Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Öğretmenlerimiz, Saygıdeğer Veliler ve Sevgili Mezunlarımız,
“Bütün iyi kitapların sonunda, Bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, Meltemi senden esen,
Soluğu sende olan, Yeni bir başlangıç vardır.” der Edip Cansever.
Evet, işte biz öğrenci ve öğretmenler için de her eğitim yılının sonunda, her giriş sınavının
ertesinde ve çabucak geçen her yaz tatilinin ardında yeni bir okul yılının başlangıcı vardır.
Ve bu başlangıç kimimiz için yeni bir okula başlamak, kimimiz için yeni bir şehirde yaşamaya
başlamak ya da hayatın yeni bir dönemine başlamak olabilir. Bu yolda büyük emekler verilmiş,
hedeflere ulaşılmış, tercihler yapılmış ve kararlar verilmiştir. Ve artık başlamak zamanıdır.
Ama ilk kez yaşanan her şeyde olduğu gibi, başlangıçlarda da heyecanın yanında biraz
ürkeklik, biraz tedirginlik de vardır. Ancak inanarak, güvenerek ve hedefe karalılıkla yürüyerek
yapılan başlangıçlar anlamlı ve değerli olacaktır.
İşte bu yıl aramıza katılan ve 85’i ülkemizin 24 farklı ilinden gelen toplam 188 hazırlık
öğrencimiz böyle bir başlangıç noktasındalar. Kendileri, zorlu bir sınav sürecinden geçerek
elde ettikleri başarılı sonuçlarla okulumuza girmişler ve okulumuzun sadece İzmir’in değil
Türkiye’nin de en önde gelen eğitim kurumlarından birisi olma özelliğini daha da
güçlendirmişlerdir. Bu güzel başlangıcın, onların ACI’da elde edecekleri daha nice başarıların
habercisi olduğuna inancımız tamdır.
Yeni öğrencilerimizin yanında, mesleki kariyerlerinin bu aşamasında önemli bir başlangıç
yaparak aramıza katılan 9’u yabancı olmak üzere toplam 20 YENİ öğretmenimiz ve 6 çalışanımız
da bulunmaktadır. Onların da, okulumuzun akademik ve sosyal alanlardaki başarılarına büyük
katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Ve 2018 Mezunlarımız… ACI’da aldıkları değerler, edindikleri sosyal beceriler ve elde ettikleri
akademik başarılarla ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitelerine doğru yol almaktalar.
Hayatlarının bu çok önemli başlangıcında onlarla gurur duyuyor, ülkemiz ve insanlık için
düşünen, çalışan ve üreten bireyler olma yolunda kendilerine bir kez daha başarılar diliyoruz.
Yeni başlayanların yanında yeniden başlayanları da unutmamak lazım…
Yeni bir okul yılına yeniden başlayan Sevgili ACI Öğrencilerimiz, Öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız...
Geçtiğimiz yılların birikim ve tecrübeleriyle, biraz daha büyüyerek, biraz daha olgunlaşarak
biraradayız. Eski arkadaşlara kavuşmanın mutluluğu, yenilerini bulmanın heyecanına
karışırken, bu yılın sizler için de büyük başarılar getireceğine inanıyoruz. Sahneleyeceğiniz
oyunlar, katılacağınız takımlar, yarışmalar, konserler, sergiler, kulüp ve sosyal servisler,
gideceğiniz geziler, yapacağınız araştırmalar ve projelerle okulumuzun akademik ve sosyal
alanlardaki mükemmeliyetçilik hedeflerine sizler sayesinde ulaşacağız. Birlikte öğrenerek,
birlikte eğlenerek geçireceğimiz yeni bir eğitim yılı bizleri bekliyor.

Ve tabi bizlerle son kez bir eğitim yılına başlangıç yapan Lise sonlarımız…
Çok çalışacağınız ve çok emek vereceğiniz bu süreçte yanınızda olduğumuzu unutmayın.
Zor olduğu kadar, pek çok açıdan da çok zevkli ve heyecanlı olacak olan bu son senenizde
tüm öğrencilerimize örnek bir liderlik yapacağınıza, akademik ve sosyal alanlarda okul
hayatımıza olan katkılarınıza devam edeceğinize ve sonuçta da tüm hayallerinize
kavuşacağınıza inanıyoruz.
Sevgili ACI Ailesi,
2018 yılı okulumuzun 140., Sağlık ve Eğitim Vakfımız’ın da 50. yılını kutlayacağımız bir yıl
olacağından, bizler için ayrı bir önem taşıyor. Her yıl giderek artan öğrenci sayımız, güçlü
akademik ve idari kadromuz, üstün başarılı öğrencilerimiz için vakfımızın ve mezunlarımızın
da destekleriyle, artarak devam eden burs imkanlarımız, artan ve yenilenen fen ve teknoloji
laboratuvarlarımız, büyük bir restorasyon projesiyle yenilenen ve sanat ve teknoloji binası
olarak hizmete girecek olan tarihi Bristol binamızla bu gurur yılımızı hep birlikte kutlayacağız.
Ve önümüzdeki on yıllara da bu güçlü bağlarla hep birlikte yürüyeceğimizden eminiz.
Başlangıçlar önemlidir demiştik çünkü bizi hedeflerimize ve hayallerimize o başlangıçlar
götürür.
Okulumuz, köklü tarihinden gelen hedeflerine, nasıl ilkelerinden ödün vermeden ve her yıl
kendisini yenileyerek emin adımlarla yürüyorsa, okulumuzun parçası olan bireyler de kişisel
hedeflerine aynı kararlılıkla yürümektedirler. Çünkü başarı tesadüflerle değil, gerçekçi
hedefler koyarak ve onlara ulaşmak için düşünerek, planlayarak, çalışarak ve üreterek elde
edilir.
Kurumların ve bireylerin olduğu gibi ulusların ve devletlerin de hedefleri vardır ve olmalıdır.
En zor zamanlarda dahi, Atatürk’ün gösterdiği çağdaşlaşma hedefine, O’nun ilkelerinin ve
aklın, bilimin ve sanatın ışığında emin adımlarla yürüyen bir Türkiye’de çalışmanız, üretmeniz
ve yaratmanız dileğiyle…
Melteminiz ve soluğunuz bol olsun….
Teşekkürler…
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