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Geliştirme Bölgesi için düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmalar 

“Bugün belediyemiz ile Kadir Has Üniversitesi iş birliği ile Silivri Teknoloji Geliştirme 

Bölgesinin kurulmasına ilişkin protokol imza töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 

Konuşmama başlarken rahmetli Kadir Has Bey’i şükranla ve minnetle yâd ediyorum. Mekânı 

cennet olsun. Yerel yönetimler anlamında Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan projenin 

altyapısını oluşturduk ve imza aşamasına geldik. Silivri ve ülke ekonomisi için çok önemli bir 

adım atıyoruz. Teknopark ile bölgemizde yeni yatırım ve istihdam alanlarının oluşturulmasını 

ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Proje dahilinde benim çok 

önemsediğim bir konu da yine Türkiye’de bir ilk olacak tarım teknoparkının da burada 

kurulacak olması. Bu özelliği ile beni ayrıca hem mutlu ediyor hem de motive ediyor. Bu 

sayede tarım sektörünü geliştirilmesine, yeni stratejiler üretilmesine ve çiftçilerimize, 

hayvancılarımıza birçok konuda destek verilmesine imkân sağlamış olacağız. Yine tarım 

teknoparkı sayesinde kadın çiftçilerimize ve genç çiftçilerimize ayrı bir önem vereceğimizi de 

buradan ifade etmek istiyorum. Kadir Has Üniversitesinin 100.000 metrekare arazisinin 

25.000 metrekarelik bölümünde de Silivri Belediyesi tarafından projelendirilen ve Silivri’de 

yaşayan vatandaşlarımızın tek kuruş harcamadan sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerini 

yapabileceği, kamuya açık bir tesis inşa edeceğiz. Gerçekten çok kıymetli ve çok prestijli bir 

teknopark olacak. 

Silivri’de ‘Kadir Has Üniversitesi arazisi ne olacak?’ sorusu belediye başkanlarının ve 

adaylarının hep muhatap olduğu bir soruydu. Seçimlerden önce Kadir Has Üniversitesi ile var 

olan arazi sorunu ilgili görüşeceğimizin ve şartlar dahilinde bu soruna çözüm üreteceğimizin 

sözünü vermiştik. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim 

söylediğimiz sözler hiç havada ya da askıda kalmıyor çünkü takip ediyoruz, emek harcıyoruz, 

dertlenip kederleniyoruz. Kadir Has Üniversitesi ile görüşürken de burada para, pul, kazanç 

vs. bunların hiçbirini konuşmadık. Buradaki hedefimiz bölge ekonomisine ve ülke 

ekonomisine katkı sunmak. Burada hep birlikte çok güzel işlere imza atacağımızı 

düşünüyorum. Bu projenin Silivri’mize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını 

temenni ediyor, projede görev alacak herkese başarılar diliyorum.”  

 


