
Procter & Gamble CEO’su ve Sevgili Kardeşim Saffet Karpat,  

Değerli konuklarımız 

Değerli basın mensupları, 

Sevgili öğrencilerimiz…   

Hoş geldiniz…Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 

Biz Darüşşafaka olarak, 146 yıldır, dokuz yaşında aramıza aldığımız 

çocuklarımızı en iyi eğitim ve sosyal donanımlarla yetiştirip, onların 

geleceğe dönük hayallerinin gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz. Eğitimde 

fırsat eşitliği misyonuyla, bu küçücük kardeşlerimizi,  küresel yarışa hazır 

gençler olarak yetiştiriyoruz.  

Yalnızca çocuklarımızın ve ailelerinin eğitimden bekledikleri hayallerini 

gerçekleştirmekle kalmıyor;  ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişiminde 

de toplumsal dönüşümün öncüleri olarak rol alıyoruz.   

Bugünün liderleri kendilerini geliştiren ve yaşamlarının her alanında fark 

yaratanlar.  Bu kapsamda öğrencilerimizin toplumsal dönüşüm içinde 

düşünmelerini sağlamak bizim için önemli. Kendilerine sağlanan 

fırsatları, başka çocuklara sunmaları da onların topluma olan borçları. 

Bugün burada, P&G’nin küresel ölçekte hayata geçirdiği “Yaşa, Öğren ve 

Başar” projesi kapsamında Darüşşafaka ile işbirliği içinde yapılan 

“Hayalden Gerçeğe” projesinin ilk adımı olan Hayalden Gerçeğe Fatin 

Gökmen Planetaryumu’nun açılışını yapıyoruz.. 

Ülkemizin astronomi alanındaki öncü isimleriyle derin bağları olan 

Darüşşafaka’da bir planetaryum kurulmasının  bizim açımızdan çok özel 

bir anlamı var. Kandilli Rasathanesi’nin kurucusu Fatin Gökmen de 



yıllarca önce bu kurumda öğretmenlik yaparak Türkiye’nin aydınlık 

yarınlarına ışık olacak gençlerin yetişmesine katkıda bulunmuştu. 

Planetaryumuma Fatin Gökmen’in adını verirken, bilim dünyamızda iz 

bırakan bir insanın adını yaşatmanın yanı sıra  Darüşşafaka’nın köklü 

tarihinde iz bırakmış değerli bilim adamlarına karşı duyduğumuz vefa 

borcunu yerine getirmenin sorumluluğunu da yerine getirmiş olduğumuzu 

düşünüyorum.    

Öğrencilerimizin bu örnek tesise  geldiklerinde girişte  yer alan Ulu 

Önderimizin sözlerini iyi özümsemelerini istiyorum. 

 Planetaryumun öğrencilerimizin Atatürk’ün öngörüsüne uygun bir vizyon 

kazanmalarına katkıda bulunacağına da inanıyorum.. 

İzninizle, çocuklarımızın “Hayalden Gerçeğe” projesinin 

oluşturulmasında,  gerçekleştirilmesinde değerli katkılarından dolayı 

değerli kardeşim Saffet Karpat nezdinde Procter & Gamble’a, 

çalışanlarına ve birlikte projeye emek veren Darüşşafaka Eğitim 

Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın’a, Cemiyetimiz Genel Sekreteri 

Ahmet Buldam’a ve mesai arkadaşlarına  Yönetim Kurulu adına teşekkür 

ederken; öğrencilerimizi hayallerini gerçekleştirme yolculuğuna davet 

ediyorum.  

Katıldığınız için size de teşekkür ediyoruz.  

  

 

 

 

 



 


