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S evgili Çocuklar, 
Birbirimizi görmek ve bir 
arada olmak için uğraş 
verdiğimiz; hem sağlığımız 

hem de sabrımızla sınandığımız 
bir senenin ardından eriştiğimiz 
yaz tatili hepimize ilaç gibi 
geldi. Dinlendik, yenilendik, yaşadıklarımızdan 
öğrendik, anılar biriktirdik ve okulumuzun 
kapısından bir yaş daha büyümüş olarak girip 
bir an önce yüreklerimizle kucaklaşmaya 
hazırlandık. Bir araya geldiğimizde 
paylaşacaklarımızın, kuracağımız yeni 
arkadaşlıkların, edineceğimiz yeni bilgilerin, 
tecrübelerin, okuyacağımız yeni kitapların, 
uzanacağımız yeni ufukların heyecanı sardı 
şimdiden hepimizi.  
Sene boyunca; bu yılın yenilerine temel 
oluşturan eski bilgilerimiz, deneyimlerimiz, 
biriktirdiklerimiz, kazandığımız dostlarımız ve 
dostluklarımız eşlik edecek bize. Onları daha 
da çoğaltacak ve kocaman bir dünyanın, 
kendi dünyamızın, evrenimizin temellerini 
atacağız. Ömür boyu yanımızda olacak 
arkadaşlarımızla daha bir kaynaşacak ve daha 
çok sağlamlaştıracağız bizi birbirimize bağlayan 
bağları.
Farklı yeteneklerimizi, becerilerimizi fark edecek, 
bunları kullanarak yeni fikirler üretecek, yeni 
eserler tasarlayacak, yeni hedefler koyacak, 
kendimizi biraz daha geliştirecek ve daha iyi 
tanıyacağız.  
Sadece yapabildiklerimize değil 
yapamadıklarımıza da odaklanacak, yeniden 
ayağa kalkacak, yeniden organize olacak 
ve her defasında daha büyümüş,  daha 
güçlenmiş, daha olgunlaşmış olarak zorlukların 
üstesinden gelecek, aynı hataları tekrar tekrar 
yapmayacağız.
Kendimizi ve arkadaşlarımızı motive etmeyi 
öğrenecek; bilgilerimizi, güçlerimizi, 

fikirlerimizi, tutkularımızı, beyinlerimizi, 
ellerimizi, kollarımızı birleştirecek, böylece bizi 
daha da mutlu edecek başarılara imza atacağız. 
Ama elde ettiklerimizle yetinmeyecek, azmi ve 
gayreti elden bırakmayacak, başarıyı aşılacak 
son dağ, yürünecek son yol, tırmanılacak 
son zirve olarak görmeyecek, belli bir zaman 
dilimine hapsetmeyecek, sürdürülebilir zaferler 
yaratacağız.
Birbirimizin başarısından haz ve kıvanç duyacak; 
kendimizi, arkadaşlarımızı, ailemizi, okulumuzu 
gururlandıracağız.
Özgür irademizle kendi öğrenmemizin 
sorumluluğunu üstlenecek, üzerimize düşen 
görevleri ve ödevlerimizi eksiksiz yerine 
getirmenin huzurunu yaşayacağız.
Verdiğimiz sınavları bedenimize, ruhumuza, 
aklımıza, öngörülerimize; zamanı yönetme, 
karar verme, baş etme, düşüp kalkma, her 
şeye rağmen direnme, dayanma becerilerimize 
eklenen kazanç ve donanımlar olacak göreceğiz. 
Böylece her yıla dair biriktirdiklerimizle 
duruşumuz dikleşecek, dengemizi bulacak, 
yere sağlam basarak yerçekimine meydan 
okuyacak, kendimize özgü bir yaşam biçimi 
geliştirecek, ışığımızla göz kamaştıracağız. 
Edindiğimiz her kazanımın verdiği güçle 
haksızlıklara boyun eğmeyeceğiz. Sesimiz 
evreni tutacak, küçük bir su damlasıyken 
biriktirdiklerimizle okyanus olacak, “Bu dünyada 
ben de varım!” diye haykıracağız. 
Yüreklerimiz her canlıyı kapsayacak kadar 
büyük olacak ve evrende kocaman bir yer 
kaplayacak, kalabalıkların içinde bile fark 
edilecek ve fark yaratacağız. 
Hepinize, emeklerinizin karşılığını alacağınız ve 
sizi mutlu edecek başarılı sonuçlara ulaşacağınız 
bir eğitim öğretim yılı ve yaşam dileriz.

Türkan DİNGAZ
Okul Müdürü

YAŞASIN, OKULUMUZ AÇILIYOR!

06.09.2021 Pazartesi

08:30 2021-2022 Eğitim
  Öğretim Yılı Açılış Töreni
  ve Gül Seremonisi

07.09.2021 Salı

16:30 2. Sınıf Veli Bilgilendirme 
18:00 Toplantısı

08.09.2021 Çarşamba

10:00 Hazır Bulunuşluk Sınavı
16:00 3. Sınıf Veli Bilgilendirme 
17:30 Toplantısı

09.09.2021 Perşembe

16:00 4. Sınıf Veli Bilgilendirme 
17:30 Toplantısı

10.09.2021 Cuma

16:00 5. Sınıf Veli Bilgilendirme 
17:30 Toplantısı

11.09.2021Cumartesi

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

Özel İstanbul Koleji İlk Zilini Kaç 
Yılında Çaldı?


