1 Nisan 2022 – Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın “Yerli ve milli
ayçiçek tohumları tanıtım ve teslim töreninde” yaptığı konuşmalar
“Nasıl ki yerli ve milli savunama sanayisi İHA, SİHA, yerli tank önemliyse, yerli ve
milli tarımın da stratejik bir önemi olduğunu her defasında ifade ettik. Buradan
hareketle yerel yönetimlerin çeşitli bahanelerle, mazeretlerle, topu hep bir üst
mercilere yuvarlayarak sorumluluklardan kaçmak gibi bir lüksü olamazdı.
Dertlendik, tasalandık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzdeki mesai
arkadaşlarımızla ‘Silivri için üretiyor Türkiye için geliştiriyoruz.” sloganıyla yola
çıktık. Tüm eleştiri ve olumsuz düşüncelere aldırmadık. Biz Silivri’nin potansiyelini
biliyoruz. Bu potansiyelin farkında olan bir anlayışla ‘Silivri’de bir hikaye
yazabiliriz.’ dedik. Tüm Türkiye’deki yerel yönetimlere örnek olacak, lokomotif
olacak bir model adına, bir hikâye yazma adına yola çıktık. 3.500 dönüm
arazimizde tarım yapacağız, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek
olacağız dedik. Ürettiğimiz ürünlerden kazandığımızın tamamını yerli, milli ve
sertifikalı ürün olarak dar gelirli çiftçiden başlayarak, hiçbir ayrım yapmadan
üreten herkese destek vereceğiz dedik. Bugün Silivri Belediyesi’nin yapmış
olduğu birçok proje, birçok ülkenin bütçesinden daha fazla bütçesi olan
büyükşehir belediyelerine örnek oluyorsa ne mutlu bize. Silivri Belediyesi olarak
her yıl tarımsal üretimimizi ve desteklerimizi yeni projelerle artırıyoruz. Çok ciddi
oranlarda desteklemeler yapıyoruz. Türkiye’nin nasıl ki bir Kıbrıs politikası, Ege
politikası, Yunanistan politikası varsa, Türkiye’nin seçilmiş hükümetlerinin sağını
solunu kurcalamayacağı stratejik yerli ve milli bir tarım politikası olmalıdır.
Geçen yıl Mayıs ayında Trakya Tohum AŞ, Sarı Tohumculuk, Trakya Tohumcular
Derneği, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Trakya Kalkınma Ajansı ve Silivri
Belediyesi’nin ortak olduğu bir platformda 2’si yabancı 8’i yerli olmak üzere 10
tane deneme üretimini Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezimizde yaptık.
Sonuçlar alındı. Bugün de karşınızda yerli ve milli bir ayçiçek tohumuyla
karşınızdayız. Silivri Belediyesi olarak geçen yıl 500 dönüm ektiğimiz ayçiçeğini
bu yıl 1000 dönüme çıkarıyoruz. 100.000 litre ayçiçek yağını 20.000 ihtiyaç
sahibi aileye 5’er litrelik tenekelerde hediye etmeyi hedefledik. Bu 1000 dönüm
arazimize yerli ve milli ayçiçek tohumu ekeceğiz. Silivri Belediyesi olarak o
yabancı kartellerin tohumunu Silivri Belediyesi’nin arazilerine ektirmem. Onun
için bugün 500 dönümünü Sarı Tohumculuk, 500 dönümünü Trakya Tohum A.Ş.
sponsorluğunda Silivri Belediyesi’nin 1000 dönüm arazisine ekeceğiz. Buradan
çıkacak olan yağın teneke sponsorluğunu Silivri’nin gururu Sarten Ambalaj
üstleniyor. Sıkımı ve fabrikada işlenmesini de Antalyalı Yağ üstleniyor. Biz yerli
üretim, milli üretim demeye devam edeceğiz. Silivri için üretmeye, Türkiye için
geliştirmeye devam edeceğiz diyorum. Bol ve bereketli hasatlar diliyorum.”

