Sayın Kaymakamım
Sayın Müdürlerim
Sevgili Darüşşafaka Ailesi,
Değerli Arkadaşlarım,
Ülkemizin sivil toplum hareketinin ve eğitim dünyasının öncü kuruluşu olan
Darüşşafaka Cemiyeti’nin 148’inci kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya
gelmiş bulunuyoruz.
Varlığınızla bizi onurlandırdığınız, bu mutlu günümüzü bizimle paylaştığınız için
hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, hepinizi saygı ile sevgi ile
selamlıyorum.
Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşu olmaktan her zaman gurur duyduk. Bu gururu
bizlere yaşatan kurucularımız Yusuf Ziya Paşa’yı, Gazi Ahmet Muhtar Paşa’yı,
Sakızlı Esat Paşa’yı, Vidinli Tevfik Paşa’yı, Ali Naki Efendi’yi, çağdaş uygarlık
hedefini önümüze koyan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve dava
arkadaşlarını, Darüşşafaka’yı bağışlarıyla, hizmetleriyle bugünlere taşıyanları
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rahmetle, minnetle anıyor, hayatta olanlara nice kuruluş yıllarımızı bizlerle
kutlayacakları uzun bir ömür diliyorum.
Darüşşafaka geride bıraktığı 148 yılda geleneklerine ve değerlerine bağlı kalırken
çağın gerektirdiği değişimleri de gerçekleştirmiş, yeniliğe açık olmuştur. Tarihimiz
bu duruşumuzun örnekleri ile dolu.
İki yıl sonra 150’inci yılımızı kutlayacağız. On yıl sonra Darüşşafakamız 160’ıncı yılını
kutlarken Cumhuriyetimiz de 100’üncü yılını kutlayacak. Toplumumuz bir asrı
geride bırakırken Türkiye’yi dünya liginde yukarıya taşıyacak hamleyi yapma
kararlılığında. Güvencemiz de genç nüfusumuz. Bu hamlenin amacına ulaşması
genç nüfusumuza sağlanacak eğitime ve onun kalitesine bağlı. Halkın destekleriyle
yine halk çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Darüşşafaka bu hamlede
kendisine de görev düştüğüne inanıyor. Bugün 65 ilden gelen 830 öğrenciye kucak
açan Darüşşafaka toplumun beklentilerini karşılamak üzere yurt sathına yayılarak
daha çok yetenekli, fakat imkanları yetersiz Türk çocuklarına çağdaş teknoloji ile
desteklenen eğitim hizmetini götürerek bu yarışta onların da yer almasını sağlamak
istiyor. Yönetim Kurulu olarak bu konuda geliştirmekte olduğumuz eğitim modelini
bu yıl içinde tüm paydaşlarımızla paylaşacağız. Tüzüğümüze göre Başkanımız olan
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Sayın Başbakanımız ile de paylaşacağız. 150’inci yılımızı kutlarken hayata
geçmesini istediğimiz yeni atılıma tüm Darüşşafaka Ailesinin ve Darüşşafaka
Dostlarının,
burada temsilcileri bulunan, mensubu bulunmaktan gurur
duyduğumuz Milli Eğitim Ailesinin ve yerel yöneticilerimizin desteklerini
esirgemeyeceklerine inanıyoruz.
Aramızda biz Darüşşafakalıların duayeni, gözbebeği Halit Ziya Yılmayan
Ağabeyimiz de bulunuyor. İzninizle bu mutlu günde Halit Ağabeyin gönlünden
geçenleri hep birlikte dinleyelim.
Daha sonra bugün bizleri yalnız bırakmayan değerli Valimiz Sayın Hüseyin Avni
Mutlu’dan duygu ve düşüncelerini açıklamasını istirham edeceğim.
Kokteylimize geçmeden son olarak bu yılın yeniliklerinden bir örnek sunacağız. Yeni
bandomuz ilk gösterisini sizlere yapacak.

Tekrar hoş geldiniz, saygılar, sevgiler.
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