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Sayın Meclis Başkanım,/ 

Yönetim Kurulumuzun/ ve Oda Meclisimizin Değerli Üyeleri/  

2018 yılı haziran ayı/ olağan meclis toplantımıza hoş geldiniz 

diyor,/ sizleri saygılarımla selamlıyorum./ 

Sözlerime başlarken,/ geçmiş ramazan bayramınızı kutluyor,/ 

her sene bu güzel bayram günlerini/ barış,/ dostluk,/ birlik ve 

beraberlik içerisinde geçirmeyi diliyorum./ 

Değerli Meclis üyesi arkadaşlarım,/ bilindiği üzere 24 Haziran 

tarihinde ülkemizde Cumhurbaşkanı seçimi/ ve 27. Dönem 

Milletvekili Genel seçimi gerçekleştirilmiştir./ Yeni dönemin/ 

ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor,/ Sayın 

Cumhurbaşkanımıza/ ve Değerli Milletvekillerimizde 

görevlerinde başarılar diliyoruz./ 
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Seçmenin özgür iradesinin/ yaklaşık %88’lik gibi yüksek bir 

katılım oranıyla sandığa yansıdığı bu seçimin ardından/ birlik 

ve beraberliğimizi bozmadan/ çıkan neticeye saygı 

gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz./ Ülkemizin yeni 

yönetim sisteminin/ detaylarının belirginleşmesinin 

ardından,/ süratle çalışmalara başlanarak,/ ülkemizdeki 

yapısal sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğine 

inanıyoruz./ 

Sayın Cumhurbaşkanımızın yürütmenin başı olması/ ve 

Cumhur İttifakının yasama organı olan parlamentoda 

çoğunluğu sağlamasıyla,/ sistemin işlemediği yönündeki 

eleştirilerin son bulacağı/ ve bundan sonraki süreçte/ uyum 

içerisinde çalışılarak,/ ülkemizin sorunlarının çözülmesini arzu 

ediyoruz./ 
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İç politika ve terör konusundaki ilerlemelerle,/ dış politikada 

atılacak yapıcı adımlarla/ ve ekonomi alanında yapılacak 

doğru hamlelerle,/ ülkemizin daha huzurlu,/ daha başarılı/ ve 

daha güçlü hale getirilmesini umut ediyoruz./ 

Değerli Meclis üyesi arkadaşlarım,/ ülkemizin yapısal 

problemlerinin başında olduğuna inandığım,/ kendi alanım 

olan eğitim konusuna/ özellikle dikkat çekmek istiyorum./ Son 

yıllarda eğitim sistemimiz birçok kez değiştirilmiştir./ Tüm bu 

denemelere rağmen,/ istenen başarının elde edilemediği de/ 

hepimizce bilinmektedir./ 

Gençlerimize verilecek nitelikli eğitim,/ ülkemizin geleceğinde 

hayati bir önem arz etmektedir./ Eğitim kalitesindeki 

vasatlık,/ ülkemizi uluslararası rekabette/ ve toplumsal 

huzurda geriletecek ciddi bir zafiyet oluşturur./ 
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Bilim,/ teknoloji,/ inovasyon ve üretimdeki seviyemizi 

yükseltmeye odaklanan/ bir eğitim sisteminin ise,/ ülkemizi 

ilerleteceğine yürekten inanıyoruz./ Türkiye ekonomisinin en 

önemli ihtiyacının/ kültürlü,/ özgür düşünebilen/ ve yaratıcı 

bireyler olduğunu düşünüyoruz./ Araştıran,/ sorgulayan,/ 

bilimsel düşünen/ ve inisiyatif alan gençlere her zamankinden 

daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz./ 

Şunu unutmayalım ki,/ ülkemizin 2023,/ 2053/ ve 2071 

hedeflerine/ ancak 21. Yüzyılın becerileriyle donatılmış,/ 

nitelikli bireyler sayesinde ulaşabiliriz./ 

Sözlerime son verirken,/ beni dinlediğini için teşekkür ediyor./ 

sizlere saygılarımı sunuyorum./  

 

 

 


