuniyetle sizleri. Çok emek verdi, çocuklar arkadaşlar. Hepsini ayrı ayrı teşekkür etmek
isterim huzurunuzda. Defalarca oturdular kimi zaman hep birlikte kimi zaman ayrı ayrı
değerlendirmeler yaptılar. Uğraştılar çıkış noktasında elbette Marmara’nın incisi ve zeytinin
başkenti iddiamızın altını destekleyecek ve seçimlerden önce de Hitimizi her yerde
anlattığımız hani aşağı yukarı da bütün yurttaşlarımızdan oy veren vermeyen çok büyük
samimiyetle söylüyorum evet Gemlik Zeytinin Başkenti Marmara’nın İncisi yapacaksak eğer
bu doğrultuda yürümemiz lazım denilen şeyler vardı.
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Atladı Kemal herhalde dış paydaşlar ve iç paydaşlardan bahsetti ama bir kamuoyu
araştırmasıyla bu stratejik planın altına içine giren o bütün detayları özellikle
uygulayacağımız projeleri beğeni noktasında kamuoyu araştırmasıyla vatandaşa da sorduk.
% 99 un üzerinde bir memnuniyetle başlayanla bir sıralama ortaya çıktı. Şunu da gördüm orda
62 kalem eğer yanlış bilmiyor isem proje anlatmıştık. Hani adını öneri proje dediğimiz şeyi
anlatmıştık seçimlerden önce. Bunların içerisinde beğeni noktasında ilk 20’ye giren ki
3600 küsur kişi ile yapıldı anket. Beğeni noktasında yukarıdan aşağı sıraladığımızda ilk
20’nin içerisine giren sadece 2 tane beton yapı var. Sadece 2 tane. Geri kalanların tamamı
neredeyse sosyal hayata dokunan neredeyse tamamı sosyal hayata dokunan dezavantajlı
grupların desteklenmesini sağlayan işte çocukların kadınların yaşlıların ve elbette engellilerin
o dezavantajlarından bir parça da olsa kurtulmalarını olanak sağlayacak olan elbette
yoksulların, projelerdi. İlk 20’nin içine girenlerden sadece 2 tanesi beton unsur ihtiva
ediyordu. Bunlardan 1’i huzur evi 1 tanesi de kreş. Yani aslında onlar da yine bu alana temas
eden ve bu eksikliğin giderilmesi iyi olur şeklinde de bir memnuniyet ortaya çıkartan bir de
anket konuldu. Takvim içerisinde de orda çıkan o memnuniyet derecesini de riayet edildi.
Orada çıkan sonuç bize yol haritamızı belirledi, sayfa 62 de anlatılmış tamam. Özet içerisinde
olmayınca ben ilave edeyim dedim. Bu ısrarla söylüyoruz. Daha önce gruplara birer tane
spiralli taslak gönderdik, bugün burda takip edebilmeniz adına yine hani son hali olmayan bir
kitapçıkla bu kadar 30 tane basıldı sadece, daha fazla basılmadı bu. Sunuldu, burda büyük bir
memnuniyetle eğer eksik gördüğünüz, ilave edilmesini istediğiniz bir şey varsa da gerekirse
değiştirilerek, eklenerek basılıp ondan sonra da kamuoyunun önüne çıkartılacak. Kentimize
Ülkemize, hayırlı işler getirmesini umuyorum, temenni ediyorum ve grupların da bu konudaki
görüşlerini almak istediğimi ifade ederekten sözlerimi sonluyorum. Evet nerden başlayalım.
Hangi gruptan? Milliyetçi Hareketçi Partisinden başlıyormuşuz,
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım,
Belediye çalışanlarımız, Gemlik halkı, Sevgili basın; Gemlik Belediyesi 2020 - 2024 stratejik
plan çalışması üzerinde yaptığımız incelemeler neticesinde;
Halkın işsizlik oranını ve Gemlik ekonomisine doğrudan etki edebilecek bir çok
projenin ileri tarihlere bırakıldığını üzülerek görmekteyiz.
Balıkpazarı Mahallesindeki balık satış ve pişirme yerlerinin 2021, 2021 yılına
bırakılması,
Gemlik ilçe girişi düzenlemesinin 2023 yılına bırakılması,
Hafif raylı sistemin yine 2023 yılına bırakılması,
Umurbey ve Balıkpazarı sokak sağlamlaştırma işlemlerinin 2023 yılına bırakılmış
olması,
Olta balıkçılığının 2023 yılına bırakılmış olması,
Yine Gemlik’imizin Çakaldere İlkokulu projesinin de 2023 yılına bırakılmış olması,
Karsak Deresinin ıslah çalışmalarının ne yazık ki Gemlik’in kanayan bu yarasını
tarihinin bile belli olmamış olmaması bizleri üzdü.
Ama Dernekler için inşaat faaliyetlerinin 2020 yılında % 100 olarak tamamlanmış
olarak gözükmektedir. Öncelikle sıralamalarda mevcut yerleri olan dernekler yer yapmak
yerine ilçe ekonomisine ve işsizliğe katkı sağlayabilecek bir projeyi hayata geçirsek daha iyi
olmaz mıydı? Dernekler demişken derneklerle olan ortak proje ve faaliyetler düzenlenmesi
2019 yılı için sıfır, yani boş olarak görünüyor. Burdan da bu yıl hemşeri dernekleri şenliğinin
yapılmayacağını mı anlamalıyız.
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Bir diğer dikkatimizi çeken hususta yer altı çöp konteynırları ile ilgili olmuştur.
Orhangazi de 74 adet olan ve son 3 yıldır ekonomik durum yüzünden çoğaltılamayan yer altı
çöp konteynırları sayısı bizde 20 adettir ve de yılda sadece 10 adet yeni yer altı çöp
konteynırı, konteynırı konulmasını hedeflemekteyiz.
Çevre ve çöp temizliği konusunda sürekli eleştiri alan belediyemiz, gelişen dünya
şartlarında yer altı çöp konteynırı sistemlerinin önemini tam kavramamış diye düşünüyoruz.
Bu sistemin çoğalmasıyla çöp konteynırlarının taşması durumundan oluşan görüntü
kirliliği, kötü kokular, çevre sağlığı, sinek gibi vatandaşları rahatsız edici birçok konuya
çözüm getirilebilir. Aynı zamanda da belediye ekonomisine çöp toplama sıklığını azaltıp daha
az araç çalıştırarak daha az mazot tüketileceği içinde ciddi katkılar sağlayabilir. Bu konunun
belediyemiz, belediyemiz ve gerekli birimlerle tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz.
Yine dikkatimizi çeken bir diğer hususta belediye çalışanlarının mutsuzluğu, belediyede
çalışmakta, çalışmaktan dolayı iyi hissetmeyen kişi sayısı % 20, çalıştığı müdürlükten
memnun olmayan kişi sayısı % 30, birbiriyle anlaşamayan çalışan sayısı % 35, bu rakamlara
bakıldığında belediye içi uyumsuzluğun vatandaşlara da yansıması olduğunu düşünüyoruz.
Tablo 24 ‘teki teşebbüs ve mülkiye gelirlerindeki 2016 dan beri seyre gelen düşüş 2019
da dip yapmış durumdadır. Yanlış yorumlamadıysak bu düşüş Gemport Hisseleri ve
Gayri menkul satışlarından kaynaklıdır. Mevcut Belediyemizin de katma değerli yeni projeler
kaydederek bu değerleri geri kazanmasını temenni ediyoruz.
Son olarak da Sağlık İşleri Müdürümüz Hakan UĞUR ’un Hakan UĞUR ’u da tebrik
ediyoruz. Kısa zamanda köpek ve kedi kulübelerindeki artış, beslenme odalarındaki hayvan
severlere zimmeti ve bir çok konudaki iyileştirmeleri gözlerden kaçmıyor. Gemlik Belediyesi
2020-2024 stratejik planında altını çizdiğimiz hususlara önem göstermesini talep ediyoruz.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Milliyetçi Hareketçi
Partisi,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım,
kıymetli belediyemizin bürokratları, muhterem hemşerilerim, değerli basın, hepinizi
Milliyetçi Hareket Partisi grubu ve şahsım adına selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile
olmasını temenni ediyorum. Öncelikle belediye personelimizin hazırlamış olduğu ve sayın
Başkanımızın da katkılarının olduğu 2020 ve 2024 Gemlik Stratejik Planının ilçemize hayırlar
getirmesini temenni ediyoruz. İnşallah burdaki Stratejik öngörülerin ve temennilerin de hayata
geçirilmesini canı gönülden istiyoruz ve bu konuda da gereken her türlü desteğimizi
vereceğimizi de burdan beyan etmek istiyorum. Yaklaşık büyük depremden bugüne 20 yıl
geçti. Bu 20 yıllık zaman zarfında depremle alakalı vatandaşımızın mal ve can güvenliğini
riske eden ciddi bir risk ortadan kaldırılmadı. Bu itibarla baktığımız zaman tabii ki mevcut
yönetimin altı aylık yaklaşık bir geçmişi var. Altı ayda neler yapılabilir de bunu da Gemlik
halkının taktirine bırakıyoruz. Dün yaşamış olduğumuz depreminde milletimize ve ilçemize
geçmiş olsun, inşallah daha etkili daha şiddetli depremlerle karşılaşmayız. Tabi ki aslı olan
burda sayın Başkanın ve ekibinin belediye seçimlerinde halka vermiş olduğu taahhütlerdir.
Gemlik halkına vermiş olduğu söz ve beyanlardır bizim için aslı olan, bu stratejik plan teorik
bir şekilde teknik anlamda hazırlanmış güzel bir malumat içeren bir dosya, tabi bunla alakalı
söylencek çok fazla bir şey yok. Burda bizim takipçisi olacağımız ve asıl Gemlik halkının
nihayetinde oylayacağı sayın Başkanın da yönetiminin 5 yıllık çalışma programı olacaktır. Bu
itibarla konuyu ele aldığımız zaman 6 aylık ve bundan sonraki süreçte sokak hayvanlarına
şefkat ve uğurla gelecek demişiz.
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Hiçbir canlıya ayırmadan herkesi mutlu etmek en büyük görevimiz olacak, bu nedenle
sokak hayvanlarına da gözümüz gibi bakacağız. Barınak hizmetleri, ameliyathane, tedavi, aşı,
koğuşlar, eğitim alanlarından oluşan bir hayvan bakım evi kuracağız. Hayvan bakım evini
yüksek standartlarla bakılan dostlarımız mutlu olacak, sokak hayvanları en tatlı dostlarımız,
onlara her türlü tedavi işlemi uygulayacağımız merkezimizde soğuk hayvanlarımızın sokak
hayvanlarımızın tedavisini ücretsiz olarak gerçekleştireceğiz, bu bizim sorumluluğumuzdur.
Bu konuda neredeyiz?
Öğrenci işleriyle alakalı özellikle öğrenci yurdu yapacağımızla alakalı bir taahhüdümüz
var. Bu konuda neredeyiz?
Yoksula adil yaşam uğurla gelecek deniyor. Bununla alakalı son günlerde basın da
okuduk, memnun olduk. İnşallah hayata geçer.
Yaşlıya hizmet evi, yaşlı bakım evi, ev temizliği, ev onarımı, sağlık ve evde bakım gibi
hizmetlerden söz etmişiz, bu taahhütte bulunmuşuz. Bunla alakalı ne yaptık?
Ulaşımla alakalı; kentin trafik yoğunluğunu rahatlatacak hızlı konforlu ve keyifli
yolculuk alternatiflerini sunacağız demişiz.
Sahil beldelerimizle ve Mudanya’yla bağlantı kuracağımız deniz seferlerini yeniden
hayata geçirecek, doğu batı aksın da çalışacak olan hafif raylı sistem ile ekonomik ve çevreci
ulaşım sağlayacağız demişiz.
Otomatik çok katlı otopark sistemleriyle araç yolunu azaltacak Manastır bölgesindeki
eğimli yol kenarlarına yapacağımız yürüyen merdiven projemiz ile yaya trafiğini rahatlatacak,
ulaşımda kolaylığı sağlayacağız demişiz. Bunla alakalı durumumuz nedir?
Engelli yurttaşlarımızın konforlu ve sosyal yaşam sürebilmeleri adına ivedilikle
harekete geçeceğiz. Engelsiz taksi hizmeti de engelli tüm ihtiyaç sahiplerini 7/24 hizmet
verecek toplu taşıma araçların da yaşadıkları zorlukları ortadan kaldıracağız demişiz.
Engelli spor alanları ve yüzme havuzu oluşturacak spordan uzak kalmalarının önüne
geçeğiz demişiz.
Engelli istihdam merkezleri ve engelli montaj atölyesi kuracak iş hayatında engelli
kardeşlerimizin de yer almasını sağlayacağız demişiz.
Özellikle zeytinle alakalı; zeytine, çiftçiye, tarıma hak ettiği değeri yeniden
kazandıracağız demişiz.
Hep birlikte kalkındırıp ayağa kalkacağız, çiftçi belediye projemiz ile Gemlik
Belediyesinin bakılmayan zeytinlerine bakım yapmasını sağlayarak zeytini yok olmaktan
kurtaracağız demişiz.
Zeytin ve zeytinyağı muzesiyle, müzesiyle hak ettiği değeri vereceğiz demişiz.
Körfezde boğulup uğurla gelecek demişiz.
Gemlik Körfezinin bütün güzellikleriyle değerlendirip kent estetiğini mimari dokunuşlar
yapacak, turizmi yeniden canlandıracak, zeytiniyle, deniziyle, balığıyla yaşayan tüm
canlılarıyla yaşanabilir bir odak haline getireceğiz demişiz.
Gemlik Körfezine kuracağımız resiflerle balık popülasyonunu artırarak, marina
projemizi de kuracağız. Soğuk hava deposunun da ihtiyaç kadar taze balık stoklayarak Gemlik
halkının ucuz balık tüketimini sağlayacağız demişiz. Ve bunlan beraber projelerimiz ve
taahhütlerimiz olacak.
Mesela; Balıkpazarı bölge düzenlemesi demişiz. Az önce bahsettiğim Gemlik’e marina
demişiz, hafif raylı sistem demişiz, iskele meydanı düzenlemesinden bahsetmişiz, kanal boyu
düzenlenmesi, çarşı deresi demişiz. Kreş ve gündüz bakım evi. Kumla, Karacaali ve Narlı
plaj düzenlemeleri, otomatik çok katlı otopark, olta balıkçılık terasları, karsak deresi
düzenlemeleriyle alakalı Gemlik halkına taahhütlerde bulunmuşuz. Tabi ki ben bunları niçin
okudum.
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Bunları niçin yapılmadı diye değil, sadece bu altı aylık süreç zarfında ne yapabildik ve
bunların takipçisi olacağımızı ifade etmek adına bunları paylaştım. Teşekkür ediyorum,
başarılar dilerim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Adalet ve
Kalkınma Partisi adına, buyurun sayın BARUTÇUOĞLU;
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, çok değerli meclis üyeleri,
değerli basın mensuplarımız, değerli dinleyiciler, belediyemizin değerli emekçileri, değerli
çalışanları, müdürleri, memurları ve burda bulunan herkesi selamların en güzeliyle Allah’ın
selamıyla selamlıyorum. Allah’ın selamı rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli
arkadaşlar belediyeler 5 yıllık dönem için de yapacağı faaliyetleri bir plan içerisine derç
ederler, hazırlarlar ve bunu meclislerinden geçirerek uygularlar. Ve bu onun bir yerde
manifestosu gibidir. Gemlik’te 03 Mayıs 1877 ‘de kurulmuş ilk belediye, 1877 ‘den bu yana
belediyeler kaç tane belediye başkanı geldi geçti bilmiyorum. Hizmet edenlerin hepsini
saygıyla anıyorum, ölenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. Sağ olanlara da hayırlı uzun ömür
ve sağlık diliyorum. Bunlar hepsi tabi Gemlik için iyi şeyler düşündüler şüphesiz, hiç birisi
kötü şey düşündü diye bir iddiamız yok, böyle bir şey de düşünmüyoruz zaten. Elindeki
imkanına göre kimisi imkanları iyi kullandı bir şeyler yaptı, eser bıraktı. Kimisi de eser
bırakamadı sadece rutin işleri yaptı gitti. Sonuçta bu dönemde de belediyemizin iyi şeyler
yapması temennisiyle ben başlıyorum sözüme, yani önce bir Bismillah’ lan başlayalım.
İnşallah hayırlı olur. Biz hayır ’ın peşindeyiz, biz iyi olması için yönlendirme, destekleme ve
bu işi iyiye yönlendirme gibi bir misyonumuz var bizim. Yani biz bunlar kazandı bunlar ne
yaparlarsa yapsınlar bunda değiliz. Biz yanlış yaptırmama gibi görevimiz var bizim muhalefet
olarak, her yaptıklarına da hayır deme gibi bir iddiamız böyle bir saplantımızda yok. Çünkü
bizim muhalefet anlayışımız da biz iktidara alışmış bir partiyiz. Biz iktidar partisiyiz Türkiye
genelinde, Gemlik’te bize bu görev verildi. Bu görev verildi ama biz gene bu
sorumluluğumuzla hareket etmek durumundayız. Dolayısıyla yanlışa değil doğruya
yapılanların Gemlik’in kaynakları, devletin kaynakları, milletin kaynaklarıdır bunlar, asla
heba edilmesini istemeyiz ve iyiye yönelik olarak yönlendirmeyi her zaman da yaparız ve
yapıcaz. Öncelikle yani şimdi keşke bu olmasaydı bende bunu burada anlatmasaydım. Şimdi
Stratejik Planlar malumunuz 11. şuanda Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Planımız geçerlidir,
biliyorsunuz meclisten geçmiştir ve buna bağlı olarak bölgesel kalkınma planları yapılır.
Türkiye yedi bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler doğrultusunda kalkınma ajansları kurulmuştur,
bunlar plan yapar. Ondan sonra Büyükşehir Belediyeleri, Belediye ve bütün resmi
kuruluşların katma bütçeli kuruluşların plan yapma zorunluluğu vardır. Bu anayasal bir
zorunluluktur. Bunda kanun koyucu neyi düşünmüştür; Kaynakların israf edilmemesini,
doğru yerinde ve israf edilmeden vatandaşın ihtiyacı olan yerlere bu paraların harcanmasını,
yani kısacası çarçur edilmemesini, hayırlı hizmetler de kullanmasını vatandaşın
memnuniyetinin oluşması amaçlanmıştır. Şimdi 11.Cumhurbaşkanlığı Kalkınma planımız
geçerli, şimdi bütün kalkınma bütün stratejik planlarda işte Büyükşehir Belediyemizin beraber
onayladık üç gün önce demi? Onayladık. Geçti, hayırlı uğurlu olsun. Bu planların sunumunda
önce tabi ki Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün resminin
olması çok önemli ama ülkenin Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanlığının forsuyla birlikte bir
resminin niye olmaması bence bu bir eksiklik, yani çünkü daha önceki yıllarda bu hep vardı.
Cumhurbaşkanımız ülkenin birliğini temsil eden bir kişidir. Devletin Başkanıdır, Cumhurun
Başkanıdır. Yani onun olması oraya fotoğrafının orda olması bence daha şık olurdu. Partiliyle
ilgisi değil, burda devletin birliğiyle milletin birliğini temsil etmesi önemli, şuandaki
sistemimize halk karar verdi. O, o sisteme geçtik.
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İkinci olarak; bir eleştiri daha getireceğim. Plan çalışmaları sırasında bazı arkadaşlarım
ve bu arada bende dahil arandık. İşte katkı sunmak ister misiniz? Elbette dedim. Nerde ve ne
zaman isterseniz hay hay hazırım, kendisine randevu verebileceğimi söyledim. Kendisi beni
yeniden arayacağını söyledi o arayan kişi, bazı arkadaşlarımız telefon demi arkadaşlar,
telefonda şey yapmışlar, Röportaj yapmışlar. Beni bir daha arayan olmadı. Ben yüz yüze
görüşmeyi tercih ettiğimi söyledim. Bu konuda katkı sunmak istediğimi ifade ettim dimi,
telefonla şey verilmiş. Bak ben bir daha aranmadım şahsen. Yani şunu demeye çalışıyorum;
belediye meclis üyeleri bu konuda rantabl olarak katkısı alınamamıştır bu şeyde, ben bunu
anlıyorum. Biz vermeye hazırız yani, bizimde il genel meclisinden gelen bir tecrübemiz var.
Yani mevzuatı da biliyoruz. Özel idare, valilik vesaire yani daha öncesindeki yerel
yönetimlerle ilgili bir tecrübemiz var. Bunu katkı olarak vermek istedik ama bizden isteyen
olmadı. Buda bir eksiklik diye düşünüyorum. Yani daha iyi olurdu. Bunlar tabi olsaydı daha
güzel olurdu diye söylediğim şeyler, hazırlık çalışmaları. Çünkü işi başlangıcında siz ne kadar
geniş bir alanının fikrine müracaat ederseniz bu zaman içerisinde çok daha fazla doğruyu elde
edersiniz ve daha içerikli daha ayakları yere basan bir plan olur. Elbette ki sözlerimin başında
bende şahsım ve grubum adına hepinizi selamladıktan sonra bu planın hazırlanmasında emeği
geçen bütün arkadaşları ve paydaşları tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum onlara
çalışmalarından dolayı, tabi sonuçta bir emektir. Emeği biz her zaman için önceleriz ve onu
aziz tutarız. Değerli arkadaşlar bir örnek olarak vereceğim şimdi, fazla zaten şey
yapmayacağım. Çünkü bizim bakış açımız şöyle düşünürüz biz yani, bu dönemde halk
tarafından seçilen bu Belediye Başkanı Uğur SERTASLAN Başkan yönetimindeki bu
yönetim elbette ki stratejik planı yapma Selahattin’e sahiptir ve bu planı da doğrultusunda da
bizde bunları takip edeceğiz ve plandaki öncelikleri de şeyleri de tabiki kendisi en başta hem
bağlar hem de onun öncelikleridir. Dolayısıyla biz yani buna Hayır oyu vermicez, Evet oyu
vercez. Çünkü neden; bu belediyenin planı. Bizde belediyenin bir parçasıyız. Yani Hayır
olmaz demicez. Bizde bu işin içerisindeyiz. Doğruların yanında yanlışların karşısındayız.
Ama dediğim gibi bu hazırlanmasındaki şeyler biraz daha geniş tutulabilirdi. Daha geniş bir
katılımla daha geniş bir yelpazede bu fikirler alınabilirdi diye düşünüyorum. Örnek olarak
sayfa 25’de Temizlik İşlerimizin kullandığı makina ve araç gereçlerle ilgili bir tablo verilmiş,
örnek olarak vereyim. Bunların büyük bir kısmı AK Partili Belediyeler döneminde alınmış ve
hizmete konmuş şeylerdir. Dolayısıyla şuanda hizmet verdiğimiz makina farkımızın da bizim
dönemimizde alınarak hizmete verildi. Çünkü devamlılık esas ya, tabi ki kullançaksınız. Yani
şunu demeye getiriyorum,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU bir an
korktum ben, ver bizimkileri geri filan dicen diye ya,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yok. Helali hoş olsun, kullanın bunlar
Gemlik Halkına alınmıştır. Gemlik Halkının parasıyla alınmıştır. Kullanmaya tabi devam
edicez ve yenilerinin alınmasını tabii ki isteriz elbette ki. Değerli arkadaşlar planda biz
aradığım şey benim şudur; seçimler yapılmıştır. Bu seçimlerde Uğur SERTASLAN bir takım
vaatlerde bulunmuştur. CHP bir vaatler zinciri sunmuştur. Diğer partilerimiz vaatlerini, bizde
vaatlerimizi sunduk. Fakat ben vaatlerle bu stratejik planı pek fazla örtüştüremedim. Yani
açıkçası siz örtüştürdünüz mü? Mesela; yani raylı sistemle ilgili bu martı ve zeytin hattı ilgili
bir ayrıntılı bilgi yok. Demin sayın Başkan da ifade etti. Bunlar bir eksiklik. Mesela bir örnek
daha; şimdi belediye sporu zayıf olarak gösterilmiş, benim bildiğim belediye spor geçtiğimiz
beş yıllık dönemde son derece büyük başarılara imza attı arkadaşlar. Yani Türkiye çapında
değişik spor alanlarında yani bunun basınımızda yazdı. Ben yanlış mıyım arkadaşlar? Yani bu
başarıları elde edilmedi mi?
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Eeee, bunu niye zayıf şey olarak ifada ettiniz ki, bunu güçlü bir şey olarak ifade
etseydiniz keşke, analiz sonucu bakın sonuç başarıyı size önceler. Yani başarıya ben bakarım
sonuçta,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yo yo sevgili BARUTÇUOĞLU bir
teknikle yapılır swot analizleri,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O metodoloji böyle bir sonuç doğurmuş
orda çıkan o bizim fikrimiz değil,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: O zaman metodoloji bence lütfen sorgulayın.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok yok,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başarıyı başarısızlık olarak ortaya çıkaran bir
metot sağlıklı metot değildir. Yani bunu açık ve seçik ifade edeyim rahmetli ÖZAL ‘ın dediği
gibi,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ………..
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Doğrudur ama başarıyı da görmemezlikten
gelmek ve başarıyı başarısız olarak göstermek de mantık kaidelerine terstir. Bu mantıkla
kurguladığınız planın da sizi sakat bir plana doğru götürebilir, bunu da uyarmış olayım.
Değerli arkadaşlar fazla zamanınızı almıcam ama göç, mesela denmiş ki göç bizim için zayıf
bir yön. Ya göç Gemlik’i zaten bugüne getiren Gemlik’in bu hale yani bu nüfusa bu gelişime
bu sanayi çalışanına, bu inşaat ve bina portföyüne kavuşturan göç değil mi? Yani bu bir
sakınca mı yoksa bir zenginlik mi? Yani Gemlik’e gelenler Gemlik’e bana göre değer
katmışlardır. Biz sadece Gemlik bizim olsun, küçük olsun diye diyenlerden değiliz. Gemlik’e
gelen herkes eğer artı değer katıyorsa Gemlik’e gelen herkes artı fayda getiriyorsa, iyi niyetle
geliyorsa, ekmeği için geliyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Göçü bence kötü bir şey olarak
görmeyiniz bu bir yaklaşım olarak bence doğru değildir arkadaşlar. Yine dış paydaşlarla ilgili
anket yapılmış, Allah Allah bu dış paydaşların ilk etapta şeyin değerli müdürün sunumuna
kadar kim olduklarını fazla bulamadım ama sonra kendisinin ifadelerinden buldum. Dediğim
gibi işte Gemlik’in girişiyle ilgili yeni düzenleme bunlan ilgili detay yok. Yine Balık satış
tezgahları, işte sahil düzenlemeleri, Balık’ın denizde ve Gemlik’le buluşması bunlan ilgili
müşahhas bir şey yok. Ağırlıklı olarak sayfa 43’ten başlayan şimdi devletimiz tarafından bu
özellikle 11. Kalkınma Planından alıntılar yapılması güzel, tabiki 11. Kalkınma Planından
yola çıkılarak aslında bu bütün planlar yapılması gerekir. Doğrudur, fakat sonradan o planlara
sadece yer verilmiş ama altı doldurulmamış. Yine BEBKA ‘nın Gemlik’le ilgili mesela
vermiş olduğu ifadeler burda tamamen aynen burda korunmuş ama dediğim gibi bizim işte
gerek Martı Deniz hattı dediğiniz bu Gemlik’in sahilinden ve Hastaneye gitçek olan raylı
sistemden burda bir müşahhas örnek yok ve açık bir tanımda yok. Dediğim gibi biz yani
burda ben bu örnekleri çoğaltabilirim yani fazla zamanınızı almak istemiyorum. Zaten tek
gündemde bir toplantı, biz şimdi değerli iyi partili üyesi, sözcüsü şu açıklama, çöple ilgili bir
şey söyledi. Şimdi çöp konusunda belediyemizin elemanları çalışıyorlar canla başla ben
bunun farkındayım ve görüyorum müdürümüz gayet yani, yer altı konteynırlarını söyledi. Bu
önemli tabi, bunun olması lazım. Bu başlanmıştı geçen dönemde, bu başlandı devamı gelmesi
lazım ama daha önemlisi bir şey söyleyim ben size arkadaşlar; şimdi bir çöp arabası yani
kamyonu dolduktan sonra nereye gidiyor. Yani siz planınızda bu çöp arabalarını
mesela; Orhangazi ve İznik’te beraber ortak bir dönüşüm bir bunları ayırma sınıflandırma
merkezini bura niye yazmadınız, esas şey burda. Ne kadar sizin bütçeniz var sayın Müdürüm?
Kaç milyon,
--Ahmet DEDETÜRK Temizlik İşleri Müdürü: 27 milyon,
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: 27 milyon, bunun ne kadarı acaba nakliyeye
gidiyor,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sayın BARUTÇUOĞLU orda yazılıp
yazılmadığını çok bilmiyorum ama,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben işte bunu söylüyorum,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: …… söyleyecekler ama bir gelişme
var o işte. Büyükşehir Belediye Başkanım sayın Alinur AKTAŞ ’la hem geçtiğimiz meclis
toplantısında hem ondan bir önceki toplantıda üst üste iki kez konuştuk. Bizim hafriyat
alanımızda özür dilerim, hafriyat döküm sahamızda kapanan bir uygulama yapıcaz. Onlar bize
projesini yollayacaklar. Biz bir aktarma istasyonu kuracaz oraya bizim çöpümüzü biz orda
onların gönderdiği arabaya teslim edicez.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Tamam yani işte bizim maliyetimizi çok
düşüren bir,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok ciddi bir maliyet düşüyor ortaya
çıkacak,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Nakliye burda şey,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Araç sayısı da eksilecek,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kiraladığımız bu vesileyle onu da
söyleyim hani sizden kalan Temizlik araçlarıyla yapmıyoruz belediye temizlik işlerini, bir
kısım işlerimizde onları kullanıyoruz ve çok ciddi de bir kiralama maliyeti altındayız aslında,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İşte bende diyorum ki şimdi mevcut sistemi
üst yönetim tercih eder. Şimdi Temizlik İşleri Müdürü mevcut şeyine göre işlemini yapar,
koşturur durur. Yani çalışır. Ama biz üst yönetim olarak Başkanlık olarak, Meclis olarak bide
ayrıca ha bu arada sırası gelmişken işte Başkanımızın dinamik olması tamam eyvallah
dinamik Başkan olsun,
--Meclis Üyesi: …………….
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Dinamik, dinamik ama altında bir bakıyorsun
bir tane daha bir şey var. Ne diyor; Başkanımızın pozitif bakış açısı; Yani şimdi fazla
Başkan ’cı olmayın, biraz Meclis ’çi olun Meclis ’çi, şu meclis neyin nesi burda. Bu meclis
neyin nesi burda. Ya Halk yazmış ama yani onu sen söyletirsen oraya yazar kardeşim, yani
halkın halkın yazdığını ben biliyorum yani ne yazdığını,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: O yüzden hiiiç şeye gerek yok,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Burada mecliste siyaset yapan
arkadaşlarımıza bu şeyi,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır şunu diyorum,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunu söylemeni anlayabilirim ama,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben meclis üyesi olarak,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok özür dilerim bak,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Diyorum ki,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok özür dilerim,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Burada meclisin de burada onura edilmesi ve
bir dinamik olarak Gemlik Belediyesi ve Gemlik Halkı için bunun ortaya konmasını ben
beklerdim şahsen,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kemal o toplantıda o sarı, yeşil, mavi,
kırmızı küçük kağıtlar vardı ya onları sakladın mı?
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--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: ………
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, sevgili BARUTÇUOĞLU
katılmadın çağrıldığın halde o toplantıya bak MHP Grubu ordaydı, onlarında olduğu bir
toplantıda huzurlarında soruldu insanlara küçük kağıtlara yazdılar ve verdiler, ordan çıkan
şeyler onlar. Yani hani bizi ya canınızın istediğini,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır hayır,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yazdırmışsınız şeklinde hitam etmeni
anlayabilirim ama o insanlar,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hitam etmedim bak,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben istedim diye bunları yazdı
sözlerine muhatap olmamalılar, hepsi Gemlik ’li hemşerilerimiz,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır hitam etmiyorum asla,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama öyle dedin,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Asla,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle dedin, öyle dedin,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır hayır şimdi burda,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle yazdırmışsınız bunu da
yazdırsaydınıza getirdik işi,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır şimdi burda bir amir var bide sonuçta
elimize gelen bir eser var yani, bir metin var. Şimdi ben diyorum ki yani burda burdaki
arkadaşları da hepsini de bir Gemlik açısından bir pozitif değer olarak bir dinamik olarak
bence görmeliyiz. En azından siz bunu ilave ettirebilirdiniz, yani olmasa bile dimi,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: …………
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İşte onu söylüyorum bende yani eleştiricem ya
eleştirim benim yani burda sadece bir laf olarak burda söylemeyelim bunu, bunu ciddi
manada söylüyorum. Yani Gemlik için Mert DİMİLİ ’nin bir sözü vardır. Aydın
BAYRAKTAR ‘ın bir sözü vardır, Osman DURDU ‘nun bir sözü vardır, bir fikri bir
düşüncesi vardır. Hepsi hepimizin bütün arkadaşların bir düşüncesi ve fikri vardır. Bunlar
bunlar da dinamiktir. Bunlarda faydalanabilmesi gereken görüşlerdir diye düşünüyorum. Evet
arkadaşlar yani bu çöp konusunda bunu üst yönetim olarak sizlerin plana koymanız gerekir.
Yani çöp sınıflandırma ve aktarma istasyonu önemli bir projedir, önemli bir tasarruf ve aynı
zamanda da para elde etmenin bir yoludur. Çünkü mazotu boyna akıyorsunuz araba doluyor
hadi Bursa’ya gidiyor yeniden boşaltıp geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar birkaç yani örnek
vermek istedim. Yani mesela resim projesi, resim projesi arkadaşlar geçtiğimiz dönemde
Kaymakamlık ’ta hatırlarsanız bir Köy Hizmetleri Encümeninin de biz bunu belli bir noktaya
getirdik. Ama bunu bence biz Gemlik olarak bunda ısrar edelim. Çünkü resim projesi Gemlik
Körfezinin balık ve biyolojik yaşantısını garanti edicek ve önemli bir noktaya getirecek bence
en önemli projedir. Çünkü arkadaşlar bugün hala bugün hala maalesef trol kullanılıyor öyle
mi değerli meclis üyem, maalesef değil mi? Maalesef,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Algan algan,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Algan ya trol ikisi de var. İkisi de denizi
mahfeden iki şeydir. Bunlar bize gelecek kuşaklarımızdan bir emanettir. Bu emaneti korumak
amacıyla biz bugün balık yiyebiliyorsak biz eğer geçmiş dönemdeki insanların biraz daha
insaflı olmasından biz bu balıkları bulabiliyoruz. Ama biz eğer bu şekilde böyle vahşi
avlanmaya bu trollere vesair devam edersek Allah konusun gelecek nesiller ancak müzede
görürler balığı. Değerli arkadaşlar dediğim gibi hazırlayan arkadaşlara emeklerinden dolayı
teşekkür ediyorum. Gemliğimize hayırlı olmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum. Biz
dediğim gibi her zaman olumlu Gemlik için Gemliğin kaynaklarının olumlu bir şekilde
kullanılmasını ve sonuçta bir fayda hasıl olmasını gözetiriz.
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Ve bu amaçta siyaset yaparız. Eleştirimizi de hiçbir art niyet yoktur. Açık ve nettir. Bir
kez daha ifade ediyorum ki bu stratejik planın Gemliğimize hayırlı olmasını temenni
ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Cumhuriyet Halk
Partisi grubu adına, ee bu arada Emir abicim sen konuşmaya başlamadan belediye meclis
üyelerimizin cep telefonlarına mesaj attık bu akşamla alakalı, herkes okuyabildi mi? Ha, ha,
--Meclis Üyesi: ……………
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet evet akşam birlikte yemek
yiyelim dedik daire müdürlerimizle beraber elbette basın mensuplarımız da davetliler.
Buyurun,
--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Değerli Gemlikliler, belediyemizin değerli çalışanları,
basınızın değerli temsilcileri, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli Başkan, bende sizleri
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Başkanı adına sevgiyle, saygıyla ve grubuz adına
selamlıyorum. Stratejik plan Gemliğimizin gelecek 5 yılını şekillendirecek bir plandır. Bu bir
anayasa gibi de görebiliriz bunu. Seçim döneminde Uğur Başkanımızın ve çalışma
arkadaşlarının deklare ettiği Gemlik’in deklare ettiği, ettiklerinin kitaba dönüştürülmüş
halisidir. Yayınlanmış halisidir ve bir bir teminattır. Şimdi biz öncelikle katılımın
demokrasinin özüdür. Ana ilkemiz çerçevesinde bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. İç
paydaşlarımızla dış paydaşlarımızla Gemlik’in sivil toplum örgütlenmesiyle hemşehri
dernekleriyle yani tümü yaşayanlarla birlikte beraber yönetmeyi hedefledik Gemlik’i ve bu
amaç doğrultusunda çalışma yapılıyor. Başkanın geçmişte söylediği gibi eksikliklerimiz
olabilir ama yanlışlarımız olmayacaktır bunun içerisinde. Sanırım üç ayı geçen bir süredir bu
plan hazırlıklarını arkadaşlarımız sürdürdüler. Öncelikle Belediye de çalışan arkadaşlarımıza
ve diğer emeği geçen arkadaşlarımıza ben grubumuz adına çok teşekkür etmek istiyorum.
Güzel bir plan olmuş. Bir başkalarıyla geçmiştekini değerlendirmek istemiyoruz. Bunun ne
kadar güzel ve ancak yapılacak başarılı çalışmalarla sonuçlanmış olcak. Tabi bu planlar
yapıldıktan sonra bir önemli şeyi de ölçülmesi her yıl bunun bir değerlendirilmesini yapıp ne
kadar hedeflerimize ulaşmışız hedeflediğimiz oranları tutturabilmiş miyiz onları karşılıklı
olaraktan beraber burada tartışacağız. Plan içerisinde Gemlik’in coğrafi ve tarihi güzelliklerini
ortaya çıkartılması, işte yaşamın tüm bireyleriyle beraber daha güzel ve özellikle çevreye
duyarlı bir yönetim şekli olmasını benimsenmiş plan da bunu görüyoruz biz, ben dönem
içerisinde buna özellikle muhalefet partilerimizin ve Gemliklilerin desteğiyle başarılı
olacağına inanıyorum ve başarılı olmasını diliyorum. Tabii ki bu planda belki de yer alması
gereken veya hepimizin işte az önce sanırım MHP Grubu sözlerini söylediği deprem gerçeğini
unutmamız gerekiyor arkadaşlar, yaşadığımız her gün bu gerçekle yaşamamız gerekiyor.
Rantın önüne çıkartmamız gerekiyor deprem gerçeğini. İşte burada kat yüksekliklerini
konuşurken arazideki imarı, ovadaki imarı konuşurken ve yapıyı konuşurken yapı denetimi
konuşurken bunu hiçbir zaman unutmamız gerekiyor. Buradaki bir çok arkadaşımız yirmi yıl
önce yaşanan o Yalova Gölcük Depreminde ya görmüştür olaya müdahale etmiştir. O zaman
ki acıyı dilerim hiçbir zaman Allah bizlere yaşatmaz. Gene çok şükür olsun ki dünkü depremi
hiçbir can kaybı olmadan atlattık ülkemizde ama bir deprem gerçek bunu unutmamız lazım.
Özellikle de sayın Başkan size ve biz meclis üyelerine çok görev düşüyor. Gemlik’teki 110
bin insanımızın adına bu görevi üstlenmiş durumdayız. Bu doğrultuda ben planı emeği
geçenlere bir kez daha teşekkür edip, sizlere de başarılar diliyorum.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim.
--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Başkanım söz alabilir miyim?
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun sayın DİMİLİ,
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--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Evet öncelikle hayırlı olmasını diliyorum Stratejik
Planımızın. Tabi Ercan Abi’nin eleştirisine de bir nebze katılıyorum. Burda tabi meclis asıl
karar organı, belediye başkanımız meclisin kararlarını uyguluyor ve yönlendiriyor hem meclis
hem belediyeyi ve bende şimdiye kadar ki ilk altı aylık dönemde hem AK Parti üyesinin
Encümen ‘de verdiği destek için hem genel herhangi bir konuda Bursa’dan yardım
istendiğinde telefon açtığımızda hakketten geçen dönemde olduğu gibi bu dönem hiç ayrım
yapmadan yardımımıza desteğimize gelen Ercan BARUTÇUOĞLU ‘na
ve Aydın
BAYRAKTAR ’a, yine Limanlar bölgesindeki hassas yaklaşımıyla Milliyetçe Hareket Partisi
meclis üyemiz Osman DURDU ‘ya her başımız sıkıştığında da danışıp yardımını istediğimiz
ve desteklerini de aldığımız için İyi Partili arkadaşlarımızın da verdiği destekler için teşekkür
ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. İzniniz olursa ben
de kürsüden hitap etmek isterim. Evet çok kıymetli arkadaşlarım, kıymetli basın
mensuplarımız, sevgili çalışma arkadaşlarım; öncelikle hepinizi ayrı ayrı selamlamak isterim.
Cevap vermeye çıkmadım hiçbirinize, bir kere yaptığınız olumlu müspet bizi doğruya
sevk edici konuşmalar için de teşekkür etmek isterim. Her ne kadar Stratejik Planlar Belediye
Başkanlarının kente biçtiği vizyonu götürmeye hedeflediği noktaya işaret ediyor gibi görünse
de aslında stratejik planlar o kentin gitmek istediği noktayı hedeflemeli ve oraya doğru
gitmelidir. Bütün samimiyetimle söylüyorum ki gayret ettiğim ve ortaya çıkartmaya çalıştığım
sonuç tam da budur. Büyük bir memnuniyetle gördüm ki içinde ben kendimi hissetmiyorum
bu planda ben burada yokum benim yaşam biçimim benim dünya görüşüm benim hayata
bakışım benim memleket sevdam yeteri kadar dile getirilmemiş eleştirisi almadım çok şükür
ve büyük bir memnuniyetle görüyorum ki bu stratejik plan bugün burada onaylanacak ama
sadece burada onaylanmakla kalmayacak bütün guruplar bu planın beşinci yılın sonunda
olabildiği en yüksek performansla hedefe gitmesi konusunda alın teri akıtacak. Büyük bir
memnuniyetle bunu görüyorum, gördüm. Mert Abi’nin bıraktığı yerden devam edeyim; ben
de her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugüne kadar bu geçen altı aylık süre içerisinde
ufak tefek oluyor tabi insanız, bunun dışında hep doğru iş olduğu sürece omuz verdiniz destek
olmaya çalıştınız. Böyle yapmaya devam edelim lütfen. O stratejik plan Mehmet Uğur
SERTASLAN ’ın stratejik planı değil, ilk meclis toplantısında söylemiştim; elbette bu
stratejik plan başarıya ulaşırsa Mehmet Uğur SERTASLAN başarılı görünecek, elbette böyle
bir sonuç otomatik sonuç ortaya çıkacak ve fakat şu stratejik planı oluşturan temel ayaklar
bu memleketi başarılı kılacak ayaklar, benim seçim dönemimde söylediğim şeyler evet,
broşürler bastık, yazılı koyduk insanların önüne, karikatürler yaptık koyduk insanların önüne
ve fakat gittiğim her yerde yaptığım her konuşmada burada dinleyenler vardır dinlemeyenler
de vardır her yerde şunu söyledim hep; ben kazanmaya da bilirim, kazanamaya da bilirim.
Yani seçim kazanmakla kaybetmek kardeş, ikisinden biri nasip olacak ve fakat ben kaybetsem
de hangi siyasi partinin temsilcisi gelirse gelsin hangi arkadaşımız belediye başkanı seçilirse
seçilsin ne olur bu anlattığım şeyleri isteyin onlardan dedim. Doğru şeyler mi bunlar diye
sordum cevabını aldım. Zeytinin Başkenti, Marmara’nın İncisi olmak konusunda hayır bizim
öyle bir hedefimiz yok diyebilecek tek bir yurttaşımız olabilir mi Gemlik’te? Yok. Ortak
şeyimiz bu. Sevdamız, hayalimiz. Bunu gitmek konusunda ayak direyecek kimse var mı
içimizde, vallahi o da yok çok şükür. Ne kalıyor geriye, elimizden gelen gücümüzün yettiği
nefesimizin elverdiği sürece o hedefe taşımak adına bu vatandaş tarafından doğru kabul edilen
bu işleri yapmak üzere beraber çalışın. Ankara ayağı var yani genel merkez ya da merkezi
idare olmadan orda işaret ettiğimiz pek çok şeyin yapılabilmesi mümkün mü? Ben Turizm
istemiyorum bu beş yıl içerisinde dediği anda biter.
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Bitti yani ne konuşacaksınız ki turizmle alakalı, ya da birinci derecede paydaşımızdır
bizim vatandaşımız Mehmet Uğur SERTASLAN ‘a görev verirken yanında görev ve
sorumluluk tarifi açısından sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur AKTAŞ ’a da
görevler verdi. Omuz omuza hepsini yazdık oraya. Hafif raylı doğru proje mi değil mi?
Denizden minibüs garajının ordan alıp hastanenin önüne insanları o hafif raylıyla götürüp
tekrar tur üzerinde yol üzerinde getirebilsek en çok şikayet aldığımız ulaşım konusuna çok
ciddi bir çözüm üretmiş olmaz mıyız? Elbette oluruz. Bütün bunları yapmak adına da omuz
omuza bugüne kadar öyle yürüdük yine öyle yapmaya devam etmeliyiz. Benim başarısız
olmam bir beş yılı daha kaybetmiş olmamız demenin çok daha ötesinde sorunlar yaratacak.
Emir Abi bu beş yıla etki edecek dedi, hayır bundan sonra yaşayacak olan her canlının
hayatını etki ediyor yaptığımız o geçirdiğimiz o beş yıllık süreler ve bir kere daha söylüyorum
şunu da gördüm ki bütün belediye meclis üyesi arkadaşlarımız bu bahsettiğim anlamda
çalışma yol yürüyebilme yeteneğine sahipler, bu anlamda da Mert Abi hani üç beş isim sayıp
teşekkür etti, ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü ne zaman ihtiyacım olsa ne
zaman bir konuda destek almam gerekse meclisin içerisinde bila istisna herkes gel buraya şu
omuzuma bas dedi. Bu anlamda da hepinize ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Stratejik
Planımızın memleketimize Gemliğimize elbette Bursa’mıza biz burda doğru işi bu işleri yapıp
hayata geçirebilirsek üç milyon Bursa’ya istifade edicek, Eskişehir dibimiz, İstanbul yanımız
her birinin ayrı ayrı orda yaşayan yurttaşın faydasına işler olacak, Gemliğimize, Bursa’mıza
ve elbette memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum. Sözüm başında da böyle
söylemiştim son sözü de böyle söyleyim ve yerime geçeyim, tekrar her birinize ayrı ayrı sevgi
ve saygıyla selamlıyorum. Evet Stratejik Planımıza ilişkin başka söz almak isteyen yok ise
buyurun Başkanım buyurun,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi konuşmamız özellikle vurguladığımız bizim için
aslı olan sizlerin seçim sürecinde Gemlik ’li hemşerilerimize vermiş olduğunuz taahhütlerdir.
Bu bir Gemlik Halkıyla yapılmış olan bir mukabeledir. Bir anlaşma bir sözleşmedir. Gemlik
Halkı Balıkpazarı Bölgesini düzenleyesiniz diye Uğur SERTASLAN ‘a oy verdi, Gemlik
Halkı Gemlik’te güzel marinalar yapılsın diye size oy verdi. Çünkü siz bunları taahhüt ettiniz.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok öyle değilmiş sonradan öğrendim,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Öyle öyle, öyle olduğunu anlatacağım; Gemlik Halkı
hafif raylı sistemi yapasınız diye size oy verdi. Çünkü onun için oy istediniz. Gemlik Halkına
dediniz ki iskele meydanını şöyle düzenleyeceğim, bana oy verin. Ben Belediye Başkanı
olursam böyle yapacağım dediniz, bunlar yazılı bunun için size oy verdi. Gemlik Halkı size
kanal boyu düzenlemesi yapacağım, temiz dereler akıtacağım, balıklar yüzecek dediğiniz için
size oy verdi. Gemlik Halkı kreş ve gündüz bakım evi yapacağım, sizlere huzur içerisinde
mutlu bir hayat sunacağım dediğiniz için size oy verdi. Gemlik Halkı Kumla, Karacaali, Narlı
vesair plajlarımızda düzenleme yapacağım, her kes medeni bir şekilde denize girecek. Bunun
sözünü veriyorum, Uğur SERTASLAN sözü veriyorum dediğiniz için size oy verdi. Olta
balıkçılıkla alakalı teraslar yapacağım, iskeleler yapacağım, Gemlik mutlu olacak, Gemlik’e
uğur gelecek dediğiniz için size oy verdi.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Uğur gelecek,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Karsak deresinin yine aynı şekilde düzenlicem diye
size oy verdi,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: …………..
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--Osman DURDU Meclis Üyesi: Siz, Başkanım bir dakka işi şeye getirme.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Getirmiyorum….
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sen bu işleri iyi bilirsin. Şimdi tabi Başkanımız ben
kendi adıma benden daha iyi siyasi tecrübeniz var, bir bürokratik tecrübeniz var, var. Çok iyi
bilirsiniz yetkileri vesaireleri, şu broşürlerin içerisinde şunun hiçbir yerinde hiçbir yerinde ben
bu taahhütleri bu sözleri size veriyorum. Ve Büyükşehir seçilecek olan Başkanınızın yetkisine
demediniz ancak görüyoruz ki 2020 ve 2024 Stratejik Planın her tarafında çok doğrudur
Büyükşehir ‘le işbirliği içerisinde yapacağız diyorsunuz. Burda bunun olmuyor olması sizin
bilmediğinizden değil diye düşünüyorum. Şimdi bunlar bağlayıcıdır bir taahhüttür. Bu
taahhütler Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ ‘ın taahhütleri değildir Gemlik
Halkına,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ……….
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ha, bu taahhütler Gemlik Belediye Başkanı Uğur
SERTASLAN ’ın dır.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başkanım tamam ama bak Alinur
Başkan’a yaptırırsam da tutturma sen yapçaktın diye,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Mutlu oluruz,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi burda ancak şöyle bir durum oluşmalı, arkadaş
ben Gemlik’le alakalı bir marina çalışmam var. Bunun projelendirilmesini yaptım, bütçesini
hazırladım, kaynağımı yaptım ancak bunla alakalı bir yetki rica ediyorum derse, isterseniz…..
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: ………..
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sizin taahhüdünüz bence şuraya kadar sınırlı, ya bütün
bunları yapabilir bir projelendirilme ve bütçe teminiyle alakalı siz sorumlusunuz, bu sizin
taahhüdünüzdür.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ….. yetki isteriz Büyükşehir ’den….., teşekkür ederim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Burdan şu sonucu
çıkartmayalım. Büyükşehir Belediyesinin mesela; 4 tane ahşap iskelesi projesi var, izinleri
alınmış, onaylanmış, olta balıkçılığın gelişimini amaçlıyor. Uğur Başkan bu konuda söz
vermişti. Sen onu iptal et öbür Başkan yapsın da demeyelim yani,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tabi…..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Şimdi söylemeye
çalıştığını çok net anladım sevgili DURDU, beş yılın sonunda seçim alanlarına çıktığımız da
bunların yapılıp yapılmadığı üzerinden hesabını sorarız diyorsun, elbette soracaksın.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yapılması bizi valla mutlu eder,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bence de, öyle olmalı.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Öyle olmalı.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru işler bunlar ki ben Cumhur
irtifakının seçim beyannamesini de biliyorum, aynı amaca hizmet ediyor aynı, birebir
nerdeyse yani, gitmek istediğimiz yer aynı. Ben işte zeytin şekli vermişim iskelenin üzerine
sizinkinde yıldız var değil mi?
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ay yıldız,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ay yıldız var. Ama ne mantık iskelenin
üzerinin sosyal alana alanda kullanılıyor olması, bu kadar nokta bitti bu. Alinur Başkan bu
konuda üstüne düşeni yapmazsa ki yapacağını yüzde yüz eminim biz elbette, elbette hep
birlikte yapacağız. Kaynak konusunda beraber çalacağız, kaynak yaratacağız, neyle yapacağız
bütün bunları, onları da birlikte yapacağız. Yalnız bak lafın başında hani bir araya girer gibi
yaptım ya sevgili Başkan bu anketi yaptırırken 3680 kişi sanırım, orda şeyi da sormuşuz;
sorduk.
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Hani memnun musunuz belediye çalışmalarından, işte % 78 nispetinde memnuniyet var.
Kime oy verdiğine de bakmışız ankete katılanların ki hani tek bir göz üzerinden yürüdüysek
eğer sorun var demektir. Nerdeyse yarı yarıya bana ve Cumhur irtifakına oy gitmişken biz
tutturursak hep sadece bize oy verenlerin oyları şeyini, düşüncelerini çuvallarız. Ona da
baktık sonra demişiz ki niye oy verdin; ben de diyordum ki bu bizim projeleri çok beğendirdik
herhalde biz ondan kazandık. Sadece şöyle diyorlar; % 16,8 ‘i partisinden dolayı, Cumhuriyet
Halk Partili denk gelmiş adam ben odun koysalar oy veririm demiş, buda odun gibi herif
deyip vermiş oyunu yani. 15,8 ‘i aday yüzünden demiş; Oniki nokta küsuru yaşam biçimim
sebebiyle demiş. Yani başka hiçbir derdi yok ya hayır kendi yaşam alanını kısıtlandığını
düşünüyor ve bunu benim yönetimim esnasında daha rahat yapacağına inanıyor. Projeler ise
sebebiyle diyen % 8 ‘lerde falan bayağı aşağılarda böyle bir durum var.
--Meclis Üyesi: ………….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet evet çok rahatım, teşekkür ederim.
Şunu söylücem son söz ondan sonra da oylucam; Marmara’nın İncisi Zeytinin Başkenti dedik
ya bir sürü şey anlattık ya bütün bunları inşallah yapabiliriz hepinizin temennisi olduğunu da
ben inanıyorum bunun, bütün samimiyetimle inanıyorum ve fakat bide dedim ki bak barışın
ve huzurun kenti, bak birlik ve barışı tesis edemezsen, bu memlekette bu şehirde yaşayan
AK Partilisi, CHP lisi, MHP lisi hangi dünya görüşünde olursa olsun insanı bir araya
getiremezsek ki bütün sosyal aktivitelerimizin sebebi o dur. Bak vallahi ayı alıp insanların
önüne koysak ne treni de ne bilmem yürüyen merdiveni ya hiçbir şeye yaramaz, hiçbir şeye
yaramaz. Bütün derdim 5. yılın sonuna kadar bu bunu huzur ortamında sağlamak ortaya
çıkartmak olacak, 5. yılın sonunda da elbette bir bir daha çıkacağız. Allah uzun ömür versin
bir daha aday oluruz olmayız olursak zaten vatandaş ona bakıyorsa yaptığımızdan dolayı ödül
verecek yapmadığımızdan dolayı ceza ya da işte çocuk çok istedi de beceremedi deyip yol
verecek bir kere daha diye sonlandıralım.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Son birkaç bir şey ilave edebilir miyim?
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun Başkanım,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi dinamik meclisimize ve dinamik Başkan’a
teşekkür ediyoruz. Yani meclisin dinamikliğiyle birlikte dinamik Başkan’a teşekkür ederek
başlamak isterim. Şimdi Marmara’nın İncisi Zeytinin Başkent’i derken de Marmara da
güneşin batımı Gemlik ‘te seyredilir ibaresini kullanmakla benim için önemli bunu da plana
da eklersek niye güneşin batımının Gemlik’ten dünyanın yedi harikasından bir tanesi diye
……. olarak plana geçmiş bir yerimiz vardır. Biz bide eksiklik gördüğümüz tarih ve kültürel
değerlerimizden bir tanesi tarih ve kültürü de tekrardan tarih canlı tarihimiz var. Celal
Bayar’ ımız var, Umurbey’imiz var. İşte Kumla daki eski yerleşim tarihi yerlerin bunların da
stratejik plandaki durumları nedir? Ne şekildedir? Bilmiyorum. Bu planlamayla alakalı
Umurbey ’deki Cumalıkazık gibi örnek olsun diye söylüyorum. Yani sadece evet biz turizm
diyoruz ama tarihimizi de bir konuşmalım. Tarihimizi canlandırmakla alakalı bunla alakalı
Stratejik Planda nelerimiz vardır. Bunları söylemek istedim. Yani bizde yapmış olduğunuz
vermiş olduğunuz evet projelerin takipçisiyiz. Vermiş olduğunuz sözlerde 5 yıllık plana
döktüğünüzü, bu 5 yıllık planda da Büyükşehirle birlikte yapılması diyorsunuz, biz burda
Gemlik yani insan odaklı olan her şeyde insanın her şeyinde yani biz Gemlik insanının
faydası olacak her şekilde bulunduğumuzu tekrardan bir kez daha dile getiriyoruz. Biz sadece
uğurlu geleceğin uğurla değil bizlerle gelecek olduğunu söylediğiniz için biz inşallah biz
burda hani şey sloganı biliyoruz bu arada, onu da takip ediyoruz. Sıkıntı yok. Tekrardan
teşekkür ediyorum.
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bitmez ki ama verelim son söz olsun,
peki.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayat dinamik değişken sizin seçim öncesi yapmış
olduğunuz anketlerde vatandaşın proje bazlı destek oranı % 8 dediniz doğru mu?
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yo yo, seçim öyle değil.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben öyle anladım,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu stratejik planla ilgili yaptığımız,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Oy veren,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ankette oy veren,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam anlaşılmıştır,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Seçmene niye verdin diye sormuşuz,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: % 8,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynen,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sizin 55. Sayfa da paydaş anket analizinde 1. ve 2.
paragrafın toplamı şöyle; hizmet yapılsın, gerekenler yapılsın, sözlerini tutsun diyen % 25.5,
ulaşım sorunları, toplu taşıma ……… 8.4, yani yaklaşık…
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başkanım o ankete katılanların
tamamı, benim bahsettiğim bana oy verdiğini söyleyenler,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: …………
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi tabi olacak tabi yani. Kimse kara
kaşıma yeşil gözüme vermedi oyu, onun için de veren vardır canım. Peki. Gemlik
Belediyemizin 2020 – 2024 yıllarına ait hazırlanan Stratejik Planını, Planının kabulünü
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yemekle
alakalı oraya saat olarak ne söyledik. Şimdi hemen telefon açıyorsunuz, çıktık geliyoruz
diyorsunuz.

Sedat AKKUŞ
Katip Üye

Sedat ÖZER
Katip Üye
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Mehmet Uğur SERTASLAN
Meclis Başkanı

