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Yılı Ekim Ayı 1. Birleşimi 1. Oturumunda yaptığı konuşmalar
“Yaş almış büyüklerimiz bizim için çok önemli. Ben konunun görüşüleceği Plan ve Bütçe
Komisyonunun başkanı ve üyelerinden, hiçbir geliri ve sosyal güvencesi olmayan
büyüklerimizin aldıkları maaşın yüzde yüz oranında artırılmasını rica ediyorum.
Hükümetimiz bu konuda çok ciddi adımlar attı. Biz de yerel yönetimler olarak bu konuda
üzerimize düşeni yapmalıyız.
Değirmenköy’e çok kısa bir sürede hem üreticilerimizin yetiştirdiği doğal ürünlerini
satabileceği hem de vatandaşlarımızın asker uğurlamadan iftar yemeklerine, kına gecelerinden
düğünlere kadar birçok sosyal kültürel etkinliklerini yapabileceği bir kapalı pazarı yeri
kazandırdık. Bu alanın hemen yanında bulunan bölgeyi hanımefendilerin çocuklarıyla keyifli
vakit geçirebileceği bir park haline getireceğiz. Şu an tuvaletlerin bulunduğu alanın yerine de
tıpkı Ortaköy ve Kavaklı pazarlarımızda olduğu gibi düğünlerde ikramların yapılabileceği bir
büfe, tuvaletlerin ve bir çay ocağının bulunduğu bir bölge inşa edeceğiz. Şimdiden hayırlı
uğurlu olmasını temenni ediyorum.
Yoğurthane Bölgesi diye bildiğimiz Selimpaşa İlkokulumuzun hemen yakınında bulunan
alanda 2 bin 500 metrekareyi hatırlayacağınız gibi daha önce bir aile sağlığı merkezi yapılmak
üzere İlçe Sağlık Müdürlüğümüze tahsis etmiştik. Orada kalan 4 dönüm arazimize Niyazi İstif
isimli bir hayırseverimiz Velalı Hala Huzurevi adında 60 yataklı bir huzurevi yapmak
istediğini bize iletti. Burası yaş almış büyüklerimizin bakılacağı ve yapımından sonra Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığımıza işletmesi için devredilecek bir huzurevi olacak. Seçimlerden
önce bu konuda bizim bir beyanımız veya taahhüdümüz olmamasına rağmen bu açığı görüp
sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla beraber Ortaköy’deki
yarım kalan eski belediye binasını da 60 ila 75 yataklı bir huzurevine dönüştürüp belediyemiz
eliyle ücretsiz bir şekilde işletmeyi planlıyoruz. Yine Elginkan Vakfı’nın çok kıymetli
Mütevelli Heyeti Başkanı Gaye Akçen Hanımefendi de huzurevi yapımı konusunda bize bir
taahhütte bulunmuştu. Uygun yer ve zaman gelince bu konuyla ilgili çalışmaları da kamuoyu
ile paylaşacağız. Ben hem Niyazi İstif’e hem de bu hayırsever vatandaşımız ile bizi
buluşturan Selimpaşa’nın geçmiş dönem Belediye Başkanı Sayın Ahmet Yağcıoğlu’na
kurumum ve vatandaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu bölge bildiğiniz gibi kentsel dönüşüm süreci temcit pilavına dönen ve bir türlü
başarılamayan meşhur Varnalı Konutları. Çok şükür belediyemizin inşaat şirketi SİYTAŞ
marifeti ile buranın yıkımını gerçekleştirdik. Ardından bu konutlarda hak sahibi olan 68
vatandaşımız ile anlaşmaya vardık. Bir aksilik ya da bir mücbir sebep yaşanmadığı takdirde
18 ay gibi kısa bir süre içerisinde hak sahiplerine sağlıklı ve güvenilir konutlarını teslim
etmeyi planlıyoruz. Proje tamamlandığında burada 122 tane depreme dayanıklı konut inşa
etmiş olacağız. Tabii ki Silivri Belediyesinin bütçesi, imkânları, teknolojisi ve teknik birikimi
ile tüm Silivri’nin kentsel dönüşümünü gerçekleştirmemiz mümkün değil ama Hz. İbrahim’i
yakacak ateşe su taşıyan karınca misali biz bu ateşi söndürmek için gücümüzün yettiği oranda
su taşımaya devam edeceğiz. Görev süremiz boyunca bu ve benzeri projelerimizi devam
ettirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda; burada belediyemizin hissesi oranındaki arsayı yüzde
yüz belediyemizin şirketi olan SİYTAŞ’ın yapısını güçlendirmek adına oraya ayni bir
sermaye artışı yapmış oluyoruz. Ben bütün meclis üyelerime bu vesile ile teşekkür etmek
istiyorum.”
“Meclis toplantımızı kapatmadan önce bir konuya temas etmek istiyorum. Esasında bu konu
hakkında görsellerle, detaylı bir sunum hazırlamıştık ancak ben Silivri’nin kutuplaşması,
farklılıklar üzerinden bir gerginlik ortamına sürüklenmesi ve Silivri’deki hoşgörü kültürünün
yerini kavga ve dövüş kültürüne bırakmasını arzulamadığım için konuşmamın sunum kısmını
yapmayacağım. CHP’nin İlçe Başkanı ve iki büyükşehir belediyesi meclis üyemiz, geçtiğimiz
günlerde bir basın toplantısı düzenlediler. O toplantı ile alakalı iddia edilen ‘yalan, yalancı,
çökme, algı yönetimi’ gibi konulara çok uzun uzadıya cevap vermek istemiyorum, ancak bu
toplantıda kullanılan bir cümleyle alakalı bir cevabım, bir üzüntüm var. Silivri’de doğmuş,
büyümüş, yetişmiş bir siyasetçi, bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak ve Silivri’de yaşayan
vatandaşlarımızın oyları ve teveccühleriyle seçilmiş bir belediye başkanı olarak şahsımın,
ekibimin ve Cumhur İttifakı üyelerinin ‘Geldikleri gibi giderler’ sözüne muhatap kılınması
beni ziyadesiyle üzdü. İşgalci ve emperyalist güçlere benzeterek kullanılan bu cümle
söylendikten sonra belediye meclis üyesi arkadaşlarımız tarafından alkışlarla karşılık
verilmesi ise üzüntümü daha da katladı. ‘Geldikleri gibi giderler’ sözünün hangi şartta, hangi
konjonktürde ve hangi manada kullanıldığı hepimizin malumudur. Bugün ilkokula giden bir
çocuk dahi bunun ne anlama geldiğini biliyor. İşgal günlerinde Mondros Mütarekesi’nin
hemen akabinde, Haydar Paşa Limanı’na; İngiliz, Fransız ve İtalyan donanmaları demirlerler
ve İstanbul’un işgali fiilen başlar. Adana’dan trenle İstanbul’a gelen Gazi Mustafa Kemal

Atatürk, trenden indikten sonra düşman donanmasına bakar ve ‘Geldikleri gibi giderler’
ifadesini kullanır. Bizler için kullanılan bu ithamın çok ağır bir itham olduğunu, Silivri’nin
iklimine, Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın hoşgörüsüne sığmadığını buradan ifade etmek
istiyorum.
Bu ‘Geldikleri gibi giderler’ ifadesine muhatap alınanlar bizim hep birlikte mücadele edip bu
ülkeden geriye gönderdiklerimizdir. Şunun da asla unutulmaması gerekiyor; biz asla o gün de
bugün de, İzmir’de Yunan subayına akşam yemeğinde şarap servis eden garson olmadık.
İstanbul’da İngiliz askerinin kapısını açıp kapatan yardakçı da olmadık. Bizler, dün olduğu
gibi bugün de İzmir’de Maşatlık Meydanı’nda o coşkulu kalabalığa ‘İzmir’i Yunan’a terk
etmeyeceğiz’ diyen o günkü Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa olduk. Yine İzmir Kordon
Boyu’nda Yunan’ın böğrüne bir kurşun gibi saplanan Hasan Tahsin olduk. Maraş’ta Sütçü
İmam, Gaziantep’te Şehit Kamil olduk. Kastamonu’da Şerife Bacı, cephelerde Kara Fatma
olduk. ‘Geldikleri gibi giderler’ diyen, Samsun’da meşale olan, Dumlupınar’da ‘Ordular ilk
hedefiniz Akdeniz’dir, ileri’ diyerek 9 Eylül’de düşmanı İzmir’de denize döken Mustafa
Kemal olduk. Onun için kimsenin kimseyi bu şekilde itham etmesini asla kabul etmiyorum.
Buna müsaade etmeyeceğimi de ifade etmek istiyorum. Elbette günü geldiğinde,
vatandaşımızın takdiri bu yönde olduğunda, biz arımızla, namusumuzla, arkamızda tek bir
kara leke, sırtımızda tek bir yük bırakmadan geldiğimiz gibi gideceğiz. Silivri’deki siyasetçi
kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, bu topraklarda yetişen değerli insanlarımızı diline ve
söylemlerine dikkat etmeye davet ediyorum. Yalnızca hazımsızlık üzerine, bir hınç üzerine,
seçimi kaybetmenin üzerine kurdukları dilin Silivri’ye bir şey kazandırmayacağını da ifade
etmek istiyorum. Ben hizmet için buradayım. Ben MHP’li bir belediye başkanı olabilirim ama
her zaman şeref duyduğum MHP’li kimliğimi bir kenarda tutarak; herkese eşit mesafede,
Silivri’nin merkezinde, pergelin sabit noktası olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Yapmış
olduğumuz hizmetler birilerini rahatsız edip, hizmet noktasında bizlerle yarışmayıp bu gibi
gereksiz tartışmalarla kamuoyunun önüne gelmeyi istiyorsanız kamuoyu bunun takdirini ve
cevabını en iyi şekilde verecektir. Bu konuyu Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın ferasetine
bırakıyorum. Günü geldiğinde de o feraseti göstereceklerine inanıyorum.”

