Değerli Konuklar, Sevgili Öğrencilerim, Öğretmenlerim,
2009‐ 2010 Eğitim –Öğretim Yılı Kapanış törenimize hoş geldiniz!
Yoğun bir çalışma döneminin sonunda, bir yılımızı değerlendirmek ve
bugünümüzden ders çıkararak daha iyiye, daha güzele yürümek istiyoruz.
Sevgili Öğrencilerim,
Sizleri tanıdıktan kısa süre sonra sizleri “harika çocuklar” diye tanıtmaya başladım.
Çünkü gerçekten sizler hepiniz harika çocuklarsınız. Üç yıl içerisinde, her alanda ne
kadar geliştiğinizi, yurt içinde ve dışında başarılarınızın arttığını hep birlikte
izliyoruz. Sanat gecesinde, Keşanlı Ali’de sizler devleştiniz.
Başarılı öğrencilerimizi alkışlarken bir yandan da bu başarıları kitlesel, başka bir
deyişle “topyekün” bir duruma nasıl getirebileceğimizi ve başarıyı nasıl
olağanlaştırabileceğimizi düşünüyoruz. Gelecek yıldan itibaren öyle bir duruma
gelmeliyiz ki “başarı” sözcüğü, en genel anlamıyla “Darüşşafaka”nın eşanlamlısı
olsun. Yani herhangi bir ortamda üstün başarı olarak adlandırılan bir durum,
Darüşşafaka için olağan, doğal, alışılmış bir durum olsun.

Akademik başarıda da artık geliştiğimizi görmek bizleri mutlu ediyor. 5.sınıflarımızın
• 570 okul arasında Türkiye 1.si olması, 12.sınıf öğrencimiz Fatih Muhammet
Yüksel’in sayısal puanı ile YGS de Sarıyer İlçe birincisi olması
• 4.sınıf öğrencilerimizin Destination Imagination Turkey'in düzenlediği ve
Türkiye'den birçok özel okulun katılımı ile gerçekleşen "Anlık Çözüm"
yarışmasında Türkiye şampiyonluğu kazanmaları ve ardından, Amerika’nın
Knoxville eyaletinde düzenlenen “Global Finals 2010” yarışmasında 65 takım
içinde dünya yedincisi olmaları
• FRC Takımımızın Chicago’da düzenlenen Robot Yarışmasında “Tasarım ve
Mühendislik” dalında “Imagery” ödülü kazanması, FLL takımımızın Türkiye
Şampiyonu olması ve Dünya Şampiyonasında “Sharing” dalında 2. lik alması

2010‐2011 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerin Akademik olarak çok başarılı olması
gerekiyor çünkü başarısızlığı artık sözlüğümüzden çıkardık.
• Kendinizle ilgili değerlendirme yaparken güçlü ve gelişmesi gereken yönlerinizi
tespit edin
• 2010‐2011 Eğitim Öğretim yılında akademik alanda kendinize daha yüksek
hedefler belirleyin.
• Yaz tatilinde kendinizi geliştirmeye lütfen devam ediniz.
4. ve 6. Sınıf öğ3rencilerimizin oryantasyon programı 13 Eylül 2010 tarihinde
başlamaktadır.
Okulumuz 2010‐2011 Eğitim Öğretim yılına 20 Eylül 2010 tarihinde girecektir.

Sevgili Çocuklar,
Siz harika çocukların gelişmesi ve başarılı olması çok değerli yöneticileriniz ve
öğretmenleriniz sayesinde gerçekleşmiştir. Tüm eğitimci arkadaşlarıma, bu okulda
sizlerin eğitim görmesine fırsat veren Cemiyetimize ve Cemiyetimizin değerli
üyelerine, 137 yıldır bu okulun yaşaması için birikimlerini bizlerle paylaşan çok
değerli bağışçılarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

