
2018-2019 eğitim öğretim yılına, bir yıl boyunca gerçekleştireceğimiz etkinlik ve projeleri 
belirleyerek güçlü adımlarla başladık. Bakanlığımızca belirlenen 2023 Eğitim Vizyonumuzun ışığında 
süreç içinde geliştirdiğimiz çalışmalarla eğitim öğretim yılını tamamladık. 

 
Amacımız, ilçemizde öğrenim gören tüm öğrencilerin kişisel, duygusal ve ruhsal gelişimlerini en 

iyi şekilde tamamlamak için  gerekli tüm çabayı başta siz öğrenciler ve öğretmenlerimiz olmak üzere, 
değerli anne ve babalarınızın gösterdiğinden hiç şüphem yok. Ama asıl önemli olan sağlıklı ve sıhhatli 
şekilde eğitim öğretim yılını tamamlamanız İlçe Milli Eğitim Müdürünüz olarak beni daha çok mutlu 
ettiğini bilmenizi isterim.  

 
Değerli Öğrenciler; 
Daha dün okulların açıldı derken bugün yıl sonu karnenizi alma zamanı geldi. Zaman ne kadar 

kolay geçti diye düşünmeyin, sizin çalışmalarınızın yoğun bazen de zor ve stresli süreçten geçerek 
bugüne geldiğinizi çok iyi biliyorum. Şimdi tatili hakkettiniz. Sizler şartları ne olursa olsun kendinize 
bir değer katmak için okulunuza gelip yoğun bir gayret gösterdiniz. Şimdi ailenizle birlikte karnenizi 
alarak sevincinizi doyasıya yaşamanızı istiyorum. Çünkü karnenizde sizin bir yıl boyunca özel 
çabalarınız, başarılarınız, sevinçleriniz var. Tatili iyi bir şekilde öncelikle kaliteli dinlenerek, gelecek 
yıla eksiklerinizi tamamlayarak ve her zaman önem verdiğimizi bildiğiniz kitap okuyarak, yeni 
arkadaşlıklar kurarak,  ailenizle birlikte mutluluk içinde geçirmenizi diliyorum. 

 
Değerli Veliler;  
Başarının gizli kahramanları, çocuklarınız için büyük fedakarlıklar göstererek eğitimlerini 

sürdürmelerini sağlarken, sıkıntılar çektiniz, yoruldunuz ama hiç of demediniz. Anne ve baba olarak 
çocuklarınız için ne kadar büyük  fedakarlıklar gösterdiğinizi biliyorum. Ama unutmayın en önemli 
varlığımız geleceğimizin ışıkları çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyeti içinde gösterdikleri çaba 
samimiyetimle söylüyorum her şeyi hakkediyorlar. En başta sevgi ve saygınızı hakkediyorlar. Çünkü 
hepsi sizi çok seviyor, bunu anlamak için onlarla sık sık zaman geçirin. Bu tatili onlarla birlikte geçirin, 
birlikte kitap okuyun, birlikte oyun oynayın, göreceksiniz çocuklarınız daha başarılı olacaklardır. Siz 
değerli velilerimize çocuklarınıza, öğretmenlerimize ve okullarımıza gösterdiğiniz her türlü destek için 
İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak yürekten teşekkür ederim.  

 
Değerli Öğretmen Arkadaşlarım; 
Sizin, hoşgörülü, sabırlı, özverili ve sevgi dolu yüreğiniz sayesinde yetiştirdiğiniz öğrenciler için 

ne kadar üretken çalıştığınızı çok iyi biliyorum.  Siz değerli öğretmen arkadaşlarımız, yeri geldi 
hastalığını sınıflarda atlattınız, yeri geldi ders dışı zamanlarda öğrencilerinin eğitim öğretimleriyle 
ilgilendiniz, yeri geldi birlikte üzülüp birlikte sevindiniz. Ama hep öğrencilerinizin başarılı, öğrenmeye 
açık birer meşale ve iyi bir insan olmaları için uğraştığınız.  Emeği geçen tüm; öğretmen, idarecilerime 
çok teşekkür ederim. 

 
Bugüne sağlıklı bir şekilde gelmemizi sağlayan her tür desteği sağlayan başta öğretmenlerimize, 

idarecilerimize okul aile birliği üyelerine yardımcı personellerimize sonsuz teşekkür eder, hepinize saygı 
ve sevgilerimi sunarak iyi tatililer dilerim.  
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