29 Aralık 2021 – Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın Silivri İlçe Emniyet
Müdürlüğü tarafından düzenlenen Huzur Toplantısı’nda yaptığı konuşmalar
“Kentlerde huzur ve güvenliğin tesisi tüm kamu kurumlarının uyum içerisinde çalışması ve o
kentte yaşayan vatandaşlarla birçok konuda el ve güç birliği yapmasıyla mümkün olur. Bu
çalışmaların başarı ile yürütüldüğü Silivri’miz suç oranına bakıldığında İstanbul’daki 39 ilçe
arasında 36’ncı sırada yer alıyor. Yani Silivri İstanbul’un en huzurlu ilçelerinden bir tanesi.
Böyle huzurlu bir ilçede yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Belediye Başkanı olarak bu
ilçenin huzuruna, Mutlu Silivri’ye, Marka Kent Silivri’ye katkı sunmaktan da son derece
memnunum. Bu şehrin huzuru ve güvenliği için yapılanlarla ilgili teşekkür etmemiz gereken
isimler de var. İki yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü binamız,
İlçe Jandarma Komutanlığı binamız ve Selimpaşa Şehit Emin İpşir Polis Merkezimiz hayata
geçirildi. Bütün köy ve mahallelerimize şu an MOBESE kameralarımız yerleştiriliyor ve
neredeyse bitmek üzere. Bu vesile ile hem hükümetimize hem de bu konuda desteğini
bizlerden esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya Silivri’de yaşayan bütün
vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ayrıca Silivri'mizde, huzur ve güvenlik ortamının
tesis ve teminine katkı sağlayan tüm kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize ve tüm
hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum.
Sokak hayvanları konusu İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’nın da olduğu bir toplantıda
gündeme gelmişti. Bu üreme hızıyla ve bu popülasyonla önümüzdeki yıllarda maalesef çok
daha fazla problem yaşayacağımız bir konu olacak. Silivri Belediyesi Veterinerlik İşleri
Müdürlüğümüz yaklaşık 50 personeli ile emniyet ve jandarma ekiplerimiz gibi 7/24 görev
yapıyor. Sokak hayvanlarının tedavisi, sahiplendirilmesi, doyurulması gibi hizmetler
yapıyorlar. Lakin Beşiktaş’tan, Beyoğlu’ndan, Şişli’den; Çatalca, Silivri, Şile gibi ilçelerimize
kamyon kasalarında toplanan köpekler bizim köylerimize, ormanlık alanlarımıza bırakılıyor.
Bizim ekip, ekipman ve personel sayımız bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmemiz için ne
yazık ki yeterli olmuyor. Sanıyorum kısa zaman içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları doğrultusunda bir yasal düzenleme yapılacak. Aksi takdirde İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi el ele vermediği ve ortak
proje geliştirmediği sürece bu sorunun kökünden çözebileceğini zannetmiyorum. Ancak bu
mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Biz sokak hayvanları konusu ile ilgili
çalışmalarımıza ve mücadelemize devam edeceğiz.

Bu konu Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun Silivri’ye
gerçekleştirdiği ziyarette gündeme geldi. Hatta sadece BP’nin bulunduğu bölge değil D-100
karayolunun yan yolları, kavşaklarındaki sorunları da konuştuk. İnşallah BP bölgesine
yapılacak viyadük ile bölgedeki problemi çözeceğiz. Ayrıca Büyükçekmece’den Kınalı’ya
kadar kentimizi adeta Berlin duvarı gibi ikiye bölen D-100 karayolu bölgesinde de çok
kapsamlı bir çalışma başlayacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Silivri Belediyesi olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) bir yer tahsisi yaptık.
Burada sosyologlar, psikologlar görev yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ait
müdürlük binamız da hizmete açıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde görevli psikolog
ve sosyologlarımızla biz de bu sürece elimizden geldiğince destek oluyoruz. Uyuşturucu ile
ilgili sıkıntı yaşayan ne kadar aile varsa çocuklarının uyuşturucu ile ilgili bütün tedavilerini
biz karşılıyoruz ve sonraki süreçte de desteğe devam ediyoruz. Ayrıca Silivri Belediyesi
olarak gençlerimizi uyuşturucu maddelerden uzak tutmak; spora ve sanata yönlendirmek
adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde gençlik merkezimizi, kültür
merkezimizi, stadyumlarımızı, kapalı spor salonlarımızı ve yüzme havuzlarımızı
gençlerimizin hizmetine açmış olacağız.
Afet Koordinasyon Merkezini İstanbul’da kuran ilk ilçe belediyesiyiz. Silivri Arama
Kurtarma (SAK) ekibimiz tüm Türkiye’deki belediyeler içerisinde AFAD’a akredite olan
2’nci belediye oldu. Türkiye’nin birçok yerinde meydana gelen afetlerde mağdur olan
vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına katkıda bulundular. Bununla birlikte SAK
ekiplerimiz ilçemizde yaşayan 50.000 vatandaşımıza ‘Afet Bilinci ve Farkındalık’ eğitimi
verdi. Afet Koordinasyon Merkezimizdeki kamera sistemimiz sayesinde Silivri’nin dörtte
ikisini tarıyoruz. Kayıtlar alarak elde ettiğimiz verileri emniyet ve jandarma ekiplerimiz ile
paylaşıyoruz. Metruk ve kaçak yapılarla mücadelemiz de devam ediyor. Şehir içinde
neredeyse yıkmadığımız metruk yapı kalmadı. Hazine ve maliye arazisine yapılan 400’e
yakın kaçak yapının da yıkımını gerçekleştirdik. Sokak aydınlatmaları konusunda da çok
hassas bir çalışma yürüterek 657 yeni aydınlatma direği ile kentimizin karanlık sokak ve
caddelerini aydınlatıyoruz. Ayrıca hiç aydınlatması olmayan veya yetersiz olan 47 tane
parkımıza aydınlatma sistemi kurduk. Önümüzdeki yıl bu parkların kameralarla izlenebilmesi
için de bir çalışma yapacağız.”

