
Büşra BEYZA: Sevgili Öğretmenim, 

Size olan sevgi ve saygının sonsuz olduğunu belirtmek istiyorum. Sizin sayenizde Türkiye’nin en iyi, en büyük 
ailesine katılmış oldum. Önceleri bu güzel okuldan haberim yoktu. 

Çağla ÇİNKILINÇ: Beni bu okula yönlendiğimiz için çok teşekkür ederim. 

Hayrettin AYÇETİN: Senin sayende “Daçkalı” oldum. 

İlayda ÖZTÜRK: “Daçkalı” olmanın gururunu yaşıyorum. Tamam tamam ben de biliyorum her güzelliğin bir 

zorluğu vardır tabii. 

Çağla ÇİNKILINÇ: Ama bu okulda herkesin durumu benim gibi. Bu yüzden ben de üzülmeyeceğim. 

Bahri ARSLAN: Bu okul benim için çok büyük bir fırsat oldu. Aslında başka bir yere taşınsak bile okulumu 
değiştirmezdim ama burası Darüşşafaka bu okuldaki eğitim daha iyi. Onun için okulumu değiştirdim. 

Sudenaz ÇETİN: Ben bu okulu çok sevdim. Sınıflarını, eğitimini, öğretmenlerini, eğitimini, sevgisini, şefkatini… 

Aleyna ÖZTEKİN: Darüşşafaka’nın en güzel şeyi sevgisi ve şefkati. 

Yiğit Berke KILIÇ: Okula yeni gelmiş olmama rağmen çok alıştım. Günlerimiz çok yoğun geçiyor ama ileride 

buna değecek. 

Melih MAVUZER: Burada beşinci günüm, bu beş gün bana çok güzel bilgiler verdi. Burada on taneye yakın 

öğretmenim var ama siz bir yana onlar bir yana. Burada sizin isminizi yükselteceğim. 

Furkan ELAGÖZ: İlk başta ağlasak da sonunda düzeldik.burası eski okuluma hiç benzemiyor. Örneğin orada 
kütüphane yok müzik odası yok . Bu okul kadar büyük değil ve sonuna kadar darüşşafaka da olacağım. 

Bahri ARSLAN: Okul o kadar büyük ki içinde kayboldum. Bu okuldakiler çok zeki. Sınıfın tahtası bile akıllı. 

Sıla KAYHAN: Burası çok süper, Türkiye’nin en büyük teleskopu bile burada. 

Çağla ÇİNKILINÇ: Okuldan mezun olunca ilk hedefim uzayla ilgili araştırma yapmak. 

Elif ÇOLAK: Bazı geceler teleskop ile yıldızları da gözlemleyeceğiz. Unutmadan söyleyeyim bu okulda sanata da 
resime de ve diğer tüm aktivitelere önem gösteriliyor. 

Sait Murat AYGÜN: Teknolojik imkanlar olduğu için bilim adamı olmam fırsat. 

Uğurcan KAYA: Burada herkesin kendi sırası var, herkesin kendi yatağı var, her şey var. Darüşşafaka çok güzel 
bir okul. 

Cengiz ÖZCAN: Burada çok çalışkan ve dürüst abi ve ablalarım var. Burada kalmak için çok çalışacağım. 

Asrın SUHA: Bu okulu sizin sayenizde kazandım. Ve bu yüzden sizi bundan 1000 yıl sonra bile hatırlayacağım. 

Furkan ELAGÖZ: Burası hayatım boyunca gördüğüm en güzel okul. Ama şundan eminim ki ben bir Daçkalıyım. 

  

 


