
ŞEHZADELER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SAYIN ERMİŞ’TEN 

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ÇELİK’E TEŞEKKÜR 

 Bir aydan beri Şehzadeler bölgesindeki okullarda eğitim seminerleri veriyorum. 

Seminer  için gittiğim okulların fiziki yapısını da yakından   görme ve inceleme  

imkanım oluyor.  Köy okulları Selimşahlar, Tilki Süleymaniye, Sancaklı İğdecik, 

Karaoğlanlı  Halatlı’dan tutun da Merkezdeki  53 okulun  tamamının boya 

badanasından, bahçe düzenlemesine, oyun sahalarına, çatısına, çerçevesine kadar  

Şehzadeler Belediyenin el atmadığı,  çivi  çakmadığı  okul kalamamış.   Hele 

Seminer vermek için gittiğim ve 20 yıla yakın idaresinde bulunduğum okulum 

Manisa Lisesi’ne bayıldım. Zamanla belediyeden bir pota alamadığım, okulun 

bahçesi için bir avuç asfalt döktüremediğim Manisa Lisesi’nin bahçesi parke 

taşlarla  döşenmiş, gerekli yerler asfaltlanmış ve okulun ön bahçesine de ilde değil, 

bugüne kadar ülkemiz genelinde   seminer verdiğim üç yüzü  aşkın   hiçbir okulda  

görmediğim modern bir Teniskort   sahası yapılmış.  Manisa Lisesi,  Şehzadeler 

Belediyesinin desteğiyle adeta bir biblo gibi olmuş,  okulum adına sevindim. 

Okulun idaresinde de  eski bir öğrencim Sayın Derya BİNGÖL’ü bulmam beni 

daha da mutlu etti.   Gözlemlerimle ilgili bir de ilimize yeni atanan İlçe Milli 

Eğitim Müdürü  Sayın  Ebubekir  Ermiş beyefendinin de görüşlerini almak istedim.  

 Ebubekir ERMİŞ  Bey de  okul müdürleri adına  Şehzadeler Belediyesinin okullara  

ve eğitime verdiği destekten  memnun olduğunu belirterek şöyle devam etti. “ 

Öğrencilerin daha iyi şartlarda öğrenim görmesi için çalışan Şehzadeler Belediyesi 

ilçedeki anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin ihtiyaçlarını karşılanması için 

yardımlarını sürdürüyor. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir.” dedi. Ve  devamla: 

İlçemizde Okullarda  eğitim- öğretim faaliyetlerinin başlaması öncesinde gerek 

boya malzemesi ihtiyacını, gerekse bazı okullarda dış cephe boyası ile bina içinin 

boya badana işlerinin yanı sıra konferans ve spor salonlarının Şehzadeler 

Belediyesi ekipleri tarafından yapılmaktadır. 

Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Ömer Faruk ÇELİK’ in, öğrencilerin daha iyi 

şartlarda eğitim alması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını belirterek, 

okulların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini bunu her defasında dile 

getirmesinden dolayı müteşekkiriz. 

Bilindiği üzere ilk, orta ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımında bulunan, 

okulların boya-badanadan, bakım- onarıma, temizlikten bahçe düzenlemesine kadar 

bir çok alanda bir çok malzeme desteği vermektedir. 

Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Ömer Faruk ÇELİK ‘in “eğitime desteği 

aralıksız sürüyor” 

Konu ile ilgili yaptığımız görüşmede İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir ERMİŞ “ 

Şehzadeler İlçe Belediyemiz pek çok eğitim kurumunun bahçesine asfalt 



döktüklerini, çevre düzenlemesi yaptıklarını, basketbol potaları, voleybol alanları, 

kale direkleri yerleştirdiklerini, oyun alanlarına çizgiler çizdiklerini açıklayarak, 

çalışmaların devam ettiğini” belirtti. 

Söz konusu görüşmede İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir ERMİŞ “Bir ülkenin 

beşeri sermayesinin temeli olan eğitim; bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan, 

ekonomik kalkınmayı destekleyen, kültürel değerleri koruyup geliştirerek gelecek 

nesillere aktarılmasını sağlayan ertelenemez ve vazgeçilemez çok önemli bir 

süreçtir. Bireyin, toplumun ve gelecekteki insanlığın gelişimini ve refahını 

güçlendirmek gibi mühim işlevleri olan eğitim, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin 

önemli göstergelerinden biridir. Ülkeler eğitime verdikleri önem kadar 

ilerleyebilmektedirler. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı ülke ekonomisinde eğitim 

harcamaları oldukça ehemmiyet arz etmektedir.” dedi. 

“Yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun ortak 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve de karar organları yerel halkça seçilen, 

özel gelirleri ve bütçesi olan ve yerel yönetimler demokratik yönetim yapısının 

temel unsurlarından birisini oluşturmakta ve sosyolojik etkenlerin yanı sıra, 

özellikle yerel kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği artırmak amacıyla hemen 

her toplumda bu yönetimlere yer verilmektedir. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak Sosyal Belediyecilik konusunda Eğitime desteğini 

her zaman yanımızda hissettiğimiz Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk 

ÇELİK’e teşekkür ediyorum” dedi. En büyük yatırım insana ve eğitime yapılan 

yatırımdır” diyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ebubekir ERMİŞ İnşallah bu 

okullardan yetişen genç nesiller gerek yaşadıkları ilde, ilçede gerekse ülkemizin 

yarınlarını inşa edecekler ve insanlığın yeşeren umudu olacaklardır.” Dedi. 

Yılarca devlet okullarında görev yapan bir idareci olarak gerek ilçe milli eğitim 

müdürünün gerekse okul müdürlerinin Şehzadeler Belediyesinin eğitime olan bu 

desteğinden   memnun olmaları beni de  mutlu etti. Umarım Şehzadeler 

Belediyesinin eğitime olan bu desteği başka belediyelere de örnek olur. 

 Şehzadeler Belediyesinin ve eğitim yanıklısı Başkan Sayın Ömer Faruk  ÇELİK 

bey kardeşimin eğitime olan duyarlılığı  nedeniyle   kutluyorum, tebrik ediyorum.  

Not:  Köşe yazarımız Kadir Keskin, lise öğrencileriyle berberdi 

 

 

 

 



 

 


