
06 Kasım 2021 – Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın Ortaköy Kapalı Pazar 

ve Etkinlik Alanı’nın açılış töreninde yaptığı konuşmalar 

“Silivri sadece çarşı meydanından, sahilden ibaret değildir. Ortaköy var, Gümüşyaka var, 

Danamandıra var, Seymen var, Kurfallı var. Hiç kimseyi ayırt etmeden bütüncül bir anlayışla 

Silivri’ye hizmet etmek durumundayız. Onun için bugün Ortaköy’e kazandırdığımız çok 

amaçlı etkinlik alanının, parkın, spor tesislerinin, kapalı pazar yerinin, birçok etkinliğin 

yapılabileceği alanımızın açılışındayız. Bunları yapmak, hayata geçirmek, konuşmaktan çok 

daha zordur. Bu hizmetleri yapabilme noktasında bizlere güç veren Eriş Yem ailesine, Cevat 

Eriş Bey’e, Ali ve İsmail Eriş Beyefendi’ye, Silivri’de Ortaköy’de yaşayan bütün 

vatandaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Biz Silivri’de iş, aş, istihdam oluşturan bütün 

sanayicilerimizin yanındayız. Onlara yokuş değil iniş olmak zorundayız. Bu hayırlar, 

hasenatlar hem nasip, hem de gönül işi. Gönlü güzel insanların Allah sayısını artırsın. 

Açılışını yaptığımız etkinlik alanının hemen arkasında, daha önceki Belediye Başkanımız 

Sayın Erdinç Tabak tarafından kaba inşaatı bitirilen bir binamız var. Bu binamızı da 

belediyemizin işleteceği bir huzurevi yapmayı planlamıştık. Bağışçısı hazırdı; Mustafa 

Salman ağabeyimiz. Protokolü ve anlaşmayı da yapmıştık. Lakin Mustafa Salman ağabeyimiz 

aramızdan ayrıldı. Kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum.  

Çok amaçlı etkinlik alanımızda pazarlarımız kurulacak, düğün, dernek, kına gecesi, asker 

eğlencesi, Cuma, bayram namazları kılınacak. Hemen alt tarafında yaklaşık 2.000 metrekare 

alanda Ortaköy için Millet Parkı diyelim; hanımefendilerin güzel vakit geçirebileceği, 

çocuklarımızın spor yapabileceği, ücretsiz internet erişiminin olacağı bir alanımız olacak. Biz 

Ortaköy’e, Silivri’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. 7/24 aşk ile yorulmadan çalışacağız. 

Ortaköy’de hükümetimiz ile yürüttüğümüz faaliyetler de var, İBB ile de. İSKİ’nin Ortaköy’de 

yapması gereken atık su faaliyetleri var. O yüzden merkezdeki bozuk yollara girmekte şuan 

bekliyoruz. Atık su faaliyetleri bittiğinde bozuk olan yollarımızın da asfaltlamasını yapacağız. 

Depremde hasar gören Sezin Öztaş okulumuz vardı. Çok kısa bir sürede yıkımı gerçekleşti. 

Şubat ayı içerisinde bu okulumuz eğitim-öğretime açılması hedefleniyor. Bu vesileyle Çevre 

ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Ortaköy 

stadımız çok kötü durumda ama amatör maçların oynanacağı ikinci bir stat olmadığı için 

Silivri’mizde, Ortaköy Stadımızdaki çalışmalara başlayamıyorduk. Değirmenköy Stadımız 

bittiğinde ve maçlar orada oynanmaya başlandığında, Ortaköy’deki stadın çehresini tepeden 



tırnağa yenileyerek örnek bir stat haline getireceğimizin müjdesini gençlerimize veriyorum. 

Ortaköy’de faaliyet gösteren sanayicilerimizin kesintisiz üretim yapabilmesi için Silivri 

Belediyesi olarak TEİAŞ ile görüştük. Hiç üzerimize vazife değilken, seyyar bir trafoyu 

altyapısını biz üstyapısını TEİAŞ yapıp sanayicilerimizin elektrik sorununu çözdük. 

Mahallemizde sosyal yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Orman yangınları nedeniyle buruk 

da olsa Börek Festivalimizi gerçekleştirdik.” 

 


