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Birleşiminde yaptığı konuşma 

 

 

“GEÇMİŞ DÖNEMDE MECLİS’E GELMEDEN ALINAN BAĞIŞLAR VAR” 

“Karşılıksız bağış alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Belediye meclisinde oylanan bir 

maddenin komisyona gitmesine gerek yok. Ama biz ne yapıyoruz? Muhalefet kanadında olan 

arkadaşlar ile fikir alışverişi yapılıp gizli bir iş olmasın diyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu’na 

gönderiyoruz. Benden önceki yani sizlerin de içerisinde bulunduğu dönemde 10 yıl da 16 adet 

hibe araç almışsınız. Siz geçen mecliste bana ‘Plan ve Bütçe Komisyonu yetmez. İmar 

Komisyonu da bu işe dâhil olsun’ diye bir öneride bulunmuştunuz. Ben de şık ve etik 

bulmadığım için reddetmiştim. Şuanda meclis kararı ile bunlar alınabiliyor. 15 Mart tarihinde 

Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum’un söz verdiği 2 adet hibe kamyon da şartsız gelecek. 

Bunlar böyle devam edecek. Ama 10 yıl içerisinde 16 adet hibe alınmış bu hibelerden 1 hibe 

komisyon havalesi yok, 8 hibe meclis kararı ile alınmış komisyona havale yok, 3 adet hibe 

meclise dahi gelmemiş yalnızca başkanlık oluruyla kabul edilmiş. 1 adet hibe enteresan bir 

şekilde başkanlık dahi yok, encümen kararıyla alınmış. Son 3 hibe yine aynı şekilde mecliste 

karar alınmış komisyona havale edilmemiş. Bunu da hem sizlerle hem de değerli Silivri 

kamuoyu ile paylaşmak istedim. Bizler mümkün mertebe komisyonlarda görüşülüp, 

değerlendirilmesini istiyoruz. Ben Silivri Belediyesi’nin bütçesini tasarruf ederek, gelirleri 

arttırarak denk bir bütçeye getireceğim. Sonuç olarak baktığımızda İstanbul’da çöpünü ihale 

ile değil kendi bünyesinde toplayan tek belediyeyiz.” 

 

“KAHVEHANELERDE OKUMA KÖŞELERİ OLUŞTURACAĞIZ” 

 “Silivri Belediyesi olarak köy okullarından başlayan bir proje hayata geçirdik. En uzak 

köylerimizden Sayalar dahil 14 okulumuzda ‘Kütüphanesiz köy okulu kalmasın’ diyerek 

kütüphanelerin yapımını gerçekleştiriyoruz. Kütüphaneler yalnızca mobilya, masa, sandalye 

bulunan yerler değil; öğrencilerin faydalanacağı eserlerin yer aldığı, öğrencilerimizin kendini 

geliştirebileceği yerlerdir. Köyler bittikten sonra merkezdeki okullarımıza kadar kütüphaneleri 

tamamlamış olacağız. Ayrıca ilk defa paylaşıyorum, köylerimizdeki kahvehanelerden 

başlayarak mini okuma köşelerini de hızlıca hayata geçireceğiz.” 

 

“YEDAM SİLİVRİ’YE HAYIRLI OLSUN” 

“Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) Silivri’ye de açılmasını uygun gördük. 

Yaptığımız istişareler neticesinde Selimpaşa’da, daha önceki belediye başkanlarımız 

tarafından restore edilmiş eski evlerden bir evi YEDAM’a tahsis ettik. İnşallah bundan sonra 

gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulma noktasında faydalı hizmetleri olur. Aynı 

zamanda ailelerin de psikolojik olarak desteklendiği merkezler. Buradaki uzman arkadaşlar 

tarafından bir hizmet verilecek. Gayretlerinden dolayı dernek başkanımız Ülkenur Büke 

hanıma da teşekkür ediyorum.”  

 

 

“GÜMÜŞYAKA SAĞLIK OCAĞININ TEMELİNİ ATACAĞIZ” 

“Eski sağlık ocağının eski depremden dolayı bir hasarı vardı. Yıkıldı ve şimdi yeniden 

yapılıyor. Aslında okullar, güvenlik yatırımları ve sağlık hizmetleri gibi birçok konu 

belediyenin sorumluluk alanında olmamasına rağmen belediyenin omuzlarına bırakılmış 

durumunda. Bizler kaynakları doğru kullanarak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ölçer 

ailesine teşekkür ederim.”   

 

“KUZEY MARMARA OTOYOLUNUN SİLİVRİ’YE BÜYÜK KATKISI OLACAK” 



Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek 

Kuzey Marmara Otoyolu’yla ilgili de konuşan Yılmaz, “İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında 

inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde önemli bir aşamaya geçildi. Projenin, Avrupa 

ayağında yer alan ve son halkayı oluşturan Kınalı-Çatalca ayrımına kadar olan bölümde inşaat 

çalışmaları tamamlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Pazar günü 

saat 15.00’da Kınalı mevkiinden açılacak. Önemli bir yatırım. İstanbul trafiğini önemli ölçüde 

hafifletecek. Silivri’yi de ciddi katkı sağlayacak yatırım. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği 

geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm meclis üyelerimizi ve vatandaşlarımızı davet etmek 

istiyorum.” 

   

VİCDAN SAHİBİ HERKES YARDIM ETMELİ 

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatıyla kurulan 

göçmen kreşi için 0-10 yaşındaki çocukların ihtiyacının karşılandığı yardım tırının teslimatına 

eşilik ettim. Çocukların orada yaşadığı dram çok üzücü. Oradaki insanların vicdan sahibi 

herkesin yardımına ihtiyacı var.Mültecilerin ülkelerindeki kaynakları kullanıp zenginleşen 

ülkelerin, maalesef ki o insanlara uyguladıkları muamele kabul edilebilir değil. Devletimizin 

aldığı bu kararı yerinde buluyorum. Hem Avrupa Birliği hem dünya kamuoyu bu probleme 

kalıcı bir çözüm bulur diye düşünüyorum.” 

 

 

 

 

 

 


