23 Kasım 2021 – Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın “24 Kasım
Öğretmenler Günü” nedeniyle yayımladıkları kutlama mesajı
Bilindiği üzere, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Talimatnamesi yayımlanmıştır.
Bu suretle yurdumuzun her tarafında Millet Mektepleri açılarak yeni harflerle okuma yazma
seferberliği başlatılmış ve eğitimde yeni bir milat ilan edilmiştir.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu seferberliğe “Millet Mektepleri
Başöğretmeni” unvanıyla katılmış, eğitim ve öğretim alanında bir meşale yakmıştır.
Millet Mektepleri’nin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü
1981 yılından beri de Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.
Eğitimin amacı, bireyin kendini geliştirmesi, kendine ve topluma yararlı hale gelmesi, ortaya
çıkan sorunlara çözüm bulma, problem çözme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Bu sürecin rehberi ise öğretmenlerimizdir.
Öğretmenler, eğitim sisteminin en temel öğesidir.
Öğretmenlik en başta bilgisiyle öğreten, tecrübesiyle öğütleyen, uzak görüşlülüğüyle öneren,
bunların yanında geleceği özveriyle hazırlayan bir mesleğin unvanıdır.
Öğretmen; öğrenenle öğretileni buluşturan, öğrenenle öğretilmesi gerekeni kavuşturan bir
akıl, görgü ve sorumluluk sahibi kişidir.
Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen fakir düşecek, geride kalacak, bu
yüzden canlılık emarelerini kaybedecektir.
Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve
sosyal barışın sağlanmasında, insanın sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında,
milli kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimiz başroldedir.
Sahip oldukları bilgi, kültür ve tecrübeyi; anlatarak, göstererek, benimseterek çocuklarımıza
kazandıran, böylece kuşaklar arası sürekliliğin sağlanmasına da büyük bir katkı sağlayan
öğretmenlerimiz, bu özelliklerinden dolayı yaşadıkları çevrenin öncüsüdürler.

Bilgiyle doldurulmuş zihinlerin yanında, zekâyla duyguları birleştirerek evlatlarımızın
kendilerini tanımalarına ortam hazırlayan, beyin ve kalbin terkibinden filizlenmiş bir eğitim
sürecini de hayata geçirmek için uğraşan değerli öğretmenlerimizin bu özellikleri takdire
şayandır.
Beşikten mezara kadar ilim öğrenmenin tavsiye edildiği derin ve geniş bir şuur coğrafyasının
mirasçıları olarak öğretmenlerimize hem bir gönül hem de insani bir borcumuz vardır.
Üzerlerimizdeki emek ve hakları çok fazla olan öğretmenlerimizi her zaman için saygıyla
anmak bizim hem manevi hem de insani bir görevimizdir.
Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişmesinde emek verip ter döken
öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.
Evlatlarımıza vatan ve millet sevgisini aşılayan, akıl ve ahlak gelişimlerini sağlayan, kültür
hazinesi, tarih çeşmesi, bilgi aydınlığı olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nü kutluyorum.
Şehit öğretmenlerimize Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.
Halen görevde olan öğretmenlerimize başarılar diliyor, emeklilik hayatlarını geçiren
öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun bir hayat temenni ediyorum.

