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Mevkiindeki belediye ek hizmet binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmalar 

“Biz koşar adımlarla çalışmaya Silivri’nin dertleri ile dertlenmeye, yıllardır ihmal edilen, 

ötelenen kronik sorunları çözmeye devam edeceğiz. Marka Kent Mutlu Silivri demeye, 

Silivri’de hayat var demeye devam edeceğiz. 

Yola çıkarken Marka Kent Mutlu Silivri diyerek çıktık. Marka kent olma yolunda; eğitimden 

sağlığa, kültürden sanata, spordan sosyal hizmetlere kadar birçok projeye imza attık, 

birçoğuna da devem ediyoruz. 

Bütün bunları yaparken, Silivri Belediyesinin kurumsal kimliğinin temsil edildiği, Silivri’de 

yaşayan hemşehrilerimize hizmet verildiği, Silivri Belediyesinin hizmet binalarının hem 

yetersiz, hem fiziki yapılarının eksik olduğundan hareketle belediyemizin ana hizmet 

binasının bilgi işleminden alt yapısına, ısıtma-soğutma sisteminden tuvaletlerine kadar, hemen 

her yerini yeniledik. Bununla da yetinmedik, 1000 m2 kapalı alanda hizmet veren Zabıta ve 

Ruhsat Hizmetler Müdürlüğünü inşa ettik. Bunun içerisine Silivri Arama Kurtarma (SAK)’ın 

da bulunduğu Silivri Afet Koordinasyon Merkezini inşa ettik. Silivri’de faaliyet gösteren 

müteahhitlerin Silivri Belediyesine ait alanlara yapmış oldukları satış ofislerini, onlarla 

istişare ederek hizmet binası olarak Silivri Belediyesinin bünyesine kazandırdık. Personel 

şirketimiz Ezgi A.Ş. ile Çevre Koruma Müdürlüğümüz bu tip binalarda hizmet etmeye devam 

ediyor. Belediye binamızın hemen hemen aynısını, burada yapmak üzere temelini atacağız. 

Öncelikle mevcut belediye binamızı yapan geçmiş dönem belediye başkanımız Hüseyin 

Turan ve ekibine, vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. O dönem 50 bin 

kişilik nüfusu bir şehre göre yapılan belediye binasıyla, şimdi 200 bin, yazları 600-700 bin 

kişilik nüfusa hizmet etmek durumundayız. Hiç istemediğimiz, nahoş ek hizmet binalarıyla 

Silivri’mize hizmet eder durumdaydık. Yani konteynırlarda, prefabrik binalarda 

müdürlüklerimiz, şefliklerimiz, amirliklerimiz vardı. Hem mesai arkadaşlarımızın burada 

çalışması beni rahatsız ediyordu, hem de Silivri’nin güzel insanlarının bu konteynırlardan, bu 

prefabrik yapılardan hizmet alması beni ziyadesiyle rahatsız ediyordu.  

Bugün çok önemli bir projede Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın hizmet alacağı, en az onun 

kadar önemli olan mesai arkadaşlarımızın konforlu, rahat, huzurlu, hijyenik ve sağlıklı bir 

çalışma ortamında bulunabileceği bir ek hizmet binasının temel atma törenini 

gerçekleştiriyoruz. Burada yaklaşık 5.000 m2 kapalı alan, 2.000 metrekare açık alan ve 1.550 

metrekare oturma alanı olmak üzere yaklaşık 8.500 metrekare alana inşa edeceğimiz ek 

hizmet binasının heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bünyesinde Silivri’ye hizmet eden 650 



çalışma arkadaşımızın bulunduğu, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşler Müdürlüğü, 

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler 

Müdürlüğümüz ile Araçlar Amirliğimizin bulunacağı bir ek hizmet binasından söz ediyoruz. 

Bunun yanı sıra, hayırsever Nakipoğlu ailesinin katkılarıyla temelini attığımız ve inşası hızla 

devam eden Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezimiz; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz, 

Bizden Size Sosyal Market, Aşevi, Sosyal Yardım Mağazası, Engelli Eğitim Merkezi, Aile ve 

Engelli Yaşam Merkezi, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi yer alacak şekilde 15.000 

m2 alan üzerine inşa ediliyor. İnşallah 4 ay içerisinde onu da bitirmiş olacağız  

Biz 2022 yılı ‘Atılım ve Yatırım Yılı’ olacak demiştik. Hem sosyal hizmetlerde, hem spor 

alanlarında, hem kültür merkezleri hem de belediye ek hizmet binalarıyla. Bununla da 

yetinmeyeceğiz. Belediyemizin hemen arkasında bulunan 2.500 metrekare inşaat alanı üzerine 

5 katlı projemize başladık. Toplam 14.000 metrekare kullanım alanı içerisinde 300 araçlık 

kapalı otopark, ticari alanlar ve ek hizmet binamızı inşa ediyoruz. Zemin hazırlığı 

çalışmalarının ardından bir ay sonra temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Biz dertliyiz, biz 

sevdalıyız, biz bu şehre aşığız. Bu sebeple dertlenildiği zaman, kederlenildiğiniz zaman, aşk 

ile çalışıldığı zaman, başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Biz koşar adımlarla çalışmaya 

Silivri’nin dertleri ile dertlenmeye, yıllardır ihmal edilen, ötelenen kronik sorunları çözmeye 

devam edeceğiz. Marka Kent Mutlu Silivri ’demeye, Silivri’de hayat var demeye devam 

edeceğiz.  

Ek hizmet binasının finans yönetiminin nasıl olduğu ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. 

Nakipoğlu ailesi ile birlikte yaptığımız Engelsiz Yaşam Merkezi ve diğer hayırsever aileler ile 

yaptığımız projelerin bir tanesi daha burada gerçekleşiyor. Bu hizmet binamızın kaba inşaat 

ve yarı ince halinin Merdanoğlu Grup tarafından yapılacağını buradan duyuruyor, 

Merdanoğlu ailesine, Aydın Beyefendiye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yapılacak olan 

binamızın kazasız, belasız bir şekilde 6 ila 8 ay içerisinde bitirilmesinin de sözünü alarak, 

inşaatımızın kalan kısmının yapılmasına katkı sunmak isteyen hayırseverlerimize de çağrıda 

bulunuyorum. Silivri Belediyesi bu projeleri yapabilecek güçte ve kararlılıktadır. Finansıyla, 

mali yapısıyla, şuan kendine yeten ve kendisini çok rahat çevirebilen belediyeler arasındadır. 

Vergilerini, borçlarını günü gününe ödeyen bir kurum haline gelmiştir. Silivri Belediyesini; ne 

işçisine, ne müteahhidine, ne devletine tek kuruş borcu olmadan kendi ayakları üzerinde koşar 

hale getirmiş durumdayız.” 

 


