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Sevgili Berlin-Brandenburg Türk Veliler Dernegi mensuplarr
ve gönüllüleri,

1995 yrhnda Almanya'da Türk kökenli Eocuk ve genqleri daha
iyi bir gelece§e taqrmak iEin yola qrkan Berlin-Brandenburg
Türk Veliler Dernegi, sosyalizasyonunu Almanya'da
gerqeklestirmiq pek Eok Türk kökenli igin son derece de§erli
bir kurumdur. 30 yrlhk süreq iginde e§itimin üE sacaya§r diye
tabir edebilece§imiz, okul-ö§renci-veli iliqkisini en do§ru
qekilde okuyan Türk Veiiler Dernegi, Türk genElerinin Alman
toplumu iginde yer edinmelerinde önemli bir paya sahip. Zira
Birlik, yürüttü§ü birqok qahsma ve projeyle velileri
bilgilendirerek, beraberinde ö§retmenlerle igbirli§i yaparak,
Türk gocuklarrnrn e§itim sistemi igindeki durumunu büyük
ölgüde düzeltmeyi baqardr.

Ayrrca Türk Veliler Dernegi, Almanya'daki entegrasyon ve dil
tartrqmalarrna ragmen 'anadilin' önemini her firsatta Serek
go§ulcu topluma gerek Türk toplumuna anlatmaktan hig
vazgegmedi. Buna dair bilimsel Eahqmalarr destekledi ve
teqvik etti. Nihayetinde anadilin bireyin toplumsal uyumunda
eksi de§il, bir artr de§er oldu§unu gösterme gabasinda önemli
yol kat etti.

Bu gergevede 25 yrl boyuncabizzat e§itim politikalarr sözcüsü
olan bir milletvekili olarak, sizin gibi e§itime büyük katkr
sa§lamrq bir kurumla aynr yolda yürümekten büyük mutluluk
ve gurur duydu§umu ifade etmek isterim

Qahgmalarrnda 30 yrh dolduran Berlin-Brandenburg Türk
Veliler Dernegi'nin olgunluk yaslnl, e§itim politikalarrna
a§rrhk veren bir siyasetgi ve bir e§itim gönüllüsü olarak cant
gönülden kutluyorum; e§itim gahgmalarrnda daha nice 30

yrllar diliyorum.
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