17 Aralık 2019- Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın Yerli Malı Haftası
etkinliklerinde yaptığı konuşma
“YERLİ MALI ÜRETMELİ VE TÜKETMELİYİZ”
“Böyle bir farkındalığı yaşattıkları, bunu Silivri’nin gündemine getirdikleri için,
organizasyonda emeği geçen en başta AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu’na ve SİAD’a
çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün bizim çocukluğumuzdaki ifadesi ile Yerli Malı Haftası.
Esasında hikayesi, büyük vizyoner Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Ekonomi
Kurumu’nu kurması ile başlıyor. Savaştan yorgun çıkmış gencecik Cumhuriyetin ekonomik
kalkınmasını, sanayi hamlesini başlatmak için bu kurumu kuruyor. Bu kurum çok kısa
zamanda büyüyor ve halen ayakta duran dev sanayi hamlelerini başlatıyor. 13 milyonluk bir
ülke savaştan yeni çıkmış bir halde vidayı dahi yapamazken bugün bu noktaya geldi. İhracatın
istenen hedefe doğru ilerlemesi, Gazi’nin koyduğu büyük ufuk çizgisine doğru, muasır
medeniyetler üstüne çıkma ve sanayileşme hamlesi çok önemli. Eğer biz milli bir ekonomiye
sahip olamazsak, bu dış ticaret açığı ile cari açık ile devam eder ve kendi ayaklarımızın
üstünde duramazsak işimiz zor. Bu salonda pırıl pırıl çocuklarımız var, yeni nesiller var.
Onların daha iyi şartlarda yaşaması için bizim üzerimize düşen görevler var. Evet, yerli malı
tüketmeliyiz ama en önemlisi yerli malı üretmeliyiz. Üretmezsek hangi yerli malı
tüketeceğiz? Bu noktada Silivri’deki tüm sanayicilerin, tüm iş adamlarının, hele hele ihracat
yapan herkesin önüne kırmızı halı sermemiz lazım. Sizin ne probleminiz varsa onunla
dertlenen, çözüm üretmek için gece gündüz sizinle kafa yoran bir belediye başkanı olacağıma
söz vermiştim. Bunu da hayata geçirmek için siz ne zaman nerede olmamı isterseniz orada
olacağım. İBB, merkezi hükümet, Silivri Belediyesi, bütün problemlerinizi çözen, yokuş değil
iniş gösteren bir belediye başkanı olmaya söz vermiştim. Öyle olmaya da devam edeceğim.”
“YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLİYORUZ”
“Hep söylenen bir söz vardır, Türkiye tarım ve gıda üretiminde kendine yetebilen 7 ülkeden
birisidir. İşte biz o günlere yeniden dönmeli, özellikle tarımda ithalatı bitiren ekonomiye
doğru hareket etmeliyiz. Bu salondaki birçok arkadaşım tarım ile iştigal eden ailelerden
gelmiştir. Çünkü Silivri’de tarımın yeri çok büyük. Eskiden buğday, arpa toplanır, büyük
verimler alınırdı. Ama bu dışarıdan alınan ithal tohumlar, hibrit tohumlar sayesinde tohumluk
bir şey kalmadı. On milyarlarca dolar parayı İsrail’e gönderip tohum alıyoruz. Biz Silivri
Belediyesi olarak yerli üretim ve milli tohum adında bir proje yaptık. Silivri Belediyesi’ne ait
hiç ekilmeyen unutulmuş arazilerimiz vardı. Sarılar Tohum’dan aldığımız yerli tohumu 300
dönüm arazimize ektik. Haziran ayı sonunda da inşallah hasat edeceğiz. Buradaki muradımız
üretimi desteklemek. Hasat iyi olursa 250 ton arpayı, 500’er kg ile çiftçiye, küçük hayvancıya
verip 6.000 dönüm ekim sağlayacağız. Oradan yem, saman ve tarımsal üretimin artırılması ile
muradımıza ereceğiz. Bu farkındalığı oluştururken ve bu işe girişirken tamamen ücretsiz
olduğunu ifade ettiğimizde, Silivri’nin tarım paydaşları siyasi görüşü ne olursa olsun bu
projeye destek verdi. Bir arkadaş tarla sürdü, bir arkadaş ekim yaptı. 150 bin liralık maliyeti
belediyemizden para harcamadan paydaşlar ile sağladık. 250 ton arpayı çiftçimize
dağıtacağız. Biz dışardan saman ithal etmemeliyiz, biz dışardan tohum almamalıyız. Aynı
şekilde ben bir ürünü satın alırken, arkasındaki ibareye bakıyorum. Türk malıysa bir o kadar
haz duyuyorum. İhracat yapan bir firma gördüğümde daha da keyifleniyorum. O yüzden biz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu ülkülere, ufuk çizgisine bakarak kendimizi gözden
geçirmeliyiz. Tasarruf etmeli, üretim yapmalı, yatırım yapmalıyız, milli ürünleri
tüketmeliyiz.”

