1 Şubat 2021 - Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın Silivri Belediyesi 2021 Yılı Şubat Ayı Meclisi
1. Birleşimi 1. Oturumunda yaptığı konuşmalar
Değerli Meclis Üyeleri
Kıymetli Silivrili Hemşehrilerim.
Şubat ayı içerisindeki bazı önemli gün ve haftaları ve bu ay içerisinde kaybettiğimiz mümtaz
şahsiyetleri anmak istiyorum.
•

4 Şubat Dünya Kanser Gününde tüm hastalarımıza şifalar diliyorum.

•
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününde, sigarasız sağlıklı bir hayat çağrısında bulunmak
istiyorum.
•

Yüreği aşk ve sevgi dolu herkesin 14 Şubat Sevgi Gününü kutluyorum.

•

Küpe FM başta olmak üzere tüm radyo yayıncılarımızın Dünya Radyo Gününü kutluyorum.

Değerli Arkadaşlar…
13 Şubat itibarı ile mübarek üç aylara giriyoruz. Üç ayların tüm insanlığa huzur, bereket ve barış
getirmesini temenni ediyor, 18 Şubat’ta idrak edeceğimiz Regaip Kandilinizi şimdiden kutluyorum.
25 Şubat 1992’de Ermeniler tarafından Hocalı’da katliam yapılmıştır. Bu katliamda yaşamını yitiren
613 soydaşımızı rahmetle anıyorum.

Değerli Arkadaşlar
Aziz Silivrililer…
Afetlerle mücadelede önemli bir farkındalık oluşturan 28 Şubat Sivil Savunma Gününde tüm
hemşehrilerimizi afet bilincine davet ediyorum.
İçişleri Bakanlığımız 2021 yılını Afet Eğitim Yılı olarak ilan etti.
Geçtiğimiz günlerde Silivri Belediyesi olarak Silivri Afet Koordinasyon Merkezimizi açtık. Muradımız
heyelan, sel, deprem gibi birçok doğal afet riskini de içerisinde barındıran ilçemizi afetlere hazırlıklı
hale getirmek ve afet sonrasında yapılması gerekenleri yapabilmek.
Biz de İçişleri Bakanlığımızın paralelinde, Silivri’de yaşayan tüm vatandaşlarımıza dokunarak 7’den
70’e herkese afet eğitimi vermeyi planlıyor ve hedefliyoruz.
Barış Manço, Cem Karaca, Müzeyyen Senar, Gazanfer Özcan, Yaşar Kemal, Necdet Sancar…
Şubat ayı içerisinde aramızdan ayrılan kültür ve sanat insanları… Her birini rahmetle yad ediyorum.
•
Milliyetçi Hareket Partisinin kurucularından merhum Osman Bölükbaşı’yı şükran ve minnetle
yad ediyorum.
•

Yine şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu rahmetle yad ediyorum.

•

Aramızdan ayrılış şekli ile bizleri hüzne boğan Özgecan Aslan’ı da anmak istiyorum.

•

Merhum Başbakanlarımızdan Prof.Dr.Necmettin Erbakan’ı rahmetle anıyorum.

Bir ananın iki oğlu,
Bir amalın iki kolu.
O da ulu, bu da ulu
Azerbaycan-Türkiye .

Dinimiz bir, dilimiz bir,
Ayımız bir, ilimiz bir,
Aşkımız bir, yolumuz bir
Azerbaycan-Türkiye…
diyen şair, yazar Bahtiyar Vahapzade’yi şükranla rahmetle yad ediyorum.

Şubat ayı içerisinde aramızdan ayrılan, isimlerini sayamadığım bütün devlet, siyaset, ilim ve kültür
insanlarına da Allah’tan rahmet diliyor, ülkemiz milletimiz adına yaptıkları hizmetler için
teşekkürlerimi sunuyorum.

