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Oturumunda yaptığı konuşmalar
Geçmişte yaşanmış her gün, her ay, her yıl kimisinden büyük acıların yaşandığı, kimisinden geleceğe
yön veren ilklerin yaşandığı, hem milletimiz için hem de bütün insanlık için önemli olayları ihtiva
etmektedir.
Bu bağlamda Ocak ayı içerisindeki bazı önemli gün ve haftalar ile olaylar ve ölümleri hatırlatmak
istiyorum.
Türk vatanının sınırlarını belirleyen ve Milli And ya da Milli Yemin olarak günümüz Türkçesine
çevrilebilen Misak-ı Milli, 28 Ocak 1920 tarihinde son Osmanlı Meclis-i Mebusanında kabul edilmiştir.
Cumhuriyetimizin ilk Anayasa’sı TBMM’de 1921 yılı ocak ayının 20’sinde kabul edilmiştir.
Bu vesile ile Cumhuriyetimizin bütün kurucularını başta Atatürk olmak üzere rahmet, şükran ve
minnetle anıyorum.
3 Ocak 1917’de Ardahan Arap Camii'nde 373 Müslüman-Türk, Ermeni çeteciler tarafından camiyle
birlikte yakılmıştır.
20 Ocak 1990’da, Bakü'de Sovyetler Birliği Ordusu tarafından yapılan katliamda, 143 kişi
öldürülmüştür.
Bu her iki vahşet olayda katledilen soydaşlarımızı rahmetle anıyorum.
5 Ocak 1975 tarihinde vefat eden,
“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.”dizelerinin yazarı Bayrak Şairimiz Arif Nihat
Asya’yı
14 Ocak 1944 tarihinde vefat eden;
“Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur;
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur.”
dizelerinin yazarı Milli Şairimiz Mehmet Emin Yurdakul’u

13 Ocak 2012 tarihinde aramızdan ayrılan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı Büyük Mücahit Rauf Denktaş’ı,
14 Ocak 1923 tarihinde vefat eden
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı,

26 Ocak 1948 tarihinde vefat eden
Milli Mücadele Komutanlarımızdan
Kazım Karabekir’i,
Ve ocak ayı içerisinde rahmeti rahmana kavuşmuş olan bütün devlet ve millet hizmetkarı
ölmüşlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
24 Ocak 1993 tarihindeki suikast sonucunda hayatını kaybeden Gazeteci yazar Uğur Mumcu’yu,
24 Ocak 2001 tarihinde uğradıkları suikast sonucu 4 koruması ile şehit olan Diyarbakır Emniyet
Müdürü Gaffar Okkan’ı ve
5 Ocak 2017 tarihinde İzmir adliyesine yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin’i de bu
vesile ile anıyor, rahmetler diliyorum.

GAZETECİLER GÜNÜ – ENERJİ TASARRUFU
Büyük zorluklar ve fedakarlıklar içerisinde mesleklerini yürütmeye çalışan Basın Emekçilerinin de
“Çalışan Gazeteciler Gününü” kutluyorum.
Her geçen gün üretilmesindeki zorlukların arttığı gerçeğini unutmaksızın her türlü enerji kaynağımızın
tasarrufunun ne kadar önemli olduğunu da ocak ayının ikinci haftasındaki “Enerji Tasarrufu Haftası”
vesilesi ile hatırlatmak istiyorum.

VEREMLE SAVAŞ – GÖRME ENGELLİLER HAFT.
Yaşadığımız Korona virüs salgını ile mücadelemiz her yönü ile devam ederken, ihmale getirilmemesi
gereken bir diğer hastalık da veremdir. İçinde bulunduğumuz “Veremle Savaş Haftasını”da bu
hassasiyetle idrak etmemiz çok önemlidir.
7 – 14 Ocak tarihleri arasındaki “Beyaz Baston Körler Haftası”nda Görme engelli bireylerin hayatlarını
zorlaştıran her türlü engellerin kaldırılmasında, toplumsal duyarlılıkların artırılması için etkinliklerin
ön plana çıkması dileklerimle bütün engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Değerli Meclis Üyeleri,
2021 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirmek için toplanmış bulunmaktayız.
Bizler yerel demokrasinin en önemli aktörleri olarak Silivri’mize hizmet için buradayız.
Silivri halkının menfaatleri doğrultusunda hareket ederek; saygı, sevgi ve hoşgörü anlayışı
içerisinde görevimizi yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
Kültür ve sanattan eğitime, spordan sağlığa, tarımdan ulaşıma, alt yapıdan üst yapıya kadar
birçok alanda hizmet atılımı gerçekleştirdiğimiz 2020 yılını geride bıraktık. Hizmetlerimizi
kimseler için değil, herkes için yaptık.
2021 yılında ilk günkü aşkla çalışmaya, Silivri’yi hizmetlerle buluşturmaya, “Silivri’de Hayat
Var” diyerek devam edeceğiz.
Bu vesileyle, 2021 yılında alacağımız kararların ilçemize hayırlar getirmesini temenni
ediyorum.
AFET KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞ
Kasım ayında başladığımız Afet Koordinasyon Merkezi binamızın yapımına yönelik
çalışmalarımızı tamamladık. Yaklaşık 700 metrekare alan üzerinde inşa edilen hizmet
binamızı Silivri’mize kazandırıyoruz. Ayrıca burada Zabıta Müdürlüğümüz de hizmet verecek.
8 Ocak 2021 Cuma Günü saat 11.30’da açılışını gerçekleştireceğiz. Silivri’mize hayırlı uğurlu
olsun.
BELEDİYE YEMEKHANESİ TAMAMLANDI
Kendi yemeğimizi kendi mutfağımızda hazırlamak amacıyla başladığımız “Yemekhane
Genişletme, Yenileme ve Mutfak Yapımı”yla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Personel
yemeğimizi, özellikle besin değeri yüksek ürünlerden kendimiz hazırlayacağız ve yemek
tedarikiyle ilgili maliyetten de tasarruf etmiş olacağız. Belediyemize hayırlı olsun.
AŞEVİ HİZMETE BAŞLIYOR
Aşevi yapımıyla ilgili çalışmalarımız tamamlanmış durumdadır. Bu haftadan itibaren ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçlarını karşılamaya başlıyoruz. Katkılarından dolayı
Eruslu Ailesine teşekkür ederim.
SON ASFALTI DEĞİRMENKÖY’DE DÖKTÜK
2020 yılında yoğun bir asfalt çalışması yaptık. Şimdiye kadar gidilmeyen mahallelerimize
uzanarak asfalt döktük. Yılbaşı akşamında ise Değirmenköy mahallemizde asfalt serimi
gerçekleştirdik. İBB, Karayolları ve Silivri Belediyesinin ortak çalışmasıyla, son ilavelerimizle
birlikte yaklaşık 95.000 ton asfalt dökülmesini sağladık. İBB’ye, Karayollarına ve üstün gayret
gösteren ekiplerimize teşekkür ederim. 2021 yılında devam edeceğiz.
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