
Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın protokol, 

Saygıdeğer Türkan ŞORAY hanımefendi, 

Değerli Eğitim Yöneticileri ve Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler; 

Saygıdeğer Veliler; 

18 Eylül 2017 tarihi itibariyle başlamış olan yeni eğitim ve öğretim 

yılının hepinize hayırlı olmasını dilerim. 

Yeni Eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle değerli 

öğretmenlerimizin, sevgili öğrencilerimizin ve sayın velilerimizin 

sevincine, heyecanına yürekten katılıyor, sizleri kutluyor, hepinize 

saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

Bugün ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de büyük bir 

sevinç ve mutluluk içinde 2017–2018 Eğitim-Öğretim yılına 

başlamanın coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. 

Kuşkusuz eğitim; üzerinde titizlikle durulması ve her şeyden fazla 

sahiplenilmesi gereken, kararlılık isteyen ve süreklilik içeren uğraş 

dolu bir süreçtir. 

Bu nedenle; öğrencilerimizin daha çok çalışması, bilgiyi 

sorgulamaları, öğretmenlerimizin bilgiyi aktaran değil, bilgiye ulaşma 

yollarını sunan kişiler olmaları, velilerimizin ise her alanda evlatlarına 

verdiği desteklerle aslında 21. yüzyıl Türkiye’sini desteklediklerinin 

idrakinde olmaları gerekmektedir. 

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın en büyük gücü, tartışmasız 

“bilgi”dir. Bilgiye ulaşmak için özellikle son yıllarda ülkemizde 

eğitim ve öğretimin her alanında reform çalışmaları yapılmakta, 

birçok eğitim projesi hızla uygulamaya koyulmaktadır. 

Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 Eğitim 

Öğretim yılında yenilenen müfredat eğitimi 1.5.ve 9.sınıflarda 

uygulanacaktır. 

Bu noktadan hareketle günümüz Türkiye’sinde en üst düzeyde bir 

eğitim seferberliğinin başladığını söyleyebiliriz. 

Bu ve diğer projeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim 

hedeflerine ulaşması için atılmış büyük adımlardır. 

Bu hedeflere ulaşabilmek için hepimizin sorumlulukları ve 

yapacakları vardır! 



Görevlerimizin bilincinde olarak yeni eğitim-öğretim yılına 

başlıyoruz, toplumun eğitime katılımını artırmada, öğretimde 

farkındalık oluşturmada hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. 

“Herkesin eğitim için yapabileceği bir şey vardır. “ sözünden yola 

çıkarak, Veli, öğretmen ve okul yönetimi iş birliğini tam olarak 

sağlamak eğitim/öğretimde başarının en önemli hazırlayıcısıdır. 

Değerli öğretmenlerimiz ve eğitim yöneticilerimiz, amacımız; 

geleceğimiz olan öğrencilerimizi, Türk Milli Eğitiminin genel amacı 

doğrultusunda ve en iyi şekilde yetiştirmektir. Bunu sağlamak için 

sizlerle birlikte yeni gelişmeleri dikkate alarak var gücümüzle 

çalışacağız. 

Çevreyle iç içe, toplumla bütünleşmiş, değişim ve gelişime açık 

eğitim yuvaları olarak 2017–2018 eğitim-öğretim yılını hep 

birlikte  başarıyla  tamamlayacağımız noktasında sizlere olan 

inancımız ve güvenimiz tamdır. 

Sarıyer özelinde Türkiye eğitim ailesine yeni eğitim ve öğretim 

yılında başarılı çalışmalar dilerken, eğitim kalitesinin ve başarının 

arttırılması için çaba gösteren, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara, 

teşekkür ediyor, tüm yönetici, öğretmen, anne, baba ve sevgili 

öğrencilerimizi  saygı ile selamlıyorum. 

Yeni öğretim yılı hepimize hayırlı olsun… 

İbrahim TAHMAZ 

Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü 


