
            

       Sayın kurucum, kurucu temsilcim, kıymetli çalışma arkadaşlarım ve sevgili 

öğrencilerim. 

       Yeni eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olması dileklerimle konuşmama başlamak 

istiyorum. Okulun açılış hazırlıkları yapılırken öğrencilerime nasıl bir konuşma 

hazırlamalıyım diye düşünürken oğlumla aramızda şöyle bir diyalog gelişti; Öğrenciler bir 

okul müdüründen nasıl bir konuşma bekler diye sordum. Oğlumda bana okuldaki 

programlarda ne gibi değişiklikler oldu onu merak ederler diye söyleyince bende konuşmam 

arasına bazı yenilikleri serpiştirdim. Bakalım payınızı neler düşmüş. 

      Malumunuz sizlerden yaklaşık olarak bir buçuk yıldır ayrıyız. Bazı sınıflarla zaman 

zaman bir arada olsak da bu süreç sadece sizleri değil biz yönetici ve öğretmenleri de fazlası 

ile etkiledi. Biz bu süreçte bir mazeretin arkasına sığınmadan öğrenmeye devam ettik. Bizim 

için mazeret olamadığı gibi sizin içinde öğrenmede mazeret olmamalı diye düşünüyorum. Bu 

sadece size bize değil, bütün Dünyanın maruz kaldığı bir durum. Bütün insanlık bu süreçle 

karşı karşıya kalmış olsak ta çok şükür hayatımız  devam ediyor.  

      Bizler ve sizler şartlar ne olursa olsun hayata hazırlanmaya, geleceğimizi planlamaya 

devam edeceğiz. Sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. Bizim işimiz, sizin fiziksel, duygusal 

ve akademik gelişiminize dokunmak için  buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Şu 

sözleri hep duyuyorum pandemiden dolayı şöyle oldu, eve bağımlı kaldık, online derslerden 

bir şey anlamadık süreç bizim için zorlu geçiyor gibi söylemler hep zihnimizi meşgul etti ve 

etmeye devam ediyor. 

       Sevgili öğrencilerim hiç merak etmeyin bu sürece öyle bir hazırlandık ki, sizlerin 

akademik yönden öğrenme eksiklerinizi tamamlamak için ne gerekiyorsa planlandık. İlmek 

ilmek dokuyarak, içimize sindirerek ders ders eksiklerimizi tamamlayarak yolumuza devam 

edeceğimizi bilmenizi isterim. 

        Bizler tabiki  sadece akademik yönden planlama yapmadık ve hep şuna inandık. Okul 

sosyal hayatın  kendisi olmalıdır ilkesi ile yola çıkmış ve lider şahsiyetler yetiştirmek her 

zaman hedefimiz olmuştur. Bunun için akademik başarı kadar okulun sosyal başarısı da 

oldukça önemlidir. Bu nedenle sizler için hafta içi 2 saat kulüp, Robotik kodlama, okul içi ve 

dışı etkinlikler planladık.  

Bunlarla beraber Bilgeli öğrencilerimiz yılda 30 kitap okuyarak dünya ortalamasının üzerinde 

bir kitap okuma başarısına imza atmaları için kitap siparişlerimizi verdik. Bu etkinlikleri 

planlamadaki amacımız ise; sizlerin ilgi ve yeteneklerini  geliştirmek, sorumluluk 

duygularınızı artırmak, öz güveninizi geliştirmek, etkili konuşma becerilerinizi artırmak, 

takım çalışmasına yatkın ve sosyal bir birey olmanızı sağlamaktır.   

 

        Her bir etkinliğimizle sizlerin  milli,manevi, kültürel ve sosyal değerlerimizin farkına 

varmanızı  hedefliyoruz.. Akademik programız la sizleri en üst sıralara taşırken bu bölgede 

akdemisi güçlü ve sosyal alanı konusunda en fazla  etkinlik yapan okul olarak anıldığımızı 

hep birlikte şahit olacağız. Okulumuzun bu başarısı elbette güçlü ve üretken 

öğretmenlerimizin gayretleri ile hayat bulacaktır. 

 Bu hazırlık sürecinde Müdür yardımcılarıma, öğretmenlerime ,idari ve destek 

personellerimize içtenlikle teşekkür ederim. İyi ki varlar. İyi ki varsınız. Tabi ki bu güçlü 

kadroya güven duyan velilerinize de buradan teşekkür etmek isterim. Günün sonunda buradan 

ayrıldığınızda eve ulaştığınızda ilk olarak ailelerinize okul müdürümüzün ve 

öğretmenlerimizin selamını iletmenizi rica ediyorum. 

 

 

 

 



Sözlerimi tamamlarken iki şeyi unutmamanızı tavsiye ediyorum 

1.Mazeretlerin arkasına sığınmamak (Şimdi bunu ortadan kaldırmak için sizden bir söz almak 

istiyorum. ben söyleyeceğim siz tekrar edeceksiniz sizinle bir uygulama yapalım Mazeret 

Yok, Mazaret yok) 

2.Çok çalışmaktan ziyade eksiklerimizin farkına vararak etkili çalışmayı benimsemelisiniz 

Umarım buradan alacağınız deneyimlerle doğru seçimler yapar ve mutlu olursunuz. 

Unutmayın yaşam bir maceradır. Başarı için savaşan mutlaka kazanacaktır. 

 

       Sizlerle ilk günün heyecanını ve içimizde ki coşkuyu  satırlara sığdırmak elbette zor. Ama 

bizler mutluyuz geldiğimiz noktada. Ya sizler… Yeni eğitim yılında hep beraber bu coşkuyu 

paylaşmak ve sosyal bireyler yetiştirmek için koşturmak ve heyecan duymak dileğiyle  

gözlerinizden öperek güzel bir yıl diliyorum. 
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