
25 Kasım 2022 – Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın “Ümmehan 

Elginkan Anaokulu Açılış Töreninde” yaptığı konuşmalar. 

 
Göreve gelmeden önce vatandaşlarımızın huzurunda verdiğimiz sözleri 

fazlasıyla yerine getirmenin haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Annelerimize 

söz vermiştik. Silivri’de 8’inci sınıfı bitiren her çocuğun bir yabancı dil 

konuşabileceğini, bir müzik aleti çalabileceğini ve lisanslı bir sporcu 

olabileceğini söylemiştik. Bu kapsamda; Kadir Has Üniversitesi ile ücretsiz 

yabancı dil kursları veriyoruz. Yine Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle üniversiteye 

hazırlanan Silivrili öğrencilerimize ücretsiz kurs veriyoruz. Bu kurslarımızda çay, 

kahve ve öğle yemeği ücretsiz. Nişantaşı Üniversitesi ile Güzel Sanatlar 

Akademisi projesini hayata geçirdik. Burada çocuklarımıza ücretsiz bağlama, 

saz, keman ve piyano dersleri veriyor, sanatsal ve tiyatral yönlerini geliştiriyoruz. 

Silivri’de ilkokula başlayan tüm çocuklarımızın çantalarından kırtasiye 

giderlerine kadar bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 1.500’ün üzerinde 

çocuğumuza okul kıyafetleri hediye ediyoruz. Başlattığımız yeni kampanya ile 

ilkokula giden çocuklarımızın okuldaki beslenme ihtiyaçlarını 1 yıl boyunca 

Silivri Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Biz bu yatırımları Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’ne yapılan yatırımlar olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır 

medeniyetlerin üzerine sıçrama tezine destek vereceğini bilerek ve bu ülküyle 

gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Silivri’deki 

annelere, gençlere ve çocuklarımıza verdiğimiz tüm sözleri tutmaya devam 

edeceğiz. 

 

Ülkemizde Elginkan Vakfı gibi vakıfların sayısının artması gerekiyor. Elginkan 

Vakfının amaçları arasında, ‘Örf, adet ve manevi değerlerimizi ve Türkçemizi 

araştırmak, korumak, yaşatmak ve tanıtmak, bilim, teknoloji ve eğitim 

alanındaki faaliyetleri teşvik etmek, ülke sanayiinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş 

gücünün yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkânlarını artırıcı eğitim 

çalışmalarına katkıda bulunmak adına okullar, eğitim kurumları açmak ve 

işletmek’ yer alıyor. İşte o amaçlardan bir tanesi de bugün Silivri’mizde hayat 

buluyor. Ben bu vesileyle Ahmet Bey’e, Ümmehan Hanım’a, Cahit Bey ve 

Ekrem Bey’e, Silivri’de yaşayan vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bu 

Elginkan Vakfını miras değil emanet olarak gören Yönetim Kurulu Başkanımız 

Gaye Akçen, Gaye ablam başta olmak üzere tüm vakıf heyetine teşekkür 

ediyorum. Gaye Akçen, yüreği gerçekten kocaman, naif, nezaket sahibi ve 

bir o kadar da mütevazi değerli bir insandır. Ayrıca Türkiye’nin aydınlık yarınları 

ülküsüne sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle; Ümmehan Elginkan Anaokulunun 

ilçemize kazandırılmasında büyük gayretleri olan başta Elginkan Vakfı Yönetim 

Kurulu Başkanı Gaye Akçen olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorum. Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun.”  


