
2 Haziran 2022 – Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın “Hayvan 

Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Kapsamında Ücretsiz Aşı Temini ve 

Uygulanması Protokolü İmza töreninde” yaptığı konuşmalar  

 

2019 yılı Mart ayında seçildikten sonra ‘Silivri yalnızca bir tatil beldesi değil. Silivri 

yalnızca çarşı meydanından, sahilde ibaret değil. Silivri’nin köyleri var, en 

büyük potansiyeli içerisinde barındıran verimli toprakları var. Tarım var, 

hayvancılık var.’ dedik. ‘Silivri’de tarım mı kaldı?’ diye soranlara, ‘Silivri’de bir 

gün tarım toprakları imarlı topraklardan daha değerli olacak.’ dedik. Büyük bir 

iddia ortaya koyduk ve Silivri için üretmeye Türkiye için geliştirmeye devam 

edeceğiz diye bir sloganla yola çıktık. İlk yıl belediyemize ait ekilmeyen 300 

dönüm arazi ile bu serüvene başladık. Daha sonra şunu fark ettik. Silivri 

Belediyesinin, hepsinde sizin de hakkınız olan arazileri maalesef ki siyasi 

kaygılarla bir takım torpilli arkadaşlara icar alınmaksızın verilmiş. Bu toprakları 

ücretsiz bir şekilde ekip-biçen, işgal edenler derhal bu toprakları bırakacaklar 

dedik. ‘Silivri Belediyesi olarak biz bu toprakları işleyeceğiz. Buradan 

kazandığımız ürünleri, Silivri’de çiftçilik hayvancılık yapan vatandaşlarımızla 

paylaşacağız.’ dedik. Onlara soluk olacak, nefes olacak, tekrar üretmelerini 

teşvik edecek ve tarımla dertlenen yöneticilerin de olduğunu hatırlatmak 

amacıyla, Silivri Belediyesi bugün 3600 dönüm arazide çiftçilik yapıyor. Biz yerli, 

milli ve sertifikalı ürünlere de destek oluyoruz. Bunların ekimini yapıyoruz. 

Tohumluk arpa, saman, silajlık mısır, fide desteğimiz, bu yıl başlattığımız ücretsiz 

katı gübre serpme hizmetimiz devam ediyor. 

 

Bu topraklardan gönlünü ayırmayan çiftçilerimizle, kösele ayakkabıları ile 

şehrin granit kaldırımlarında gezip tarım hikâyesi anlatanlara da burada ders 

veriyoruz. Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz. Öyle hikâye anlatarak çiftçinin, 

hayvancının yanında olunmaz. Sabah tıraşını olacaksın, takım elbiseni, rugan 

ayakkabılarını giyeceksin, sahildeki çay bahçelerini gezeceksin, ‘tarımı biz 

başlattık, tarımı hayvancılığı biz yaptık, yok TÜRAM amacına uygun 

kullanılmıyormuş’ diyeceksin. TÜRAM’ın yerini biliyor musunuz da 

konuşuyorsunuz? Gelin ben sizi TÜRAM’da gezdireyim. Gel seninle bir akşam 

Akören’de bir kahveye gidelim, konuşalım bakalım, çiftçilerimiz bir seni, bir de 

beni dinlesin. Çiftçinin, hayvancının yanına uğruyor muydunuz? ‘5 yıldan 5 yıla 

ceketi koyarım, Cumhuriyet Halk Partili seçmenler bana oy verir.’ O günler 

geçti arkadaşlar. Siz çiftçinin, hayvancının yanında sözde değil, alın terinizle 

ortak olacaksınız. 

 

Çiftçimiz ‘üretiyoruz ama üretmeye korkuyoruz. Ben ürettiğim sütü ürettiğim 

gün satamazsam ve kooperatif mantığı ile soğuk hava depom yoksa, o süt 

kesilirse ürünümü çöpe atmak zorundayım’ diyor. Bu çitçimizin bilinçaltına 

yerleşmiş ve çiftçiyi üretmekten koparan bir anlayış. Ama kaygılar son derece 

mantıklı ve gerçekçi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Süt Projesi ile Silivri’nin 

köylerinden süt aldığını söylüyor. Algı, reklam, afişler var ama ortada bir iş yok. 

Algıyla, makyajla bir yere kadar gidersiniz. Bu makyaj çiftçinin, hayvancının 

karşısına çıktığınız zaman yüzünüzden dökülür. 

 



Silivri Belediyesi olarak hayvancılarımızın sütünün pazarlanması noktasında 

muhtarlarımızla bir görüşme yaptık. Hayvansal üreticilerimizin yoğun olduğu 

köylerimizdeki hayvancılarımızla ve muhtarlarımızla da kısa bir süre içerisinde 

İlçe Kaymakamımız, Tarım ve Orman Müdürümüzün de olduğu toplantı 

yapalım. Üretim kapasitemizi, potansiyelimizi masaya yatıralım. Küçük bir 

adımla başlayalım. İstanbul’un 20 milyon insanını beseleyecek domates, 

salatalık, süt, peynir de, un da bu topraklarda yetişir. Bu toprakları 

koruyabilirsek Silivri İstanbul’un gıda ve hayvancılık üssü olabilir.” dedi. Kaçak 

yapı ile mücadeleye vurgu yapan Yılmaz, “İddia ediyorum Türkiye’de tarım 

topraklarına, hazine arazilerine yapılan kaçak yapılarla ilgili en kapsamlı 

mücadeleyi Silivri Belediyesi veriyor. Bugüne kadar 700’e yakın kaçak bina 

yıktık. Kartvizitinde ne yazarsa yazsın kaçak yapıları yıkmaya karalılıkla devam 

edeceğiz. 

 

Birazdan imzalayacağımız aşı desteği protokolü sebebiyle İl Müdürümüz 

Ahmet Yavuz Karaca beyefendiye, ekibine ve ilçe müdürümüze teşekkür 

ediyorum. Zoonoz hastalıklar ve zararlılarla mücadelede aşı maliyetlerini 

hayvancılarımızdan alırken üzüldüklerini ifade ettiler. Biz de Silivri Belediyesi 

olarak ilçemizdeki tüm hayvan üreticilerimizin aşılarını, uygulama bedellerini ve 

bütün maliyetlerini karşılayalım dedik. Belediye meclisimizden karar aldık. Bu yıl 

ve önümüzdeki yılla beraber yaklaşık 400 bin lira olan aşı maliyetini Silivri 

Belediyesi olarak biz ödeyeceğiz. Yaptığımız bu protokolle hayvancımıza 

destek vermiş olacağız. Biz sizinle her türlü işbirliğine açık ve hep sizin yanınızda 

olacağımızı ifade etmek istiyorum.” 


