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Yılı Mart Ayı Meclis 1. Birleşimi 1. Oturumunda yaptığı konuşmalar
“Silivri Belediyesi olarak kadınlarımız için bir konser tertip ettik. Özellikle pandemi
sürecinde evlerinde bunalan hanımlara bir nebze de olsa nefes aldırmayı hedefliyoruz. Bütün
Silivri’de yaşayan kadınlarımı 8 Mart’ta saat 14.00’da düzenleyeceğimiz Nadide Sultan
konserine davet ediyor, Dünya Kadınlar Günü’nü şimdiden kutluyorum.
Silivri’ye kazandırılacak olan Millet Bahçemizin ihalesi 21 Şubat’ta yapıldı. Şu an sözleşme
aşamasında. İhaleyi alan firmaya sözleşmeye davet yazısı yazıldı. Sözleşme yapılır yapılmaz
Millet Bahçesinin yapım çalışmaları başlayacak. Hükümet Konağının ihalesi de yine bu ay
içerisinde İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılacak.
Silivri’ye hayırlı uğurlu olsun.
Selimpaşa’da 7.000 m² alanda yapacağımız Kapalı Pazar ve Güneş Enerjisi (GES) projemizin
ilk etabı olan kapalı pazarın yapımına çok kısa bir süre içerisinde başlayacağız. Şu an ön
çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca saha ve zemin düzeltmeleri ile hafriyat çalışmaları da
gerçekleştiriyoruz.
Bu yıl üniversitede okuyan kardeşlerimize 500 TL ‘Üniversiteye Hoş Geldin’ bursu vermiştik.
Hemen akabinde Milli Savunma Üniversitesine giriş ücretlerini ödeyeceğimizi duyurmuştuk.
1.000’e yakın öğrencimiz başvurdu ve bu ücretleri kendilerine ödedik. Şimdi de YKS sınav
ücretlerinin tamamını ödeyeceğimizin bilgisini buradan paylaşmak istiyorum. Silivri’de
yaşayan genç kardeşlerimize vereceğimiz destekler artarak devam edecek.
Silivri’nin kalbinde uzun yıllardır ihmal edilmiş sokaklarda iyileştirme, bordür, kaldırım,
altyapı ve aydınlatma çalışmalarımıza devam ediyoruz. En son Fatih Mahallesi Hastane
Caddesi ve Dr. Cemal Kozanoğlu Caddesi’nde kaldırım, bordür ve aydınlatma işlemine
başladık. Yine Alibey Mahallesi Halil Uluşahin Caddesi’nde de çalışmalara başladık. Piri
Mehmet Paşa Mahallesi’nde bulunan; İzzet Uluşahin, Bostan, Küçükyapı, Ahmet Kemal Bey,
Bekir Göksel, Yusuf Dibek, Asımbey ve Ziyabey, sokaklarında aydınlatma, kaldırım ve küp
taşı imalatı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Silivri’nin merkezinde aydınlatması olmayan
ve altyapı problemi devam eden tüm sokaklarımızda bu çalışmalarımıza aralıksız devam
edeceğiz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile yaptığımız
görüşmelerde kendisi bize Silivri’de TOKİ marifetiyle yapılacak sosyal konut arazileri
üzerine çalışmamızı istedi. Genel müdürlerine de Silivri’de 2.000 konutluk bir proje
başlatılması talimatını verdi. Konuyla ilgili bizim teknik ekibimizi Bakanlık ekipleriyle
birlikte bir çalışma yapıyor. Ayrıca kentsel dönüşüm ile alakalı Silivri’de bir fizibilite
çalışması yapılıyor. Şartlar uygun hale gelirse Silivri’de önemli bir kentsel dönüşüm hamlesi
başlayacak.
Bildiğiniz üzere cumartesi günü KİPTAŞ 4 anahtar teslim töreni yapıldı. 1.600’ün üzerinde
hak sahibine anahtarları teslim edildi. Proje zamanından önce yapıldığı için ben İstanbul
Büyükşehir Belediyesine (İBB), KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt’a ve ekibine,
projede çalışan mühendisten işçisine kadar bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz,
Silivri’nin hayrına yapılacak her şeye evet dedik, evet demeye de devam edeceğiz. Bu proje
yola çıktığında Genel Müdür Ali Kurt Bey beni iki defa ziyaret etti. Biz kendilerine hep ön
açıcı ve yardım eden taraf olduk. Buradan bir tartışmanın fitilini de ateşlemek istemiyorum

ama şunu ifade etmek istiyorum: Bana ait olmayan bir siyasi partinin Büyükşehir Belediye
Başkanı bir iş yaparken karşı çıkayım, takoz koyayım, o işin yapılmasına engel olayım ile
siyaset yapılmaz. Hatırlarsınız Kadir Topbaş zamanında KİPTAŞ 3 aynı bölgeye yapılırken
Silivri kamuoyunda fırtınalar kopmuştu. CHP’nin genel başkan yardımcısının da, belediye
başkanının da katıldığı ‘Rüzgarımızı kesmeyin, güneşimizi engellemeyin, KİPTAŞ 3 buraya
ihanettir’ söylemlerinden sonra aynı yere CHP’li İBB Başkanı sosyal amaçlı konut yapıyor.
Ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Yani CHP’li bir belediye başkanı bunu yapıyor
diye KİPTAŞ 4’e ne AK Parti ne de MHP karşı çıkmadı. Niye? Çünkü bu proje ile dar gelirli
ailelerimiz konut sahibi olacaklar. Ben bu proje için bir kez daha teşekkür ederken İBB’yi
Silivri’de bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmeye davet ediyorum. Silivri’nin buna
ihtiyacı var. Ekrem Bey’in İstanbul’a söz verdiği depremle mücadelede 5 yılda 100 bin
konutun Silivri’ye düşen payını da kendisinden istemek bizim en doğal hakkımız. İnşallah
önümüzdeki iki yıl içerisinde gerçekleşir diye arzuluyorum.”
“Öncelikle ben Sayın Sefer Ölçer’in bu güzel duyguları ve bize olan teveccühü için teşekkür
ediyorum. Gümüşyaka’daki sağlık ocağımızın yapımı için Ölçer ailesine de ayrıca teşekkür
etmek istiyorum. Gümüşyaka’da yaptığımız çalışmalarda ‘Bu asfaltı İBB döküyor, İBB Silivri
Belediyesine hibe asfalt veriyor ve bu hibe asfaltlar Gümüşyaka’ya dökülüyor’ diye ortalıkta
bir bilgi kirliliği dolaşıyor. Şöyle söyleyeyim; İBB çok uzun yıllardır düzenli olarak ilçelerin
büyüklüklerine göre hibe asfalt dağıtıyor. Geçen yıl yanılmıyorsam 8.000 ton asfaltı Silivri
Belediyesine hibe etti. Biz de bu asfaltı şehrin muhtelif yerlerine döktük. Bu Silivri’de
yaşayan vatandaşlarımızın içerisinde hakkı olan ve bizim vergilerimizle bize verilen asfalttır.
Onun için Gümüşyaka’da Silivri Belediyesi tarafından yapılan ve yapılmaya devam edecek
hizmetlerle ilgili Sayın Sefer Ölçer’in de dediği gibi bizi izlemeye devam edin! Şunu da
hatırlatmak istiyorum: Düzenlediğiniz basın toplantılarında yapmadığınız işleri yaptığınızı
söylüyorsunuz. Gümüşyaka’daki kreşin temelini attık dediniz basın toplantısında, ne zaman
attınız? Orada bir temel hâlâ atılmadı. Belediye meclis üyelerimiz bütün iyi niyetiyle, 2 yıldır
sabırla bekliyor. İlk tahsis sürecini geçirdiniz, buradaki araziyi yeniden tahsis ettik. Bakın ben
kreş arazisinin hemen altında ticari artı konut imarı olan arazime halı saha yapıyorum. Niye?
Gümüşyaka’daki gençler spor yapsın diye. Ben orayı satıp İBB’ye verdiğim kreşin yerine bu
halı sahayı yapamaz mıydım? Buranın temelini lütfen bir an önce atın. Şunu da ekleyeyim bu
tahsis süresi dolarsa biz tahsisi tekrar uzatacağız. Sakın kızarlar, Gümüşyaka’yı
cezalandırırlar diye düşünmeyin!
İSKİ hâlâ Gümüşyaka sahilinde denize akan foseptiklerle ilgili çalışmalarını bitirmiş durumda
değil. Silivri’de alınan su numunelerinde bir tek Gümüşyaka’daki su numuneleri kirli çıkıyor.
Denize girilemez olan tek yerimiz Gümüşyaka. Oradaki insanlar bunu hak ediyor mu? İSKİ
buraya yatay delgi ile bir kanal yapacak ancak 2 yıldır ısrarlı takibimize rağmen bu iş
bitirilemiyor. İSKİ’nin çalışmalarını bir an önce hızlandırıp kanalizasyonun denize akmasının
önüne geçmesi gerektiğini buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”
“İnanın ben buna kızmıyorum ve halinize üzülüyorum. Buranın AK Partili bir meclis üyesine
kiralanmadığınız adınız gibi biliyorsunuz. Orada sizin döneminizden bir ecrimisil, bir işgal
var ve meclis üyemizin kardeşi orada ecrimisil ödüyor. Bunu bildiğiniz halde ‘Meclis üyesi
tarafından kiralandığını öğrenmiş bulunmaktayız’ diyorsunuz. Kimden öğrendiniz? Kaldı ki
meclis salonumuzda kiralama yapan ve işgaliye ödeyen meclis üyelerimiz var. Bu gayet
normal. Bu sizin döneminizde olduğu için burada bir ihale yapmadık. İlgili konu kamuoyuna
yansımadan önce burada 200 metre bir prefabrik içerisinde geri dönüşüm aletlerinin olduğu

bir kaçak yapının yapıldığından haberimiz yoktu. Bu kadar büyük bir ilçede bunun olabilmesi
de çok normal. Biz burada sizin döneminizde yapılan ecrimisili devam ettirmişiz. Silivri
Belediyesi kaçak yapılar konusunda kartvizite, amcaya, dayıya bakmıyor, bakmayacak.
Kartvizit konusundan yürümeyi sürdürürseniz yaya kalmaya devam edeceksiniz. Türkiye’de
tarım arazisine yapılan yapıları en fazla yıkan belediye Silivri Belediyesi. 500 adet kaçak
yapıyı yıktık. Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın oylarıyla seçilmiş bir arkadaşımızı, sizin
de mesai arkadaşınızı bu kadar ucuz siyaset yaparak karalamayı size hiç yakıştıramadım.
Durum bu kadar netken arkadaşımızı Silivri kamuoyunda soru önergenizle muhatap etmeniz
Silivri siyaseti adına çok üzücü. Biliyorum hazmedemiyorsunuz, dardasınız, Silivri
kamuoyunda zordasınız ama bütün bunların mazereti bu şekilde karalama olmamalı.
Ben böyle ihbarlar geldiğinde mutlu oluyorum. Tüm kaçak yapıları bana ihbar edin. Bakın
bunu her babayiğit söyleyemez; kartvizitinde ne yazarsa yazsın; abisi, amcası, dayısı kim
olursa olsun, tarım, orman ve hazine arazilerine yapılan tüm kaçak yapıları yıkacağım. Bu
sözlerime kış bahçesini, şömineyi, kaçak çatı katını karıştırıp işi sulandırmayın. Bu topraklar
bize namus borcudur. Miras değil emanettir. Biz buna müsaade edersek Silivri, hafta sonu
kullanılan on binlerce evin bulunduğu bir gettoya döner. Kentimizin sosyolojik, psikolojik,
demografik yapısı komple bozulur. Siz de bize bu süreçte nefes verin, omuz verin, soluk
verin! Benim tek amacım bu toprakları korumak, kollamak ve bunları bir sonraki nesillere
tarım arazisi olarak emanet etmek.”

