
5 Nisan 2021 - Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın Silivri Belediyesi 2021 Yılı Nisan Ayı Meclisi  
1. Birleşimi 1. Oturumunda yaptığı konuşmalar 
 
Değerli Meclis Üyeleri 
Kıymetli Silivrili Hemşehrilerim… 
 
Nisan ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.  
 
Her meclis toplantımızda olduğu gibi bu ay içerisindeki bazı önemli günlere değinerek ve 
kaybettiğimiz mümtaz şahsiyetleri anarak sözlerime başlamak istiyorum.  
 
OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ… 
2 Nisan, dünya genelinde Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. Otizmli yavrularımıza, 
kardeşlerimize ve onların fedakâr ailelerine, tüm kalbimizle destek vermeye devam ediyoruz. Bu 
vesile ile şifa dileklerimi iletiyor, sağlık ve mutluluk diliyorum. 
 
5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ… 
Başta avukat meclis üyesi arkadaşlarımız olmak üzere Hak bilen, doğruyu gözeten, adalet 
mücadelesinde çalışan tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyorum. 
 
1-7 NİSAN KANSERLE SAVAŞ HAFTASI…  
Dünya Sağlık Örgütünün açıkladığı verilere göre kanser vakaları 2035 yılına kadar, yılda 24 milyonu 
bulacağı öngörülüyor. Bu önemli hastalığa dikkat çekmek amacıyla Nisan ayının ilk haftası, Türkiye'de 
“Kanserle Savaş Haftası” olarak kabul ediliyor.  
Tedavi gören tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Erken teşhisin de hayat kurtardığını hatırlatmak 
istiyorum.  
 
 
8-14 NİSAN DÜNYA SAĞLIK HAFTASI…  
Bizi hayata bağlayan ne varsa hepsinin kaynağı; sağlıktır. Koronavirüs salgını, bu gerçeği tüm dünyaya 
haykırmaktadır. Olağanüstü şartlarda büyük fedakârlıkla çalışan başta sağlık emekçileri olmak üzere 
herkesin Sağlık Haftasını kutluyorum. 
 
9 NİSAN MİMAR SİNAN’I ANMA VE MİMARLAR GÜNÜ… 
Türk mimarlık ve sanat tarihinde çok önemli yeri olan Mimar Sinan, 433 yıl önce aramızdan 
ayrılmıştır.  
Aynı zamanda bir şehircilik uzmanı olan, bilinen 364 eser bırakan, İlçemize de “32 Gözlü Köprü” gibi 
bir şaheseri inşa eden büyük usta Mimar Sinan’ı rahmet ve minnetle anıyorum.  
Silivri’mizdeki emanetine sahip çıktığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Bu vesileyle tüm 
mimarlarımızın da gününü kutluyorum. 
POLİS TEŞKİLATININ 176. KURULUŞ YILI  
Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak, halkımızın can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla gece 
gündüz görev yapan Polis teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu uğurda can veren 
tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.  
 
HOŞ GELDİN YA ŞEHRİ RAMAZAN 
13 Nisan’da başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayımız 
başlıyor.  
 
Hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının pekiştiği 11 ayın sultanı Mübarek 
Ramazan ayının; Türk-İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz 



ediyorum. 
 
15-22 NİSAN TURİZM HAFTASI…  
Silivri’miz tarihi, verimli toprakları, doğası ve kültürel imkânları bakımından bir sayfiye şehridir. Bu 
vesile ile sektörün tüm mensuplarının Turizm Haftasını kutluyorum.  
 
22 NİSAN DÜNYA KİTAP GÜNÜ 
Okuyan, düşünen, düşündüğünü tatbik edebilen tüm kitap dostu insanların Dünya Kitap Günü’nü 
kutluyorum. 
 
KUT’UL AMARE ZAFERİ’NİN 105. YIL DÖNÜMÜ  
29 Nisan Kutul Amare Zaferi’nin 105. yıl dönümünü kutluyor, zaferin şanlı komutanı Halil Kut Paşa ve 
tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.  
 
 
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI  
Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, Türk milletinin var olma- yok olma 
mücadelesinde kendi azim ve kararlılığıyla çözüme ulaşmasının en büyük örneklerinden birisidir. 
 
Büyük Atatürk, her şeyin bitti dendiği anda, bu büyük milletle her şeyin en iyi şekilde başarılacağına 
inanmış ve bundan daha da önemlisi bu gerçeği herkesin görmesini sağlamıştır.  
 
Bu tarihte TBMM açılmış ve egemenliğimiz tüm dünyaya ilan edilerek bağımsız Türkiye’nin temelleri 
atılmıştır.  
 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü dünya barışının simgesi olarak görülen çocuklara 
armağan etmiştir.  
 
Çocuklarımızı ülkesini, milletini seven, onlar için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek bizlere 
düşen görevlerdir. 
 
Bu vesile ile bütün çocuklarımızın ve Türk Ulusunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutluyor, başta Büyük Önderimiz olmak üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin egemenliği 
uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 
 
25 NİSAN VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ 
Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde görevli hekimlerimiz başta olmak üzere, tüm veteriner hekimlerinin 
günlerini kutluyor, meslek hayatlarında üstün başarılar diliyorum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Değerli Meclis Üyeleri 
Kıymetli Silivrili Hemşehrilerim… 
Ömrünü devletine ve milletine adayan Milliyetçi Hareket Partimizin kurucusu, büyük devlet ve dava 
insanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i vefatının 24'üncü yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.  
 
2 Nisan 1891’de vefat eden Türkçülük fikrinin önemli isimlerinden Ahmet Vefik Paşa’yı, 
 
5 Nisan 1900’de aramızdan ayrılan Gazi Osman Paşa’yı,  
 
10 Nisan 1950’de hayatını kaybeden Atatürk’ten sonraki ikinci ve son Mareşal Fevzi Çakmak’ı  
 
17 Nisan 1993’da Hakka uğurladığımız 8.Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı, 
 
19 Nisan 2015’te kaybettiğimiz Türkçe aşığı ve millet sevdalısı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nu, 
 
24 Nisan 1983’te vefat eden Türk milliyetçiliğinin kutup yıldızlarından Prof. Dr. Erol Güngör’ü,  
 
29 Nisan 1951’de hayatını kaybeden Doğu Türkistan mücadelesinin kahraman ismi Osman Batur’u,  
 
İsimlerini sayamadığım daha nice devlet, siyaset, ilim, kültür ve sanat insanlarını rahmetle anıyor, 
ülkemiz ve milletimiz adına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.  
 
 
 
“Biz göreve gelirken şeffaf, denetlenebilir, her kuruşun hesabının verilebilir olduğu adil bir yönetim 
vadetmiştik ve bunu gerçekleştiriyoruz.” 
 
“Bütçemizde yüzde 11.28’lik olumlu bir bütçe fazlası oldu. Silivri Belediyesi tarihinde ilk defa böyle bir 
tablo yaşanıyor. Bu tablo bize; Silivri Belediyesi’nin borcunun azaldığını, gelirlerinin artarak 
giderlerinin düştüğünü gösteriyor. Bu nedenle bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” 
 
“Komisyon üyelerinden biri, benim özel kalem müdürümü arayarak; belediye binasına alınan 
domates, salatalık, biber ve zeytin gibi ürünlerin nasıl alındığını ve faturalandırıldığını sorgulayabiliyor. 
Bu rahatsızlık verici bir konu gibi görülebilir ama aksine beni oldukça mutlu etti. Silivri Belediyesi'nin 
daha önceki yönetimlerine bakarak şu an bu soruların sorulabiliyor olmasını anlamlı buluyorum. 
Çünkü biz Silivri Belediyesi’ni harcamalara dair hiçbir sorunun sorulamadığı bir dönemdeyken 
devralıp, belediye başkanının yediği peynirin, zeytinin veya yapılan ikramların sorgulanabildiği bir 
döneme taşıdık. Bu durum da bunun açıkça ispatıdır. Bu vesileyle, bizden önceki özel kalem 
harcamalarıyla bizim dönemimize ait harcamaları tek tek karşılaştırma ihtiyacı hissettim. Bir sonraki 
toplantımızda bu rakamları tüm kamuoyuyla paylaşacağım. Bu konudaki hassasiyetleri için denetim 
komisyonuna teşekkür ederim.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 “Silivri Belediyesi olarak yükümlülüklerimizi yerine getirerek 2022 Ocak ayını beklemeden 9 ay 
önceden harçları sıfırlayacağız.”  
 
“Silivri Belediyesi ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisine, 
İstanbul’da uygulanan su indiriminden yararlanamayan ya da süresi dolan 33 köyle ilgili bir soru 
önergesi verdik. Sunduğumuz bu önerge; köylünün, çiftçinin, hayvancının ucuz su kullanması için 
hazırlandı. Fakat bu önerge ile ilgili mecliste çok ciddi tartışmalar yaşandı. İBB yönetimi, İSKİ tarifeler 
yönetmeliği ile konuyu çözebileceğine inanmamıza ve hukuken dayanaklar sunmamıza rağmen bu 
konunun TBMM’de çözülmesi gerektiğini, aksi halde zimmet çıkabileceğinden hareketle böyle bir yolu 
seçti. Cumhur İttifakı grubu, TBMM’ye su tarifelerinin de içerisinde olduğu çok kapsamlı bir Kırsal 
Mahalle Kanunu hazırladı. Silivri olarak biz de, İstanbul’da kırsal mahallesi bulunan ilçeler arasındayız. 
Yasaya göre; kırsal mahalleler önce ilçe meclislerinden geçer ve ardından 3 ay içerisinde İBB’de 
görüşülür. Bu görüşmelerle aldığımız karar kabul edilir, kısmen değişir ya da reddedilir. Eğer kabul 
edilirse, mahalleler kırsal mahalle hüviyeti kazanmış olur. Yasanın söylediği bir diğer önemli detay da, 
kanunun 2022 yılı Ocak ayında yürürlüğe girebileceği şeklinde. Özetle, biz Kırsal Mahalle Kanununu 
bugün çıkarsak, 2022’nin Ocak ayında yürürlüğe girecek.” 
 
“Kırsal mahallelerdeki harç sorunu neydi?  Köylerde yaşayan vatandaşlarımız kızına, oğluna bir ev 
yapacakken inşaat harcı ödüyorlardı. Şu an bu inşaat harçlarının sıfırlanması gündemimizde. Biz Silivri 
Belediyesi olarak hep ilklere imza atıyoruz. Onun için bir çalışma yapacağız ve bu çalışma Plan Bütçe 
Komisyonumuzda tartışılacak. Silivri Belediyesinin yükümlülüklerini yerine getirerek 2022 Ocak ayını 
beklemeden 9 ay önceden harçları sıfırlayacağız. Buna bütün meclis üyelerimizin de destek vereceğini 
umut ediyorum. Silivri’nin köylerinde, kırsalında yaşayan vatandaşlarımıza buradan müjdemiz olsun.” 
 
 
”Tekaüt amiraller tarafından kaleme alınan ve gecenin bir yarısı servis edilen bu bildiriyi şiddetle 
kınıyorum.” 
 
“Demokrasiye karşı yapılan her türlü söylemin ve eylemin karşısındayız. Milletin verdiği yetkiyi sadece 
milletin sandıkta geri alabileceğini geçmiş tecrübeler bizlere göstermiştir. Önceki yıllarda kalkışılan e-
muhtıra ya da 15 Temmuz benzeri girişimlerin bu milletin sinesinden geri döneceğini tekrar hatırlatıp, 
bu tip eylem ve söylemlerin Türk demokrasisine katacağı hiçbir şey olmadığını da buradan ifade 
etmek istiyorum.” 


