
5 Ağustos 2022 – Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın “Millet Bahçesi 

İlk Fidan Dikim Töreni”nde yaptığı konuşmalar. 

 
“Tarihiyle, doğasıyla, 7 bin yıllık kültürüyle birçok medeniyete ev sahipliği 

yapan bu kadim şehirde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk 

duyuyorum. Bu göreve beni layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye ve Silivri’de 

yaşayan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizde 

Silivri’nin uzun yıllardır kronikleşen, halının altına süpürülen sorunlarıyla 

mücadele etmek için kolları sıvadık. Geride bıraktığımız 3,5 yıl içerisinde imar 

planları, afetle mücadele, kentsel dönüşüm, geri dönüşüm, sıfır atık, kaçak 

yapıyla mücadele gibi konularda birçok projeyi hayata geçirdik. Geçmiş 

yıllarda birçok doğal afet yaşayan ilçemizin afetlere karşı kırılganlıklarının 

bilincinde olarak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi hazırladık. Bu planların 

yapılabilmesi için aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yapması 

gereken Mikro Bölgeleme Çalışmalarını, onlar yapmakta geciktiği için biz 

yaptık. Afetlerle daha etkin mücadele edebilmek için Silivri Afet Koordinasyon 

Merkezini kurduk. SİYTAŞ adında bir şirket kurarak Silivri’nin en eski yapıları 

arasında yer alan Varnalı Konutlarında Saral İnşaat iş birliği ile kentsel dönüşüm 

hareketi başlattık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat 

Kurum’dan şunu rica ediyorum; yerel seçimlerden önce 5 yılda İstanbul’a 100 

bin konut sözü verenlere zamanı geldiğinde bu sözü lütfen hatırlatın! Bu söze 

göre 3,5 yılda Silivri’de 1.795 konutun yenilenmesi gerekiyordu. Ancak İBB 

marifetiyle ya da KİPTAŞ marifetiyle Silivri’de tek bir konut bile yenilenmedi. Biz, 

Varnalı Konutlarındaki çalışmalarımızda sona geldik. Bundan sonra da inşallah 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ iş birliği ile kentsel 

dönüşüm hamlesini devam ettireceğiz. Çayırdere, Danamandıra ve Sayalar 

mahallelerimizde yaşanan tapu problemlerinin büyük bir kısmı Bakanlığımızın 

Milli Emlak Daire Başkanlığı marifetiyle çözüldü. İnşallah buradaki tüm 

problemleri en kısa sürede el birliğiyle çözüme kavuşturacağız. 2021 yılında 

ilçemize 10 bin ağaç diktik. 2022 yılında bu rakamı daha da yükseltmeyi 

hedefliyoruz. Sıfır Atık Belgemizi almaya hak kazandık. 1.500 m² alanda 1. Sınıf 

Atık Getirme Merkezimizi kurduk. Ayrıca yine Sıfır Atık Projesi kapsamında ev 

hanımlarımız için Artı Kart sistemini hayata geçirdik. Evsel atıklarını bize getiren 

kadınlarımızın Artı Kartlarına para yüklüyoruz ve kendileri bu kartlarla market 

alışverişi yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. 3,5 yılda 20 bin ton geri 

dönüşüm atığı topladık. Çalışmalarımızla Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) Yeşil 

Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda birincilik ödülü almaya hak kazandık. 

Bakanımız Sayın Murat Kurum, kentsel dönüşümden sıfır atık projesine kadar 

birçok projede bizlere destek oluyor. Bugün de Silivri Millet Bahçesi’nin açılış 

programındayız. Ben bir kez daha Silivri’ye yapmış olduğumuz hizmetlerde 

bizden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, 

AK Parti hükümetine ve Bakanımız Murat Kurum’a teşekkürlerimi sunuyorum.” 


