
14 Ocak 2022 – Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın 10 Ocak Çalışan 

Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmalar 

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle sizlerle bir araya gelmeyi ve sizlerin 

aracılığı ile 2021 yılında Silivri Belediyesinin yapmış olduğu işleri, icraatları, yatırımları 

ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızla paylaşalım istedik. Öncelikle çok zor şartlarda toplumun 

haber alma özgürlüğünü sağladığınız için sizlere teşekkür ediyor, gününüzü kutluyorum. 

Silivri’mizde uzun yıllar gazetecilik yapan ve ebediyete irtihal eden önemli şahsiyetler; İlhan 

Uygun, İsmail Güçlü, Feza Behiye Kaya, Salih Kepenek ve son olarak vefatıyla bizleri 

üzüntüye gark eden İrfan Ermiş ağabeyimizin kabri nur mekânları cennet olsun. Tedavileri 

devam eden Cihangir Davutoğlu ve Bedri Saçkıran ağabeyimize de geçmiş olsun dileklerimi 

iletiyorum. Biz göreve gelmeden önce de geldiğimizde de söylediklerimizin, vadettiklerimizin 

arkasında olmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin 

100’üncü yılına doğru, 2023 yılında 23 dev proje diyerek sizlerin huzuruna çıkmıştık. Görev 

süremiz boyunca bu 23 dev projenin hemen hemen hepsinin tamamlanacağını, bu 

projelerimizin arasında yer almayan birçok hizmeti de hayata geçireceğimizi söylemiştik. 

Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz.  

1985 yılından kalan ve belde belediyelerinin Silivri ile birleşmesiyle keşmekeş haline gelen 

imar planlarının yapılmasıyla ilgili bir sözümüz vardı. Bununla ilgili ihalemizi yaptık ve 2,5 

yıldır çalışıyoruz. Selimpaşa, Ortaköy, Kavaklı, Çanta, Gümüşyaka ve Değirmenköy 

mahallelerimizi kapsayan 12.000 hektar alanda İmar Planı değişikliği çalışmalarımız büyük 

ölçüde tamamlandı. Balıkçı barınaklarımızın olduğu bölgede bir Amatör Denizcilik Bölgesi 

ilan edilmesine yönelik çalışmamız var. Projesi kapsamında; vaziyet planı, peyzaj alanı, 

jeolojik ve deniz altı haritalama çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Silivri’de yaklaşık 

80.000 vatandaşımızın yaşadığı Selimpaşa’dan Kınalı’ya merkez ve sahil bölgemizi kapsayan 

E-5 Karayolunun güneyindeki alan 1985’ten kalma planlarla yönetiliyordu. Günün şartlarına 

uygun hale getirilmesi amacıyla yaklaşık 16 kilometre sahil bandı uzunluğunda ve 1000 

hektarlık bir alanda hazırladığımız 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde onaylanmıştır. Böylece Silivri’nin bir kronik sorunu 

daha çözüme kavuşturmuş olduk. 2009 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında Yeni Mahalle 

sınırları içerisinde yer alan Boğluca Deresi ve yan kollarının bulunduğu alan ve yakın çevresi 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 02.07.2012 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 



Taşkın riski nedeniyle Yapı Yasaklı Alan olarak planlanmıştı. Yaklaşık 153 hektarlık gibi çok 

geniş bir sahada 2009 yılından bugüne herhangi bir imar ve inşaat faaliyeti maalesef mümkün 

olmamıştır. Kentsel dönüşümün önü açılması amacıyla zorunlu olan plan değişikliği için 

çalışmalar tamamlandı ve İBB’de onaylandı. Bu kronik problemi çözme bize nasip oldu. 

Ayrıca ilçemizdeki sanayi ve konut dışı kentsel çalışma adalarındaki çekme mesafelerine 

ilişkin plan notu değişikliği da İBB Meclisi tarafından onaylandı.  

Biz ucuz su kullanımından yola çıkarak İBB gündemine taşıdığımız konu TBMM’ye taşındı. 

Cumhur İttifakı milletvekillerimizin önergesiyle Kırsal Mahalle Yasası çıkarıldı. 01 Ocak 

2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve köy hayatının devam ettiği mahallelere birçok 

indirim ve muafiyet hakkı tanıyan bu yasa ile birlikte biz de; Akören, Alipaşa, Bekirli, 

Beyciler, B.Çavuşlu, B.Kılıçlı, B.Sinekli, Çayırdere, Çeltik, Danamandıra, Fener, Gazitepe, 

Kadıköy, Kurfallı, K.Kılıçlı, K.Sinekli, Sayalar, Seymen ve Yolçatı mahallelerimizi Kırsal 

Yerleşik alan olarak ilan ettik.  Böylece köylümüz ve çiftçimiz büyük kazanımlar elde etmiş 

oldu. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

Göreve geldiğimizde en fazla dikkat ettiğimiz konu kendi ayakları üzerinde duran bir 

belediye, denk bütçe hatta artı bütçe idi. Türkiye’de belediyeler denilince akla bütçe açıkları, 

borçlar geliyor. Biz 2019 yılında göreve geldiğimizde kendi yapmadığımız, ilk üç ayı benden 

önceki belediye başkanı ve yönetimi tarafından kullanılan bir bütçe ile denk bütçeyi 

gerçekleştirdik. 2020 yılında tarihinde ilk defa yüzde 11,28 oranında 33.751.345 TL gelir 

fazlası verdik. 2021 yılında da gelir bütçemizi yüzde 123 oranında gerçekleştirdik ve yüzde 

25 gelir fazlası vermiş olduk. Pandemi ve ekonomik şartlarda gelir bütçesinin yüzde 80’ini 

gerçekleştiren belediyelerin başarılı sayıldığı bir ortamda bu rakamlar oldukça önemlidir. 

Gelir fazlasının tekabül ettiği rakam da yaklaşık 85.000.000 TL’dir. Silivri Belediyesi gider 

bütçesi 335.000.000 TL olarak öngörülmüştü. Gerçekleşme oranı yüzde 97,57 oldu. Gelir 

hesabımızda da 338.000.000 TL olan gelirimizi 432.205.401 TL olarak gerçekleştirerek yüzde 

123 gibi bir gerçekleşme oranıyla yaklaşık yüzde 25 bütçe fazlası verdik. Silivri Belediyesinin 

ekonomik yapısı her geçen gün güçleniyor. Güçlenmeye de devam edecek. 300 Milyon TL 

borçla aldığımız belediyeyi şu an 100-125 Milyon TL arası seyreden borçluluk oranıyla 

yönetiyoruz. Ben kaynakların doğru yönetildiği, tasarrufun, belediye kanyaklarının çarçur 

edilmediği yönetimlerle, Türkiye’deki kaynakların her belediyeye yeteceğini düşünüyorum. 

Ben geldiğimde Silivri Belediyesinin 200 Milyon TL devlete borcu vardı. Şu an Silivri 

Belediyesi yapılandırmış olduğu taksitleri günü gününe ödüyor. Ödemeye de devam edecek. 



Artan maliyetlerin ve çeşitli bahanelerin arkasına sığınmadan gerek sponsorlarımızla gerek 

hibelerle belediyemizin bütçesine dokunmadan birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Silivri 

Belediyesi finans yapısı güçlü, kendi ayakları üzerinde duran, işçisine, memuruna, 

müteahhidine borcunu ödeyen, günü güne bütün ödemelerini yapan bir belediye haline geldi. 

Silivri Belediyesi olarak ‘Atılım ve Yatırım Yılı’ olarak nitelendirdiğimiz 2022 yılında da 

önemli yatırımlar yapmaya, projelerimizi birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz.” 

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlanan Millet Bahçesi projesinde, proje çalışmaları 

bitti ve çalışmaları tamamlamak üzere TOKİ’ye teslim edildi. Mart ayı içerisinde bu projenin 

ihalesinin sonuçlanmasını bekliyoruz. 6 ay içerisinde ilk kazmanın vurulmuş olacağını 

düşünüyorum. İnşaat süresinin de 1 yılda tamamlanacağı ifade ediliyor. Şehrin kalbinde 

50.000 metrekare bir alandan oluşan Hükümet Konağı ve Millet Bahçesi Silivri’ye çok 

yakışacak. 

İller Bankası konusuna gelecek olursak; yıllık 40 milyon TL civarında bir para bizim İller 

Bankası payımızdan kesilip İBB’ye gidiyor. Bizim payımızdan size bu kadar para geldi, şu 

kadar yatırımı yapacaksınız hesabı yapmıyoruz. Silivri’nin ihtiyaçları çok fazla. İBB’nin 

kırsalda özellikle İSKİ marifetiyle yapması gereken çok iş var. Sabırla bunların yapılmasını 

bekliyoruz. Biz İBB ile ilişkilerimizi kavgayla veya siyasi mülahazalara dayandırarak 

yapmıyoruz. Yapacağımız bütün kavgalar hizmet odaklı olacaktır. 

Benim İBB’de hem Silivri Belediye Başkanlığı hem de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Grup Başkanvekilliği kimliğim var. Ben her zaman siyasi üslup ve dile dikkat edilmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de bir belediye başkanının toplumda kabul görmüş 52 

yıllık mazisi olan, 6 milyonun üzerinde oy alan bir Lidere, Genel Başkana kullanacağı 

ifadeleri çok dikkatli ve seçici kullanması gerekiyor. Ben Ekrem Bey’in Sayın Genel 

Başkanım Devlet Bahçeli’ye ithafen kullandığı ‘sözlerini muhatap almıyorum’ şeklindeki 

ifadelerini tekrar dinledikten sonra pişman olduğunu düşünüyorum. Bu pişmanlığını ifade 

etmiş olsaydı ben o gün o kürsüden bu şekilde kendisine yönelik bir konuşma yapmazdım. Bu 

nedenle sözlerimin arkasındayım. İstanbul’da birçok insan Ekrem Bey’e İstanbul’u yönetsin, 

problemleri ile uğraşsın, çözüm bulsun diye oy verdi. Ama görülüyor ki Ekrem Bey’in aklı da 

fikri de zikri de İstanbul’da değil. 

Şahsen kendim anket yaptırmadım. Seçimlerde anket yapanlar oldu. Bizim elimize zaman 

zaman İBB’nin ya da AK Parti teşkilatlarının yapmış olduğu ilçeler düzeyinde anketler 



geliyor. O anketler karşısında çaresiz kalanlar, moralleri bozulanlar planlarını bizimle 

yarışmak için değil de bizi Ankara’ya, İstanbul’a ve başka birçok yere layık görerek 

göndermek üzerine yapmışlar. Bu sebeple anket yaptıranların moralini bozduğumu çok iyi 

biliyorum.  Ben en iyi anketi kamuoyu şirketlerinin değil vatandaşın yaptığını düşünüyorum. 

Her gün sahada olduğum için vatandaşımızın elini sıkarak, yüreğine dokunarak görüyorum. 

Önümüzdeki yerel seçimlerde aday olacak mısınız?” sorununa cevap veren Başkan Yılmaz, 

“Allah ömür verir bir sağlık problemi yaşatmaz ise hiç kimse boşuna umutlanmasın Silivri’ye 

hizmet etmek için bir sonraki dönemde Silivri Belediye Başkanı adayıyım. Bu konuda 

benimle mücadele etmek isteyenler çalışmalarına ona göre ağırlık versinler; ağustos 

böcekliğini bırakıp karınca misali çalışsınlar.” 

 

“2021 yılında Silivri Belediyesi; 8.474.000 TL nakdi bağış, 5.500.000 TL değerinde araç 

bağışı, yapım işleri 140.660.640 TL, arsa bağışları 45.868.300 TL, ayni ve nakdi sosyal 

yardım bağışları 5.793.318 TL, malzeme olarak aldığımız hibeler 3.000.000 TL, Çevre 

Bakanlığımızdan Sıfır Atık kapsamında 1.500.000 TL bağış almıştır. 2021 yılında Silivri 

Belediyesinin almış olduğu bağış ve hibelerin toplam değeri 210.796.258 TL. Belediye olarak 

insanlara güven verdiğinizde, insanlar size inandıklarında bu bağışlar kendiliğinden geliyor.  

Yapım bağışları kapsamında Kenan Nakip Bey’in, Kavaklı İstiklal Mahallesi’ne yapmış 

olduğu Kenan&Çelebi Nakip 112 Acil ve Aile Sağlık Merkezinin değeri 2.100.000 TL, Piri 

Mehmet Paşa Mahallesi Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezinin yalnızca inşaat 

maliyeti arsa maliyetini söylemiyorum; 859.600 TL. Selimpaşa Mahallesi 1. Sınıf Atık 

Getirme Merkezi 1.100.000 TL. Ortaköy Mahallemize yaptığımız kapalı pazar yeri ve etkinlik 

alanının maliyeti 4.000.000 TL. Değirmenköy Mahallemize yaptığımız kapalı pazar yeri ve 

etkinlik alanının maliyeti 3.000.000 TL. Kavaklı Mahallemize yaptığımız kapalı pazar yeri ve 

etkinlik alanının maliyeti 2.500.000 TL. Yeni Mahalle’de Gülsen Nakipoğlu - Ökkeş 

Nakipoğlu Engelli Yaşam ve Eğitim Merkezinin bitirim maliyeti 40.000.000 TL. Cumhuriyet 

Mahallesi’ne Elginkan Vakfı tarafından yapılan Ümmehan Elginkan Çocuk Yuvasının 

maliyeti 11.000.000 TL. Alipaşa Mahallesi Belediye Ek Hizmet Binasının kaba inşaat 

maliyeti 18.249.440 TL. Alibey Mahallesi Kapalı Otopark ve Ek Hizmet Binasının maliyeti 

56.731.600 TL. Fener Mahallesi’nde yapılan tribünün de 2.000.000 TL’yi bulacağını 

düşünüyordum ama 1.120.000 TL bir maliyet çıkarılmış. Toplamda tahmini rakamlarla 

140.660.000 TL değerinde bir inşaat bağışı almış durumdayız. Biz kaynakları doğru 



kullanmaya devam edeceğiz. Bu hizmetleri Silivri Belediyesinin kaynakları ile yapmış 

olsaydık şu an bizim bütçemiz artı 85.000.000 TL değil, eksi 20.000.000 TL olarak kapanırdı 

ve bütçe açığı verirdik. Bazı arkadaşlar bağışları sorguluyorlar. Her şeyi sorgulayabilirler ama 

bence asıl sorgulanması gereken daha önce bu bağışların niye alınmadığı veya 

alınamadığıdır.” 

 

“Silivri’miz yüzölçümü olarak İstanbul’un en büyük ikinci ilçesi ve biz belediye olarak 870 

kilometrekare alanda hizmet veriyoruz. Bu nedenle kamyon, iş makinası, ekip ve ekipman çok 

önemli. Göreve geldiğimiz zaman Silivri Belediyesinin 91 aracı vardı ve bu araçların 60 

tanesi yürür haldeydi. 2019 tarihinden sonra araç filomuza 75 araç kattık. Bunların 57 tanesi 

bağış yoluyla temin edilen araçlar 18 tanesi de Silivri Belediyesinin kendi öz kaynakları ile 

satın aldığı araçlardır. Satın aldığımız araçları kredi ya da borçlanma yapmadan, faiz 

ödemeden peşin olarak aldık. 75 aracı kiralamış olsaydık her ay bu araçlara 2 milyon TL para 

ödeyecektik. Bu yılda araç filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.  

2021 yılında 82.903 ton evsel atık topladık. Silivri Belediyesi İstanbul’da bir ilki 

gerçekleştirerek çöp işini ihale etmeden kendi toplayan tek belediye oldu. 2021 yılı çöp 

toplama maliyetimiz, 3.308.078 TL akaryakıt bedeli, 1.053.891 TL tamir bakım bedeli, 

160.371 TL madeni yağ bedeli ve 244.244 TL araç lastiği bedeli oldu. Silivri Cezaevi ile daha 

önce olmayan bir anlaşma yaptık. Cezaevinin evsel atığını bize ciddi bir maliyeti olmasına 

rağmen bedava topluyorduk. Adalet Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 

bakanlıktan 456.000 TL ödeme aldık. Moloz ve bitkisel atık toplama işinden 506.422 TL gelir 

elde ettik. Bu gelirleri de düştüğümüzde çöp toplama maliyetimiz toplam 3.804.162 TL oldu. 

2019 yılını varsaydığımızda 18 milyon TL artı fiyat farkları, yakıt farkları, KDV de eklenince 

22 milyon lira gibi bir rakamla bu çöpler toplanıyordu. Silivri Belediyesinin kasasına bir yılda 

çöp toplama işinden en az 25 milyon TL para kalıyor. Dolayısıyla Silivri’nin parası çöpe 

gitmiyor; sağlık ocağı, spor sahası, park, bahçe, yol olarak Silivri’deki vatandaşların 

hizmetine gidiyor. Bu vesile ile Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görevli emekçi tüm 

arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

2021 yılında birçok hizmetin açılış töreni gerçekleştirdik. 2021 yılı içerisinde yapımını 

tamamladığımız; Afet Koordinasyon Merkezini, Gümüşyaka Aile Sağlığı Merkezini, Tarihi 

Mimarsinan Köprüsünü, Kısa Köprüyü, Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezini, Yeni 

Mahalle Atatürk Parkını, Ortaköy Pazar ve Sosyal Alanını, Kavaklı Kapalı Pazar ve Sosyal 



Alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra 2021 yılında temelini attığımız 

ve çalışmaların devam ettiği birçok projemiz var. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 

Varnalı Konutlarının temelini attık. Konteyner ve barakalarda hizmet veren müdürlüklerimiz 

için Alipaşa Ek Hizmet Binamızın temelini attık. Ayrıca; Selimpaşa Atık Getirme Merkezi, 

Yeni Mahalle Hayvan Pazarı, Engelsiz Yaşam Merkezi, Ümmehan Elginkan Anaokulu, 

Kavaklı Kenan & Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonunun 

temelini attık. Bu vesile ile projelerimize katkı sunan hayırsever Nakipoğlu ailesine ve 

Elginkan Vakfına buradan teşekkür ediyorum. 2022 yılında açılış ve temel atma törenini 

planladığımız projelerimiz arasında ise; Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Değirmenköy 

Stadı, Fenerköy Stadı, Değirmenköy Kapalı Pazar Yeri, Kavaklı Kenan & Çelebi Nakip Aile 

Sağlığı Merkezi, 112 Acil Servis İstasyonu ve Park Alanı, 1. Sınıf Atık Geri Getirme 

Merkezi, Küçüksinekli Mesire Alanı, Selimpaşa Müzik ve Sanat Okulu, Yeni Park ve Spor 

Alanları, Sağlık Evleri, Hükümet Konağı Projesi, Alibey Mahallesi Kapalı Otopark ve Ek 

Hizmet Binası, Gençlik Merkezi Projesi, Mübadele Evi Projesi, Selimpaşa Pazar Yeri ve 

Güneş Enerjisi Santrali Projesi, Elginkan Özel Eğitim Okulu, 9 yeni okul, Verem Savaş 

Dispanseri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü binası ve Kütüphanesi Projesi gibi çalışmalar yer alıyor.  

Şehrin kalbinde olmasına rağmen yıllarca ihmal edilmiş cadde ve sokaklarımızı birer birer 

elden geçiriyoruz. Alibey, Mimarsinan, Fatih, Cumhuriyet, Değirmenköy ve Gümüşyaka 

mahallelerimizdeki belirli cadde ve sokaklarda yenileme çalışmaları yaptık. Bu cadde ve 

sokaklarımızda; yağmur suyu hatlarının revizesi, yol zemini beton dökümü, asfalt serimi, yeni 

tretuvar imalatları, havai elektrik hatlarının yer altına alınması, tehlike arz eden eski beton 

direklerin kaldırılması, internet hatları revizesi, sokak aydınlatma çalışmaları ile ihtiyaç 

duyulan bölgelerde atık ve içme suyu hatlarının yenilenmesi işlemlerini tamamladık. İhtiyaç 

duyulan yerlerde İSKİ, İGDAŞ, BEDAŞ ve Türk Telekom iş birliği yaparak sorunların 

çözülmesini sağladık. Sokak iyileştirme projelerimize bu yıl da devam edeceğiz.  

2021 yılında Silivri’nin cadde ve sokaklarını 52.500 ton asfalt ile buluşturduk. 134.613 

metrekare kaldırım, 51.106 metre bordür imalatı yaptık. Bunun yanı sıra Temizlik işleri 

Müdürlüğü ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğümüz evsel atıklar ve sıfır atık konusunda 

çok sıkı bir şekilde çalışıyor. Göreve geldiğimizde 20 civarında yer altı konteyneri vardı. 2021 

yılında 152 adet yarı yer altı ve yer üstü çöp konteynerini vatandaşlarımızın hizmetine 

sunduk. Parklarımız ve bahçelerimiz tankerlerle ilkel koşullarla sulanıyordu. Son iki yılda 



yaklaşık 80.000 metrekare otomatik sulama sistemi kurduk. Daha temiz, daha yaşanabilir ve 

daha güzel bir Silivri hedefiyle 7/24 anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.” 

 

 


