16 Haziran 2019- Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın Gençlik ve Spor
Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun ilçemize ziyaretinde gerçekleştirdiği konuşma
“Bakanımızla sohbet ederken Silivri’nin en büyük probleminin spor tesislerinin eksikliği
olduğunu konuştuk. Maalesef ki uzun yıllardır Silivri’miz, Silivrispor’a, amatör spor
kulüplerine, bireysel sporlara alan açacak alt yapı yatırımlarından hiçbir şekilde
faydalanamadı. Biz yola çıkarken; mutlu çocuk, mutlu genç, mutlu aile, mutlu Silivri ve
Marka Kent Silivri dedik. Bu Marka Kenti yeniden inşa edecek yegane varlıklar çocuklarımız
ve gençlerimiz. Ben Silivri’de 20 bin lisanlı sporcu hayal ettiğimi ifade ettim ve sizlere çok
ciddi spor yatırımları sözü verdim. Göz bebeğimiz Silivrispor’umuza, kentimize, Silivri’mize
yakışan 10 bin kişilik şehir stadı istiyoruz bunu yapacağız dedik. Silivrispor’un o formasını
giydim, o formayı ıslattım, uzun yıllar profesyonel futbol oynadım. Hiç siyaset konuşmadık,
spor konuştuk. Antrenman sahaları, kamp tesisleri ve yüzme havuzlarının olduğu bir ‘Silivri
Spor Kompleksi’. Bunu hep beraber başarabiliriz.
YÜZME HAVUZU OLMAYAN TEK İLÇEYİZ
Semt ve mahalle sahalarımız yok. Silivrispor’un hali hazırdaki eski sahası, çim olmayan
sahamız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Müjdat Gürsu Tesisleri ve Ortaköy
Mahallesi’nin dışında amatör kulüplerin maç yapabileceği bir stadımız yok. 39 ilçede kapalı
yüzme havuzu olmayan tek ilçe Silivri! Gençlerimiz, çocuklarımız, hiç merak etmeyin
havuzumuzu da Silivri’mize yapacağız, bir değil üç tane yapacağız! 30-40 yıl önce yapılmış
eski bir kapalı spor salonumuz var ama 4 duvar. Tribünleri bile yok, kapalı spor salonundan
başka her şeye benziyor. Silivri 200 bine yaklaşan nüfusu ile çok güzel bir kapalı spor salonu,
bir kompleks hak ediyor. Biz her okulumuzun bahçesine kapalı spor salonu yapmalıyız ki o
çocuklarımız kışın beden derslerini okulda sınıfta oturarak geçirmesinler. Spor, sanat ve
kültürle bezenmiş bir gençlik, Mustafa Kemal Atatürk’ün arzuladığı; zeki, çevik, ahlaklı
gençlik…
UYUŞTURUCU VE EKRAN BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMALIYIZ
Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan; sigara, alkol, uyuşturucu ve ekran bağımlılığından
koruyup kollamamızın yegane yollarından biri spor. Ben spor sayesinde, takım oyunları
sayesinde, hem kolektif çalışma anlayışını edinmiş hem de kötü alışkanlıklardan korunan bir
kardeşinizim. Tüm bu çalışmaları Spor Bakanımıza bir dosya halinde ileteceğiz, ciddi
taleplerimiz var. Sporda siyaset yok. Silivri’nin sorunları için hep beraber, gönül gönüle
vereceğiz. Bir bakmışsınız yan yana gelmesi imkansız denilen insanlar spor etrafında el ele
tutuşup Silivri’nin problemlerini çözmeye çalışıyor. İşte spor böyle bir şey. Siyasi görüşünüz
olmadan el ele tutuşup spor yapıyorsunuz. Bundan güzel bir şey de yok. Bunu yaparken
hizmet edeni başımızın üzerinde taşımak zorundayız. İşi hizmet olana, ehline teslim etmek
gibi bir vazifemiz olmalı. Ben Silivri Belediye Başkanı olarak 5 yıl boyunca sporun ve
sporcunun yanında olacağıma söz veriyorum.”

