14 Mayıs 2019- Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın 14 Mayıs Dünya
Çiftçiler Günü programında yaptığı konuşma
“SİLİVRİ’Yİ TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK ÜSSÜ YAPACAĞIZ”
“Sözlerime ‘Çiftçi milletin efendisidir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başlamak
başlamak istiyorum. Kendisi daha Cumhuriyeti kurulduğu ilk yıllarda kalkınma hamlesi
olarak tarımı öncelemiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum hepimizin malumu.
Bizler üretime ihtiyacı olan bu ülkede tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun bilincinde
olarak hareket etmeliyiz. Bugün ülke nüfusumuzun %12’si köylerde yaşıyor ve maalesef
yalnızca %2’si tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. 1927 yılında yapılan sayımda nüfusun %78’i
tarımla iştigal etmekteydi. Bizler dünyanın bir gerçeği ile yüz yüzeyiz; o da tarımsal üretimin
önümüzdeki 50, 100 yılda ne kadar önemli olacağı. Bizlerin tarımsal üretime dönme,
destekleme gibi sorumluluğu olmalı.
“ANKARA’YA SİZLERLE MEKİK DOKUYACAĞIM”
Silivri İstanbul’un 39 ilçesi arasında coğrafi olarak en büyük ikinci ilçesi. Ekilebilir,
dikilebilir olarak bakıldığında 400 bin dönümün üzerinde en büyük ilçe. Seçimlerden önce
kampanya süresince ‘Gelin hayallerime ortak olun’ demiştim. Hayallerimin içinde en büyük
yer tutan kısım; üreticinin tüketici ile direkt buluştuğu, organik köy pazarlarının bulunduğu,
tarım ve hayvancılık anlamında İstanbul’un gıda ve hayvancılık üssü haline gelmiş bir Silivri
yer alıyor. Şimdi biz hep beraber Silivri’de bir kolektif üretim anlayışını geliştirmeliyiz.
Bireysel üretimle, bireysel tarımla bir yere varılamayacağını biliyoruz. Hollanda en iyi
kooperatifleşme yöntemi, kolektif anlayışla nüfusa bakıldığında Türkiye’nin fersah fersah
üzerinde ihracat yapabiliyor. Bizim de buradan hareketle kooperatifçiliği destekleyerek,
çiftçilikten korkmadan, çekinmeden, ürün çeşitliliğini artırarak, Silivri’deki bu verimli
topraklarda üretim yapmalıyız. Gıda ve hayvancılık üssü Silivri olsun derken şuan ki
koşullarla çiftçimizin bunu başaramayacağını bizler de biliyoruz. Ben bunun için Silivri
Belediye Başkanı olarak sizlerin huzurunda tüm çiftçi arkadaşlarıma söz veriyorum.
Yapacağınız her projenin önünde olmak şartı ile her türlü teknolojik, lojistik, ekonomik
desteği sağlamak için çalışmalar yapacağıma, merkezi hükümet ile tarım bakanlığı ile
gerekirse Ankara ile eşgüdümle çalışmak için sizlerle beraber mekik dokuyacağıma da söz
veriyorum. Biz Silivrililerin bu potansiyelden artık bir haber olmak gibi bir lüksü yok. Biz
artık bu potansiyelin, marka kent, tarım kenti, hayvancılık üssü potansiyeli yüksek Silivri’den
haberdar olmak zorundayız. Üzerimize serilen ölü toprağını, tembelliği bir kenara
bırakmalıyız.
“TARIM KENTİ VE HAYVANCILIK ÜSSÜ KONUSUNDA BAŞARIYA İMZA
ATMALIYIZ”
“Tarım Ovası, Tarım Sit Alanı önemli. Bir önceki belediye başkanımızın yaptığı bu konudaki
önemli çalışmalar var; Tarım Lisemiz ve TÜRAM gibi. Bunların daha işlevsel hale getirilmesi
için el ele gönül gönüle çalışmalar yapmalıyız. Beraberce bir tarım kentinin, İstanbul’un yanı
başında hayvancılık üssünün nasıl kurulacağını gösterecek bir başarı hikayesine imza
atmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 14 Mayıs’ta kutlanan Çiftçiler Günü’nü tebrik ediyorum.
Silivri’ye çiftçiler günü ile ilgili bir gün yetmeyeceğini, kooperatifler ve tarımla ilgilenen
paydaşlar ile önümüzdeki haftalarla bir araya gelip bir Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı’nın
yapılması için sizlerle istişare etmek istiyorum. Silivri’de bir Tarım Haftası ilan edilmesini,
bizim özelimizde bunun kutlanması gerektiğini, çalıştaylar yapılması gerektiğini

düşünüyorum. Bu konuda bana destek vereceğinizi düşünüyor ve bundan hiç şüphe
duymuyorum.”

