Değerli Meclis Üyeleri
Kıymetli Silivrili Hemşehrilerim.
Mart ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu ay içerisindeki bazı önemli gün ve haftalara değinerek ve bu ay içerisinde kaybettiğimiz mümtaz
şahsiyetleri anarak sözlerime başlamak istiyorum.
Öncelikle geride bıraktığımız Şubat ayı içerisinde, PKK terör örgütü tarafından haince katledilen tüm
şehitlerimize rahmet diliyorum.
•

Evet, 1-7 Mart tarihleri arası Deprem Haftası…

Deprem gerçeğini zihinlerimizden çıkarmadan gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini her fırsatta
söylüyoruz.
Silivri Belediyesi olarak çok yönlü bir çalışma içerisindeyiz. Bu vesile ile 2.oturumda “Depremle
Mücadele” adına yaptığımız çalışmaları hem sizlere hem kamuoyuna aktarmak istiyorum.
•
Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması demek, sağlıklı ve mutlu bir toplum
oluşturmak demektir. 1-7 Mart Yeşilay Haftasını kutluyor, her daim sağlıklı bir nesil temenni
ediyorum.
•
Hayatın tüm yükünü çeken kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor; sağlık,
huzur ve mutluluk diliyorum.
•
Teknolojinin tüm imkânlarını eğitim ve öğretim adına kullanan, yeni buluşlar için gayret eden
herkesin Bilim ve Teknoloji Haftasını kutluyorum.
•

10 Mart Çarşamba günü idrak edeceğimiz Miraç Kandilinizi şimdiden tebrik ediyorum.

•
12 Mart 1921 tarihinde TBMM’de kabul edilen İstiklal Marşımızın 100’üncü yılını kutluyor ve
vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyorum.
•
Pandemi döneminde fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı
tebrik ediyorum.
•
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum.
•
Baharın müjdecisi, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar uzanan Büyük Türk Coğrafyamızın 21
Mart Nevruz Bayramını kutluyorum.
•
Yine 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde; bu dünyaya samimiyet, mutluluk
ve güzellik katan tüm yavrularımıza kardeşlerimize teşekkürlerimi iletiyorum.
•
29 Mart-4 Nisan Kütüphane Haftasını kutluyor, herkesi kitap okuma alışkanlığına davet
ediyorum.
•

Tiyatro camiasının ve sanatseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü kutluyorum.

Bu ay içerisinde aramızdan ayrılan;
Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Ömer Seyfettin’i,
“Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez” diyen Azerbaycan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Mehmet Emin
Resulzade’yi,
Büyük dava ve fikir adamı Galip Erdem’i,
“Milletin yarısı, kadınlardır. Onlar hayat ve faaliyetten uzak kalırlarsa, milletin hayat ve faaliyeti de
yarım kalır” diyen tarih ve siyaset adamı Yusuf Akçura’yı,
Hürriyet kahramanı Talat Paşa’yı,
Büyük dava adamları Deniz Bölükbaşı, Süleyman Özmen ve Fikri Arıkan’ı,
Büyük Birlik Partisi’nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcoğlu’nu,
Büyük Halk Ozanımız Aşık Veysel’i,
Değerli sanat insanları Halit Akçatepe ve Müslüm Gürses’i,
31 Mart 2016 tarihinde PKK’lı teröristlerin hain saldırısı ile kaybettiğimiz Silivrili Şehidimiz Emre
Sarıtaş’ı,
İsimlerini sayamadığım bütün fikir, sanat, siyaset ve devlet adamlarını rahmetle anıyor, ülkemiz ve
milletimiz adına yaptıkları hizmetler için teşekkürlerimi sunuyorum.

“Belediye kasasından tek kuruş çıkmadan, hiçbir borçlanma yapmadan 51 adet hibe araç aldık. Aynı
şekilde 16 araç daha alacağız. Toplam 67 aracı hizmet filomuza kazandırarak, görevi devraldığımızdaki
filomuzu yüzde 100 artırmış oluyoruz” “Süheyl bey konuşmasında; ‘Fakirlik, fukaralık, ekonomik
şartlar o kadar ağırlaştı ki Silivri Belediye Başkanı da aşevi açmak zorunda kaldı.’ dedi. Esasında bu
zorunluluk daha önceki yönetimin de zorunluluğuydu. Çünkü Türk-İslam kültüründe yardımlaşma ve
dayanışma geleneği vardır. Bu gelenek, evet bizim zorunluluğumuzdur. İki yılda burada fakir, aç,
düşkün, yetim, yolda kalan, evinde yemek yapamayan yaş almışlarımızın sayısı artmadı. Biz bunu
böyle görüyoruz. Selçuklu döneminde kervansaraylar vardı. Yolda kalanlar yemek yerdi, konaklarlardı.
Osmanlı döneminde bu amaçla imarethaneler vardı. Biz de bu kapsamda Eruslu ailesiyle Silivri’de
yaşayan garibi, gurebayı, düşkünü, yolda kalanı, evinde yemek yapamayacak yaşlanmış büyüklerimizi
düşünerek günde 500 kişilik yemek çıkaran bir aşevini hayata geçirdik. Silivri’de sosyal belediyeciliğe
çok büyük katkı sunacağını da belirterek emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” “Fen İşleri,
Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 870 km2 bir alanda hizmet veriyor olması ve sosyal
belediyecilik anlayışı ile bazı hizmetleri ihale etmekten çok, kendi kaynak ve imkânlarımızla daha
ucuza, daha verimli ve etkin yapabilmek amacıyla 16 adet kamyon satın almayı düşünüyoruz. Bu
araçlar 5-5,5 milyon liraya tekabül edecek. Kimse merak etmesin borçlanmayacağız, hiçbir kredi
kullanmadan, faiz ödemeden belediyemizin kasasından peşin para ile alacağız. 5 yılda ödeyeceğimiz
kira bedeline, bu araçları belediyemizin bünyesine katmış olacağız. Biz göreve geldiğimizde araç
sayımız 91’di. Bunun bir kısmı ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Biz belediye kasasından tek kuruş
çıkmadan 51 adet hibe araç aldık. Alacağımız 16 araçla birlikte 67 aracı hizmet filomuza kazandırmış
olacağız. Böylelikle araç sayımızı yüzde 100 oranında artırmış olacağız.” “Pandemi sürecinde
ihtiyacımız olan en önemli malzemeler maske ve dezenfektandı. Sadece pandeminin ilk döneminde 1-

2 ton dezenfektan satın aldık. Onun dışında bu tarz ürünlere Silivri Belediyesi tek kuruş ödemedi. Bu
kapsamda hayır hasenat sahipleri oldu. AK Parti Belediye Meclis Üyemiz Sayın Sefer Ölçer 1,500 kg
dezenfektan desteğinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyemiz Sayın Gökalp
Kalaycı’nın yüklü miktarda maske ve eldiven desteği oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum.” “Silivri’yi
doğal afetlerde dirençli kılabilmek ve mücadele etmek adına Ocak ayı içerisinde Afet Koordinasyon
Merkezimizin açılışını yapmıştık. 13 Şubat gecesi ile 17 Şubat arasında yoğun bir kar yağışına maruz
kaldık. Silivri Kaymakamımızın, Silivri Belediye Başkanının, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü yetkilisinin,
İBB Yol Bakım Daire Başkanlığı yetkilisinin ve diğer kamu kurumlarının da içerisinde olduğu bir karla
mücadele toplantısı yaptık. Görev bölümleri yapıldı. 475 personel ve 100 aracımızla 7/24 görevimizin
başında olduk. Almış olduğumuz tedbirler ve koordineli olarak yürütmüş olduğumuz çalışmalar
neticesinde herhangi bir mağduriyet yaşamadık. Gerçekten yüzümüzün akı ile çıktığımız bir karla
mücadele çalışması oldu. Silivri Afet Koordinasyon Merkezimizden sevk ve idare ettiğimiz karla
mücadele çalışmalarımızda, başta mesai arkadaşlarımız olmak üzere Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü
ekiplerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum.” “Kurumumuz
bünyesinde ‘Bir ağaç bin nefestir’ diyerek ağaç dikme seferberliği başlattık. Yaklaşık 2 ayda 2.500 adet
ağaç dikmeyi hedeflemiştik. Orman Bölge Müdürlüğümüzün Lüleburgaz’daki fidanlığı ile görüştük.
Oradaki sökülmesi zor olan ağaçları ekipman temin ederek söktük. 2.500 ağaç hedeflemişken, 35
mahallemizdeki parklarda olmak üzere ilçe genelinde toplam 4.000 adet ağaç diktik. Bu arada daha
önceki yönetimler döneminde dikilen ağaç sayısının 4.000’i bulmadığını da öğrendik. Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Abelya, Ihlamur, Akçaağaç, Akuba, Ardıç, Badem, Ceviz, Çınar,
Ihlamur, Akasya ve Dut gibi birçok çeşit ağacın dikimini gerçekleştirdik. Ayrıca karbon salınımı yapan
sanayi kuruluşlarının ağaç dikme zorunluluğu var. 2 yıllık bakım ve giderleri onlara ait olmak üzere
Siemens ile Silivri’de 100 dönümlük bir koru oluşturmak için planlama yaptık. Yine Silivri’de faaliyet
gösteren Seluz Kimya firmasının da ağaçlandırma ile ilgili bizlere talepleri oldu.” “İstanbul’da görmeyi
hiç arzulamadığımız görüntüler ortaya çıktı. Bunu çok geniş kapsamlı değerlendirmek gerekir. Bu gibi
temizlik hizmetlerinin aksatılmaması, grev yapan arkadaşlarımızın her ne kadar hakları olsa da bu
aksayan hizmetleri yerine getirmeye çalışan İBB yetkililerine ve orada yaşayan vatandaşlara grev kırıcı
gözüyle bakmalarını da çok doğru bulmuyorum. Orada çöplerin birikmesi bizim çocuklarımızın
hastalanmasına sebep olabilir, çöp sızıntı suyu kolera gibi hastalıklara sebep olabilir.” “EZGİ A.Ş
bünyesinde olup belediyemizin farklı birimlerinde çalışan 774 işçi için, belediyemizin üyesi bulunduğu
Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) ile Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş
müzakereleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında 1 yıl süreli ‘Toplu
İş Sözleşmesi’ imzalanmıştır. Belediyemizin mali imkânları ve hizmetlerin yerine getirilmesi gerekliliği
de dikkate alınarak imzalanan toplu sözleşmemiz ile birlikte; 103,04 TL/Gün – 3.091.20 TL/Ay olan en
düşük ücret, %27,38 artışla 131,25 TL/Gün – 3.937.50 TL/Ay’a yükseltilmiştir. Yani %27,38 bir artış
gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Değişik oranlarda yapılan ücret ve sosyal yardımlardaki zamlar ile
ortalama giydirilmiş ücret; 4,275,17 TL/Ay iken, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 4.849,28 TL/Ay
oluyor. 1 Temmuz 2021’den geçerli olmak üzere de 5.114.96 TL’ye yükseltilmiş olacak. 2020 yılı asgari
ücret günlük brüt yevmiyesi 98,10 TL iken, çalışanlarımıza verilen en düşük günlük brüt yevmiye
103,04 TL idi. 103,04 TL (brüt) günlük yevmiye alan çalışanımızın eline geçen 2.506.52 TL, yemek
ücreti dâhil alanlar ise 2.753.28 TL. 2021 yılı asgari ücret günlük brüt yevmiye 119,25 TL olarak
açıklanırken, çalışanlarımıza taban olarak 125,00TL günlük brüt yevmiye belirleyip üzerine %5 zam
ekleyerek verdiğimiz en düşük günlük yevmiye 131,25 TL olmuştur. 125,00 TL (brüt) günlük yevmiye
alan çalışanımızın eline geçen 2.977,82 TL, yemek ücreti dâhil alanlar ise 3.243.17 TL. 131,25 TL (brüt)
günlük yevmiye alan çalışanımız eline geçen 3.111.86 TL, yemek ücreti dâhil alanlar ise 3.377.22 TL.
TEMMUZ AYINDA 2.ZAM YAPILACAK Bu arada belediyemiz bünyesinde günlük brüt yevmiyesi 131,25
TL altında çalışan 532 çalışanımızın bulunmakta olduğunu ifade edeyim. Günlük yevmiyesi 131,25 TL
üzerinde olan çalışanlarımıza % 6 ile %7 oranında artış yapılmıştır. Bu düzenleme ile aynı işi yapan

çalışanlarımızın arasında önceki dönemde esasında adil olmayan, kabul edilemeyecek bir makastı, o
makası da o farklılıkları yüksek oranda kapattığımızı düşünüyoruz bu düzenlemede. Bu artışlar
bölgemizdeki belediyelerde sadece 1 yılı kapsar iken Belediyemizde sadece I. Altı ay için yapılmış olup
II. Altı ay için de ayrıca tüm şirket personelimize % 6 oranında artış yapılacaktır. Belediyemiz
uhdesinde olan şirkette istihdam edilen 774 çalışanımızın 2020 yılı maliyeti belediyemize
50.898.672.95 TL iken, yetkili sendika ile yaptığımız yeni Toplu İş Sözleşmemizde gerçekleştirdiğimiz
artış ile birlikte maliyet yıllık 8.895.500,89 TL artarak 2021 yılı maliyeti 59.794.173.83 TL olmuş ve
toplamda %17,48 oranında belediyemizin işçi maliyetlerinde bir artış söz konusu olmuştur.” “Bizim
hiç kimseye baskımız da yönlendirmemiz de yok. Mevcut sendika yetkilileri işçilerimize sağladığımız
imkânlar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, geçmiş yıllara ait biriken tazminat ve ikramiyelerin
ödenmesinden dolayı bizlere teşekkür ettiler.”

