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Değerli Meslektaşlarım 
Saygıdeğer Veliler 
Sevgili Öğrenciler 
 
 
15 Eylül 2014’te başladığımız 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı ikinci kanaat dönemini 12 Haziran 
tarihinde tamamlamış olmanın mutluluğunu ve öğrencilerimize karnelerini verecek olmanın heyecanını 
sizlerle paylaşmaktan büyük onur duyuyorum. 

Bu öğretim yılını en iyi şekilde değerlendirenler başarılı bir karneyle bir üst sınıfa geçecek veya 
okulundan mezun olacaklardır. 

Akıp giden zamanın geride bıraktıkları; kiminizin gözlerini ışıl ışıl parlatırken, kiminizin gözlerinde ise bir 
damla yaş olarak kalmıştır. Bugün ise yüreklerimizi ısıtan umutlarla hepimiz, coşkulu ve heyecanlıyız. 

Bakanlık olarak sizlerin geleceği adına önemli ve güzel çalışmalar yapıyoruz. Amacımız sizleri bugünün 
değil, geleceğin şartlarına hazırlamaktır. Öğrencilerimizin ruh ve beden sağlığı içerisinde eğitim ve 
öğretim görmeleri hepimizin ortak hedefidir. 

Sevgili Öğrenciler, 

Bizlerin en kıymetli varlıkları, geleceğimizin teminatı sizlersiniz. Biz sizlere yürekten inanıyor ve 
güveniyoruz. Yeter ki sizler de kendinize güvenin. Emin olun ki çalışırsak, birlik ve beraberliğimizi 
korursak, gelecek daha iyi ve daha aydınlık olacaktır. 

Değerli Öğretmenler, 

Toplumun öncüsü, geleceğin gönüllü mimarları olarak bu kutsal mesleği sabırla ve büyük bir özveri ile 
yerine getirdiniz. Birçoğunuzun zor şartlar altında ve üstün gayretle önemli başarılara imza attığını da 
biliyorum. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Birlikte yapacağımız daha çok işimiz var ve beklentileri 
boşa çıkarmayacağınıza da inanıyorum. Bu kutsal mesleği bihakkın yerine getirdiğimizde misyonumuza 
ulaşmış olacağız. Bu vesile ile başta kurumları başarıyla yöneten okul idarecileri olmak üzere, 
öğretmenlere ve yardımcı personele bir kez daha teşekkür ediyorum. 
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Saygıdeğer Veliler, 

Eğitimde, okul ile aile iç içe olmalı ki birlikte daha iyi neticeler alınabilsin. Bu işler de sizsiz olmaz. 
Çocuklar bizim hayattaki en değerli varlıklarımızdır. Sizler, her zaman olduğu gibi çocuklarınızın yanında 
oldunuz ve yükümüzü paylaştınız. Çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Onlar okullarda 
aldıkları eğitim ve terbiye ile hep bir adım daha önde olacaklar. Onların başarısında ne kadar katkınız 
olduğunu biliyor ve sizlere gönülden teşekkür ediyoruz. 

Ayrıca, kurum idarelerine, yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına destekleri için teşekkürü borç 
biliyorum. 

Sevgili Öğrenciler, 

Yıl içerisinde çokça okudunuz, yazdınız ve dinlediniz. Tatili, dinlenmeyi hak ettiniz. Tatili dinlenme ve 
kendinizi geliştirme fırsatı olarak değerlendirin. Unutmayalım ki giden zamanı geri getiremeyiz. 

Karne sadece öğrencinin değil, okul idaresinin, öğretmenin, ailenin kısaca hepimizindir. Hepimiz 
kendimizi sorumlu hissetmeli, eksikliklerimiz varsa el birliği ile tamamlamalıyız. 

Karnesinde kırık notları olanlar üzülmesin, çalışarak telafi etme fırsatları olacak. Biraz özen ve 
kararlılıkla her zorluğun aşılacağına inanıyor ve sizlerden umutlu olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. 

Karnesi başarılı olanları da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.  

Bu tatil döneminde öncelikle dinlenmenizi ve bunun yanında kitap okuma, çeşitli sportif, kültürel ve 
sosyal faaliyetlerde bulunma gibi etkinliklerle kendinizi geliştirecek aktivitelerde bulunmanızı ve 
böylelikle bir sonraki eğitim ve öğretim yılına enerji ve umut dolu bir başlangıç yapmanızı ümit ediyorum. 

13-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan 2015-LYS sınavında katılacak tüm öğrencilerimize 
başarılar diliyorum. 

Yolunuz ve bahtınız açık olsun. 
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