
 Değerli Velilerimiz,

 2017-2018 eğitim-öğretim yılımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bugünden itibaren öğrencilerimiz 
uzun ve yorucu bu maratondan sonra dinlenecekleri döneme girecekler.

 Bugün öğrencilerimizin alacakları karneleri onların bir yıl boyunca okul yaşantılarında göstermiş 
oldukları performansın bir göstergesi olacaktır. Öğrencilerimizin gerek yaş dönemleri gerekse eğitim 
sisteminde yaşanan ani değişimler bu süreçte zaman zaman sorumluluk duyma, planlı çalışma, kararlı 
olma davranışlarını göstermede onların istikrarlı olmaları konusuna ket vurmuştur.  Tatil dönemleri 
öğrencilerimizin eksikliklerini kapatabilecekleri, dinlenmenin yanında zayıf oldukları konularda 
takviye çalışmalar için bir fırsat olmalıdır. Karneler öğrencilerimizin nasıl bir insan olduğunun değil, 
okul başarılarını ortaya koyan belgelerdir. Öğrencilerimizin başarısı ile övünç duyacağımız karneler 
olduğu gibi üzülmemize sebep olacak karneleri olan öğrencilerimizin de olması söz konusudur. Anne- 
Babalar olarak başarıyı ödüllendirirken veya eleştirirken abartıdan uzak olmak, karnenin bir sonuç 
olduğunu bilerek yaşanan bir yılı objektif bir şekilde değerlendirip gelecek yıl için alınması gereken 
önlemleri belirlemek en doğru karar olacaktır.

 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Kültür2000 Anadolu ve Fen Lisemiz öğrencileri ile güzel bir 
dönemi bitirmenin heyecanı içindeyiz.

 Öğrencilerim çok emek harcadılar, çok güzel başarılara imza attılar… Ulusal ve Uluslararası 
platformlarda başarı ile okulumuzu temsil ettiler. Dünya birincilikleri ile kalitelerini bir kez daha 
ispatladılar. IB diploma programında diplomalarını almaya hak kazandılar. Her biri Uluslararası 
platformda bir dünya vatandaşı olarak varlığını sürdürebilecek bireylerdir…

 2018 TYT ve ATY ye girecek sevgili 12.sınıf öğrencilerim bu sene sınav sistemindeki tüm 
değişikliklere rağmen yılmadan usanmadan çalışmaya devam ettiniz. Her biriniz gönlünüzdeki 
üniversiteyi kazanmayı hak ettiniz. 

 Biliyor ve inanıyorum ki vatanını seven, bilimin yolunda devam eden pırıl pırıl gençler olarak hayata 
atılacaksınız….Daima yanınızda olduğumuzu ve size sonsuza dek güvendiğimizi bilmenizi isteriz….

Öğrencilerimiz pırıl pırıl dünyaları ile geleceğimiz olacaklar.

Öğrencilerime ve siz sayın velilerime iyi tatiller diliyorum.

            Sevgi ve saygılarımla

Feyza SEZEREL
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