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Yılı Aralık Ayı Meclisi 2. Birleşimi 1. Oturumunda yaptığı konuşmalar 

“Göreve geldiğim ilk günden beri Silivri’deki verimli arazilerin bizlere miras değil namus 

emaneti olduğunu ve görev sürem boyunca tarım, orman ve hazine arazilerine inşa edilen 

kaçak yapılarla mücadele edeceğimi söyledim. Tabi bunu söylerken 2017 yılından önce yapı 

kayıt belgesini almış, çıkan yasa ile yerini resmileştirmiş yapıları bir kenara bırakıyorum. 

2017 yılından sonra yapılan kaçak yapıları ise kartvizitinde ne yazarsa yazsın, abisi, amcası, 

dayısı kim olursa olsun, kişiye, kuruma, siyaseten mevkiine, makamına bakmaksızın 

tamamını yıkacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyorum. Özellikle muhtarlarımızdan ve 

Silivri halkından bu konuda destek istiyorum. Gelin kaçak yapıları belediyemize ihbar edin. 

Buralara tuğla getirilirken, çimento getirilirken bize ihbarda bulunun. İhbarda bulunduğunuz 

yapı kaçak bir yapı ise ve bunu yıkmıyorsam gelin benim yakama yapışın. Şunu da 

belirteyim; ben bu binaları yıkarken için acıyor. Yazık günah buralara milli servet harcanıyor. 

Ancak biz bunları yıkmazsak, bu yapıların önüne geçmezsek Silivri; 20 yıl sonra içinden 

çıkılmaz, gettolaşmış, kimin nerede yaşadığı belli olmayan ve suç oranının en fazla arttığı ilçe 

haline gelebilir. Ayrıca bu yapılar ilçemizin tarım potansiyeline de çok ciddi zararlar veriyor. 

10.000 kaçak yapı 10’ar dönümden 100.000 dönüm tarım arazisinin tarımdan koparılması 

demek. Siz gideceksiniz 10 TL’lik imarlı yeri değil 1 TL’lik tarım arazisini satın alacaksınız, 

üzerine bir gecekondu yapacaksınız, hafta sonu mangalınızı yakacaksınız; buğday, arpa, 

ayçiçeği ekmeyeceksiniz, üretim yapmayacaksınız ve şehrin sosyokültürel yapısını 

darmaduman edeceksiniz! Ben buna müsaade etmem arkadaşlar. Siyaseten bana neye mâl 

olursa olsun, Türkiye’de yaşayan bir vatandaş olarak, bu ülkeye olan vatandaşlık borcumu 

ödemek durumundayım. 

İstanbul Valiliği ile beraber Silivri’de tehlike arz eden ve madde bağımlılarının mesken 

tuttuğu 87 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Hazine, orman ve tarım arazilerine 

yapılan kaçak yapılarda ise; 2019 yılında 29 adet, 2020 yılında 147 adet, 2021 yılında 210 

adet olmak üzere toplam 386 adet yapıya yıkım işlemi uyguladık. Bu kaçak yapıların hiçbir 

tanesi normal ev değil arkadaşlar. Yani insanları evsiz, barksız bırakmak gibi bir durum söz 

konusu değil. Hepsi bağ evi, hobi evi, insanların hafta sonunu geçirmeyi planladıkları keyfi 

yapılar. Şunu da belirteyim ki bu kaçak yapılar bize çok ciddi bir iş yükü oluşturuyor. Buraya 

zabıta, araç, iş makinesi veriyoruz. Bunların mazotu, mesaisi, enkazların kaldırılması hepsi 



belediyeye mali külfet. Ben tekrar altını çizmek istiyorum; bu topraklarda hepimizin hakkı 

var. Biz her bir tarım arazisinin üzerine villa, bağ evi, yazlık evi yaparsak yarın ne yiyecek 

ekmek bulabiliriz ne de gıda tedarikinde başarılı olabiliriz. Silivri hepimizin, Türkiye 

hepimizin!” 

 

“Silivri Belediyesi olarak tarım faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. 2021 yılında 500 

dönüm ayçiçek, 1.000 dönüm arpa, 500 dönüm buğday, 75 dönüm silajlık mısır, 100 dönüm 

alana da atalık sebze, meyve fidesi ektik. Üreticilerimize 400 ton sertifikalı tohumluk arpa ve 

1.000 paket 500’er kiloluk mısır silajı dağıttık. 50.000 ailemize 10.000 teneke ayçiçek yağının 

dağıtımına da bu hafta içerisinde başlayacağız. 2022 yılı içerisinde; 1.500 dönüm arpa, 350 

dönüm yem bezelyesi, 1.000 dönüm ayçiçek, 250 dönüm silajlık mısır ekip, 500 dönümü de 

kavun ve bamya yeri olarak bütün her şeyini hazırlayıp genç ve kadın çiftçimize vereceğiz. 

Böylece 3.500 dönüm arazide zirai faaliyetimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu yıl ilk defa yem 

bezelyesi ekimi yapıldı. Yem bezelyesi aynı yonca otu gibi bir ot. Yulafla ya da arpa ile 

beraber karışık ekiliyor. Sonrasında da biçilip, saman yapılıp besin değeri ve protein değeri 

son derece yüksek bir kaba yem elde ediliyor. Önümüzdeki yıl 25.000 balya yem 

bezelyesinden elde ettiğimiz kaba yemi çiftçimiz ile paylaşacağız. 75.000 balya da saman 

dağıtmayı hedefliyoruz. Yani 2022 yılında ürettiğimiz 100.000 balya samanı çiftçilerimiz ile 

paylaşacağız. Tabi biz bunları yaparken birçok kurumla, birçok şirketle birlikte yapıyoruz. Şu 

ana kadar Silivri Belediyesi ekip biçtiği projelerde hiçbir tohuma para ödemedi. Tohum 

firmaları Silivri Belediyesine hibe tohum vermek için adeta yarışıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz 

dönem Seymen marka tohumu kendi arazilerimizde ekip, biçip üreticilerimize dağıtmıştık. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Seymen marka tohumdan yanılmıyorsam 

35 milyon TL’lik bir satın alma yaparak Ankara’daki çiftçilere dağıttı. Silivri Belediyesi 

yaptığı çalışmalarla öncü, önder olmaya devam ediyor. 

Tarımsal ve hayvansal üretim projelerimizde bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza, sizlerin 

ve bizleri ekranlarında takip eden Silivrili hemşehrilerimizin huzurunda teşekkür etmek 

istiyorum: Çiftçiye Tohum Desteği Projemize; tohum hibesi, hasattan elde edilen mahsulün 

selektörde temizliği, paketlenmesi ve sertifika işlemi gibi çalışmalarla destek olan, bu projede 

en büyük paydaşımız Sarı Tohumculuk Firmasından İbrahim Toruk ve Emre Sarı’ya, 

geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz buğday ekiminde ihtiyacımız olan 10 ton buğday 

tohumunun tamamını ücretsiz karşılayan ve ayrıca elde ettiğimiz mahsulün yarısını en üst 



fiyattan satın alan, bu yıl aynı şekilde 10 ton buğday tohumunu belediyemize hibe ederek 

destek olan “13 Yıldız Tohumculuk” Firmasına, buğday hasadından geriye kalan mahsulü en 

üst fiyattan satın alıp projemize destek olan Göksular Un Fabrikasına, işlediğimiz tarlaların 

toprak hazırlığını yaparken bize destek olan ve desteği sırasında arızalanan tarım aletinin 

tamirini dahi kendisi yapan Selimpaşalı Asım Erkan’a, Selimpaşa Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifine, Fenerköy Kooperatifi Üyeleri Mert Esen’e, Zeki Yılmaz’a, Alipaşalı 

çiftçilerimizden Cem Anıl’a, Gazitepeli çiftçilerimizden Erkan Çetingöz’e, kendi tarlasına 

işlem yaparken bizim tarlamıza da yardım eden Eray Özkök’e, Recep Soydan’a, Aygören 

Atınç’a, yine hasat zamanı biçme işleminde destek veren Gümüşyakalı çiftçilerimizden Hakan 

Ölçer’e Hasan Yılmaz’a, Kavaklılı çiftçilerimizden Oğuz Eken’e, Küçükkılıçlılı 

çiftçilerimizden Sinan Öztürk’e, Fenerköy Kooperatifine, samanların bağlanmasında Alipaşalı 

çiftçimiz Bülent Oral’a, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırmak için saman bağışında 

bulunan CHP’li meclis üyelerimiz Melih Yıldız’a, Ersin Taşkın’a, Gençlik Kolları Başkanı 

Metehan Gürsu’ya, Eski Meclis Üyemiz Mümin Koçoğlu’na, Alipaşa’dan Nevzat Gürsu’ya, 

Süleyman Gençoğlu’na, Fenerköy’den Bahattin Kaptan’a, Zeki Yılmaz’a, Mert Esen’e, 

Turgay Sakarya’ya, Sebahattin Kaptan’a ve Muharrem Eren’e, gübre ve ilaç desteği için Genç 

Ziraat sahibi Süleyman Gençoğlu’na, Tarımsan Ticaret sahibi Onay Hanım ve Erdoğan 

Ataç’a, BizdenSize Marketimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere 15 dönüm 

soğan ekip bağışlayan ve önümüzdeki yıl 30 dönüm fasulye ekeceklerini belirten Cem Atuk 

ile Ertan Bircan’a, ayçiçek yağı üretiminde, tohum konusunda en büyük destekçilerimiz 

Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu’na, Yağlı Tohumlar Tarım Satış 

Kooperatifi Başkanımız Turgay Sakarya’ya, yağ tenekeleri noktasında Sarten Ambalaj’a, 

Antalya Yağ Firmasına, Taşkent Yem Bezelyesi ve Boldi Otluk Arpası Projemizin tohum 

ihtiyacını karşılayan Ekmen Tarım’a, tarım aletleri sayımızın her geçen gün artmasına katkı 

sunan Güngör Tarım sahibi Yüksel Göngör’e ve Feze Tarım sahibi Eren Ağaoğlu’na 

belediyemize tarımsal hizmet noktasında yapmış oldukları katkılardan dolayı Silivrili 

hemşehrilerim adına teşekkür ederim.” 

 

“”de etkili olan şiddetli lodos ile sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bu süreç bize Silivri’de hizmete 

açtığımız Afet Koordinasyon Merkezimizin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdi. 

İçişleri Bakanlığımıza bağlı bir kurum olan AFAD, Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın 

taleplerini almak üzere ilçemize yetkililerini yolladı. Gönderilen üç yetkili vatandaşlarımızdan 

toplam 275 adet şikâyet aldı. Bu şikâyetlerin tamamı değerlendirildi ve AFAD’ın 



koordinatörlüğünde lodostan olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza 1.500 TL ila 6.000 TL 

arasında nakdi yardım yapılacak. Ben bu vesile ile afetle mücadelede aldığı hızlı aksiyon ve 

başarılı çalışmalar için hem İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya hem de AFAD’a 

teşekkür ediyorum.  

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu Silivri’de misafir ettik. Muhtarlarımız ve güvenlik 

birimlerimiz ile bir toplantı gerçekleştiren Sayın Bakanımız, özellikle muhtarlarımızın 

Silivri’de yapılması gerekenlerle ilgili taleplerini aldı. Bu toplantıda alınan bazı kararları 

sizlerle paylaşmak istiyorum: Değirmenköylü muhtarlarımızdan bir 112 Acil Servis İstasyonu 

talebi geldi. Biz Silivri Belediyesi olarak muhtarlarımıza bir yer tahsisine hazır olduğumuzu 

söyledik. Bu konuda gerekli görüşmeleri yaptık ve ilgili kurumlardan haber bekliyoruz. 

Silivri’de haftada bir gün doktorun gitmediği tek köy Gazitepe. Bu konuda muhtarlarımızın 

bir serzenişi oldu. Sağlık İl Müdürümüz çok kısa sürede yapacakları bir hekim 

görevlendirmesi ile bu sorunu çözeceklerini ifade etti. Biz de Gazitepe’deki sağlık evinin 

tadilatını ve yenilemesini bitirme aşamasına geldik. İnşallah yeni doktorumuz ve yenilenen 

sağlık evimiz ile vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını 

sağlayacağız. 9 kilometrelik Kadıköy-Akören yoluna karayolları standardında çift şerit ve çift 

kat sıcak asfalt yapılması konusunda Bakan Bey’in talimatları oldu. Bunun üzerine 

Karayolları Bölge Müdürümüz, bölge muhtarlarımız ve belediye ekiplerimiz bölgede keşifler 

yaptı. Burada sıcak asfalt çalışmaları kısa bir süre içerisinde başlayacak. Yine Semizkumlar 

Mahallemizde D-100 karayolunun iki yanındaki 1,2 kilometrelik yan yollarda keşifler yapıldı. 

Bu yollarda da sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek. Gümüşyaka ve Semizkumlar 

muhtarlarımız yaz aylarında karakolların personel ve araç sayılarının yeterli olmadığını 

söyleyerek bu konuda bir artış talebinde bulundular. Bu talep üzerine bölgeye ilave personel 

ve ilave araçlar gönderildi. Yine belde muhtarlarımızdan gece bekçisi talebi geldi. Sayın 

Bakan, İl Emniyet Müdürümüze 12 bekçinin beldelere gönderilmesi talimatı verdi. Silivri 

Limanımızın içerisine bir Sahil Güvenlik İlçe Müdürlüğü kurulması konusunda mutabakat 

sağlandı. En yakını Marmara Ereğlisi ve Gürpınar’da vardı. Silivri’deki müdürlük tam orta 

noktada bulunacak. Silivri Belediyesi olarak yer tespitini yaptık ve buranın yapımının hızlı bir 

şekilde başlayacağını düşünüyoruz. Toplantıda Silivri’nin girişini kilitleyen trafik kontrol 

merkezinin Kınalı mevkiine taşınması konusunda karar alındı. Bölgede gerekli çalışmalar 

yapılıyor. Bu sayede Silivri’nin merkezinde yaşanan trafik çilesine son vermiş olacağız. 

Çayırdere, Sayalar ve Danamandıra’daki köylerimizin mülkiyet probleminin çözümü 



noktasında istişarelerde bulunduk. Toplantının üzerinden bir hafta bile geçmeden İçişleri 

Bakanlığımızın kontrolörleri geldiler. Bölgede incelemeler yaptık ve problemleri netleştirdik. 

Mülkiyet problemi yaşayan köylerde yaşanan bu sorunu çözmek adına startı verdik. Ben bu 

sorunun çok kısa bir zamanda çözüleceğine inanıyorum.” 

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Örnek 

Köy Projesinin dört ayaklı yapılmasına karar verildi. Birincisi Seymen’de bulunan köyün 

yağmur suyu kanalları, atık suları, arıtmaları, yolları, tretuvarları yani altyapı ve üst yapı 

noktasında ne eksiği varsa onların giderilmesi, ikinci ayağı bölgedeki yerleşim alanında tarihi 

eserlerimiz, kültürel bir mirasımız varsa onların restorasyonu ve tekrar gün yüzüne 

çıkarılması, üçüncü ayağı bölgede üretimin gelişmesi adına tarımla iştigal eden özellikle 

kadın ve genç çiftçilerimizin desteklenmesi ile ilgili projeler, dördüncü ayağı da şehrin kültür, 

sanat, spor ve sosyal hayatının canlandırılması ile ilgili faaliyetler olacak. Anıtlar Kurulundaki 

işlerin hassas ve titizlikle ilerletildiğini bildiğimiz için buraya 5 yıl süreli bir tahsis uyguladık. 

Ama ben yine de bu projenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görev süresi dolmadan hızlı 

bir şekilde biteceğini umut ediyorum. Silivri’ye İBB eliyle yapılacak bütün iş ve işlemlerde 

bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliği içerisinde olmaya ve süreçlere katkı 

sunmaya devam edeceğiz. 

Göreve geldiğimiz ilk günden beri İBB’nin Silivri’mize yapacağı yatırımlarla ilgili her zaman 

ön açıcı ve yol gösterici olduk. Çoğu zaman yatırımlarla ilgili bir talep gelmeden, aksine biz 

talepkâr olarak Silivri’ye İBB eliyle yapılması gerekenler noktasında büyük bir çaba sarf ettik. 

Sayın Ekrem İmamoğlu’nun çocuklarımızın okul öncesi eğitimi için çok önemsediğim, 

hanımefendilerin istihdama katılması noktasında da çok anlamlı bulduğum kreş projesi ile 

alakalı bu meclis çatısı altında çok hızlı bir şekilde dört adet kreşin yer tahsisini yaptık. Yani 

kreşlere yer tahsisi konusunda İBB’ye hiçbir zorluk çıkarmadık. Yeni Mahalle ve 

Selimpaşa’daki kreşlerimiz hızlı bir şekilde yapıldı. Fiyatlardan memnun olmayan, indirim 

isteyen, tamamen ücretsiz olmasını isteyen anneler olmasına rağmen bu kreşlerle ilgili 

memnuniyet oranının memnuniyetsizlik oranından daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Yer 

tahsislerinde ‘1 yıl süre içerisinde inşaat başlamalı’ şartına ve Gümüşyaka ile Değirmenköy 

kreşlerinin bu süre içinde yapımı başlamamasına rağmen İBB’yi motive etmek adına tahsisin 

iptalini yapmadık. Daha sonra İBB yetkililerinin Değirmenköy’de kreş ihtiyacı olmadığı 

yönündeki tespitlerinin ardından bu tahsisi iptal ettik. İBB’nin Gümüşyaka’daki kreşin tahsis 

süresinin uzatılması talebinin ardından ise buradaki tahsis süresini 1 yıl daha uzattık. Bu 



tahsis sürecinin üzerinden 6 ay gibi bir süre geçmesine rağmen bölgede hâlâ bir çalışma 

başlatılmadı ancak İBB ile yaptığımız görüşmelerde kreş projesiyle ilgili sponsorun 

bulunduğunu ve yakın zamanda inşaatın başlanacağını bizlere ilettiler. Silivri Belediyesi 

olarak bu projeyi yakından takip etmeye devam edeceğiz. 

İBB Meclisindeki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığım konuşmanın ardından İBB CHP Grup 

Başkanvekili Doğan Subaşı, benim yaptığım konuşmaya cevaben kreşlerle ilgili dört tane yer 

tahsisi yaptığımızı ancak engelli koordinasyon merkezinin tahsisi noktasında Silivri 

Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmadığımızı söyledi. Tavsiye ettiğimiz yerlerden 

birinin erişime uygun olmadığını ve yazı yazmalarına rağmen yer tahsisini 

gerçekleştirmediğimizi ifade etti. Ben bu konu ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak istiyorum: 

İSTAÇ Genel Müdürü rahmetli Mustafa Canlı ile Gümüşyaka’daki kreşin temel atma günüyle 

alakalı görüştüğümüz sıralarda İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ziyaretime 

geldiler. Dediler ki; Başkanım bu kreşi yaparız ama şu an hazır olan bir bütçeyi gelin engelli 

çocuklar için, engelli yaşam merkezi için kullanalım. Bunun üzerine Mustafa Canlı ile bir 

toplantı yaptık ve kreşi biraz erteleyip engelli yaşam merkezinin yapılması için bir 

mutabakata vardık. İSTAÇ’ın Genel Müdürüne şu an bağışçı bir aile ile yaptığımız ve 

bittiğinde İstanbul’daki en özel, en kompleks Engelsiz Yaşam Merkezi olacak merkezimizin 

bulunduğu araziyi gezdirdik. Tabi bu arazi o dönem boştu ve herhangi bir proje 

planlanmıyordu. Burayı kendilerine tahsis edeceğimizi söyledik ve açık çek verdik. Yapılan 

görüşmelerden sonra çok uzun süreler geçmesine rağmen İBB tarafından hiçbir adım atılmadı. 

Biz bu bölgeye engelsiz yaşam merkezimizi yapmaya başladıktan sonra Genel Sekreter 

Şengül Hanım beni ziyaret ederek bölgeye yapmayı planladıkları engelli koordinasyon 

merkezi için hemen harekete geçmek istediklerini ifade ettiler. Bunun üzerine Başkan 

Yardımcım Emre Hanım ve Şengül Hanım ikinci bir engelli koordinasyon merkezinin yapımı 

için Silivri’de tahsis edebileceğimiz yerleri gezdiler. Rumeli Üniversitesinin altında bir araziyi 

beğendiler. Bunun ardından bize konuyla alakalı İBB tarafından bir yazı geldikten sonra biz 

de şunları söyledik: Birincisi tahsis yapabilmemiz için bir projeniz var mı, yani buraya ne 

yapmayı düşünüyorsunuz? İkincisi projenin başlama tarihi nedir? Üçüncüsü engelli 

koordinasyon merkezinin bitiş süresi ne olacak? Bunların cevaplarını bize bildirin ve yer 

tahsisini hemen yapalım dedik. Benim İBB’deki bütçe görüşmelerinde yaptığım konuşmaya 

kadar bu konu ile ilgili hiçbir cevap, hiçbir konuşma tarafımıza iletilmedi. Daha sonra Yavuz 

Saltık ile mesajlaştık ve kendisi bana bu işin hemen çözebilmek için özel kalemlerimizin 



pazartesi gününe bir randevu ayarlamasını söyledi. Pazartesi günü geçti, salı günü Yavuz 

Bey’e cebinden ulaşamadık. Özel kalemim kendisinin özel kalemine Silivri Belediye Başkanı 

olarak görüşme talep ettiğimi bildirmesine rağmen bir dönüş olmadı. 1 Aralık tarihinde de 

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı imzalı bir yazı geldi. Gelen yazıda Silivri 

Belediyesinden daha önce talep ettikleri engelli koordinasyon merkezi için yer tahsisine gerek 

kalmadığı bildiriliyordu. Ben bu konuda söyleyecek söz bulamıyorum ve konuyla ilgili takdiri 

kamuoyuna bırakıyorum. Ekrem Bey’in ‘İlçe belediye başkanı iken bana yaşatılanları ben şu 

anki belediye başkanı arkadaşlarıma yaşatmayacağım’ sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz 

böyle bir süreç yaşamamıza rağmen İBB’nin Örnek Köy Projesi için bugün yer tahsisinde 

bulunuyoruz. Biz İBB’ye kendilerinin yaptığı gibi tahsis talebiniz uygun görülmemiştir, 

Silivri Belediyesi olarak burayı size tahsis etmiyoruz diyebilirdik. Ama biz ne yaptık? 

İBB’nin kızgınlıkla ve öfkeyle verdiği iptal kararının ardından bugün Seymen’de tarihi ve 

kültürel mirasın canlanması için Örnek Köy Projesi ile ilgili kendilerine yer tahsisi yapıyoruz. 

Bundan sonra da tahsislerimize devam edeceğiz. Yeter ki Silivri’ye hizmet etmek için 

niyetleri olsun.” 

 

 

 


