9 Nisan 2022 – Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın “Silivri Belediye
Meclisi 2022 yılı Nisan ayı 2. birleşim 1. oturumunda” yaptığı konuşmalar
“Büyük bir heyecanla çıktığımız Silivri’ye hizmet yolculuğumuzda üçüncü yılı
geride bırakmış bulunuyoruz.” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Yılmaz,
şöyle devam etti: “Bilindiği üzere yerel yönetimlerde, hizmet yılı ile faaliyet
dönemi farklılıklar göstermektedir. Bugün meclisimizde görüşülecek olan Silivri
Belediyesi’nin 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan faaliyet raporu,
01 Nisan 2021-31 Mart 2022 tarihleri arasındaki 3. hizmet yılımızda yaptıklarımızı
da içermektedir. Sizlere sunulmuş olan 2021 yılı faaliyet raporu içerisinde yer
alan bütçe, gelir-gider ve sair konulara ilişkin bilgileri paylaşmadan önce
hizmetlerimizi şekillendiren yönetim anlayışımızla ilgili bir iki noktayı tekraren
hatırlatarak paylaşmak istiyorum. ‘Mutlu Çocuk, Mutlu Aile, Mutlu İnsan, Mutlu
Silivri’ diyerek Silivri’yi marka kent yapma hedefimizi ortaya koyarken;
‘Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü’ dedik. Hiçbir kimseyi etnik kimliği ve
inançlarına göre ayırmadık. ‘Halka Hizmet, Hakka hizmettir.’ dedik kimseye
değil herkese hizmet ettik. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ dedik.
Yoksul ve kimsesizlere sosyal yardımları artırarak yaptık. ‘Emanete Sahip
çıkmak İmanın gereğidir.’ dedik. Bize emanet edilen her kuruşu layığı ile
harcadık, israf etmedik. ‘Üretim refahın kaynağı, huzurun dayanağıdır.’ dedik.
Atıl bırakılmış yerleri ektik ürettiklerimizi çiftçilerimizle paylaştık. ‘Ortak akıl,
istişare ve bilim gerçeğin ışığıdır.’ dedik. Yapacaklarımızı bilenlere sorduk
bilimin gerçeğinden sapmadık. Ve ‘Silivri de Önce İnsan.’
“Yerel hizmetlerin zamanında, hızlı, ekonomik ve adil bir şekilde sunulduğu,
çevreye duyarlı ve mimari estetiğe önem veren, toplumsal çıkarları gözeten
plan ve projelerin yapılıp uygulandığı, doğal, tarihi ve kültürel mirasın
korunduğu, her türlü afete hazır, fiziki ve sosyal altyapının oluşturulduğu, yeterli
yeşil alanların, spor alanlarının ve sosyal donatıların sağlandığı, yoksulların ve
dezavantajlı toplumsal kesimlerin gözetildiği, hizmette eşitlik ile vatandaşı
bilgilendirmenin amaç edinildiği yaşanabilir çağdaş kent ortamının temin
edilmesi, olarak tanımladığımız ‘Üretken Belediyecilik’ ilkelerine uyarak, Genel
Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘Vatan sevgisi, millete hizmetin en büyük
gücüdür. Bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden birisi de hiç şüphesiz
yerel yönetimlerdir.’ sözünü şiar edinerek seçildiğimizin sonrasında olduğu gibi
2021 yılında da ‘Kapımız da gönlümüz de her daim açık’ dedik ve belediyenin
bütün kapılarını açık tuttuk. Her yere ayırım gözetmeksizin gittik. Eksik, yetersiz
ve hatalı olanlarının yerine daha iyisini koymaya çalıştık. ‘İyinin düşmanı daha
iyi, güzelin düşmanı daha güzeldir.’ diyerek kendimizle yarıştık.
Geride bıraktığımız süreçte Silivri Belediyesi’nin bütün kadrosu; el ele ve
inançla, bütün zorlukların üstesinden gelmek için var güçleri ile çalışmışlar, asla
mazeretlerin arkasına sığınmamışlardır. Hükümetimizin değerli bakanları ve
bürokratları, İstanbul Valiliği ve bürokratları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
başkan ve bürokratları ile her fırsatta yorulmadan ve yüksünmeden görüşerek,
ilçemizin hak ettiği hizmet ve yatımların getirilmesine şahsım ve partim için

değil, Silivri için dün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğimi ifade
etmek istiyorum.
Tarafsız, ilkeli, şeffaf ve insan odaklı belediyecilik anlayışımızla, 2021 yılında
bütün hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle vererek ilçemizi; eğitim, sağlık,
kültür, sanat, spor ve daha birçok alanda sayısız proje ile buluşturduk.
Güçlenen ekonomik yapısı, artan üretim potansiyeli, çevreci anlayışı, yeni
oyun parkları, kullanışlı spor sahaları, yenilenen cadde ve sokakları, restore
edilen tarihi yapıları, modern sağlık merkezleri, kapalı pazar yerleri, sosyal
yardım ağı, eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri ile Silivri şimdi bir başka güzel! Hiç
şüphe yok ki ‘Atılım ve Yatırım Yılı’ olarak ilan ettiğimiz 2022 yılı da tıpkı
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi pek çok yatırımın ilçemizle buluştuğu bir yıl
olacaktır. Silivrili hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Bunun için
çalışmaya devam edeceğiz. 2021 yılındaki faaliyetlerimizi gerçekleştirmemizde
desteklerini esirgemeyen siz değerli meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunarken,
huzurlarınızda bir teşekkürü de mesai arkadaşlarıma ve tüm belediye
personelime sunmak istiyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Bu duygu ve
düşüncelerle hizmetlerimizde yılları bir öncesine ekleyerek ‘Hepimiz Biriz’e
yolculuğumuz devam edecektir. CHP Grup Başkan Vekilinin 2021 yılı faaliyet
raporu ile ilgili eleştirilerine cevap verme gereği hissetmiyorum. Çünkü yaptığı
konuşma bir nevi teşekkür konuşması mahiyetindeydi.” diyerek Balcıoğlu’nun
“Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın seçim vaatlerinin gerçekleşme
oranının çok düşük.” iddiasına cevap verdi. “2023 yolunda Silivri’ye 23 dev
proje” adlı seçim sürecindeki vaat kitapçığını göstererek tek tek örnekler
sunan Başkan Yılmaz, “Bora bey seçim öncesi Silivrili hemşehrilerimize vaat
ettiğimiz projelerin hemen hemen hiç birinin yapılmadığını ifade etti. Biz bu
kitapçığın içinde vaat etmediğimiz o kadar çok hizmeti yaptık ki; onları
burada anlatmaya zamanımız yetmez.” dedi. 23 dev proje kitapçığında
bulunan hizmetleri tek tek sayan Yılmaz, “3 yılda neredeyse 23 dev projenin
tamamı bitmiş durumda. 2021 yılında yapılan bunca hizmete ‘Red’ cevabı
vermenizi, buna ‘Red’ olarak el kaldırıyor olmanızı ve ‘Silivri’ye hizmet edenin
yanındayız.’ söylemlerinizin ne kadar yapmacık olduğunu Silivri kamuoyunun
takdirine bırakıyorum.”

