03 Kasım 2021 – Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın 2021 yılı LGS ve YKS
sınavlarında dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreninde yaptığı
konuşmalar
“Bugün burada çok anlamlı ve önemli bir toplantı için bir aradayız. Ben öncelikle Silivri’mize
bu onuru, gururu yaşatan öğrencilerimize, genç kardeşlerimize ve onları yetiştiren
öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Biz Silivri Belediyesi olarak eğitim, sağlık, spor
hiçbirini birinden ayırmadan ve görev yetki sorumluluğumuzda mı diye bakmadan, yerel
yönetim olarak bu noktalardaki açıklara, eksiklere müdahale edip sizlerin yanında olmaya
çalışıyoruz. Burada velilerimiz de var. Çocuklarımızın, gençlerimizin anneleri var, babaları
var. Seçimden önce onlara şu sözü vermiştim; ‘Silivri’de 8’inci sınıfı bitiren her çocuğumuz
bir yabancı dil konuşabilecek, bir enstrüman çalıp, bir sanat faaliyet gösterebilecek ve lisanslı
bir sporcu olacak.’ demiştim. Pandemi çok belimizi büktü. Bir araya gelemedik, kurslar, etüt
merkezleri, müzik kursları hiçbirini gerçekleştiremedik. Önümüzdeki yıl bu noktada size,
ailelere verdiğimiz sözleri tutma yılı olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Kapalı spor
salonları, yüzme havuzları, kültür merkezleri… Bunların hepsini yapabiliriz. En nihayetinde
betondan, demirden, paradan, mühendislikten ibaret bu yaptıklarımız. Ama bu yaptıklarımızı
anlamlandıracak, bu yaptıklarımıza ruh katacak, işte o spor salonunda zeki, çevik ve ahlaklı
gençlerin olduğu, kültür merkezlerinde Nihal Atsız’ı da, Necip Fazıl’ı da, Nazım Hikmet’i de,
Dostoyevski’yi de, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nu da bilen, anlayan, okuyan, kendi ayakları
üzerinde duran birey olmuş gençleri, yani insanın anlamlandıracağını ve bir sonraki nesillere
de bu gençleri, bu salonları, bu kültür merkezlerini taşıyacağını ifade etmiştik. Onun için
bütün yatırımlarımız çocuklarımıza, gençlerimize olacak demiştik. Maalesef ki özel okullar
ile devlet okulları arasındaki makasın arttığını, her geçen gün fazlalaştığını ve özel okullar ile
devlet okulları arasındaki bu makasın, fırsat eşitliği önünde engel teşkil ettiğini de ifade
ettik. Milli Eğitim Bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları var. Çok önemli hizmetleri var. Ama
yerel yöneticiler de olduğu yerde durmamalı. Belediye Başkanları bu çalışmalara omuz
vermeli, destek vermeli ve nefes olmalı dedik. Tabi biz bunu söylerken şunu görmemişiz: köy
okullarına gittiğimde, köy okulları ile merkezdeki okullar arasında da bir makasın olduğunu
fark ettik
Bu arada İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’ye burada teşekkür etmek
istiyorum. 12 tane köy okulumuz var. Depremde hasar gören Çeltik İlkokulunu yıkıp 6 ay gibi

bir sürede Sayın Bakanımız ve Sayın Valimizin desteğiyle yeniden yapılarak eğitime başladı.
Kütüphanesi, Tiyatro Salonu ve Bilgisayar Odası olmayan köy okulu olmayacak diyerek 11
okulun 10 tanesinin belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan sponsorlar ve iş insanları
ile her türlü ihtiyacını giderdik. Pandemi döneminde, tuvaletlerin hem hijyen şartlarını
karşılamadığını hem de fiziki açıdan çocuklarımıza zorluk yaşattığını fark ettik. Yine
Elginkan Holding bünyesindeki ECA Serel ve Kütahya Porselen Seramik’in katkılarıyla
bütün okullarımızın tuvaletlerini baştan sona yeniledik. Yine BOTAŞ’ın sponsorluğunda
Mimarsinan İlk ve Ortaokulunda çok kapsamlı bir yenilemeye girdik. Okulun bahçesine bir de
kütüphane yapacağız. Bu çalışmalarımız devam edecek. İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya
ne zaman yanına gitsek kapısının Silivri’ye her zaman açık olduğunu ifade eder. Tarihi
köprülerimizin restorasyon sonrası açılış töreninde Silivri’ye 2022 yılı içerisinde 9 tane
okulun temelinin atılacağının müjdesini verdi. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Bu
arada İBB ile ortaklaşa okul öncesi eğitimi desteklemek adına bizim yer tahsisi yaptığımız,
Büyükşehir Belediyemizin üst yapısını gerçekleştirdiği Yeni Mahalle ve Selimpaşa
Mahallemize 2 kreşi kazandırdık. 1 tane de arsası Silivri Belediyesine ait, yapımını Elginkan
Vakfı’nın üstlendiği 8 derslikli bir anaokulunu da Ocak ayında tamamlayıp Milli Eğitim
Bakanlığına devrini yapacağız. Yine hayırsever bir bağışçımızla 24 derslikli bir meslek
lisesini kazandıracağız. Protokol için görüşmelerimiz sürüyor. Elginkan Vakfı’ndan özel
çocuklarımız için onların okul öncesi eğitimine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul’da çok az
olan ama Silivri’de ilk olacak Özel Çocuklar için anaokulu için protokol anlaşması yapmış
bulunuyoruz.
Sınav çok önemli. YKS’de ilk 10’a, LGS’de ilk 5’e giren çocuklarımızla beraberiz. Ama
hayat yalnızca ders kitaplarından, yalnızca matematikten, fizikten ibaret değil. Sizler
kendinizi her yönüyle geliştirebilmelisiniz. Okullarınızın içerisinden müzik sesleri gelmeli.
Okulların bahçesinden spor sesleri gelmeli. Yani kısaca müzikle, kültürle, sanatla, fenle,
ilimle bezenmemiş bir gençliğin, bir başarı elde etmesi söz konusu değil. Sizleri yalnızca ders
çalışan robot bir genç olarak hayata hazırlamaktan ziyade, sizleri müzikle, kültürle, sanatla,
tiyatroyla, yabancı dil konuşarak, donanımlı bir şekilde ilim ve fende araştırmacı bir nesli
yetiştirmek zorundayız. Nişantaşı Üniversitesi ile ortaklaşa, Selimpaşa’da bulunan daha önce
Fenerbahçe Üniversitesine tahsis edilen binayı bir müzik ve sanat okulu haline getireceğiz.
Burada çocuklarımızın enstrüman çalabilmeleri ve sanatsal faaliyetlerde bulunmalarını
sağlayacağız. Kaymakamımız ile istişare ettik. Bir hayalimiz de büyük bir şehir kütüphanesi.

İstanbul’da örnekleri var. Bu örnekleri inceliyoruz. İnşallah görev süremiz bitmeden bunu
Silivrili gençlere, Silivrili hemşehrilerimize hediye edeceğiz. Bizim siz gençlere yatırımımız
bu ülkenin yarınına yatırım olacağından hareketle, sizlere yatırım yapmaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle LGS ve YKS sınavlarında Silivri’de derece yapmış bütün
gençlerimizi gözlerinden öpüyorum. Hepinizi kucaklıyorum.”

