DEĞERLİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIM, SAYGIDEĞER
VELİLERİMİZ, GELECEĞİMİZİN TEMİNATI SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİM;
Yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlamanın sevinci ve heyecanı içindeyiz. Yeni
eğitim öğretim yılının sağlık, mutluluk, başarı ve hayırlar getirmesini diliyorum.
Değerli Meslektaşlarım, ilginiz, sevginiz ve öğrenciye uzanan merhamet yüklü eliniz,
insanlığı ve insanımızı imar edecek olan en büyük güçtür. Bu düşünce ile emeklerinizin ve
gayretli çalışmalarınız karşısında duyduğum saygıyı ifade etmek istiyorum.
Sevgili Öğrenciler, sizleri, yarınlarımızın teminatı olarak görüyor ve sizlere çok önem
veriyoruz. Sizlere güveniyor ve sizlerle gurur duyuyoruz.
Saygıdeğer Velilerimiz, milletçe ve ailece en değerli varlıklarımız, çocuklarımızdır.
Onları büyütüp bizlere emanet ettiniz. Biz de çocuklarınızı, değerli öğretmenlerimizin ellerinde,
bir elmas ustası gibi işleyerek hayata hazırlamanın gayretindeyiz. Onların başarılarıyla hep
birlikte onur duyacağız. Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için her
zaman “Türkiye için, yüreği çarpan”, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerler içinde
ülkenin kaderini tayin edecek genç beyinlere ve taze güçlere zemin hazırlamak en önemli
görevimizdir.
Bu amaçla Bakanlığımız 2023 vizyonu çerçevesinde “Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye”
hedefinde İlimizdeki okullarımıza Valimiz Sayın Ekrem CANALP’in himayelerinde 10 farklı
türde 155 adet Tasarım Beceri Atölyesi yapılmaktadır. Hayatın en birinci işi eğitim olduğunun
bilinciyle çocuklarımızı sadece akademik anlamda değil, uygulamalı eğitimi ön plana
çıkaracak, onları bilim, kültür, sanat, spor ve yaşam odağı gibi her alanda özgün, etkin ve
başarılı kılacak eğitim ortamları hazırlanmaktadır. Her alanda güven ve desteğini yanımızda
hissettiğimiz Valimiz Sayın Ekrem CANALP’e şükranlarımı arz ediyorum.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde İlimiz genelinde 344 okul ve
kurumumuzda, 3294 derslikte, 4721 öğretmen, yönetici ve personelimiz, 55.251 öğrencimiz ile
birlikte ülkemizin geleceğini aydınlatacak eğitim meşalesini yakıyoruz.
Amacımız; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler
hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz.
Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok
şeyler bekliyoruz.” veciz sözünün gereğini yerine getirmek, eğitimde mutlaka başarıya
ulaşmaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim
camiasının İlköğretim Haftasını kutluyor, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının Ülkemiz,
Edirne’miz, velilerimiz, öğrencilerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız için sağlıklı, huzurlu ve
başarılı olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.
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