6 OCAK 2020-Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz'ın Ocak Ayı
Meclis toplantısı 1. Birleşiminde yaptığı konuşma
“Hafta sonu Selimpaşa mahallemizde polis merkezinin temelini attık. Yine önümüzdeki
haftalarda Silivri ilçe emniyet binamızın da temeli atacağız. Halihazırda ilçe jandarma
komutanlığının yeni hizmet binasının yapımı sürüyor.”
“KALE PARK’I BİZ İŞLETECEĞİZ”
“Kale Park’ta belediyemizin kontrolünde olacak bir sosyal tesisin yapımına başladık.”
ifadelerini kullandı. Selimpaşa, Kavaklı ve Ortaköy bölgesindeki sanayicilerinin elektrik
sorununa çözüm olarak kurulan mobil trafo merkezi ile ilgili bilgiler de paylaşan Başkan
Yılmaz; “TEİAŞ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ve belediyemizin öncülüğünde,
Kavaklı’ya mobil trafo merkezi için gerekli olan altyapıyı oluşturduk. Önümüzdeki günlerde
seyyar bir trafo ile bölgedeki sanayicilere kesintisiz enerji verilmeye başlanacak.” dedi.
TBMM'de kabul edilen Libya Tezkeresi’nin hayırlı olmasını dileyen Başkan Yılmaz, yerli
otomobil çalışmalarının da memnuniyet verici olduğunun altını çizerek, “İnşallah arzu edilen
başarı yakalanacak ve Türkiye bu konuda kabuğunu kıracak.”
“ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞIYORUZ”
“5 bağışçıdan 4'ünün hiçbir şekilde Silivri Belediyesi sınırlarında inşaat yok. Bunu İmar
Komisyonu’na havale edelim dediğiniz zaman bu çok şık bir şey olmuyor. İmar
Komisyonu’ndaki üyeler de burada. Bakın bir hibe araç alıyorsanız bu konu Plan ve Bütçe
Komisyonu’na havale edilir. Ama bu konuyla ilgili bildiğiniz ne varsa, Cumhuriyet Halk
Partisi Grubu adına kamuoyuyla paylaşmakta serbestsiniz. Ben zaten paylaşıyorum. Göreve
geldiğim günden beri şunu söyledim; Silivri Belediyesi şeffaf, denetlenebilir ve her kuruşun
hesabını verebilir bir belediye olacak. Şuan Silivri’de dünyaya gelen bir bebek varsa, karnı aç
yatağa giren çocuklar varsa, ayağında ayakkabısı olmayan çocuklar varsa, o da benim
sorumluluğumda. Ben bu konuda çok net bir yönetim anlayışı götüreceğim. 10 yılda bu
belediyeye 10 tane hibe araç alınmış. Biz bugünkülerle birlikte 9 ayda 14'ü geçeceğiz. Belki
ben 5 yıl içerisinde 100 tane hibe aracı bu belediyenin envanterine katacağım. Bundan
rahatsız olmayın, mutluluk duyun. Tekrar tekrar temcit pilavı gibi söylemek istemiyorum ama
çevre temizlik işi yani çöp toplama işinde bu hibe araçlar sayesinde 15 milyon gibi bir tasarruf
edeceğiz. 10 yılda 150 trilyon eder. Buradan benim 10 yıl görev yapacağım anlamı çıkmasın
ama 10 yıl görev yapanlar bunu bu şekilde yapmamışlar, yapmayı düşünmemişler. Bu konuyu
İmar Komisyonu üyelerinin de görüşmesinin hiçbir anlam ifade etmeyeceğini düşünüyorum.”
“KİMSEYE AYRICALIK TANINMAMIŞTIR”
“Bugün burada alınan hibe araçların hiçbirisinden, herhangi bir kişiye ne bir imar fazlalığı, ne
bir imar rantı, ne de bir ayrıcalık tanınmamıştır. Rutin işlemler ve birkaçı tamamen benim
kişisel dostlarımla, bu belediyeye katkısı doğrultusunda yapılmıştır.” diye konuştu.
“SIRTIMIZA KALAN SIKINTILI İŞLERİ GELİN HEP BİRLİKTE AŞALIM”
“Hiç sordunuz mu Silivri Belediyesi’ne bu iş kaç paraya mal oldu diye? Sormadınız. Sorun
çünkü bunu da sponsor yapıyor. Benim bir dostum boyasını da işçiliğini de Silivri
Belediyesi’nin kasasına tek kuruş yüklemeden yaptırıyor. Köy pazarına da biz para
harcamadık. Atatürk posteri astık, yine bir ozalit firması sponsor oldu biz para harcamadık.
Bunu daha ne kadar sürdürebiliriz hep beraber göreceğiz. Sağlık ocakları yapılacak, belki bu

bölgede inşaat yapan arkadaşlar yapacaklar. Yarım kalan Silivri Cemevi’ne destek arıyoruz.
Bulursak ona da katkı sunacağız. Camiler de okullar da yapılacak. Kütüphanesiz, bilgisayar
odasız, tiyatro sahnesiz köy okulu kalmasın diye kampanya başlatacağız. Yakında
göreceksiniz, hiç ummadığınız insanlar bir araya gelecek ve birer ikişer bu işlerin hepsini
elbirliği ile yapacağız. Bu nedenle yapmış olduğunuz öneriye katılmıyorum.
“ÖNCEKİ YÖNETİMİN İŞLERİYLE UĞRAŞMAKTAN KENDİ İŞİME
BAKAMIYORUM”
“İnanın bir önceki yönetimin imar noktasında yaptıkları, yapmadıkları veya görmezden
geldikleri işlerle uğraşmaktan kendi işlerime bakamıyorum. O kadar sıkıntılı işler devredilmiş
ki başımıza, isterseniz bir gün onların da hepsini açalım. Hep beraber sizlerin de altında
imzası olan işleri tartışırız. Şahsınıza söylemiyorum hazirunu kastediyorum. Milli servet bir
tarafta, ihracat yapan firmalar bir tarafta, istihdam bir tarafta, yapılan usulsüzlükler bir tarafta.
Gelin hep beraber çözelim. Bakın Selimpaşa’da onlarca satılan parselin belki 50 milyon, 100
milyon arasındaki getireceği yük de bizim omuzlarımızda biliyorsunuz değil mi? Hukukçu
arkadaşlarımızla bir ekip üstüne çalışıyor. Belki 21, 22 tane parseli geri döndürüp düzeltme
imkanımız var. Yine o kararı da meclis olarak buradaki arkadaşlarım alacak. Geriden gelen
imarla alakalı o kadar çok problem var ki inşallah hep birlikte bir bir aşarız.”

