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Yılı Ekim Ayı Meclisi 3. Birleşimi 1. Oturumunda yaptığı konuşmalar 

Silivri’ye hizmet için görev üstlendiğimiz 5 yıllık sürenin üçüncü bütçesini görüş ve 

takdirlerinize sunacağız. Önceki bütçelerde olduğu gibi bu bütçenin de hazırlanmasında ve 

uygulanmasında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu 

bütçenin kabulüne katkı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen değerli meclis üyelerimize de 

ayrıca teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk yılda sizlere sunduğumuz “2020-2024 

Stratejik Plan” hedefleri doğrultusunda hazırladığımız 2020 yılı bütçemiz başarı ile 

uygulanmış, 9 aylık süresini geride bıraktığımız 2021 yılı bütçesi de uygulama sonuçlarına 

bakıldığında başarılı bir şekilde tamamlanacaktır. 2020 ve 2021 bütçelerimizin temel ilkesi, 

mali disiplini sağlamak ve israfı önleyerek tasarrufları ve gelirlerimizi artırmak olmuştur. 

Gerideki 2 bütçemiz değerlendirildiğinde bunda başarılı olunduğu görülecektir. Kaynakların 

doğru kullanılması, israftan kaçınma ve tasarrufa önem verilmesi ile hizmetlerde de bir 

aksaklık olmadan 2020 yılı bütçemizin % 11,28 oranında 33,7 milyon TL gelir fazlası vermiş 

olması bunun en güzel örneğidir. 2021 yılı bütçemizde yılın sonunda inşallah gelir fazlası ile 

sonuçlanacaktır. Müteahhitlik işlemlerinde kurum çıkarlarının gözetilmesi, alımların en uygun 

fiyatlarla yapılması, kiralama işlemlerinde piyasa şartlarına dikkat edilmesi, belediye 

mülklerinin kiralarının ve yıllarca ihmal edilmiş ecr-i misil bedellerinin reel rakamlara 

getirilmesi, Kent Bilgi Sistem taraması ile yapılan sorgulamalar kapsamında kayıt dışı mesken 

ve parsellerin sisteme dâhil edilmesi ve birçok alandaki titiz uygulamalar ile Silivri 

Belediyesinin gelirleri artırılmış ve daha çok hizmet etme imkânı yaratılmıştır.” 

“2021 YILINDA BORÇLANMAYA GİTMEDİK” 

Konuşmasında 2021 yılı içerisinde yapılan hizmetlere değinen Başkan Yılmaz, borçlanma 

yetkisi olmasına rağmen her hangi bir borçlanma yapılmadığına dikkat çekerek, “2021 yılında 

ilçemizin cadde ve sokaklarına 28.325 ton asfalt dökülmüş, 44.843 metrekare kaldırım, 

19.715 metrekare otomatik sulama, 32.370 metrekare çevre düzenlemesi, 18 Adet park- 

bahçe, 8 adet spor sahası yapılmıştır. Bunun yanı sıra, 54 adet çocuk oyun grubu, 227 adet 

spor aleti yenilendi. 15 adet park, 22 Adet cadde ve sokakta aydınlatma imalatı yapılmış, 

çöplerimiz, atık miktarı artmış olmasına rağmen düzenli bir şekilde toplanmış, cadde ve 

sokaklarımız her zaman temiz bir şekilde tutulmuştur. Tablomuz incelendiğinde gelir 

bütçemizin hem öngörüleni hem tahakkuk ve tahsilat tutarları ve oranlarında ki artışlar fark 



edilecektir. Burada dikkat çekici bir nokta da hizmetlerimizi bir eksilme olmaksızın, hatta 

artırarak sürdürürken herhangi bir borçlanmaya gidilmemiş olmasıdır. Vakti geldiğinde 

meclisimizden sembolik olarak borçlanma için yetki talep edecek olmamıza rağmen 2022 

yılında da, mücbir bir sebep doğmadığı takdirde borçlanmaya gidilmeyecektir.” dedi. 

“2022 YILI ATILIM VE YATIRIM YILI OLACAK” 

Yapılan çalışmalarla Silivri’nin İstanbul’un parlayan yıldızı olacağını ifade eden Başkan 

Yılmaz, “2022 yılı Silivri Belediyesi Bütçesi; “Atılım ve Yatırım Yılı” olarak adlandırdığımız 

bir anlayışla hazırlanmıştır. Denk bütçe hedefi ile hazırlanmış olan bütçemizin büyüklüğü bir 

önceki yıla göre % 32 oranında artarak 445 milyon TL olması öngörülmüştür. Bütçemiz 

hazırlanırken, yine cari harcamalarda azami ölçüde tasarrufa, yatırımlarda ise azami ölçüde 

artışlara yer verilmiştir. 2022 yılında hayata geçirmeyi ön gördüğümüz, sokak iyileştirmeleri, 

yeni park ve bahçeler, spor alanları, açık-kapalı Pazar yerleri, yeni yollar, sağlık tesisleri, 

Gençlik ve Kültür Merkezi, Kütüphane gibi birçok yatırım için belediyemizin çeşitli 

birimlerinin harcama kalemlerinde toplam 127.176.000,00.TL tutarında ödenek 

öngörülmüştür. 

“SİLİVRİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR” 

Konuşmasında “Bir konuya daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum.” diyen Başkan Yılmaz, 

“Silivri’yi marka kent yapma çaba ve gayretlerimiz her geçen meyvelerini vermeye başlamış 

ve Silivri’miz çekim merkezi haline gelmeye başlamıştır. Bu müspet gelişmeyi yıllar 

itibariyle verilen yeni yapı ruhsatlarının sayısının artışından görmek mümkündür. Buna göre 

2018 yılında 553, 2019 yılında 330, 2020 yılında 890, 2021 yılında 9 aylık bir dilimde 1.130 

adet yeni yapı ruhsatı vermişiz. Buradan çıkan sonuca göre Silivri her geçen gün büyüyor, 

gelişiyor ve cazibe merkezi haline gelerek İstanbul’un parlayan yıldızı oluyor.” İfadelerini 

kullanarak, 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçemiz Silivri’mize hayırlı uğurlu 

olmasını diliyorum.” dedi. 

 


