6 Aralık 2019- Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın Deprem ve Korunma
Bilinci programı konuşması
BAŞKAN YILMAZ: “CİDDİ BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ”
“26 Eylül’de 5.8’lik depremi yaşadık. ‘Doğal afetlerde neler yapmalıyız?’ düşüncesinden
hareketle depremden hemen sonra halka açık bir panel gerçekleştirdik. Belediye Meclis
salonumuzda kurum içi seminerlerimiz devam ediyor. Esasında birçok il gibi birçok ilçe gibi
depreme; deprem öncesi ve deprem sonrasında yapılacak birçok şeye hazırlıksızız. Silivri’de
yaşadığımız 5.8’lik depremde kurumlar arasında dayanışma içerisinde olduk ama çok daha
eşgüdüm halinde ve sistematik bir şekilde, kimin o anda ne nasıl yapacağını bildiği bir şehri
esasında hep beraber hayata geçirebiliriz.”
“KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANIYOR”
“Şunu ifade etmek istiyorum, yaşadığımız 5.8 büyüklüğündeki depremde birçok yerde ciddi
anlamda hasarlar oluştu. Biz Silivri Belediye Başkanlığı olarak ‘Kentsel Dönüşüm Stratejik
Belgesi’ adı verilen, Çevre Bakanlığı’nın tüm yerel yönetimlerden istediği ama maalesef ki
maddi imkânsızlıklar veya birtakım eksikliklerden dolayı bunun ihmal edildiği belgenin
hazırlanması için ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini
hazırlamak üzere harekete geçtik. Bakanlığımızla ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle bu
konularda istişare ettik. Yanılmıyorsam iki üç belediyenin Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi
dışında hazır olan bir belediye yok. Biz bu kapsamda, bu çalışmanın ihalesini yaptık,
çalışmalar başladı. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çevre
Bakanlığımız ile halihazırda görüşmelerimiz sürüyor.”
“SİLİVRİ’NİN ZEMİN HARİTASINI ÇIKARIYORUZ”
“Bugün kentsel dönüşüm ile ilgili yöneticilerimiz ve personelimizin de katıldığı İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nde bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Birkaç gün içerisinde İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Silivri merkezli bir toplantı düzenleyeceğiz.
Bu çalışmalar kapsamında ilçemizin zemin haritalarını yaptırıyoruz. Zemin yapısı riskli
bölgeleri tespit etmiş olacağız. Bunun yanı sıra heyelan ve taşkın alanlarını da belirleneceğiz.
Yapı stokunun tespitiyle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalışacağız.
İstanbul’da 3 ilçe pilot bölge seçildi. Avcılar, Fatih ve Silivri. 20 yıldır yapılamayan riskli
binaların tespitini İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile
yapmaya çalışacağız.”
“4 BİN 500 HEKTARLIK ALAN ZEMİN ETÜDÜ YAPILMADAN İMARA AÇILMIŞ”
“Toplam beldelerden gelen alanlar dahil 16 bin hektar planlı alanımız var. Bunun maalesef 4
bin 500 hektarı jeolojik etütleri yapılmadan imara açılmış bölgelerden oluşuyor. Bu çok
büyük bir risk teşkil ediyor.
Çalışmalarımız kapsamında ilçemiz sınırlarında jeolojik haritası bulunmayan alan
kalmayacak. Bu çalışmalar neticesinde Kentsel Dönüşüm Alanları tespit edeceğiz. Ve bu
alanlarda yapacağımız çalışmalarımızı başarıyla gerçekleştirerek tüm riskleri ortadan
kaldıracağız. O zaman da hem vatandaş, hem bizler, kentsel dönüşüm yapılması gereken
alanlar ve binalar tespit edildikten sonra üzerine cesurca gideceğiz.
“İNSAN HAYATI DAİRE FİYATI İLE ÖLÇÜLEMEZ”
Metrekare hesabı yapmadan, daire fiyatı hesabı yapmadan, insan hayatının daire fiyatı ve arsa
fiyatı ile ölçülemeyecek kadar değerli olduğundan hareketle hep beraber el ele verip
Silivri’nin kentsel dönüşümünü başarmamız gerekiyor. Silivri Belediyesi yönetiminde meclis

üyeleri ile bir bütün olarak, insan hayatının her şeyin üstünde olduğunu, siyasetin de üzerinde
olduğunu bilerek, uyumlu bir çalışma yaparak hem Büyükşehir Meclisimizi, hem İlçe
Meclisimizi, hem de Çevre Bakanlığımızla koordinasyon sağlayarak, Silivri’yi depreme hazır
bir ilçe hale getiririz diye düşünüyorum. Bu çalışmalarımız bitmeden önce de bir depremle
inşallah karşılaşmayız. Bize düşen görev her gün bir önceki günden daha ileriye gitmiş bir
Afet Yönetimi oluşturmak, bir önceki güne orantılı daha ileriye gitmiş bir bina stokuyla
çalışmalarımıza azimle devam etmektir.”

