
18 Haziran 2022 – Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın “Silivri Özel 

TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezuniyet töreninde” yaptığı 

konuşmalar  

 

“Bugün Silivri Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimlerini 

başarıyla tamamlayan 26 öğrencimizin mezuniyet töreni için bir aradayız. 

Öncelikle 2017-2018 eğitim öğretim döneminde eğitime başlayan ve bu yıl 

ikinci dönem mezunlarını veren okulumuzun tüm öğrencilerini tebrik ediyor, 

hafta sonu girecekleri üniversite sınavında kendilerine başarılar diliyorum. Silivri 

Belediyesinin bünyesinde bu okulun kurulması adına büyük emekleri olan 

geçmiş dönem Belediye Başkanımız Özcan Bey’e teşekkür ediyorum. 

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünlerde değerini 

daha iyi anladığımız bir söz söylemiş: ‘Milli ekonominin temeli tarımdır.’ Bu söze 

derinlemesine baktığımızda bizlere ve sizlere çok önemli mesajlar veriyor. 

Geride bıraktığımız pandemi dönemi, yaşanan global krizler ve savaşlar 

neticesinde milli ekonomide tarımın ne kadar önemli olduğunun altı bir kez 

daha çizilmiş oluyor. Atatürk’ün de dediği gibi yerli ve milli üretim 

ekonomimizin can damarıdır. Bizler Türkiye’nin en verimli topraklarının üzerinde 

bulunuyoruz. Atalarımızdan bize miras değil emanet olan bu toprakları 

korumak boynumuzun borcu olmalıdır. Biz, göreve geldiğimiz günden beri 

ilçemizde tarımın, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir hale 

gelmesi, çiftçi ve hayvancılığın desteklenmesi adına birçok projeyi hayata 

geçirdik. Belediyemize ait topraklarda 300 dönüm ile başladığımız bugün 3.600 

dönümde devam eden ve tüm Türkiye’ye örnek olan projelerle hayat bulan 

bir hikâyeye dönüştü. Yerli ve milli tohumlardan mısır silajına, yem 

bezelyesinden samana, buğdaydan fideye, gübreden ayçiçek yağına kadar 

ilçemizde çiftçilik yapan gönül dostlarımıza destek vermeye devam ediyoruz. 

Silivri Belediyesi olarak yapmış olduğumuz tarımsal faaliyetlerle ilçedeki 

üreticilerimize 20 milyon TL’yi aşan destekte bulunduk. Burada bir parantez 

açarak TÜRAM lisemizin Erasmus programındaki başarıları nedeniyle genç 

kardeşlerimizi takdir ediyorum. ‘Doğanın Işığı Geleceği Aydınlatsın Projesi’ ile 

İtalya’da staj yapan öğrencilerimizi bir kez daha kutluyor; eylül ayında 

‘Zeytinin Kalbine Yolculuk Projesi’ ile İspanya’ya gidecek öğrencilerimize ve 

eğitimcilerimize şimdiden başarılar diliyorum. 

 

Biz, tarımsal destekler ve hizmetlerimizin yanı sıra Silivri’de eğitim, kültür, sanat 

ve spor alanında birçok projeyi hayata geçirdik. Silivri’mizin 12 köyündeki köy 

okulunda ‘Kütüphanesi, Tiyatro Salonu ve Bilgisayar Odası Olmayan Köy Okulu 

Kalmayacak’ isimli bir proje başlattık. Bununla da yetinmedik tuvaletlerinden 

dış cephesine kadar bütün köy okullarımızı yeniledik. Bugün o köy 

okullarımızda piyesler, tiyatrolar oynanıyor. Eğitime teşvik amacıyla geçen yıl 

üniversiteyi kazanan her öğrencimize, hiçbir ayrım yapmaksızın 500 TL burs 

verdik. Nişantaşı Üniversitesi ile iş birliği yaparak Selimpaşa’da ücretsiz 

enstrüman, drama ve tiyatro derslerinin verildiği bir müzik okulunu hayata 

geçirdik. Bu yıl üniversite sınavına girecek olan bütün öğrencilerimizin sınav giriş 

ücretlerini Silivri Belediyesi olarak biz ödedik. LGS ve YKS’de ilk 10’a giren Silivrili 

öğrencilerimizi ödüllendirdik. Silivri’de 1’inci sınıfa başlayan bütün 



öğrencilerimizin okul çantalarını ve kırtasiye masraflarını biz karşıladık. 3.500 

öğrencimize okul kıyafetlerini temin ettik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile 

birlikte ilçemize bir yüzme havuzu kazandırdık. Çok yakında içerisinde 

kafeteryası, etüt merkezleri, bilgisayar odaları, robotik kodlama atölyeleri ve 

sizlerin özgür araştırmalar yapabileceğiniz Gençlik ve Kültür Merkezimizin 

inşaatına başlayacağız. Kadir Has Üniversitesi ile iş birliği yaparak ilçemize bir 

Teknopark kazandıracağız. Bu Teknoparkın içerisinde bir de Tarım Teknoparkı 

olacak. Biz gençlerimizi Türkiye’nin yarınları olarak görüyoruz. Onlar için 

yaptığımız her şey Türkiye’nin yarınlarına bir yatırımdır.” 
 

 


