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Oturumunda yaptığı konuşmalar
SİLİVRİ’YE İKİ ADET ENGELLİ KOORDİNASYON MERKEZİ YAPILACAK
“2 Aralık vatan şairimiz Namık Kemal’in 132. ölüm yıl dönümü. Kendisini rahmetle minnetle yâd
ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler günüydü. Silivri Belediyesi olarak, her zaman onların yanında
olmayı, onlarla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Bu vesile ile buradan engelli kardeşlerimiz için Silivri için
bir müjdeyi de vermek istiyorum. Hayırsever bir ailenin marifeti ile Silivri Belediyesi ile ortaklaşa bir
Engelli Koordinasyon Merkezi’nin yapımı için protokol aşamasına geldik. Belediyemizin kasasından
tek kuruş çıkmadan hayır hasenat sahibi bu ailemizle beraber geçtiğimiz günlerde Avcılar’da açılan
merkezin benzerini Silivri Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Bir de
İBB’nin Silivri’ye dezavantaj getiren yatırımlarından biri olan İSTAÇ’ın sponsorluğu ile İBB ve Silivri
Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü bir Engelli Koordinasyon Merkezi projesi üzerinde çalışıyoruz.”
“KADES PROJESİNİ DESTEKLİYORUZ”
Konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı
verilişinin 86.yıl dönümünü de kutlayan Başkan Yılmaz, İçişleri Bakanlığının KADES uygulamasına
değinerek, “Bir belediye başkanı olarak kadınlarımıza çok önem verdiğimi, ne yaparsak onlarla
birlikte yapacağımızı, annelerin, kadınların hayatın merkezinde olduğunu her zaman ifade etmiştik.
İçişleri Bakanlığımızın bir projesi olan KADES’in geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapıldı. Bu projeyi
önemsiyorum. Olası bir şiddet anında kadına şiddetin tek tuşla engellenebildiği bir uygulama. Kadına
şiddetin engellenmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızın yaptığı bu uygulamayı destekliyoruz.”dedi.
JİMNASTİK MİLLİ TAKIMIMIZI TEBRİK EDİYORUM
“Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımımız ‘3 çember 2 labut’ dalında tarihinde ilk defa Avrupa
şampiyonu oldu ve 5 kızımız altın madalya kazandı. Millî sporcularımız Duygu Doğan, Eda Asar, Azra
Akıncı, Nil Karabina, Peri Berker’i ve Jimnastik Federasyonumuzda emeği geçen herkesi tebrik
ediyorum. Bu vesile ile de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme
hakkı verilişinin 86. yılını da tebrik ediyorum.”
BU TOPRAKLARDA YAŞAYAN HERKESİN TOPRAK GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM
“Biz Silivri’de toprak dedik, tarım dedik, toprakların korunması dedik. Israrla da demeye devam
edeceğiz. Tarım Lisesi, Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi gibi daha önceki yönetimin Silivri’ye
kazandırdığı projelerin üzerine koyarak devam ettireceğiz dedik. Ben bütün tarım üreticilerinin,
emekçilerinin ve bu topraklarda yaşayan herkesin toprak gününü kutluyorum.”
“HÜKÜMETİMİZ VE İBB İLE UYUMLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
“Silivri Belediyesi olarak, Silivri Belediyesinin imkânlarıyla, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ve
hükümetimiz ile beraber hayata geçireceğimiz projeler var demiştik. Silivri ile ilgili ne zaman gitsek
hep çözüm üretici, hep uzlaşı gerektiren bir tutumla ve iş birliği içerisinde birçok problemi çözdük,
çözmeye devam ediyoruz. Onun için Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin olması
gereken ilişkilerini bozmak için de kim ne kadar çaba sarf ederse sarf etsin, bunu başaramayacak.”
diye konuştu. Başkan Yılmaz, İBB’nin Silivri’ye yaptığı hizmetlerle ilgili “Bu yapılanlar bağış veya lütuf
değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silivri halkına yapması gerekenler zaten. Onun için daha
büyük projelerde daha büyük yatırımlarda Büyükşehir Belediyesiyle buluşmak üzere bunlara devam
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ALİBEY MAHALLESİNDE TRAFO SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
“Söz konusu yerde yaşayan vatandaşlarımız, halihazırda orada bir trafo olmadığından uzun zamandır
sanayi elektriği diye tabir ettiğimiz şantiye enerjisi ile yüksek fiyattan elektrik kullanıyorlar ve
kesintiler çok fazla oluyor. TEDAŞ ile görüştük ve orada yaşayan vatandaşlarımız için bir trafo yeri
tahsis edeceğiz.”
CUMHURİYET MAHALLESİNE ELGİNKAN VAKFI İLE ÇOCUK YUVASI YAPILACAK
“Hanımefendilere sözlerimiz vardı. Onların sosyal hayata istihdama yönlendirilmesi ve çocuklarının
hayata hazırlanması noktasında yuva, okul öncesi kreş diye tabir ettiğimiz tesisleri Silivri’ye
kazandırmaya devam ediyoruz. İki tanesini İBB ile birlikte yürüttük. Bunu da Elginkan Vakfı ile
gerçekleştiriyoruz. Buradan Elginkan Vakfı Onursal Başkanı Gaye Akçen hanımefendiye ve emeği
geçen herkese teşekkür ediyor, Ümmehan Elginkan hanımefendiye de yüce Allah’tan rahmet
diliyorum.”
KURFALLI MAHALLESİNE SAĞLIK VE MAHALLE EVİ
“Belediyemizin kasasından tek kuruş çıkarmadan hayır hasenat sahibi vatandaşlarımızın katkıları ile
sağlık yatırımlarımız devam ediyor. Kurfallı mahallemizde hiçbir bedel ödemeden buraları yazlık gibi
kullananlar vardı. Buraya yapılacak olan Sağlık Evi ile ilgili Gençoğlu ailesi ile görüştük ve burada böyle
bir hayrı yapmak istediklerini ifade ettiler. Kurfallı mahallemize gezici bir sağlık evini kazandırmış
olacağız. Silivrili hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Söz konusu yerin hemen arkasında bulunan
binayı da Belediye Meclis Üyemiz Sami Barlas’ın öncülüğünde mahalle evine dönüştüreceğiz. Ayrıca
orada bulunan parkı da mahalleli kadınlarımızın rahat bir nefes alacağı bir mesire alanına
dönüştüreceğiz.”
HASTANE YANI OTOPARKI SAĞLIKÇILARA ÜCRETSİZ OLACAK
“Silivri Belediyesi olarak Devlet Hastanemizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızı motive etmek,
sağlıklarına katkıda bulunmak adına pandemi boyunca her akşam meyve ikramında bulunuyoruz. Yine
tüm hastane çalışanlarına bir bağışçı tekstil firması ile öneyici forma yaptırıyoruz. Hastane yönetimi
ile yaptığımız görüşmelerde pandemi sebebi ile çok yoğun bir şekilde park sorunu yaşadıklarını
öğrendik. 31 Mart 2021 tarihine kadar plakaları bize bildirilen 75 sağlık çalışanımıza ücretsiz otopark
hizmeti vermeyi düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın da yoğun hastane girişlerinin olduğunu düşünerek
20 dakikası ücretsiz gün boyu 7 lira olan otopark ücretini 31 Mart 2021 tarihine kadar tüm
vatandaşlarımıza 5 lira olarak kullandırılmasını teklif ediyoruz.”

