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Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Veliler, Sevgili Öğrenciler 
Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Yaşadığımız sel felaketinin ardından çok 

iyi bir başlangıç yapamasak ta iyi geçirdiğimiz bir yıl oldu. Yaptığımız sosyal faaliyetler, etkinlikler, sergiler, 
projeler derken dolu dolu bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktık.  

Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin yanında bu yıl itibarı ile akademik olarak ta başarımızın arttığını 
görmek bizi memnun etmektedir.  

8. Sınıf öğrencilerimizin girmiş olduğu ortak sınavların sayısal verileri, başarımızın arttığını somut 
olarak ortaya koymaktadır.  

Artık Hopa, her zaman söylendiği gibi başarı sıralamasında sonuncu olmaktan kurtulmuş, bundan 
sonra da başarısını artırarak devam ettirecek ve inşallah en üst sıralardaki hak ettiği yerini alacaktır.  

Başarımızın artması için çalışmalarımızda bizlerden hiçbir maddi ve manevi desteğini esirgemeyen 
başta sayın kaymakamımız Mehmet Ali ÖZKAN’a, yine Sayın Belediye Başkanımız Nedim CİHAN’a sonsuz 
şükranlarımı sunuyorum.  

Yine bu uğurda fedakârca çalışan, emek veren, gece gündüz demeden öğrencilerinin derdini çeken 
cefakâr, vefakâr idareci ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.  

Bir yıl boyunca ter döken, emek veren sevgili öğrencilerimize ve onların kıymetli anne babalarına, 
değerli velilerimize de teşekkür ediyorum.  

Hafta sonu 12. Sınıf öğrencilerimizin girecekleri lisans yerleştirme sınavından da iyi bir sonuç elde 
edip, yükselişimizi istikrarlı bir şekilde sürdürüp Hopa’mızın başarısını hak ettiği yere çıkaracağımıza olan 
inancımın ve siz idareci, öğretmen ve öğrenci arkadaşlarıma olan güvenimin tam olduğunu ifade etmek 
isterim.  

Hep birlikte çok daha büyük başarıları yakalayacağımıza ve daha güzel duyguları yaşayacağımıza 
inanıyor, LYS’ye girecek olan bütün öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyorum.  

Değerli idareci ve öğretmen arkadaşlarım; 
Bir eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerimize el birliği ile en iyiyi, en doğruyu ve en güzelini 

vermeye çalıştık.  
Bütün gayretimiz öğrencilerimizin, gençlerimizin daha güzel yarınlara ahlaklı, bilgili ve donanımlı bir 

şekilde yetişmelerini sağlamaktır.  
Her insanın bir değer olduğu inancı içerisinde gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalıştık, 

çalışmaya da devam edeceğiz.  
Çünkü bireylerin gizli kalan kabiliyetleri, yetenekleri toplum için bir ziyandır, israftır. Esas olan 

bireylerin kabiliyetlerine göre yön verip üretkenliği sağlamaktır.  
Okullarımızda yapmış olduğumuz TÜBİTAK sergilerinde ortaya çıkan ürünler öğrencilerimizin ilgi ve 

yeteneklerinin eseridir. Bu inançla çocuklarımızın hayatlarında bir pencere açabilmişsek, ufuklarına ışık 
tutabilmişsek ne mutlu bizlere… 

Değerli meslektaşlarım, kıymetli veliler. 
Gençlerimizin yetişmesinde okulun, öğretmenin yanında çevrenin ve ailenin de ne kadar önemli 

olduğunun hepimiz farkındayız. Okullarımızda vermiş olduğumuz eğitimin kalıcı olabilmesi, davranışa 
dönüşebilmesi için aile ve çevre tarafından mutlaka desteklenmesi gerekmektedir. Aksi halde eğitimde 
başarı beklememiz boş bir bekleyiş olacaktır.  
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Bu anlayışla Kaymakamlığımız ve Belediyemizin katkıları ile başlatmış olduğumuz ve Hopa halkının 
yüksek katılım ve destekleri ile 6 programla icra etmiş olduğumuz, 1.sini gerçekleştirdiğimiz Hopa 
Değerleriyle Yaşıyor projemizi daha kapsamlı bir şekilde devam ettirecek ve yeni projelerimizle eğitim 
öğretim sürecinde sizlerin desteğini en üst düzeye çıkararak kalıcı hale gelmesi için çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. 

İnsan yüce Allah tarafından en güzel suretle, en mükemmel donanımla yaratılmış bir varlıktır. Allah 
insana akıl, irade, sağlık, servet, eş, evlat gibi sayısız nimetler vermiş ve dünyadaki her şeyi insanlığın 
hizmetine sunmuştur.  

Allah’ın dünyada bizlerden korumamızı emrettiği beş hususa dikkatinizi çekmek isterim: 
Canın korunması, malın korunması, aklın korunması, dinin korunması, neslin korunması. 
Bütün bunları korumak biz idarecilerin ve anne babaların üzerinde bir vazifedir.  
Mutlu, huzurlu, barış içerisinde yaşayan bir toplum istiyorsak bunları korumak, güven içerisinde 

yarınlara taşımak zorundayız.  
Bunları sağlayabilmenin yolu iyi bir aile yapısı, duyarlı anne-baba ve idarecilerin varlığı ile 

mümkündür. 
Yakınmak, şikâyet etmek, suçu başkalarında aramak yerine herkes kendi sorumluluğunu yerine 

getirmelidir.  
İdareci olarak ben, anne-baba olarak ben, öğretmen olarak ben, genç olarak, öğrenci olarak ben ne 

yapmalıyım sorusu ile işe başlarsak bu işi düzeltebileceğimiz kanaatindeyim. 
Kıymetli veliler; 
Geleceğimiz olan gençlerimizi her türlü olumsuz etkilerden ve şartlardan uzak, en iyi şekilde 

yetiştirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamalıyız.  
Bilgili, donanımlı, ahlaklı, inançlı, üreten, vatanına milletine bağlı, ülkesini ve bayrağını seven birer 

insan olarak yetiştirmek hem annelik babalık görevi olduğu gibi, Allah’ın verdiği bir görev olması hasebi ile 
aynı zamanda bir kulluk vazifesidir.  

Onun için değerli veliler bu inançla avucumuzdaki geleceği kaybetmeden onlara iyi sahip çıkalım.  
Onları her fırsatta, en küçük bahanelerle sokağa dökme eğiliminde olan art niyetli insanların 

ellerinde kendi emellerine hizmet eden birer oyuncak olmalarına asla izin vermeyin.   
Sevgili Öğrenciler; 
Sizler de tüm yaşam süreciniz içinde sürekli okuyun, kendinizi çağın gerisinde bırakmayın. 
Notlarınız, karneleriniz nasıl olursa olsun cesaretinizi kaybetmeyin, heyecanınızı yitirmeyin. İlmin en 

doğru yol olduğu bilinci içinde olun.  
Kendi mutluluğunuzla yetinmeyip, toplumun mutluluğu için de çalışın.  
Birbirinizi sevin ve paylaşmayı bilin. Araştırın, fikirlerinizi demokratik zeminlerde tartışın, başkalarının 

fikirlerine saygılı olun. Kendinize güvenin, güvensizlik insanı başarısız kılar. Vatanınızı ve milletinizi sevip, 
yükselmesi için çalışın. 

Bu duygu ve düşüncelerle bütün öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyor, eğitim-öğretim 
davasına gönül veren, destek veren, emek veren herkese şükranlarımı sunar, saygı ve sevgilerimle 
selamlarım. 


