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Değerli hemşehrilerim; 
Yedi bin yıla yakın geçmişiyle medeniyetlere 
ev sahipliği yapan, tarihi mirası, coğrafi 
konumu, tarım, turizm ve ticaret sahalarıyla 
eşsiz özellikleri bünyesinde taşıyan Silivri’miz, 
şüphesiz ki İstanbul’un en güzel ilçesidir. 
Böylesine özel bir ilçenin güzel insanlarına 
hizmette bulunmayı kutsal bir vazife, onur 
ve gurur meselesi olarak gördüğümüzü bir 
kez daha ifade etmek isterim. Halkımızın 
yetki verdiği görev döneminin birinci 
yılında, ilçemize birçok projeyi kazandırmak 
ve yeni hizmetlerin temelini oluşturmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Sosyal, şeffaf, hesap 
verebilir ve üretken belediyecilik anlayışıyla 
hayata geçirdiğimiz projelerimizle sadece 
bugünü değil; Silivri’nin geleceğini de 
planlamaya çalıştık.   

Kıymetli Silivrililer…
İnsanca yaşamak, konforlu ve mutlu bir 
yaşam sürmek hepimizin hakkı. 
8 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar 
geçen sürede, ilçemizin geleceği için çok 
önemli girişimlerde bulunduk. 
Vatandaşlarımızın yaşamlarını olumsuz 
etkileyen sorunların çözümü için 

gerekli çalışmaları başlattık. Her alanda 
Silivri’yi marka kent yapmak amacıyla ilk 
adımlarımızı attık ve kısa sürede hayata 
geçirdiğimiz projeler ile Silivri’ye yeni bir 
soluk getirdik. Eğitimden sanata, spordan 
sağlığa, kültürden turizme, sanayiden 
ulaşıma kadar, daha birçok alanda Silivri’mizi 
özlediği hizmetlere kavuşturmaya kararlıyız. 
Gönül bağı ile bağlandığımız Silivri için 
verdiğimiz çabaları büyük bir özveriyle 
yerine getirmeye devam ediyoruz.  Geride 
bıraktığımız 1 yılda olduğu gibi bundan 
sonraki yıllarda da tüm ekibimle şeffaf, adil 
ve bütüncül bir hizmet anlayışı içerisinde 
var gücümüzle çalışacağımızdan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir mazeretin 
arkasına sığınmaksızın, 1 yıldır yapmış 
olduğumuz hizmetler neticesinde, sizlerin 
de şahit olduğu üzere Silivri’miz her geçen 
gün biraz daha gelişiyor ve hak ettiği yere 
emin adımlarla yürüyor. İnanıyoruz ki, biz 
çalıştığımız müddetçe Silivri güzelleşecek; 
değişecek ve gelişecektir.

Bizlere bu yolda omuz veren tüm 
hemşehrilerime teşekkür ediyor, saygı, sevgi 
ve hürmetlerimi sunuyorum.
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29 Aralık 2018 tarihinde
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ  ve

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
uygun görmeleri ve olurları ile Cumhur İttifakı’nın

Silivri Belediye Başkan Adayı olarak başladığımız seçim kampanyamızda,
gecemizi gündüzümüze katarak arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. 

Silivrili hemşehrilerimizle buluştuk, kucaklaştık.
Kendimizi anlattık; olması gerekenleri paylaştık.

Gelecekle ilgili planlarımızı ortaya koyduk. 

Ve…
31 Mart 2019 tarihinde Silivri tercihte bulunarak şahsımızı

Belediye Başkanı olarak göreve layık gördü. 
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Halka hizmet Hakk’a hizmet temel anlayışımızla,
beraber seçilmiş olduğumuz her biri çok değerli olan

belediye meclis üyelerimizle ve çalışanlarımızla,
Bismillah diyerek başladık. 

Bütün hemşehrilerime
bu tercih ve takdirleri için bir kez

daha teşekkürlerimi ve şükranlarımı 
ifade etmeyi borç bilirim. 

8 Nisan 2019 tarihinde yapılan
 devir-teslim töreni ile yeni bir

dönem başlamış oldu. 

“Marka Kent Mutlu Silivri” idealimizi 
görünebilir ve yaşanabilir kılmak

üzere yola koyulduk. 
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8 Nisan 2019 tarihi itibariyle
devir alınanlara ilişkin birkaç örnek;

SİLİVRİ BELEDİYESİ  08 NİSAN 2019 TARİHİ İTİBARİYLE PERSONEL SAYILARI

SİLİVRİ BELEDİYESİNİN 
31 MART 2019 TARİHİ

İTİBARİYLE  BORÇ YÜKÜ

SİLİVRİ BELEDİYESİ
ÖZ MALI ARAÇLARIN LİSTESİ 

(08 NİSAN 2019 TARİHİ İTİBARİYLE)

(*) Hurdaya ayrılmış olup daha sonra 
toplatılan ve hizmete sunulan 4 araç dahil. 
     
 
     
  

Emekli	Sandığı 17.846.897,27
Kültür	ve	Tabiat	Varlıkları 26.437.893,06
Vergi	Dairesi 33.855.721,60
SGK 46.583.862,48
YAPILANDIRILMIŞ	BORÇ	TOPLAMI	 124.724.374,41

İller	Bankası 4.715.862,97
2017	Borçlanması 26.513.956,46
TOPLAM 31.229.819,43

Firmalara	Borçlar 59.407.040,75
Vergi	Dairelerine	Borçlar 6.527.837,84
SGK	Borçlar 7.063.077,71
Kamu	İdarelerine	 2.666.725,23
İşçilerin	Sosyal	Haklarına 2.287.284,51
Memurların	Sosyal	Haklarına 1.961.964,32
Sözleşmeli	Personel	Haklarına 297.695,47
İşçi	Sendikasına	Olan	Borçlar 1.509.916,47
Teminatlar 10.008.971,85
İadeler 399.123,73
TOPLAM 92.129.637,88

GENEL	TOPLAM 248.083.831,72

SİLİVRİ	BELEDİYESİNİN	
31	MART	2019	TARİHİ	İTİBARİYLE	BORÇ	YÜKÜ

ARAÇLARIN	NEV'İ ADET
1 Binek	Otomobiller 10
2 Kamyonetler 15
3 Damperli	Kamyonlar 8
4 Kamyonlar 8
5 Çeşitli	Otobüsler(*) 9
6 Minibüsler 3
7 Tır	Çekici 1
8 Traktörler 7
9 Su	Tankeri 2
10 Asfalt	Makineleri 3
11 Greyderler 2
12 Kepçeler 11
13 Silindirler 3
14 Akaryakıt	Tankeri 1
15 Sepetli	Araç 1
16 Hasta	Nakil	Aracı 2
17 Özel	Amaçlı	Taşıt 1
18 Vidanjör 1
19 Anons	Aracı 1
20 Motorsiklet 1
21 Dorse	Yarı	Römork 1

TOPLAM 91

SİLİVRİ	BELEDİYESİ	ÖZ	MALI	ARAÇLARIN	LİSTESİ	
(08	NİSAN	2019	TARİHİ	İTİBARİYLE)

Meclis	Tarafından	Onaylanmış	Toplam	Mevcut	
(Memur)	Kadro

Dolu Boş
429 210 219
Meclis	Tarafından	Onaylanmış	Toplam	İşçi	Mevcut	
Kadro

Dolu Boş
214 147 67
Sözleşmeli	Personel 38
Geçici	İşçi 2
Mevsimlik	İşçi 16
TOPLAM 413
EZGİ	A.Ş.	ÇALIŞANLARI 610

SİLİVRİ	BELEDİYESİ	
08	NİSAN	2019	TARİHİ	İTİBARİYLE	PERSONEL	SAYILARI

Memur Kadro

Kadro
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Balaban Mahallesi, 387 Ada 36, 37, 38 parselleri ve Sancaktepe Mahallesi 101 Ada 18, 19, 
20, 21, 23, 27, 28 ve 171 Ada 75 parselleri içeren parselasyon planları İstanbul Büyükşehir 
Belediye Encümeni tarafından onaylanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde sürdürdüğümüz 
çalışmalar neticesinde Silivri’miz düzenli ve planlı bir şehir görünümüne kavuşacaktır.

İlçenin plansız 
bölgeleriyle ilgili 
çalışmalara 
başlandı
2009 yılında belde belediyelerinin 
birleştirilmesi öncesinde, belde 
belediyelerinin farklı imar uygulamalarının 
yarattığı sorunlar ile “Plansız Silivri” 
olarak anılan ilçemizin “Planlı Silivri” 
olarak adlandırılabilmesi için gerekli olan 
1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni 
Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, plan 
bütünlüğünün sağlanabilmesi için yeniden 
düzenlenmek üzere ihale edilmiştir.
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Göreve geldiğimizde masaya yatırdığımız hususlardan 
birisi de 248 milyon lira borç yükü olan belediyenin 
mali yapısının düzeltilmesi  için gerekli olan tedbirlerin 
alınmasına yönelik çalışmaların başlatılması olmuştur.
Silivri’yi yönetebilmenin en önemli unsurlarından 
birisi de  kaynak yönetimidir. 

Belediyenin
mali yapısı
düzeltiliyor
Kaynakları doğru kullanmanın israfı önlemek ve tasarruf etmek olduğu düşüncesiyle, 2019 yılı mayıs 
ayında uygulamaya koyduğumuz tasarruf tedbirleriyle gider kalemleri azaltılmış ve gelirler ise 
artırılmıştır. Kiralama yöntemiyle Temizlik Hizmetleri ve Destek Hizmetler Müdürlüğünde, belediye 
hizmetlerinde kullanılan araçları iade ederek, yeniden ve daha uygun fiyatlara kiralamalar yapılırken 
iadesiyle hizmetleri aksatmayacağını tespit ettiğimiz araçların kiralama işlemlerine de son verilmiştir.
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Silivri halkından aldığımız yetki ile birlikte 
“israfı önleyip tasarrufa yönelme” politikamız 
kısa sürede olumlu sonuçlar vermiştir. Bu geri 
dönüşler sayesinde 1 yıllık süre içerisinde 
firmalara, kurumlara ve personelimize olmak 
üzere toplam 20 milyon TL borç ödemesi 

yapılmıştır. Belediye çalışanı 16 işçinin önceki 
dönemden kalan kıdem ve ihbar tazminatları 
için 1 milyon 104 bin TL ödeme yapılmıştır. 
Görev dönemimizde emekli olan işçilerimizin 
de maddi hakları düzenli bir şekilde ödenmeye 
devam edilmektedir.  

20 milyon TL borç ödendi
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1 Çöp	Kamyonları 8
2 Yol	Süpürme	Aracı 3
3 Çöp	Konteyneri	Yıkama	Aracı 1
4 Çekici	 3
5 Yarı	Römork 3
6 Su	Tankeri 1
7 Kanal	Kazıcı	ve	Yükleyici 1
8 Kamyon 1

TOPLAM 21

08	NİSAN	2019	-	08	NİSAN	2020	TARİHLERİ	
ARASINDA	HİBE/BAĞIŞ	YOLU	İLE	

ÖZ	MAL	OLAN	ARAÇLAR

1 Çöp	Kamyonları 7
2 Akaryakıt	Tankeri 1
3 Damperli	Kamyon 2
4 Kamyonet 1

TOPLAM 11

HİBE/BAĞIŞ	İŞLEMİ	BİTEN	
MECLİSE	SUNULMAYI	BEKLEYENLER

08 NİSAN 2019 - 08 NİSAN 2020 TARİHLERİ 
ARASINDA HİBE/BAĞIŞ YOLU İLE  ÖZ MAL OLAN ARAÇLAR

HİBE/BAĞIŞ İŞLEMİ BİTEN  MECLİSE SUNULMAYI BEKLEYENLER

SİLİVRİ BELEDİYESİ  08 NİSAN 2020 TARİHİ İTİBARİYLE PERSONEL SAYILARI

8 Nisan 2019 tarihinden 8 Nisan 2020 tarihine kadar geçen bir yıllık sürede; naklen atama 
(14), emekli (3) ve işten çıkarma (4) suretiyle ayrılan memur (14), sözleşmeli memur (3), 
daimi,mevsimlik, geçici işçi (20) olmak üzere toplam ayrılan personel sayısı 37 kişi ol-
muştur. Yine aynı dönem içerisinde; naklen gelen, açıktan atama ve açıktan alınan memur 
(16), sözleşmeli memur (6) ve işçilerin (6) toplamı ise 28 kişi olmuştur. Ezgi A.Ş. üzerinden 
yürütülen hizmetlerdeki iş hacminin artması nedeniyle aynı dönemde 610 adet olan işçi 
sayımız 702 kişiye yükselmiştir.

Meclis	Tarafından	Onaylanmış	Toplam	Mevcut	 Dolu Boş
429 212 217
Meclis	Tarafından	Onaylanmış	Toplam	İşçi	Mevcut	 Dolu Boş
214 138 76
Sözleşmeli	Personel 41
Geçici	İşçi 2
Mevsimlik	İşçi 11
TOPLAM 404
EZGİ	A.Ş.	ÇALIŞANLARI 702

SİLİVRİ	BELEDİYESİ	
08	NİSAN	2020	TARİHİ	İTİBARİYLE	PERSONEL	SAYILARI

(Memur) Kadro

Kadro
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2015 - 2018 yıllarında gerçekleşen 
toplam 649.043.025,15 TL 
tutarındaki gidere karşın aynı 
dönemde tahsil edilen gelirlerin 
toplamı 562.147.696,65 TL 
olmuştur. Gelir gider arasındaki 
fark toplamda 86.895.328,50 TL 
olmuştur. 2019 yılında ise gelir 
gider arasındaki fark sadece 
2.688.234,19 TL olmuştur.
Dört yıllık dönemde gelirin gideri 
karşılama oranı %86,61 iken, 
2019 yılında bu oran %98,61’dir.
Bir başka ifade ile bu dönemde 
gelirin %13,40’i kadar borçlanma 
söz konusu olmuşken 2019 
yılında ise gelirin %1,40’a kadar 
borçlanma yapılmıştır.
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67,5 milyon çöpe gitmeyecek
“Marka Kent Mutlu Silivri”  hedefi ile çıktığımız 
yolda en önemli parametrelerden birisi de Temiz 
ve Sağlıklı bir çevrenin var olmasıdır. O sebeple 
cadde, sokak, park ve bahçelerin, genel kullanım 
alanlarının insan sağlığını öncelikleyerek, hijyen 
esaslarına uygun olarak temizlenmesi gerektiği 
düşüncesiyle temizlik konusunda ilçemizin 
tüm noktalarında çevre dostu uygulamaları 
hayata geçirirken, 2019 mayıs ayından itibaren 
çöp toplama hizmetleri belediye imkanları ile 
yapılmaya başlanarak İstanbul’da ilk ve örnek bir 
uygulamanın da altına imza atılmıştır.

Geçmiş dönemlerde ihale edilmek suretiyle 
yürütülen çöp toplama hizmet işinde ihaleye 
verme usulüne de 2020 yılı itibariyle son 
verilmiştir. Kendi araç, gereç ve imkanlarımız 
ile 5 yıllık sürede yaklaşık olarak 20 Milyon TL 
civarında bir maliyetle yürüteceğimiz çöp 
toplama hizmetinde tercih ettiğimiz bu usul 
neticesinde yine bu 5 yıllık süre içerisinde 
yaklaşık olarak 67,5 milyon TL civarında bir 
kaynağın, çöpe gitmeden Silivri’mizin başka 
ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanabilme 
imkanı da sağlanmıştır.
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Ecrimisil tahsilatı bütçeye ciddi gelir sağladı

Emlak vergisine esas olacak ölçüm ve tespitler 
için Kent Bilgi Sistemi görevlilerimizce 
Silivri Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 
mahallelerde parsel üzerindeki yerleşimlerin 
doğru tespiti çalışmaları başlatılmıştır. Bu 
anlamda ilk etapta Selimpaşa (Duruman 
mevkii) mahallesinden başlatılan parsel 
tarama işlemlerinde 25.785 adet parsel 
incelemeden geçirilmiş ve eksiklikler 
tespit edilen parseller için Emlak 
Şefliğimiz tarafından gerekli yasal işlemler 
gerçekleştirilmiştir.

Kent Bilgi Sistemi
ile bütçeye

3,5 milyon TL
katkı sağlandı.

Gerek görüldüğünde yerinde 
de yapılan geniş kapsamlı 
incelemeler  ve tespitler 
ile Selimpaşa, Cumhuriyet, 
Fatih , Alibey  ve Piri Mehmet 
Paşa mahallelerinde parsel 
bazlı tarama işlemleri %100 
tamamlanmış ve yapılan 
bu çalışmalar neticesinde 
belediye bütçesine 3,5 milyon 
TL gelir katkısı sağlanmıştır.

Geçmiş dönemlerde kimlerin ekip biçtiğine yönelik doğru bilgi ve 
tespitlerin olmadığı, belediyeye ait ekilebilir araziler, üzerinde yapılan 
tespitler sonrasında bu araziler, belediye encümeni kararları ile ihale 
edilmeye başlanmıştır. Yine daha önceden belediyeden kiralanmış 
olmasına rağmen uzunca bir süreden beri herhangi bir kira ödemesi 
yapılmayan araziler ve kiralayanlar tespit edilerek geriye dönük 
ecrimisil bedelleri tahakkuk ettirilmiş ve bunların tahsili ile belediye 
bütçesine ciddi gelirler sağlanmıştır.
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Kentsel Dönüşüm
Strateji Belgesi
hazırlıklarına
başlandı
Göreve geldiğimizde önceliklerimizin  biriside 
Ülkemizin ve Silivri’mizin deprem kuşağında 
bulunuyor olmasına bağlı olarak yaşanacak olan bir 
deprem afeti karşısında yapılması gerekenlerin tespiti 
ve tedbirler konusunda hazırlık yapmak olmuştur. 26 
Eylül 2019 tarihinde Silivri açıklarındaki 5,8 şiddetinde 
gerçekleşen deprem, tehlikenin bir kez daha işaret 
edilmesine vesile olmuştur. Belediyemizin öncülük 
ettiği uzmanların iştiraki ile paneller, konferanslar  
ve bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Can kaybı 
yaşanmayan depremde hasar gören binalar Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmiş. Ağır hasarlı ve 
yıkılması gereken binalar da belediye ekiplerimizce 
ilerleyen süreçte yıkılmıştır. 
“Deprem değil binalar öldürür” şeklindeki deprem 
gerçeği karşısında elzem olan bina stoklarının 
yenilenmesi ve güçlendirilmesine yönelik Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının belediyelerce hazırlanmasını 
istediği “Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi” ile ilgili 
maalesef herhangi bir hazırlık yapılmamış olan 
belediyemizde ivedilikle çalışmalara başlanmış 
ve belgenin hazırlanmasına esas olacak verilerin 
tespitlerinin  yapılması işi ihale edilmiştir. 
Şehir plancısı, mimar, inşaat mühendisi, jeoloji ve 
jeofizik mühendisleri ve diğer ilgili mühendislik 
disiplinlerinin yürüttüğü ortak çalışmalarla ilgili süreç 
devam etmektedir. Haziran 2020 de tamamlanarak 
onaya sunulacak olan “Kentsel Dönüşüm Strateji 
Belgesi”  86.826 hektarlık  bir alanda ilçe sınırlarımızın 
tamamı için hazırlanmaktadır.

“Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi” 
başlatılan imar planları revizyonu 
çalışmalarında da yönlendirici olarak 
kullanılacaktır. Bu çalışmayla riskli alanlar 
ortaya konulacak ve afet risk alanları ile 
yapısal risk alanlarının belirlenmesi  ve 
önceliklendirilmesinin  yanında zemin 
yapısı açısından riskli alanlar, heyelan 
alanları, taşkın alanları da belirlenecektir.
 Ayrıca mevcut yapı stoku; jeolojik 
etütler, yerleşime uygunluk, ruhsat ve 
iskan durumu, bina yapım yılı, yapı 
durumu, kat yüksekliği, yapım cinsi 
verileri çakıştırılmak suretiyle analiz 
edilecektir. Analizler sonucunda riskli 
alan tespitleri ve dönüşüme ihtiyacı 
olan alanların tespiti yapılmış olacak 
ve dönüşüm önerilen alanların eylem 
planları (önceliklendirme, yasal dayanak, 
finasman yönetimi, planlama ve 
kentsel tasarım ilkelerinin belirlenmesi) 
hazırlanacaktır.
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Yaklaşık 10 yıldır kullanıma kapalı olan ata 
yadigarı tarihi köprülerin restorasyonuna 
başlanarak bitirilmesi için ilgili bakanlıklar 
ve Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde ki 
girişimlerimiz olumlu sonuç  verdi. Silivri’nin 
tarihi ve kültürel zenginliklerinden olan 32 gözlü 
Mimar Sinan Köprüsü ile Vakkas köprü olarak 
bilinen tarihi kısa köprünün restore çalışmalarına 
başlanmış olup 2020 yılının ikinci yarısında 
vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacaktır.

Tarihi köprüler restore ediliyor

Silivri’mizde bulunan ve kaybolmaya 
yüz tutmuş tarihi ve kültürel eserlerimizi  
turizme kazandırma çalışmalarımız  
“Silivri Tarihi ile buluşuyor” konsepti 
çerçevesinde devam etmektedir.
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“Sokak İyileştirmeleri Projelerimiz”  kapsamında 
Boğluca Deresi çevresi;  sokak ve caddelerdeki 
binaların cephelerinin  rengarenk boyanması, 
Köy Pazarının kurulması, mobil köprünün 
hizmete sunulması ve peyzaj çalışmalarıyla 
birlikte çevre düzenlemesinin yapılmasıyla  
canlılık kazanarak cazibe merkezi haline 
gelmiştir.
Sanatkarlar Caddesi, Süleyman Özer ve 
Emek Sokaktaki bina boyama işlemlerinin de 
tamamlanması sonrasında yeni görünümü 
ile Silivri’ye ayrı bir güzellik katan Boğluca 
Deresi çevresinin rengarenk olması yerel ve 
ulusal medyada büyük bir yankı bularak ilçe 
tanıtımına katkı sağlamıştır.
İlçe dışından gelen birçok vatandaşın önünde 
fotoğraf çektirdiği  renkli evlerin bulunduğu 

Boğluca Deresi, restore çalışmaları süren Vakkas 
Köprüsününde hizmete girmesiyle birlikte 
bambaşka bir görünüme kavuşarak “dere” 
olarak değil de “kanal” olarak anılmaya ve 
ziyaretçi çekmeye başlayacaktır.

Boğluca Deresi sahil bölgesi 
cazibe merkezi oldu
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Uzun bir süredir restorasyon 
çalışmaları nedeniyle kullanıma kapalı 
durumda olan tarihi Vakkas Köprüsü 
nedeni ile yaşanan mağduriyeti 
ortadan kaldırmak adına, bölgeye 
geçici Asma Yaya Köprüsü yapıldı.  
Boğluca Deresi üzerine monte edilen 
köprü bölge sakinlerine kolaylık 
sağlarken, esnaflara da ticari 
hareketlilik kazandırdı.  Şık ve modern 
görünümü ile ilçeye ayrı bir güzellik 
katan asma köprü ile Silivrililerin 
günlük yaşamını zorlaştıran ve Vakkas 
Köprüsü’nün (Kısa Köprü) kapalı 
olmasından kaynaklanan mağduriyet 
ortadan kaldırılmış oldu. 

Asma yaya köprüsü 
hizmete girdi
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Silivri’nin otopark çilesi bitiyor

Silivri ilçemizin kanayan 
yaralarından birisi olan 
Otopark problemini 
ortadan kaldırmaya yönelik 
çalışmalar kapsamında 
Devlet Hastanesi yanında 
bulunan alanda 250 araç 
kapasiteli açık otopark projesi 
tamamlanarak hizmete hazır 
hale getirilmiştir. Ayrıca 
çevresinde yol ve rekreasyon 
düzenlemesi yapılarak 
bölgedeki keşmekeşliğe son 
verilmiştir.

Diğer yandan, belediye 
hizmet binasının arkasında 
bulunan alana 250 araçlık, 
çarşı merkezinde 19 Mayıs 
Meydanında altı otopark üstü 
meydan şeklinde 300 araçlık 
kapalı otopark projeleri 
hazırlanarak, başta Anıtlar 
Yüksek Kurulu olmak üzere 
ilgili diğer kamu kuruluşlarına 
sunularak izin ve onay 
işlemleri başlatılmıştır.

Ayrıca, Silivri Otogarında, 
Mimar Sinan Köprüsü 
yanındaki alanda, Lunaparkın 
bulunduğu eski festival 
alanında ve Öğretmenevi 
önündeki alandaki yerlerinde 
arasında bulunduğu 
birçok bölgede düzensiz 
ve verimsiz bir şekilde 
kullanılan otoparklar, yapılan 
düzenlemeler ile Belediyemiz 
İşletme ve İştirakler Şefliği 
tarafından işletilmek üzere 
halkımızın hizmetine 
sunulacaktır.



28
Yeni Mahalle
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Silivri yüzme
havuzuna kavuşuyor

Silivri’mizde yüzme sporunun gelişmesi 
için yapılmasını planladığımız  “Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu”  projemiz, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde 
yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 
uygun görülmüş ve modern bir 
şekilde tasarlanan havuz ihale edilerek 
yüklenici firmaya yer teslimi de 
yapılmıştır.
İstanbul’da yüzme havuzu 
bulunmayan tek ilçe olan Silivri’miz 
bu kötü özelliğinden kurtulacak ve 
Yüzme Havuzunun  bu yıl içinde 
tamamlanmasıyla özelikle gençlerin, 
çocukların ve kadınların spor yapması 
ve sosyalleşmesi adına önemli bir 
yatırıma sahip olacaktır.
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“Marka Kent Mutlu Silivri” 
hedefimizin gerçekleşmesinin  
kilometre taşlarından birisi 
olarak ilçe ekonomisine de 
büyük katkı sağlayacak  vizyon  
projelerimizden  “Silivri Yat 
Limanı Projemiz” Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, Altyapı Genel 
Müdürlüğü tarafından uygun 
görülerek, projeye ilişkin 
çalışmalara başlanılmıştır.

Silivri’mize değer katacak 
olan bu projemizin içerisinde 
ayrıca balıkçı eşrafımız için 
tasarlanmış modern bir “Balıkçı 
Barınağı”da yer almaktadır.

Yat Limanı
Silivri’ye büyük
değer katacak
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Silivri’nin tarihi simgelerinden birisi olan ve yıllardır 
atıl bir durumda bırakılan Kale Park Sosyal Tesisleri 
hak ettiği değere kavuşturulmak üzere bakım ve 
onarıma alınmıştır. Tarihi mirası korunarak yenileme 
çalışmaları süren Kale Parkta, zemin iyileştirme, 
açık hava müze alanları, çocuk oyun alanları, 
aydınlatmalar, boyama ve kapalı mekanların yapımı 
işlemlerinde sona gelinmiştir.
Yeni dönemde işletmesi Belediyemiz İşletme ve 
İştirakler Şefliği tarafından yapılacak olan eşsiz 
manzarası ile ziyaretçilerin huzur ve güven ortamında 
vakit geçirecekleri Kale Park Sosyal Tesisleri yakın bir 
zamanda hizmet vermeye başlayacaktır.

Kale Park hak ettiği 
görünüme kavuşuyor
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Gümüşyaka Sağlık Ocağı

Akören Sağlık Ocağı
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Silivri Sağlık Ocaklarına
kavuşuyor

Semizkumlar Sağlık Ocağı Seymen Sağlık Ocağı

Bu bağlamda; Akören ve Bekirli Mahalleleri sakinlerinin birlikte eşit hizmet alacakları sağlık ocağının 
yapımına başlanmış olup yakın zamanda hizmet vermeye başlayacaktır. Seymen Mahallesinde 
Silivri Belediyesi’ne ait olan bir bina sağlık hizmeti verilecek bir şekilde dizayn edilerek hizmete 
sunulmuştur. Nüfus yoğunluğu olan ancak sağlık merkezi bulunmayan Semizkumlar mahallesinde 
Sağlık Ocağı faaliyete geçirilmiş ve vatandaşların sağlık hizmetini yerinden alması sağlanmıştır.
Modern ve kullanışlı bir şekilde projelendirilerek inşaatına başlanmış ve sona gelinmiş olan 
Gümüşyaka Sağlık Ocağının Ağustos ayında hizmete girmesiyle Gümüşyaka mahallesindeki sağlık 
ocağı sorunu da sona ermiş olacaktır. 

“İnsan sağlığı her şeyden önemlidir”  temel felsefesi çerçevesinde Silivri’de yaşayan 
vatandaşlarımızın gerektiğinde kolaylıkla ulaşabilecekleri ve sağlık hizmetlerinden yararlanacakları 
mekanlara ihtiyaçları vardır.
Bu ihtiyaçlar dikkate alındığında Sağlık evi – Sağlık Ocağı olmayan ya da yetersiz bulunan 
mahallerimizde bu ihtiyaçların giderilmesi için belediyemiz tarafından, kendi imkanlarının yanında 
vatandaş-belediye işbirliğinde sağlık yatırımları yapılmaya başlanmıştır.
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Hesapsız, çıkarsız ve beklentisiz bir 
anlayışla Silivri’ye hizmet etmek 
temel felsefemiz doğrultusunda 
her türlü siyasi mülahazaların 
ötesinde Silivri’mizin var olan 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, 
başta hükümetimiz, kamu kurum 
ve kuruluşları, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve bağlı kuruluşları ile 
azami ölçüde iyi ilişkiler kurma 
çabalarımız olumlu sonuçlar 
vermiştir.

Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Sayın Murat Kurum’un 
katkı ve talimatları ile var olan 
şehir stadyumunun bulunduğu 
alana, içerisinde Kültür ve Gençlik 
Merkezinin de yer alacağı Millet 
Bahçesi yapılması programa 
alınmıştır. İçişleri Bakanımız Sayın 
Süleyman Soylu’nun destekleri 
ile uzun zamandan beri plan 

aşamasında kalmış olan Silivri 
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Silivri 
İlçe Jandarma Komutanlığı ve 
Selimpaşa Şehit Emin İpşir Polis 
Merkezi Amirliği yeni hizmet binaları 
temelleri atılmış ve inşaatları devam 
etmektedir. Yine Millet Bahçesi ile 
aynı yerde modern bir Hükümet 
Konağı yapılması da programa 
alınmış bulunmaktadır. 

Belediyemiz tarafından, çalışan 
annelerin çocuklarının bakımı ve 
yetiştirilmesine katkı sağlamak 
üzere projeleri hazırlanan kreşlerin 
yapılması sürecinde, aynı amaca 
yönelik İstanbul Büyükşehir 
Belediyesince kreş yapımı talepleri 
sonrasında, belediyemiz tarafından 
yer tahsisleri yapılan kreşlerden 
ilkinin inşası devam etmekte olup 
yakın zamanda hizmete girmiş 
olacaktır. 

Kurumlar arası ilişkiler
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“Marka Kent Mutlu Silivri” hedefine yönelik gayretlerimiz sürerken Silivri’miz açısından 
güzel gelişmeleri yaşamaktayız.
Cumhurbaşkanlığımızın 81 ilde “Millet Bahçesi” yapılması projesi kapsamında  Silivri 
ilçemize de bir Millet Bahçesinin, 26 Eylül 2019 tarihindeki depremde hasar görerek 
kullanılamaz raporu verilen Silivri İlçe Stadyumumun bulunduğu alana içerisinde Kültür 
Merkezi ve Hükümet Konağı da olacak şekilde yapılmasına yönelik talebimiz Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.
Projenin yapımına ilişkin çalışmalar TOKİ başkanlığınca yönetilecek olup projeyle ilgili 
olan takas ve tahsisler ilgili kurumlar  tarafından sağlanacaktır. Kurumların ortak katkısı ile 
Silivri’ ye yaraşır  Millet Bahçesi, Kültür Merkezi ve Hükümet Konağı kazandırılmış olacaktır.

Millet Bahçesi, Kültür Merkezi
ve Hükümet Konağı yapımı

için start verildi



40

Müjdat Gürsu Tesisleri 
daha işlevsel kullanılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 
yılında ilçemize kazandırılmış olan Müjdat Gürsu 
Spor tesislerinin daha işlevsel hale getirilmesi için 
İBB nezdinde yaptığımız görüşmeler neticesinde 
yenileme çalışmalarına kısa bir süre içinde 
başlanacaktır.
Bu tesis; mevcut tribün üstünün kapatılması, 
kuzey tarafına kapalı tribün yapımı, stat zemininin 
profesyonel standartlara uygun hale getirilmesi, 
tartan pist yapımı ve otopark yapımının 
tamamlanmasının ardından profesyonel ve 
amatör  tüm liglere, ayrıca birçok spor branşına 
hizmet verecek bir tesis haline dönüşmüş 
olacaktır. Böylelikle Silivri’mizden geleceğin milli 
sporcularının yetişmesine imkan sağlayacak alt 
yapı desteği de sağlanmış olacaktır.



www.silivri.bel.tr

41

Kaymakamlık binamız
Şehir Müzesine dönüşecek

Silivri’nin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükteki Hükümet Konağının yapılması sonrasında 
boşalacak olan şuan ki Kaymakamlık binası, Silivri’nin tarihi ve kültürel değerlerini temsil eden 
eserlerin sergileneceği  bir kent müzesine dönüştürülerek, şehrimize gelen  ziyaretçilerin 
ilçemizin tarihi geçmişine yolculuk yaparak Silivri’yi tanıma imkanı sağlanmış olacaktır. Kent 
Müzesi ayrıca şehrin kurumsal hafızasının oluşmasına katkı sağlayacaktır.
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Silivri Emniyet
Müdürlüğüne
yeni bina
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Belediyemizce yapılması için her türlü destek ve kolaylıkların sağlandığı Silivri İlçe Emniyet  
Müdürlüğü binasının ruhsat işlemlerinin onaylanmasının akabinde uzun bir süredir Marmara 

plazada hizmet veren Emniyet 
Müdürlüğü için yeni bina yapımına 

başlanmıştır. Emniyet hizmetlerinin 
daha iyi şartlarda verilebilmesi için İçişleri 

Bakanlığınca ihale edilen hizmet binası 
2020 yılında tamamlanmış olacaktır.
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Selimpaşa Şehit Emin İpşir  Polis 
merkezi Amirliği binasının eski ve 
kapasite yetersizliği dikkate alınarak 
projelendirilen yeni hizmet binasının ruhsat 
işlemleri belediyemizce tamamlanmış 
ve Polis Merkezi inşaatına başlanmıştır. 
Emniyet hizmetlerinin daha iyi şartlarda 
verilebilmesi için İçişleri Bakanlığınca 
ihale edilen hizmet binası 2020 yılında 
tamamlanmış olacaktır.

Selimpaşa
Polis Karakoluna
yeni bina
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Jandarma Komutanlığına
yeni hizmet binası
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Mimar Sinan mahallesine yapılacak olan İlçe Jandarma Komutanlığı yeni 
hizmet binasının yapı ruhsatının belediyemizce onaylanmasının ardından 
inşaata başlanmıştır.  Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası 2020 yılı 
içerisinde tamamlanarak hizmete açılmış olacaktır.
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Gıda Bankasına gelme 
imkanı bulunmayan 
ihtiyaç sahiplerinin 
erzaklarını adreslerine 
ulaştırıyoruz.
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3900
gıda yardımı
haneye
Kültürümüzde önemli bir yeri bulunan 
yardımlaşma ve dayanışma  kültürünü  “Alan El 
Veren Eli Görmeyecek”  düsturu ile yaşatmak ve 
güçlendirmek önceliğimiz olmuştur.
Görev dönemimizin başında ilk olarak Silivri 
Gıda Bankası’nda  tespit ettiğimiz eksik  ve yanlış 
uygulamaları bertaraf ederek yeni bir yönetim 
modeli ortaya koyarak, düzenli, denetlenebilir, 
şeffaf ve adil bir hizmet  verilmesini sağladık. 
İhtiyaç sahibi olan kişi ve aileleri yeniden 
belirleyerek  erzak yardımlarını “Mutlu Kart”  ile 
düzenli bir şekilde almalarını temin ettik.
Hayırseverlerin ayni ve nakdi destekleri ile 
3900 haneye her ay düzenli olarak yardımlar 
yapılmaya devam etmektedir.
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Silivri’de çocukların bayramlarını mutlu geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla; Ramazan 
Bayramı’nda 20 Bin, Kurban Bayramı’nda ise 22 Bin olmak üzere toplam 42 Bin parça bayramlık 
kıyafet  dağıtımı yapılarak çocuklarımızın bir nebze olsada mutlu olmalarına katkı sağlanmıştır.

bayram sevinci yaşadı

35 mahallede

20 bin çocuk
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151 çocuk
sünnet ettirildi
151 çocuğumuzun kıyafetleri belediyemiz 
tarafından karşılanarak sünnet ettirilmiştir. 
Ayrıca aileleri ve akrabaları ile eğlendikleri 
Sünnet Şöleni organize edilmiştir.
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“Engelsiz Yaşam” çalışmaları kapsamındaki Engelsiz Park Projesi Yeni Mahallede
5 Bin m2  alanda hayata geçirilmek üzere gün saymaktadır. Arıkanlı ailesinin destekleri 
ile gerçekleştirilecek proje için Belediye Meclisimizin kararı ile yer tahsisi yapılmıştır.
Görme engellilerin bisiklet kullanabileceği alanlarında içerisinde yer alacağı 
“Engelsiz Park” tamamlandığında İstanbul’da bir ilk olma özelliğini de taşıyacaktır.

Engelsiz Park
projesine başlandı
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Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde İlçemizde  yaşayan 
engelli vatandaşlarımızda  unutulmamıştır.  Hayırseverler 
ile yapılan girişimler sonucu bir TIR dolusu 3 Bin 324 
parça medikal malzemenin engelli bireylere dağıtımı 
sağlanmıştır. Akülü tekerlekli sandalyeden hasta 
kaldırma liftine, hasta taşıma aletinden hasta yatağına, 
koltuk değneğinden hasta bezine, yürüteç sepetinden 
tekerlekli sandalye minderine ve yedek parçalara kadar 
yapılmış olan medikal malzemenin dağıtımına benzer 
sosyal yardımlarımız ihtiyaç sahibi bireylerin talepleri 
çerçevesinde devam etmektedir.

Engelli vatandaşlara
medikal malzeme desteği
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Sosyal belediyeciliğin
gereği yapıldı

Silivri Belediyesi; Sosyal İşler Müdürlüğü 
bünyesinde faaliyet gösteren, Engelli 
ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi (EYKOM) 
aracılığı ile ilçede yaşayan dar gelirli, 
engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç 
vatandaşları yalnız bırakmadı.
Sosyal Belediyecilik anlayışını tam manası 
ile yerine getiren Silivri Belediyesi, bir yıl 
içerisinde Engelli ve Yaşlı Koordinasyon 
Merkezi  (EYKOM)’a kayıtlı 3375 engelli, 
1310 yaşlı vatandaşa hizmet vermenin 
yanı sıra, Silivri’de yaşayan 15 bin 887 
kişiye, fizik tedavi, psikolojik danışmanlık, 
madde bağımlılığı tedavisi, asker maaşı, 
evde bakım, ambulans, medikal malzeme, 
tekerlekli sandalye, sünnet, okul forması 
gibi birçok alanda destek vermiştir.
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2100 kişi istihdam edildi

İşsiz bir aile mutsuz bir yuva demektir. Mutlu Kent Silivri’de işsizliği en aza indirmek 
ve bölgemizde bulunan sanayicilerimizin istihdam sorununa çözüm ortağı olmak 
amacıyla çalışmalarını sürdüren Kariyer ve İstihdam Ofisimizde son bir yıl içerisinde 20 
Bin işlem gerçekleştirilmiştir. Taleplerin karşılanması adına firmalardan alınan 1.025 
iş ilanları için 8.000 kişi yönlendirilmiş, bunlardan toplam 2.100 kişi istihdam edilmiştir.
İş arayanların hızlı bir şekilde iş bulmalarını sağlamak adına SMS sitemi oluşturulmuş 
ve 12.000 kişi SMS mesajları ile bilgilendirilmiştir. Ofise gelen iş ilanlarının, uygun 
vasıfları taşıyan kişilerin telefonlarına anında mesaj olarak gönderilmesi ile işçi 
ve işverenlerin zaman kaybetmeksizin direk olarak buluşmaları sağlanmıştır.
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125 bin hemşehrimiz gönül
sofralarında bir araya geldi

Ramazan ayının manevi coşkusunu yaşatmak adına tüm mahalle ve köylerde “Gönül Sofralarında 
Buluşuyoruz” sloganı ile iftar sofraları kurduk. 7’den 70’e yüzlerce vatandaşımızın katıldığı iftar 
programlarında toplamda yaklaşık 125 bin kişinin  bir araya gelerek  Ramazan ayının bereketi ile birlik 
ve beraberlik duyguları içerisinde aynı sofrada var olanı paylaşmanın mutluluğunu yaşamalarına 
vesile olduk. 19 Mayıs’ın 100. Yıl dönümünde Silivri sahil kordonu boyunca kurulan geniş çaplı iftar 
sofralarında yaklaşık 15 bin Silivrili hemşehrilerimizle hep birlikte oruç açmanın hazzını yaşadık.
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İyi ve kötü günde hemşehrilerimizin 
yanında olmayı ilke edindik. 
Düğünlerde ve cenazelerde birlikte 
olmaya gayret gösterdik. 
Doğumdan ölüme kadar hizmet 
etmeyi vazife bildik. Nikahlarında 
evlenen çiftlerimize Türk Bayrağı ile 
Kuran-ı Kerim hediye ettik. Dünyaya 
yeni gelen bebekler için “Yeni Doğan 
Setini” ailelerimize hediye ettik. 
Vefat eden hemşehrilerimizin defin 
işlemi sonrasında yakınlarına yemek 
ikramında bulunduk. 

Anımız bir acımız bir
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Yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacı ile daha önce 330 TL bedelle tahsis edilen 
nikah salonlarıyla ilgili uygulamaya son verilerek, evlenecek çiftlerin hafta içi 4 gün 
olmak üzere nikah salonlarını ücretsiz kullanmaları sağlanmıştır.

Ücretsiz nikah salonu
dönemi başladı
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24 Ocak 2020 tarihinde Sivrice merkezli olarak Elazığ’da yaşanan deprem sonrasında  “Canınız 
Yanarsa Canımız Yanar” diyerek belediyemiz tarafından birçok hayırseverin katkıları ile 
temin edilen gıda ve sair ihtiyaç malzemelerinden oluşan 4 adet Tırla yardımlarımız deprem 
bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmiştir.

Deprem bölgesine 4 adet
yardım tırı gönderildi
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Her geçen gün önemini artıran tarımsal üretimin 
artırılmasının, üreticinin desteklenmesi ile mümkün 
olacağına olan inancımızla göreve geldiğimiz ilk 
günden itibaren tarımla iştigal eden özellikle küçük 
üreticilerimize destek olacak çalışmaları hayata geçirme 
gayreti içerisinde olduk.
Bu anlamda yerel üreticilerimizi de teşvik edeceğine 
inandığımız ilk “Köy Pazarını”  hizmete sunduk.   Silivrili 
çiftçilerin ürettiği doğal ürünleri aracı olmadan tüketici 
ile buluşturmak amacı ile kurulması öngörülen Köy 
Pazarı,  Silivri sahili kısa köprü yanında ki alanda ahşaptan 
modern tasarımı ile hizmet vermeye başlamıştır.
Silivri’nin mahallelerinde üretilen süt ürünleri, domates, 
lahana, soğan, roka, kıvırcık gibi taze sebzelerin yanı sıra 
ev turşusu, köy tarhanası, köy ekmeği, zeytinyağı, doğal 
erişte, kuskus, kesme makarna, bal ve çeşitli reçellerin 
yanında daha bir çok organik nitelikli ürünün 40 ahşap ve 
modern tezgahlarda satışa sunulduğu şimdiden cazibe 
merkezi haline gelen Silivri Köy Pazarının Silivri’nin 
ekonomisine ve tanıtımına büyük katkısı olacaktır.

Köy pazarı bölgenin
en iyi doğal pazarı oldu
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Çiftçilere 20 bin
çuval desteği

Silivri’de tarımın gelişmesi, yerli ve milli üretimin 
artması ve çiftçilerin üretim maliyetlerinin 
düşürülmesi için yapılan desteklere bir yenisini 
daha ekledik. Fenerköy ve Değirmenköy 
mahallelerinde bulunan tohum temizleme 
tesislerinde, tohumlarını temizleterek paket ettiren 
çiftçilerimizin kullanması için 20 Bin adet çuval 
desteği yapılmıştır.

Uluslararası Tarım
Fuarına katıldık

Silivri Belediyesi olarak, Türkiye’nin yaş sebze ve 
meyve alanında, en büyük uluslararası fuarlarından 
biri olan, İnterfresh Eurasia Fuarı’na katıldık. 
Antalya’da düzenlenen, çok sayıda ihracatçı birliğinin 
katılımcı olarak yer aldığı fuarda, ilçemizdeki tarımsal 
faaliyetlerimizi tanıtma imkânı bulurken, üretici 
kooperatiflerimiz ile tarım toptancılarını bir araya 
getirdik. 

300 dönüm araziye arpa tohumu ekildi

Silivri’de ilk kez “Çiftçiye Tohum Desteği Projesini” hayata geçirdik. Bu proje kapsamında Silivri Belediyesi 
Tarımsal Hizmet Müdürlüğü uygulama sahasına 50 Bin m2, Gümüşyaka ve Alipaşa’da ise 250 Bin m2 olmak 
üzere toplam 300 Bin m2  araziye arpa tohumu ekildi. Belediyemize ait arazilerde gerçekleştirilen ekimler 
sonucunda “Sertifikalı Yerli Arpa Tohumu” elde edilecek ve Haziran ayında yapılacak hasadın ardından 
elde edilen arpalar Silivrili çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Ayrıca hasattan geriye kalan samanlarda, 
hayvancılık yapan köylülere destek amaçlı olarak ücretsiz verilecektir.
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Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde;

• Yerel tohum bankası oluşturuldu.
• Kullanılmayan seralar aktif hale getirilerek 

bitkisel üretim faaliyetleri arttı ve 
çeşitlendirildi.

• 1 sera topraksız tarım, 1 sera çilek üretim 
serası, 1 sera stevia (şeker otu) , 2 sera fide 
üretim serası, 1 sera şaşırtma serası ve 2 sera 
köklendirme serası olarak faaliyet gösteriyor.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
ÜRETİM FAALİYETLERİ

• 1 serada Stevia (şeker otu) ve 2 dönüm 
alanda mürver denemesi yapıldı.

• Tıbbi ve aromatik bitkilerde ürün ve tohum 
çeşitliliği arttırılarak 65 çeşide çıkarıldı.

• Lavanta üretim parselleri arttırılarak, Tarımsal 
Hizmetler Müdürlüğünde yeni çeşit olan 
Lavandula Angustifolia- Raya familyasından 
lavanta fidesinin dikimi yapıldı.

• Mevcut lavanta parselleri çeşitlerine göre 
düzenlenerek üretim alanları arttırıldı.

• 70.000 adet lavanta çeliği alındı.
• 1884 adet ıtır çeliği alındı.
• 3496 adet limon otu çeliği alındı.
• 374 adet kuşburnu çeliği alındı.
• 441 adet böğürtlen çeliği alındı.
• 4.000 adet biberiye çeliği alındı.
• 1000 adet Altuni Taflan çeliği alındı.

SEBZE ÜRETİM FAALİYETLERİ

• 2 çeşit bezelye ekimi yapıldı.
• Ekimi yapılan brokoli, karnabahar, beyaz 

lahana, karalahana, ıspanak gibi kışlık 
sebzelerin hasadı yapıldı ve ihityaç 
sahiplerine verilmek üzere dağıtımı yapıldı.

• Atalık sebze ve meyve tohumlarından 20.000
• adet yazlık sebze ve meyve  fidesi üretimi 

yapılarak, 30 dönüm alana fide dikimi yapıldı.
• Yazlık sebzelerin fide üretim faaliyetlerine 

başlandı. 
           
 TARLA BİTKİLERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ

• Atalık tohum olan Siyez ve Kavılca buğdayı 
ekimi yapıldı.

• Tohumları çoğaltmak amacı ile Yulaf, Niğde 
Kamçı Buğdayı ve Çavdar ekimi yapıldı.

• Çiftçimize bedelsiz tohum desteği amacı ile 
75 dönümü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 
sınırları içerisinde olmakla birlikte 
Gümüşyaka ve Alipaşa’da olmak üzere toplam 
300 dönüm arazide arpa ekimi yapıldı. 

         Tarla bitkileri mevcut durumu
• Arpa   75 da
• Niğde kamçı buğdayı 500 m2

• Siyez buğdayı  600 m2

• Kavılca buğdayı  2 da 
• Çavdar  250 m2

• Yulaf   750 m2

• Ayçiçek  60 da

BAKLAGİL ÜRETİM FAALİYETLERİ

• Baklagil üretim faaliyetleri (mercimek, nohut, 
fasulye, bakla ) gerçekleştirilmektedir.

• 780 ocak bakla ekimi yapıldı.
• Mevcut tohumları çoğaltmak üzere mercimek 

ekimi yapıldı.
• 817 kg kuru fasulye Gıda Bankası’na teslim 

edildi.
• 32 dönüm alanda nohut ekimi yapıldı.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

• Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüi’nün 
amacı; Silivri’de tarım sektörünün 
sorunlarını çözüme kavuşturmak ve tarım 
potansiyellerinin kullanılmasına yönelik 
proje geliştirmektir. Çiftçinin yeni yöntem 
ve uygulamalar ile ilgili bilinçlendirilmesine 
yönelik olarak;

• Meyve Ağaçlarında Budama Teknikleri, Sabun 
yapımı kursu verildi.

• Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği eğitimine 
başlandı.

• Tarımsal üretime yönelik bilinç düzeyini 
arttırma amacı ile, Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Okulu ile 
protokol imzalandı.

• Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü uygulama 
alanlarında bölge çiftçisine örnek sunulması 
ve topraksız tarım faaliyetleri yürütmek 
amacıyla “Topraksız Tarım Tesisi” kuruldu.

Silivri için üretiyor 
Türkiye için geliştiriyoruz
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Çocuklar için kreş
Okul öncesi eğitimi alamayan 0-6 yaş arası çocuklar için kreş planlamaları yapıldı. Silivri Belediyesi, Kreş 
Projeleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesine yer tahsisinde bulunarak destek verdi. Tamamlanmak 
üzere olan Yeni Mahalle’deki kreşin yanısıra; Gümüşyaka, Değirmenköy, Selimpaşa mahallelerine kreş 
yapılması içinde yer tahsisleri gerçekleştirildi.  
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 Silivri’nin 13 mahallesinde (köy) bulunan okullara 
konferans salonu ve tiyatro salonu yapılması için 
başlatmış olduğumuz çalışmalar dahilinde hiç 
salonu olmayan okullara Konferans ve Tiyatro 
salonu kazandırılırken, mevcutta bulunan ancak 
yetersizliği nedeniyle kullanılmayan salonlarda bir 
bir yenileniyor. Bu  bağlamda, Kadıköy Şehit Olcay 
Özcan İlk ve Orta Okulu’nda eksikleri giderilen ve 
Ziya Gökalp adı verilen Konferans ve Tiyatro Salonu 
öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.

Ziya Gökalp
Konferans
Salonu açıldı
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“Kütüphanesiz köy okulu kalmayacak”

 “Bilgisayar odası olmayan köy okulu kalmayacak”

 “Tiyatro salonu olmayan köy okulumuz kalmayacak” 

Kadıköy İlkokulu Kütüphanesi

Danamandıra İlkokulu Konferans Salonu

Kadıköy İlkokulu Konferans Salonu

Çayırdere İlkokulu Konferans Salonu

Sayalar İlkokulu Konferans Salonu

Danamandıra İlkokulu Kütüphanesi

Sayalar İlkokulu Kütüphanesi

Çayırdere İlkokulu Kütüphanesi

Çayırdere İlkokulu Bilgisayar OdasıDanamandıra İlkokulu Bilgisayar Odası Sayalar İlkokulu Bilgisayar Odası
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Eğitime olan desteğimiz
artarak devam ediyor

“Kütüphanesiz köy okulu kalmayacak”,
 “Bilgisayar odası olmayan köy okulu kalmayacak”,

 “Tiyatro salonu olmayan köy okulumuz kalmayacak” 
projeleri kapsamında, köy okullarımıza

kütüphaneler, bilgisayar odaları, tiyatro salonları kazandırıyoruz.
Böylelikle öğrencilerin rahatça ders çalışabilmesi ve kitap okuyabilmesine
olanak sağlanmasını planladığımız  ve 13 okul ile başladığımız projemizi,

kademeli olarak diğer mahallelerimizde de uygulayacağız.

Çayırdere İlkokulu

Çayırdere ve Sayalar İlkokulundaki öğrencilerimizin seçtiği renklerle 
okullarımızda dış cephe renklendirme çalışması yapıldı.

Sayalar İlkokulu
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Öğrencilerin sağlıklı ve temiz 
bir ortamda eğitim görmeleri 
amacıyla ilçe genelindeki tüm 
devlet okullarına, toplamda 
20.000 kg yüzey temizleyicisi, 
15.000  kg çamaşır suyu, 
15.000 kg sıvı el sabunu, 
100.000 adet çöp torbası olmak 
üzere temizlik malzemesi 
yardımı yapılmıştır.

Okullara temizlik
malzemesi desteği
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3100 öğrenciye çanta
ve kırtasiye malzemesi

2019- 2020 Eğitim ve Öğretim 
yılında okula yeni başlayan 3.100 
ilkokul 1. Sınıf öğrencisinin, bir 
dönem içinde ihtiyaç duyacağı 
kırtasiye malzemeleri ve ilk 
sırt çantaları, belediyemiz 
tarafından çocuklarımıza hediye 
edilerek okula yeni başlayan 
çocuklarımızın mutluluklarına 
ortak olunmuştur.
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Bu kapsamda;
• 2019 yılında 1904 köpek ve 1272 kedi ile ilgili gerekli rehabilitasyon işlemleri yapıldı. 
• 2019 yılında 138 köpek ve 37 kedi sahiplendirilerek sokaktan kurtarıldı. 
• Hayvan beslemeye elverişli besin maddeleri veya kuru mama ile ilçe genelinde 55 noktadaki 

beslenme ve su odağı noktalarına bu gıdaların dağıtımı yapıldı.
• 2019 yılında 373 sahipli hayvan sağlık kontrolleri yapılarak mikroçip ile kimliklendirilip kayıt altına 

alındı.
• Kurban satış alanında hayvanların dış parazit yönünden gerekli ilaçlamaları, muayeneleri, ortamın 

temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanarak zoonoz ve bulaşıcı hastalık çıkmaması için hayvanların satış 
alanına girdiği 15 gün öncesinden kurban bayramının son gününe kadar gerekli çalışma titizlikle 
yapıldı. 

Can dostlarımız emin ellerde
Biz insanlar kadar can dostlarımızın da özgürce yaşama hakkının olduğundan hareketle, her zamankinden 
daha fazla hassasiyet gösterilerek hayvanların korunduğu bir ilçe tesis edildi. Silivri Belediyesi Küçük 
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde can dostlarımızın sağlığı, güvenliği ve özgürce yaşama hakkının işgal 
edilmemesi için 7 gün 24 saat  hizmet veriyoruz.  

Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğümüz;
• Sahipsiz hayvan rehabilitasyonu hizmeti
• Zoonoz hastalıklarla mücadele hizmeti
• Vektör mücadele hizmetleri
• Sahipli hayvan kontrol denetim ve kayıt tescil 

hizmeti
• Gıda iş yerinde ruhsat ve hijyen denetim 

hizmetleri ile faaliyetlerine devam etmektedir.
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Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizce 
geçtiğimiz 1 yıl içerisinde;

• 36.039,50 m² yeni yol yapıldı.
• 35.486,48 m² yeni yol açıldı.
• 11.919,27 m²  kaldırım imalatı yapıldı.
• 141.745,98 m² parke taşı, 3.682,09 m² granit, 

küptaş ve mozaik tamiratları yapıldı. 
• 2.913.491,19 m² yol zemin iyileştirmesi yapıldı.
• 7 adet bekleme durağı ve montajı yapıldı. 
• 17 adet bekleme durağının tamir ve bakımı 

yapıldı.
• Engelli park yerlerinin boyama işlemleri 

gerçekleştirildi.
• 1.353,70 m² hız kesici set yapılarak, uyarı ikaz 

çizgileri çizildi.
• 1565 adet delinatör, 285 adet sınır elemanı 

montajı gerçekleştirildi ve 248 adet döküm sınır 
elemanının tamiri yapıldı.

• Karla mücadele kapsamında 7.600 m²’lik yol 
güzergahında yol küreme ve tuzlama, kamu 
kurum ve kuruluşlarına (okul, cami, sağlık 
ocakları, hastaneler ve öğrenci yurtları) 170 
noktada 421 çuval tuz dağıtımı ve bölge 
şantiyelerine 780 ton tuz stoğu yapıldı.

• 2 tuzlama robotu, 1 adet kamyon robot, 4 
greyder, 2 traktör küreme, 1 adet 4x4 pickup 
küreme aracı ile birlikte 23 teknik personel, 4 
formen, 43 şoför, 22 operatör, 250 işçi olmak 
üzere toplamda 346 personel olası kar yağışına 
yönelik teyakkuz halinde belediyenin diğer 
birimleri ile koordineli olarka 24 saat çalışmalar 
yürütülmektedir.

Silivri’nin üst yapısını olduğu kadar alt yapısını da önemsiyoruz. Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından ilçe genelinde sokak ve caddelerde 9 bin ton asfalt kullanılarak yol tamir, yeni imalat 
ve bakım işleri yapılmıştır. Ekiplerimiz tarafından inşaat, tamir, bakım ve muhtelif işler 7/24 saat esasında 
aralıksız olarak sürdürülürken, kurum ve köy muhtarlıklarımızdan gelen taleplerde hızlı bir şekilde 
karşılanmakta ve çözüme kavuşturulmaktadır.

İlçemize 36 bin 39 m² yeni yol kazandırdık
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Sanayicilerimizin büyük bir sorun olarak gündeme getirdikleri elektrik 
kesintilerinin giderilmesi için yapmış olduğumuz girişimler olumlu sonuçlanmış 
ve Kavaklı mahallemize Trafo Tesisi projesi kabul edilerek kurulmuştur.  Tesisin 
kurulması ile birlikte Kavaklı, Selimpaşa, ve Ortaköy bölgesindeki sanayicilerimizin 
enerji sorunları ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca Kınalı bölgesindeki sanayicilerimizi 
ilgilendiren trafo merkezinin yapılması, yatırım planlarına dahil edilmiş olup 
TEİAŞ tarafından 2020 yılı içerisinde  tamamlanması planlanmıştır.

Sanayicilere trafo desteği



88



www.silivri.bel.tr

89

• Silivri genelindeki tüm parklar, yeşil alanlar ve kamuya ait alanlarda bitkilendirme ve çimlendirme yapıldı. 
Toplamda; 186,750 adet mevsimlik çiçek, 17,845 adet çalı grubu bitki, 547 adet çeşitli türlerde ağaç ve 83 
adet ağaçcık bitki dikimi yapıldı. 8,130m2 yeşil alan çimlendirildi.

• Park Bahçeler Müdürlüğü’ne ait 2 adet serada; 17,772 adet lavanta, 6,624 adet acem halısı, 4,610 adet 
kazayağı, 1200 adet biberiye çeliği alındı. 5000 adet Kadife çiçeği tohumu ekilerek üretim yapıldı.

• Silivri genelindeki çocuk parkları ve kamu alanlarındaki kent gereçlerinin montaj, değişimi, tamiri ve 
düzenli olarak bakımları yapıldı. Toplamda; 11 adet kaydırak, 72 adet salıncak, 23 tahterevalli, 36 spor aleti, 
16 adet zıpzıp,11 adet pota, 32 oyun grubu korkuluk, 12 adet oyun grubu çatı, 40 adet bank ve çöp kovası 
bakımı ile yenilemesi yapıldı.

• Yeşil alan ve parkların sulama çalışmaları kapsamında, toplamda; 100,500 m2 alanda, 62,000 ton tankerli 
sulama gerçekleştirildi. 30,000 m2 yeşil alanda otomatik sulama sistemi döşendi.

• İlçe genelinde toplamda; 285,000 m2 park ve yeşil alanlarda ilaçlama yapıldı.

• İlçe genelinde periyodik olarak, toplamda; 1,270,292 m2 çim, 1,074,000 m2 ot biçimi yapıldı.

• İlçe geneli parklar ve kamu alanlarına bulunan kent mobilyaları ile oyun gruplarının montajı ve değişimleri 
kapsamında, toplamda; 226 adet bank, 32 adet piknik masası, 30 adet küllük, 49 adet çöp kovası, 12 adet 
çatılı piknik masası, 5 adet kamelya, 4 adet salıncak, 4 adet tahteravalli, 4 adet zıp zıp, 2 adet çift kule oyun 
grubu montajı yapıldı.

• Silivri, genelinde projelendirilen parkların uygulaması kapsamında; 1,825m2 sert zemin, 1,401mt bordür, 
436m2 çocuk oyun alanı, 2,170m2 yeşil alan,142m2 basketbol sahası imalatı yapıldı.

• Silivri genelinde 375 adet kamu kurum ve kuruluşlarında, 180 adet çocuk parkında dezenfeksiyon çalışması 
her ay periyodik olarak yapıldı.

Daha güzel bir Silivri için  Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz gece gündüz çalışmava devam ediyor. 
İlçe genelindeki tüm parklar, yeşil alanlar ve kamuya ait alanlarda bitkilendirme, düzenleme, çimlendirme ve 
yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Silivri’mizin her köşesini
dokundukça güzelleştiriyoruz



90

Silivri Sahil Marina Alanı
Peyzaj Düzenlemesi kapsamında;

• 1.172 m2 sert zemin yapıldı.
• 164 m2 çocuk oyun alanı yapıldı.
• 989 m bordür yapıldı.
• 1305 m2 çim rulo serildi.
• 27 ağaç, 2.780 çalı grubu dikildi.
• 23 adet kent mobilyası monte edildi.
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Silivri sahil kordonunda yayalaştırmayı arttırmak 
ve çekim bölgelerini sahilin dört bir yanına yaymak 
amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Boşnak 

Bahçe Mevkii yenilendi. Özellikle çocukların aileleri 
ile birlikte keyifli vakit geçirebileceği çocuk oyun 

grupları yerleştirildi. Güvenli, şık ve modern bir 
düzenleme ile hizmete sunulan Boşnak Bahçe park 

alanı, yeni görünümü ile büyük ilgi görüyor. 

Boşnak bahçe mevkii 
çekim alanı oldu
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Yeşil alanların korunması, mevsime uygun bakım ve 
temizliğinin yapılmasıyla ilgili başlatılan çalışmalar 
kapsamında ilçe merkezi ve mahallelerdeki parklarda 
“Otomatik Sulama Sistemleri” kuruldu. Kuruyan otların 
oluşturduğu çevre kirliliği ve düzensiz sulamadan kaynaklı 
maliyetlerin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen işlemler 
ivedilikle devam ediyor.  
Çalışmalar dahilinde sosyal alanlar, spor alanları, çocuk 
parkları, sahil ortak alanları ve yeşil alanlar olmak üzere
50.000 m2 alanda otomatik sulama sistemi kurulurken, yıl 
sonuna kadar 85.000 m² alana yayılması hedefleniyor. 

Yeşil alanlara otomatik
sulama sistemleri kuruldu
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Silivri sahilinin ve çarşı merkezinin belirli 
noktalarına yerleştirilen çevre dostu özel 
banklarla elektronik şarj sorununa çevreci 
çözümler geliştirildi. Vatandaşların yoğun 
olarak vakit geçirdiği kordon boyundaki bazı 
noktalarda yer alan akıllı banklarda cep telefonu, 
tablet ve powerbank gibi elektronik cihazlar 
şarj edilebiliyor. Güneş enerjisi ile çalışan çevre 
dostu banklar, kendi ürettiği solar enerjisi ile 
akülerini yeniden doldurarak gece boyunca 
hizmet veriyor. Yeşil enerjili şarj üniteli akıllı 
banklarda aynı anda 4 adet cep telefonu şarj 
edilebilmektedir.

Marka kente
çevre dostu 
banklar

Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın 
ücretsiz internet kullanabilmeleri 
ve sosyal hayatlarında tüm bilgilere 
rahatlıkla ulaşabilmeleri için 
oluşturulan WİFİ noktaları Liman 
Başkanlığı ile Vakkas Köprüsü 
arasındaki alanda hizmete girmiş 
bulunmaktadır. Ücretsiz olan bu 
hizmetten 6 ay içerisinde 50 bin kişi 
faydalanmıştır.

Ücretsiz wi-fi
alanları 
oluşturuldu
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Atatürk büstü olmayan tek mahalle olan Bekirli’de mahalle sakinlerine verilen söz yerine 
getirilerek, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde büstün açılışını gerçekleştirdik. Atatürk 
büstü ile birlikte Bekirlili çocuklarımıza birde çocuk parkı hediye ettik. 

Bekirli Atatürk Çocuk Parkı
10 Kasımda açıldı
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Çöp konteynerleri
yer altına iniyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ekiplerimizce 18 adet 3 m³, 
20 adet 5 m³ yarı yer altı çöp 
konteyneri, ilçe genelinde 
yoğun olarak kullanılan 
alanlara yerleştirildi.

Böylelikle; 
normal çöp konteynerlerinden 
çok daha fazla çöp depolanması 
sağlanarak, çöp alma sefer sayısı 
azaltıldı. Yer altına inen konteynerleri 
ile çevre kirliliği, koku sorunu ve 
görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş 
oldu. Temiz ve sağlıklı bir çevre için
ilçe genelindeki tüm çöp 
konteynerlerini önümüzdeki süreçte 
yer altına almayı hedefliyoruz.
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• 77.337,090 Ton evsel atık (çöp) toplanarak 
bertaraf edilmek üzere ilgili döküm alanlarına 
nakledildi.

• 45.350.000 m2 alan araç ile süpürüldü.
• 4.600.000 m2 alan yıkaması yapıldı.
• 36.000 adet metal çöp konteynerinin 

yıkaması ve dezenfeksiyonu yapıldı.
• İlçe genelinde kurulan semt pazarları sonrası 

alan temizliği ve yıkaması yapıldı.
• 1.400 adet çöp konteyneri tamir ve bakım 

işlemi yapılarak tekrar kullanılır duruma 
getirildi.

• Genel çevre temizliği işi kapsamında çuvallı 
tadilat atıkları, bitki atıkları ve iri hacimli 
mobilya atıkları düzenli şekilde toplandı.

• 01.01.2020 tarihinden itibaren çöp toplama, 
yıkama ve süpürme hizmetleri belediye malı 
araçlar ile yapıldı. 

• Vatandaşa ait özel atık kapsamındaki moloz 
atıkları ve çok miktardaki bitki atıkları 

ücret karşılığında alındı. Moloz atıkları için 
124.453,00 TL, bitki atıkları için 73.892,00 TL 
olmak üzere toplam 198.345,00 TL taahhuk 
ettirildi ve tahsilatı gerçekleştirildi.

• Kaldırım ve yol kenarlarında otlanma ile 
mücadele edildi. Bu kapsamda tırpan ile ot 
biçimi ve ot kurutucu ilaç ile ilçe genelinde 
çalışma yürütüldü.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
belediyemize gönderilen destek ile 280 adet 
daldırma galvaniz çöp konteyneri ile 20 adet 
geri dönüşüm konteyneri ihtiyaç duyulan 
yerlere dağıtıldı.

• Müdürlüğümüz asli görevleri dışında, ilçe 
genelinde düzenlenen her türlü kültürel 
ve sosyal etkinliklerde ihtiyaç duyulan 
malzemelerin taşınması ve alan düzenlenmesi 
faaliyetleri gerçekleştirildi.

• 52 araç ve 322 personel ile Kent Temizliği 
hizmetine devam edilmektedir.

Daha temiz bir Silivri için
7/24 sahadayız

“Marka Kent Mutlu Silivri” sloganı ile 52 araç ve 322 personel ile Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, pırıl pırıl bir 
Silivri’yi tesis etmek, yeşili ile mavisi ile cadde ve sokakları ile her köşesine ulaştırdığımız mutluluğu kalıcı 
hale getirmek için  7/24 görevinin başında.
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11 Mart tarihinden itibaren; 

• Vatandaşlarımızın hizmet aldığı tüm kamu kurumları, sosyal alanlar, çocuk parkları, toplu taşıma 
araçları, kamu dairelerinin hizmet araçları belirli aralıklara düzenli olarak dezenfekte edilmiştir. 

• 10 Araç, 18 Personel, 10 Adet Manuel Pulverizatör, 5 Adet Akülü Pulverizatör, 4 Adet Benzinli 100 
litrelik Pulverizatör, 1 Adet Benzinli Atomizer ve 2 adet elektrikli ULV ile dezenfekte çalışmaları 
gerçekleştirildi. 

• Duraklar ve çöp konteynerleri her gün yıkanıp dezenfektasyonu sağlandı. 
• 2 tanker ve 1 su jetiyle günlük 23 ton dezenfektanlı su ile ilçe merkezimiz başta olmak üzere, 35 

mahallemizdeki tüm meydanları, ana caddeler yıkandı.  
• 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza belediye personellerimiz tarafından 

telefon edilmiştir. Bu kapsamda 17 bin vatandaşımızla iletişim kuruldu. 
• 735 vatandaşımıza alışveriş desteği sağlandı. 
• Belediyemizde kronik rahatsızlığı bulunan veya 65 yaş üzeri olan 155 personelimiz idari izne 

çıkarıldı. 
• Evde kal kampanyası kapsamında evlerinde bulunan vatandaşlarımız için Psikolojik Danışmanlık 

Hattı kuruldu. 
• Silivri Gıda Bankası aracılığı ile 11.03.2020-31.03.2020 tarihleri arasında ihtiyaç sahibi 3.150 

vatandaşımıza erzak yardımı yapıldı.   
• Hastalık ile mücadele sırasında can dostlarımız için oluşabilecek olumsuzluklar için 59 bölgede 

kurulan beslenme alanları ile günlük mama ve su ihtiyaçları karşılandı. 
• Silivri Otogarında mobil dezenfektasyon noktası oluşturulmuştur. Otogara giriş yapan tüm otobüs, 

minibüs, ticari ve hususi tüm araçlar dezenfekte edildi. 
• Vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizin kesintisiz devam etmesi için belediye personelimizin 

kullanması suretiyle kendi maskemizi ve kendi dezenfektanımızın üretimi yapıldı. 
• Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde dezenfeksiyon kabini kurularak personelimizin dezenfekte olması 

sağlandı. 
• Evde Kal kampanyası kapsamında, belediyemizin sosyal medya platformlarından canlı yayınlar 

yapılarak kültür, sanat, spor, mini ev konseri, çocuk hikayeleri ve psikolojik destek yayınları yapıldı. 
• Belediyemizin sosyal medyaları aktif kullanılarak uyarı, duyuru, bilgilendirme ve etkinlik amacı 

taşıyan paylaşımlar yapıldı.    

Koronavirüsle etkin mücadele
Dünyayı etkisi altına alan küresel salgın hastalık koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele 
kapsamında alınan önleyici tedbirler, belediyemiz tarafından titizlikle yürütüldü. 
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Silivri Belediyesi 58’inci Yoğurt Festivali kapsamında ilçenin tanıtılması ve 
fotoğraf sanatının geliştirilmesine yönelik Foto Safari Fotoğraf Yarışması 
düzenledi. Birbirinden farklı fotoğrafların kaydedildiği yarışmada 
Silivri’den ve birçok şehirden yarışmacı en güzel Silivri fotoğrafını çekmek 
için mahalle mahalle gezdi. Silivri tarlaları, yoğurt imalathaneleri, sahil 
şeridi, tarihi binalar gibi ilçenin önemli değerleri fotoğraflandı.

Silivri konulu 
en güzel
fotoğraf 
ödülü kaptı
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İlçenin kültürel değerlerini yaşatmak, tanıtmak yerel ekonomiye katkı sağlamak adına kültür 
sanat festivalleri düzenlendi. Silivri’de Lavanta Hasat Şenliği, Ortaköy Börek Festivali, Yoğurt 
Festivali, Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali, Değirmenköy Domates Festivali ve 
Kadıköy Karpuz Festivali gerçekleştirildi. 

Üreticilerin ve çiftçilerin alın terinin karşılığını alabilmeleri amacıyla geniş çaplı organizasyonlara 
ev sahipliği yaparak yüzbinlerce kişi Silivri’de misafir edildi. Fotoğraf, resim ve el sanatları başta 
olmak üzere birçok alanda programlar düzenleyerek ilçenin zenginliği geniş kitlelere ulaştırıldı.   

Kültürel ve sanatsal zenginliğimizi 
festivallerle tanıttık
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Kültür Merkezi bünyesinde açılan 29 branş, yaz 
spor okullarında 11 branş, mahalle evlerinde 11 
branş olmak üzere toplamda 51 branş ve 10 bin 103 
kursiyer ile Silivri’nin bütün mahallelerinde kültür-
sanat faaliyetleri devam ediyor. 

Merkeze uzak olan mahallelerde yaşayan 
vatandaşların kültür-sanat faaliyetlerinden 
faydalana bilmeleri için belediyeye ait mahalle 
evleri birer kültür merkezine dönüştürüldü. Mahalle 
evlerinde 11 ayrı branşta açılan kurslarda yüzlerce 
kişi sosyal ve kültürel hizmetlerle tanıştırırken, 
meslek edinme imkânı buldu ve kurslardan aldığı 
eğitimle aile bütçelerine katkı sağladı. 

Kültür ve sanat
etkinlikleri ilçe 
geneline yayıldı
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Silivri’nin genelini kapsayan adil, eşit ve bütüncül hizmet anlayışı spora ve sporculara 
umut oldu. Birinci ve İkinci Amatör Kümede mücadele eden spor kulüplerine 10’ar 
bin TL desteğin yanı sıra çeşitli spor dallarında müsabakaya katılan kulüplere yol 
ve konaklama başta olmak üzere teknik malzeme temini için katkı sağlandı.  Yaz 
spor okullarında 3 bin öğrenciye 11 branşta eğitimler verildi. Yaz-kış spor hayatının 
sürdürülmesi için gerekli olan planlamalar yapıldı.  

Spor Kulüplerine destek
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Alt yapısı ve tesis olanakları bulunmayan hiçbir çalışma istikrarlı olarak başarı elde 
edemez. Bunun bilinciyle hareket ederek, alt yapı ve tesislerin oluşması, yeni sportif 
yatırımların yapılması adına ilgili tüm kurumlar ile işbirliği halindeyiz. 
Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılında ilçemize 
kazandırılan Müjdat Gürsu Spor Tesislerinin daha da işlevsel hale getirilmesi için 
yaptığımız görüşmeler neticesinde, yenileme çalışmalarına kısa bir süre sonra 
başlanacak. 
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“Silivri’de tiyatro ile tanışmayan kimse kalmayacak” ve Silivri’nin sadece 
merkezden ibaret olmadığını sosyal ve kültürel bütün etkinliklerin ilçe geneline 
yayacağımız sözümüzün gereği olarak merkeze uzak köy ve mahallelerde 
sinema gösterimleri yapılmasının yanında ilk etapta buralardan arzu eden 
kadın ve çocuklarımız geliş ve dönüş ulaşımları belediyemiz tarafından 
karşılanarak Önder Yılmaz Sahnesindeki tiyatro gösterilerini izlemek için 
misafir edilmişlerdir.

Köylerde yaşayan
kadınlar tiyatro
ile buluştu

72 yaşındaki 
Fatma anne
ilk kez tiyatro 
seyretti.
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Alipaşa

Kadıköy

Gazitepe

Küçüksinekli

Çayırdere Büyükkılıçlı

Çeltik

Kurfallı

Yolçatı

Bekirli

Büyükçavuşlu

Büyüksinekli

Akören

Fener

Seymen
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Bize göre “Silivri sadece merkezden ibaret değildir.  Göreve geldiğimizde sosyal ve kültürel 
tüm etkinliklerimizi ilçe geneline yayacağız. Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız hep 
yanınızda olacağız” diye söz verdik. Bu sözümüzde de her daim duracağımız bilinsin isteriz. 
Geride kalan bir yıllık sürede merkeze uzak olan tüm mahallelerimizi sıklıkla ziyaret  ederek 
çalışmalarımız ve hizmetlerimizi hemşehrilerimizle paylaşmayı ihmal etmedik. 

Mahalle ziyaretlerimiz

Danamandıra

BeycilerKadıköy
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Daha önce atıl ve içler acısı durumda olan ve 
depo olarak kullanılan, Mimarsinan Düğün 
Salonu’nun alt katı, mahallede yaşayan hanımların  
spor yapabilmeleri için, elverişli hale getirildi. 
Belediye ekiplerimizce yenilenerek spor salonuna 
dönüştürülen düğün salonun alt katı birçok farklı 
spor aletleri ile donatılarak mahalleli kadınların  spor 
yapmalarına olanak sağlayacak ve vakit geçirecekleri 
bir ortam haline dönüştürüldü. Yakında açılışını 
yapacağımız bina çevresinde baştan aşağı yenilikler 
yaparak, Mimarsinanlı hemşerilerimizin, hak ettiği 
hizmeti alacakları bir spor salonu oluşturuldu.   

Mimarsinan 
Spor 
Salonumuzu
yakında 
açıyoruz
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Belediyemizin mevcuttaki mahalle evlerinin, ilçenin genelini kapsaması gerektiğinden 
hareketle 13 olan sayını 21’e çıkarıyoruz. Çeltik’de kadınlarımız için hizmete giren 
Mahalle Evi projemizin ardından 7 mahallemizde daha çalışmalar titizlikle devam ediyor. 
Burada temel dikiş, kurdele nakışı, makrame, örgü, wayuu çanta, amigurumi, iğne oyası, 
takı tasarım, miss sabun- quling- taş tozu, yün keçe iğneleme ve tel kırma olmak üzere 
11 branşta eğitimler veriliyor. 

Kadınlar hem öğreniyor
hem sosyalleşiyor
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Her şeyin en iyisine
layıksınız.

Bunun için çalışmaya
devam edeceğiz.
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