
7 Temmuz 2022 – Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın “Yem 

Bezelyesi ve Balya Saman Dağıtımı töreninde” yaptığı konuşmalar  

 

“Bugün Silivri Belediyesinin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü marifetiyle 3 yıldır 

sabırla ve alın teriyle sürdürdüğü çalışmalardan bir tanesi olan 100 bin balya 

saman ve yem bezelyesinin dağıtımına başlamak üzere bir aradayız. 

Konuşmama başlamadan önce bizlere büyük bir vizyon ve ufuk koyarak, 

‘Köylü milletin efendisidir.’ ‘Milli ekonominin temeli tarımdır.’ diyen Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle ve minnetle yad etmek istiyorum. Ruhu şad 

olsun. Biz, Atatürk’ten aldığımız ilhamla 2019 yılında göreve gelirken Silivri’nin 

tarımı ve hayvancılığıyla 20 milyon İstanbulluyu besleyebilecek, İstanbul’un 

gıda ve hayvancılık üssü olacak potansiyele sahip olduğunu söyledik. Tarım 

yapacağız dedik. Elde ettiğimiz ürünleri de dar gelirli çiftçilerimizle 

paylaşacağımızı ifade ettik. Bu anlayışla; Silivri Belediyesinin hiç ekilmeyen, 

dikilmeyen ya da kim tarafından ekildiği belli olmayan arazilerinde zirai 

faaliyete başladık. Bize gülenler oldu. ‘Bu ülkede çiftçilik mi kaldı’ diyenler 

oldu. Ne mutlu bize ki yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün herkes Silivri’de 

yürütülen tarımsal çalışmaları konuşuyor. 

 

Bugüne kadar 550 tonun üzerinde yerli ve milli sertifikalı tohumluk arpayı, 

ilçemizde bulunan 3000’in üzerindeki çiftçimize ücretsiz dağıttık. Bu yıl ise 

tohumluk arpa üretimimizi 1.500 dönüme çıkardık. 2020 yılında 10.000 litre 

ayçiçek yağını 2000 ihtiyaç sahibi ailemize, 2021 yılında ise 50.000 litre ayçiçek 

yağını 10.000 dar gelirli ailemize ulaştırdık. Bu yıl yerli ayçiçek tohumu ile 

ektiğimiz arazilerden elde edeceğimiz ürünlerle üreteceğimiz 100.000 litre 

ayçiçek yağını yine ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız. Bu yaz ilk kez 50 ton 

unu, 5 kg paketler halinde 10.000 ailemizle paylaşacağız. 75 dönümden elde 

ettiğimiz 500 ton silajlık mısırı 1000 hayvancımıza hediye ettik. Belediye 

envanterimize kazandırdığımız Katı Gübre Serpme Aracımızla bedelsiz olarak 

çiftçilerimize hizmet veriyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle yaptığımız 

protokol kapsamında; ilçemizdeki tüm hayvan üreticilerimizin aşılarını, 

uygulama bedellerini ve bütün maliyetlerini karşılıyoruz. Bu yıl ve önümüzdeki 

yılla beraber yaklaşık 400 bin TL olan aşı maliyetini biz ödeyeceğiz. Kurban 

Bayramı vesilesiyle başlatmış olduğumuz kampanya kapsamında; 

vatandaşlarımızın bağışladıkları kurbanları Silivrili üreticilerimizden alarak onlara 

destek oluyoruz. Danamandıra Mahallemizde barbunya üretimini artırmak ve 

geliştirmek amacıyla, her yıl kadın çiftçilerimize toprak altı ve toprak üstü 

gübre desteği veriyoruz. Selimpaşa Mahallemizde kavun ve bamya üretimi 

yapan kadın çiftçilerimize, 500 dönüm belediye arazimizi 5’er dönümlük 

dilimler halinde tahsis ettik. Silivri Köy Pazarımızda kadın çiftçilerimize tezgâh 

açma imkânı sunduk. Kadir Has Üniversitesi iş birliği ile hayata geçireceğimiz 

Tarım Teknoparkı projemizde, kadın üreticilerimize de ayrı bir değer vereceğiz. 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı Erasmus Programları 

kapsamında geliştirdiğimiz ‘Tarım Kooperatiflerinde Kadının Güçlendirilmesi’, 

‘İklim Değişikliğine Uyum İçin Tarımda Yenilikçi Bir Mesleki Eğitim Perspektifi’ ve 

‘Zeytinin Kalbine Yolculuk’ projelerimizle toplam 410.000 euro hibe desteği 

almaya hak kazandık. Bu topraklarda tarım yapılabilmesi için topraklarımıza 



yapılan işgalin önüne geçmek adına toplamda 700 adet kaçak yapının yıkım 

işlemini gerçekleştirdik. Biz, sadece laf üretip icraat yoksunu olanlardan 

olmadık. Biz, söz verip arkasını dönüp giden ve unutulanlardan olmadık. Biz, 

yapmadıklarını yaptı gibi gösterip şov yapanlardan olmadık. Biz icraat yaptık, 

alın teri döktük, emek harcadık. Biz sizlerle beraber tarım için, hayvancılık için 

bu topraklara baş koyduk. Hiç kimse merak etmesin; yerli ve milli üretimi 

yaygınlaştırmaya, tarım ve hayvancılığa sahip çıkmaya, çiftçilerimize ve 

üreticilerimize destek olmaya, kentimizin ekonomisini büyütmeye ve ülkemiz 

için öncü projelere imza atmaya devam edeceğiz.” 


