
Değerli Öğretmenler, Anne Babalar ve Sevgili Öğrenciler, 

2016–2017 eğitim-öğretim yılında hepinize başarı ve mutluluk diliyor, yeni eğitim-

öğretim yılının tüm eğitim camiası için her açıdan verimli bir yıl olmasını temenni 

ediyorum. 

Sevgili Öğrenciler,  

Uzunca bir tatil sonrası, eğitim-öğretime başlamanın tatlı heyecanını yaşıyorsunuz. 

Tatilde güzel ve eğlenceli vakit geçirerek dinlenmiş olduğunuzu umuyorum. Şimdi 

okula umutla ve heyecanla başlama zamanı geldi. Unutmayın ki dersleriniz için 

göstereceğiniz ilgi ve çalışma azmi sizi başarıya götürecektir. Bu başarı da geleceğe 

emin ve sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. 

Daha mutlu ve güzel bir gelecek için her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi 

isterim. Yeni eğitim-öğretim yılının hepimiz için hayırlı olması dileklerimle. 

Değerli öğretmenler, 

Yeni eğitim-öğretim yılını sizlerin de büyük bir heyecanla karşıladığını biliyorum. 

Topluma hizmet veren her meslek saygındır. Ama bütün meslek mensuplarını 

yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır. 

Sizlere emanet ettiğimiz çocuklarımızı, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, 

milletini seven, topluma karşı sorumluluk duyan kişiler olarak hayata hazırlayacağınıza 

olan inancım tamdır. Sizlere inanıyor, güveniyor ve başarılar diliyorum. 

Değerli veliler, 

Gençlerimizin yetişmesinde öğretmenlerin olduğu kadar sizlerin de emeği vardır. 

Hiçbir zaman unutmayalım ki, iyi bir toplumun temeli ailede atılır. Bir aile değerlerine 

ne kadar sahip çıkarsa, toplum da o kadar sağlam olur. Eğitim öğretimin üç 

ayağından birinin sizler olduğunuzu unutmayınız. Çocuklarımızı sadece maddi yönden 

değil, manevi yönden destekleyerek her zaman onların yanında olduğumuzu 

hissettirmeliyiz. 

Çocuklarımızı bilgiyi üreten ve insanlığın hizmetine sunan, geleceğin dünyasında söz sahibi 

olan fertler olarak yetiştirmek ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için büyük önem 

taşımaktadır. Eğitimi öğrencilerimizin ruhi ve bedeni sağlıklarını ön planda tutan, ahlaklı bir 

fert ve toplum hedefiyle hareket eden, farklı düşüncelere daima saygı duyan, araştırmayı-



sorgulamayı vazgeçilmez kabul eden ve tam demokrasiyi benimseyen bir anlayış üzerine inşa 

etmeliyiz. 

Türkiye, eğitim sisteminde var olduğu anlaşılan, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan 

ihanet çetelerinin istismar ettiği açıkları süratle kapatarak yoluna devam etmek 

mecburiyetindedir. Bunun için devlet ve millet olarak okullarımıza, öğretmenlerimize, 

öğrencilerimize, çocuklarımızın zihin dünyasını biçimlendiren müfredata, kitaplara çok iyi 

sahip çıkmalıyız. 

Geçmişini çok iyi bilen, bugününe çok iyi vakıf, geleceği için çok büyük hayalleri olan 
nesiller 2053 ve 2071 vizyonlarımızın da teminatıdır. Bu düşüncelerle, 2016-2017 eğitim-
öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını, 
başarılarla dolu olarak geçmesini diliyorum. 
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