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Merhaba değerli meslektaşlarım, saygıdeğer velilerim ve eğitim camiasının ön önemli öznesi olan kıymetli 

öğrencilerim. Şunu hepimiz biliyoruz ki tarih kitaplarının kaydettikleri dahil olmak üzere böylesine bir virüs etkisini 

dünyamız ilk kez yaşıyor.  Belki de yaşadı fakat o dönemin insanlarının sosyal medyası, formal eğitim sistemi, 

kurumsal yapıları, bankaları, mülkiyet hakları bu dönemdeki kadar olmadığı için çok etkilenmeden sessiz sedasız 

durumu atlattılar.  Ancak bugün Corona (Covit-19) virüsü hepimizin alışık olmadığı biçimde bir anda farklı bir yaşam 

tarzına geçmemizi gerektirdi. Aslına bakacak olursak bundan çok da şikayetçi değiliz. Çünkü aile bireyleri hiç 

olmadığı kadar bir araya gelerek birlikte kaliteli zaman geçirme imkânı buldu. Bu durum belki ilk değil ve son da 

olmayacak ama bu olaylar bizleri daha zorlu süreçlere biraz daha hazır hale getiriyor, bilinçlendiriyor. Devletimizin 

bütün kurumları hiçbir fedakarlıktan kaçmadan eşgüdüm halinde hareket etmektedir. Ülke olarak bu durumları birlikte 

ve güçlü şekilde atlatarak tarih sahnesine daha etkin şekilde devam edecek; 2023 Vizyonumuzda yer alan, Mustafa 

Kemal ATATÜRK’ün “Muasır Medeniyetler Seviyesine” çıkma ülküsüne hep birlikte biraz daha yaklaşacağız. 

Bundan hiç şüpheniz olmasın. 

Biz eğitimciler olarak bu süreçte en çok zarara uğrayan camia gibi gözüksek de süreci iyi yönettiğimiz 

takdirde çok önemli kazanımlar elde etmiş olacağız. 

Öncelikle şunu bilmenizi isterim, Hopa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerek Bakanlığımız gerekse İl 

Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından uygulanan tüm uygulamaları yakından takip eden bir ekibimiz olduğunu 

bilmenizi isteriz. İlçe yönetiminden okul yönetimine öğretmeninden yardımcı personeline hepimiz yılların birikimi ile 

her durumda değerli öğrencilerimize rehberlik ediyor ve eğitim öğretim faaliyetini sürdürürken sizlerin de onları 

yakından takip ettiğinizi biliyorum. Hiç tereddüt etmeyin okul idarelerimiz ve öğretmenlerimiz öğrencilerimize her 

fırsatta ulaşıp eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Emek veren başta öğretmenlerimize, idarecilerimize 

şimdiden yürekten teşekkür ederim.  

Sınava hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz, bence çok şanslısınız. Sınava kadar tüm derslere -okul 

dersleri olmadan- konuları iyice özümseyerek daha sakin ortamda hazırlanma imkânı bulacaksınız. Ancak iyi bir 

çalışma programı yaparak bunu başarabileceğinizi bilmelisiniz. Eğer bu konuda destek isterseniz okul idarecilerinize 

ve rehber öğretmenlerinize ulaşabilirsiniz. İnanın tüm akranlarınız aynı durumda sınava ve geleceğe hazırlanıyorlar. 

Telaş etmeyin, sınav ne zaman olacak nasıl olacak diye düşünmeyin; şimdiye kadar işlenen konuların tekrarlarını 

yapıp öğrenemediğiniz konuları öğrenin. Ayrıca TRT EBA kanallarını ve EBA uygulamasını takip ederek kendinizi 

daha hazır hale getirebilirsiniz. Her şeyin telafisi var, ancak sağlığın telafisi yok önce sağlığımızın gerektirdiği gibi 

evde kalarak kendi güvenliğimizi sağlayacağız.   

Bunları söylerken Bakanlığımızın uygulamaları dışında, öğretmenlerimizin kendi imkanları ile öğrencilerine 

ulaşıp öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini biliyoruz. Biz de onlara çok güvendiğimizden süreci en iyi şekilde 

yönetmek adına her türlü tedbiri alıyoruz. Hopa eğitim camiasının alt yapısı ve bilgi donanımı her tür zorluğu aşacak 

güçtedir.   

Değerli idareci ve öğretmen arkadaşlarım, sizlerin bu günlerde bile öğrencilerinize ulaşmak için türlü yollar 

denediğinizi mesai harcadığınızı biliyorum. Bu durum hiçbir değer ile ölçülemez, sizleri yürekten kutluyorum, 

emeklerinize sağlık. Sizlerden de isteğim evde kalmanız ve önce kendinize, aile bireylerinize ve öğrencilerimize 

gerektiği gibi ulaşmaya devam etmenizdir. Bu süreçte bir ihtiyacınız olursa hiç şüpheniz olmadan bilin ki İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü hizmetinizdedir.  

Kıymetli Velilerimiz, artık söz söylemeye gerek yok bu günleri olumlu kullanıp kendimizi ve yavrularımız 

geleceğe en iyi şekilde hazırlanma sürecini evde kalarak yapmanızı istiyorum. Her durumda sizlerin ve kıymetli 

yavrularımızın yanında olduğumuzu bilerek hareket edin.   

Her birimiz bugüne kadar biyolojik yaşı kadar dünyayı algılama, yorumlama, öğrenme ve yaşama hakkına 

sahip olduk.  Bundan sonra da Allah ömür verdiğince bunları birlikte yaşayacağız. 

Sağlıkla kalın, sevgi ve selamlarımı sunarım.  

Sezai AYDIN 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 


