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2. Birleşimi 1. Oturumunda yaptığı konuşmalar
“Silivri’nin kronik problemi haline gelen taşkın sahası ve yapı yasaklı alanlarla ilgili vatandaşlarımızın
mağduriyetlerini çözüyoruz.”
“Bir önceki pandemi döneminde de Silivri Belediyesi olarak yönetmelikler kapsamında ecrimisil
uyguladığımız işyerlerinden kira bedeli almamıştık. Bu süreçte esnafımızın yanındayız. İnşallah bu
pandemi ile ilgili kısıtlamalar en kısa sürede sona erer ve esnafımızın da yüzü güler.”
“Boğluca Deresi çevresinde yapı yasağıyla ilgili imar planı değişikliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla
İstanbul Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı aldık. Silivri’nin kronik problemi haline gelen taşkın
sahası ve yapı yasaklı alanlarla ilgili vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışan mesai
arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize ve komisyon üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Eğer biz
Silivri’nin dertlerini, kederlerini, kendi derdimiz kederimiz eder, gece başımızı yastığa koyarken bu
problemi çözmek adına irademizi ortaya koyarsak, birçok problemi el birliği ile oy birliği ile
çözebiliyoruz. Aldığımız kararların Silivri için hayırlı olmasını diliyorum.”
“Silivri’de faaliyet gösteren 1. ve 2. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması” oldu. Amatör
Spor Kulüplerine 5’er bin liralık yardımı içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Başkan
Yılmaz, “Spor kulüplerimizin şuan müsabakaları yapılmıyor. Ligler amatör branşlarda kapalı. Herhangi
bir spor faaliyeti göstermedikleri için biz bu 5 bin liralık yardımı onların kira, internet, telefon gibi
giderlerini desteklemek için, onları unutmadığımızı göstermek için gerçekleştirdik. Amatör Spor
Kulüplerinin yarışmacı hale getirilmesi, Silivri’deki spora, Silivri’deki altyapılarla beraber gençleri
spora kanalize ederek Silivri’ye faydalı işlere vesile olacak diye düşünüyorum. Onun için önümüzdeki
yıl salgın hastalıktan sonra amatör kulüplerimize çok daha çeşitli destekler sağlayacağız. Silivri, spor
anlamında unutulmuş ve tesis fakiri bir kent. Biz görev süremizin sonuna kadar hiç merak etmeyin
yapılan tesislerin üstüne koya koya, her yıl yenilerini ekleye ekleye devam edeceğiz.”
“26 Eylül 2019 tarihinde yaşadığımız depremde bazı okullar hasar gördü. Bunlardan birisi Ortaköy
Mahallemizde bulunan Sezin Öztaş İlkokulumuzdu. 13 Temmuz 2020’de belediyemiz tarafından yıkım
işlemi gerçekleştirildi. 3 Ocak 2021 Pazar günü de okulumuzun temel atma törenini gerçekleştirdik. 4
derslikli olan okulumuzun 16 derslikli olarak, Ortaköy Mahallemizin ihtiyacını karşılayacak kapasitede
yatırımı planlandı. Yapımını TOKİ üstlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza ve
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu beye teşekkür ediyorum. Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu
da hasarlı okullarımızdan birisiydi. 4 derslikli olan bina depremden etkilendi ve şuanda mühürlü.
Hemen yanında bulunan 8 derslikli okul da yıkılarak 16 derslikli olarak yeni bir okul yapılacak. Takip
ediyoruz. İnşallah bunun da en kısa zamanda temeli atılır. Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırımları
kapsamında Selimpaşa Yoğurthane bölgesinde bir ortaokul yapımı söz konusu. O bölgede böyle bir
ihtiyaç var ve 24 derslikli bir ortaokul planlanıyor. Yine 8 derslikli olarak inşa edilen Çeltik Okulu
tamamlandı. İkinci dönem ortası gibi eğitime açılması düşünüyor. Bu kapsamda İstanbul Valimiz Sayın
Ali Yerlikaya beyefendiye ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyefendiye teşekkür ediyorum.
Ayrıca KİPTAŞ 2’nin karşısında 32 derslikli bir okul planlanıyor. Silivri’mizde ikili eğitim yok. Şuanda
okul bakımından yeterli seviyedeyiz ama nüfusumuzun artış hızı ile orantılı olarak, okul sayımızı da
artırmayı hedefliyoruz. KİPTAŞ ile yaptığımız görüşmelerde Silivri Belediyesi olarak eski MAXİ alışveriş
merkezinin arkasında belediyemize ait eğitim yerini kendilerine verebileceğimizi ve buraya 24 derslikli
bir okul yapmaları gerektiğini söyledik. Talebimiz olumlu karşılandı. Yine hayırsever Eruslu ailesi ile
birlikte Anadolu Hastanesinin hemen yanında 24 derslikli bir meslek lisesi planlıyoruz. Bu kapsamda
eğitime destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

