Merhabalar,
Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenlerimiz, Genel Koordinatörümüz ve çocuklarımıza emeği geçen tüm
DİLKO ailesi çalışanlarına veliler adına söz hakkı verdiğiniz için
teşekkür ederim.
Özel bir eğitim kurumu olan okulumuza ilk geldiğimde personelin güler yüzü, müdürümüzün samimiyeti
ve nezaketi, Tunç Bey’in merdivenlerden inen çocuklara ismiyle hitap etmesi benim çocuklarıma da aynı
yaklaşımı gösterecekleri izlenimi yaratmıştı.
Geride bıraktığımız eğitim sürecinde de Değerli Müdürümüzün, Sevgili Öğretmenlerimizin, Rehber
Öğretmenimizin ve hatta çalışanların ve hatta güvenlik görevlimiz Gülağa’nın dahi bizi ve çocuklarımızı
tanıma gayreti ve samimiyeti izlenimlerimde yanılmadığımı gösterdi. Bizi tanıma çabanızdan dolayı
teşekkür ederim.
Akademik eğitim önemliydi evet. Ama yaşadığımız toplumu küçük birer örneği olan, hayata bakış açıları,
yorumları farklı ailelerden gelen çok renkli bu çocuklarımıza; farklılıklarını kaybettirmeden ama bu
farklılıklarının temel insani değerlerin önüne geçmesine de izin vermeden, aynı potada iyi ahlaklı, kendini
ifade edebilen gençler olmasına fırsat verdiğiniz için de teşekkür ederim.
Değerli eğitim emekçileri, sizler bizlerin özel yaşantımızdan haberdar olduğunuz gibi bizler de sizlerin özel
yaşantınızdan haberdardık. Hastalıklarınız oldu, kayıplarınız oldu ve büyüyen aileleriniz oldu. Ama özel
yaşantınızdaki problemleri eğitimcilik misyonu ile çocuklarımıza yansıtmadığınız(TEOG sorusu) ÖZVERİ ile
çalışmaya öğretmeye devam ettiğiniz için de teşekkür ederim.
İyi bir eğitim kurumunda akademik eğitim önemlidir evet. Ama sosyal yönden çocuklarımıza verdiğiniz
eğitim içinde okulun şanslı olduğuna inandığım Müzik öğretmenimize, çabalayan Beden Eğitimi
öğretmenimize, Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım öğretmenimize, tanışma fırsatı bulamadığım ama
sevgiyle anacağımız Almanca öğretmenimize de teşekkür ederim.
TEOG sürecinde İlahe Serap öğretmenimiz, Baba Aşkın öğretmenimiz, Mükemmel Aslı öğretmenimiz,
Kibar kadın Özlem öğretmenimiz, Sabırlı Davut öğretmenimiz ve aramıza yeni katılan Sosyal Bilgiler
öğretmenimiz adına tüm zümre öğretmenlerimize teşekkür ederim.
Kahrımızı çeken, bizi dinleyen, eleştirmeden çaba gösteren Gülçin öğretmenimize, teşekkürlerimizin
yetmeyeceği Müdürümüz Haluk öğretmenimize ve bizim bu eğitim kurumuna dahil olmamızı sağlayan
Tunç Beye sonsuz teşekkür ediyoruz.
Gözümüzün nuru çocuklarımız, en büyük kanun en büyük değer yargısı sahip olduğunuz vicdanınızdaki
adalet ve merhamet duygunuzdur. Hangi dine hangi dile hangi millete hangi akademik kariyere sahip
olursanız olun vicdanınızdaki adalet ve merhamet duygunuzu kaybetmeyin.70 yıllık ömürde aslolan insan
gönlünde ne kadar yer ettiğiniz, nasıl anıldığınız ve başkalarının hayatlarına kattıklarınızdır gerçek başarı.
Gururum onurum kızlarım ve tüm çocuklarımız sevgi dışında hiçbir şeyin karşısında eğilmeyin.
Değerli Öğretmenlerimiz bizim teşekkürlerimiz ancak dilde olabiliyor. Dil döndüğünce teşekkür etmeye
çalıştım. Ama sizlere asıl gönülden teşekkürün yetiştirdiğiniz bu gençleri ahdi vefası olduğunu biliyorum.
Umarım vefalı gençler olurlar.
Değerli DİLKO camiası sizin ellerinize emanet ettiğimiz gözümüzün nuru çocuklarımızı bugün kendine
güvenen, iyi eğitim almış gençler olarak geri alıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimize verdiğiniz emek için
emanetimize sahip çıktığınız için sonsuz teşekkürler.
Sizleri istemeden kırdıysak, sürçü lisan ettiysek affedin.
Dijlem ve Rozam ve bugün mezun olan tüm çocuklarımıza gelecek yaşamlarında başarılar diliyor,
gözlerinden sevgiyle öpüyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim.

