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KIZILKAYA’DAN 2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi Yılsonu Mesajı 

_____________________________________ 
  İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle bir 

mesaj yayımladı. Kızılkaya mesajında Eylül ayından itibaren süre gelen meşakkatli bir süreci sorunsuz 

bir şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. 

  Kızılkaya mesajının devamında şöyle konuştu. 

  Değerli Veliler, 

  Başarılı öğrenciler, sevinç ve gururunu ailesi ve yakınları ile paylaşmanın hazzını yaşarken, düşük 

notlarla eve dönen öğrencilerin yaşadığı tedirginliği iyi anlamalı ve asla onların kendini yetersiz 

hisseden, umutsuzluğa kapılan, ailesinden azar işiteceği ve zarar göreceği endişesini taşıyan, özgüven 

duyguları incinmiş, duygusal yönden yıkılmış birer çocuk olmadıklarını hissettirmek için hassasiyet 

göstermelisiniz. Karneler çocuklarınızın nasıl bir insan olduğunu değil, onların okul derslerindeki 

durumlarının nasıl olduğunu ortaya koyan belgelerdir. Bu bilinçle çocuklarınızın karnelerini 

değerlendirirken onların kişiliklerini zedeleyici, öz güvenlerini yitirmelerine yol açıcı suçlamalardan 

kaçınınız. Her anne ve baba çocuğunun iyi bir eğitim alarak toplumun kültürlü, saygın ve yararlı 

bireylerine dönüştürülmesi amacı ile her türlü olanağı seferber etmekte, her türlü çabayı 

göstermekte ve her türlü özveride bulunmaktadır. Sizlerin bu bilinci ve hassasiyeti taşıdığınıza olan 

inancım tamdır. 

  Sevgili Öğrenciler, 

  Bütün bir yılın yorgunluğunu tatillerde atmak en büyük hakkınızdır. Ancak unutmayınız ki dinlenmek 

sadece boşa vakit geçirmek demek değildir. Mutlaka bir tatil programı hazırlamalı, ders çalışmayı 

ihmal etmemeli, konu tekrarı yapmalı, yeni konulara çalışmalı ve bol bol kitap okumalısınız. Bunların 

yanında, tatil programına, sevilen ve zararsız televizyon programlarını izlemeyi, arkadaşlarınızla bir 

araya gelip ortak aktiviteler yapmayı, hobilerinize daha çok zaman ayırmayı da eklemelisiniz, ancak; 

tüm bunları yaparken ölçülü davranmak gerektiğini unutmayınız. 

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, 

Öğretmenlerin, sevgi dolu, sabırlı, hoş görülü ve bilge insan olması beklenirken aynı zamanda 

yenilikleri takip eden, bilgilerini güncelleyen, öğrenmeye açık birer meşale olması beklenir. Bu görev 

bilinciyle hareket eden sizler, yetiştireceğiniz öğrencilerin başarısıyla her zaman gurur duyabilirsiniz. 

Unutmayınız ki gelişme ve yükselme, iyi yetişmiş eğitimcilerle yürür. Bu duygu ve düşüncelerle tüm 

öğrencilerimize iyi tatiller dilerken, başarılı bir eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasında özveri 

ile çalışan idarecilerimize, öğretmenlerimize, okul personellerimize teşekkür ediyorum’’ dedi. 


