
6 Eylül 2022 – Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın “Yerli ve Milli 

Tohumluk Arpa Tohumu Dağıtım Töreninde” yaptığı konuşmalar. 

 
“Bu topraklara gönlünü veren eken ve diken herkese ayrım yapmaksızın 

tarımsal destek vermeye devam ediyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile 

2019 yılında 300 dönümde başladığımız üretim serüvenine 3 bin 600 dönüm ile 

devam ediyoruz. Bugün Değirmenköy’de dağıttığımız tohumluk arpaların 

ekonomik değeri yaklaşık 1 milyon TL. Bu tohumları systiva adi verilen bir ilaçla 

ilaçladık. Yani bu ürünlere kök boğaz ilacı atmanıza gerek kalmayacak. Bugün 

dağıtılan tohumun ilaçlama maliyeti ise 75 bin TL. Bu yıl dağıtımını yaptığımız 

tarımsal ürünlerin mali değeri 20 – 25 milyon TL’yi buluyor. Silivri Belediyesi bu 

çalışmalarla Türkiye’de öncü, örnek ve önder bir belediye oldu. Büyükşehir 

belediyeleri dahi yaptığımız çalışmaları taklit ediyor. Biz de bundan mutluluk 

duyuyoruz. Türk tarımına yapılan yatırım bizi mutlu ediyor. 

 

Bugüne kadar 600 ton tohumluk arpa dağıttık. Bu yıl 300 tonun üzerinde 

tohumluk arpa dağıtıyoruz. Silivri’de yaklaşık 40 bin dönüm arazi yerli ve milli 

tohumluk arpalar ile buluşacak. Bir çiftçi kardeşimiz dağıttığımız ürünlerden 

dönüm başına 814 kg ürün aldı. Bu olay ‘Türkiye’de önemli bir rekor’ olarak 

basına yansıdı. Geçen yıl 500 ton mısır silajını 1.000 çiftçimiz ile paylaştık. 

Hayvancılara destek olması amacıyla yem bezelyesi ve saman dağıtıyoruz. İl 

Tarım Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol neticesinde Silivri’de hayvancılıkla 

uğraşan vatandaşlarımızın hayvanlarına yapacağı tüm aşı maliyetlerini biz 

karşılıyoruz. Silivri’de İstanbul’un ilk ve tek Canlı Hayvan Pazarını açtık. 

Hayvanını satmak isteyen vatandaşlarımız aradan aracıyı çıkararak direkt 

üreticiyle buluşuyor. Danamandıra Mahallesi’nde bitmeye yüz tutan barbunya 

üretimini desteklemek adına kadın çiftçilerimize alt ve üst gübre desteği 

verdik. Alım garantisi ile üretim yapmalarını teşvik ettik. Selimpaşa’da 500 

dönüm arazimizi kavun ve bamya üretmeleri şartıyla kadın çiftçilerimize ve 

genç çiftçilerimize 5’er dönümlük dilimler halinde bedelsiz tahsis ettik. 

İlçemizde tarımın daha teknolojik yapılabilmesi için Kadir Has Üniversitesi ile 

hayata geçireceğimiz teknoparkın içerisine bir de tarım teknoparkı kuracağız. 

Tarım projelerimiz ile Silivri Belediyesi olarak Avrupa Birliği hibelerinden ilk defa 

faydalanıyoruz. Bu yıl 410 bin Euro yani yaklaşık 8 milyon TL hibe alacağız. 

Ahırlarınızdaki gübrelerin bertaraf edilebilmesi için de çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Bizi arıyorsunuz, kepçemizle, kamyonumuzla ahırınıza geliyor, 

gübrelerinizi bertaraf ediyoruz. Taban gübresi olarak tarlanıza atmak 

istiyorsanız da satın aldığımız katı gübre makinesi ile gübreyi nohut tanesi 

büyüklüğünde parçalayarak homojen bir şekilde tarlanıza atıyoruz. Üstelik bu 

çalışmayı sizden tek kuruş para almadan yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 50 bin litre 

ayçiçek yağını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşmıştık. Bu yıl ise 100 bin 

litre ayçiçek yağını 5’er kiloluk tenekeler halinde 20 bin aileye ulaştıracağız. 

Bildiğiniz gibi her yıl yeni bir proje hayata geçiriyoruz. Bu yılki projemiz ise yerli 

ve milli ayçiçek tohumu. Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı ve 

Silivri Belediyesinin iş birliği ile 8 tane yerli tohumla en yüksek rekolteyi aldık. 

10’ar kiloluk paketlerle toplam 2050 paket yerli ve milli ayçiçek tohumunu; 

altını çiziyorum İsrail değil Türk tohumunu sizlerle bilabedel paylaşacağız. Bu 



ürünlerle 40 bin dönüm araziye ekim ekebileceksiniz. Biz bu destekleri sizden 

topladığımız vergilerle yapmıyoruz. Üretiyoruz, emek harcıyoruz, alın teri 

döküyoruz ve kazandıklarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Bu ürünler çiftçilerimize 

analarının ak sütü gibi helaldir. Biz laf üretmiyoruz, icraat üretiyoruz. Biz söz 

verip arkasını dönenlerden olmadık, olmuyoruz. Biz alın terimizi tarlaya 

döküyoruz, emeğimizi bu topraklara veriyoruz. Bu toprakları bolluk, bereket ve 

refahın adresi yapana dek çalışmaya devam edeceğiz. 

 

Biz size Canlı Hayvan Pazarı sözü vermiştik ve çok şükür bu sözümüzü tuttuk. 

İddia ediyorum Canlı Hayvan Pazarımız İstanbul ve Trakya’nın en güzel pazarı 

olabilir. Ama mezbahası eksik. Burada hayvan satın alan kasap ya da 

vatandaş hayvanını alacak, hemen yanı başındaki mezbahada sağlıklı bir 

şekilde kesimini yapacak. Peki şimdi ne oluyor? Alışveriş yapan vatandaşlarımız 

hayvanlarını Esenyurt’taki mezbahaya götürmek zorunda kalıyorlar. Mazot ve 

nakliye ücretlerinden dolayı da hayvan başına 5 bin TL’lere varan bir kayıp 

oluyor. Ben Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili olduğum İstanbul 

Büyükşehir Belediyesinde (İBB) söyledim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 

Silivri’deki ayçiçek tohumu dağıtımı sırasında da ifade ettim. Dedim ki Sayın 

Başkan, biz buraya Canlı Hayvan Pazarını kurduk. Size hemen yanı başında bir 

arsa verelim gelin İBB olarak buraya bir mezbaha yapın. Cevap vermediler! O 

halde görev, yetki ve sorumluluğu bize devredin biz yapalım dedim. Buna da 

cevap vermediler! Değirmenköy’den bir kere daha seslenelim; Silivri’de çok 

acil bir mezbahaya ihtiyaç var. İBB mezbahayı yapacaksa arsayı ben 

vereceğim. Yapmayacaksanız yetkiyi verin mezbahayı ben yapayım.” 


