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Sayın Kaymakamım, 
Sayın Milli Eğitim Müdürüm, 
Sayın Belediye Başkanım, 
Okul Aile Birliğimizin değerli yöneticileri,  
Saygıdeğer Velilerimiz, 
Sevgili öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, 
Saygıdeğer Bağışçılarımız, 
Türkiye İş Bankasının Yönetim Kurulu Başkanı  
Sayın Caner Çimenbiçer, 
Darüşşafakalılar Derneği Başkanı 
Sevgili Darüşşafakalılar ve  
Yeni Mezunlarımız, Sevgili Kardeşlerim 
 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum. 
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Darüşşafakamız 146 yıldır süregelen bitmeyen bir hikaye. On 
yaşından itibaren bir ömür boyu sayfalarını yazdığınız hikaye 
bayrağı devrettiğiniz kardeşleriniz tarafından yeniden yazılır.  
 
Sözlerime başlarken bitmeyen hikayenin önsözünü yazan 
kurucularımız devrin Osmanlı aydınları Yusuf Ziya Paşa ve 
arkadaşlarını, kurduğu Cumhuriyet ile birlikte Türkiyemiz’in ve 
Darüşşafaka’nın yönünü çağdaş uygarlık hedefine yönelten 
büyük Atatürk’ü, bitmeyen hikayemizin yenilenen baskılarını 
borçlu olduğumuz, aralarında Zübeyde Hanımın da bulunduğu 
bağışçılarımızı, öğrencilerimize ışık saçan öğretmenlerimizi, 
hizmetleriyle Darüşşafaka’yı yücelten yöneticilerimizi ve 
çalışanlarımızı, Darüşşafaka’ya güven duyan velilerimizi 
saygıyla aniyor, hayattan göçenlere Allah’tan rahmet, hayatta 
olanlara sağlık ve mutluluk içinde uzun bir ömür diliyorum. 
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Arkadaşlarım ile birlikte yönetimi devralmamızdan bu 
yana 27 ay geçti. Bu süre zarfında birikmiş sorunlar 
arasında önceliği gerileyen akademik başarıyı eskiden 
olduğu gibi Darüşşafakalıların, Darüşşafaka’ya gönül 
verenlerin iftihar edeceği bir düzeye taşımaya önem 
verdik. Bugün diplomalarını vereceğimiz 136. dönem 
mezunları başarılarıyla önceliğimizin hedeflerine 
ulaşabileceğinin ilk işaretlerini verdiler. Onlar yalnızca 
akademik başarılarıyla değil, davranışlarıyla da 
kendilerinden sonra gelen kardeşleri için örnek 
Darüşşafakalı oldular. Kendilerine teşekkür ederken genç 
yaşında gerçek bir liderlik örneği veren Öğrenci Birliği 
Başkanı Tamer Işıtır için sizden bir alkış rica ediyorum.   
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Sevgili Darüşşafakalılar, Saygıdeğer Veliler, 
 
Akademik başarıda özlediğimiz tırmanışı yakaladık. 
Bundan sonra her yaştan çocuklarımızın, 
kardeşlerimizin ders dışı faaliyetlerinin düzenlenmesine 
daha çok zaman ayıracağız. Bu sahnede geçen yıl 
beğeni ile izlenen Oliver Müzikali ve bir hafta önce yine 
bu sahnede sergilenen Sanat Gecesi ve Bir Yaz Gecesi 
Rüyası adlı tiyatro oyunu Okul Yönetimimizin bu konuda 
başlattığı faaliyetlerin ilk örnekleri. 
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Cemiyet ve Okul Yönetimi olarak şimdiden önümüzdeki 
ders yılına hazırlanmaya başladık. Çocuklarımızın 
kişisel gelişimleri açısından gerekli gördüğümüz 
etkinliklere katılmalarının yanında, bu kampüsün her 
köşesinde bir aile ortamının huzurunu,  mutluluğunu 
yaşayacakları bir düzeni oluşturma çabası içindeyiz. 
Rehberlik bölümümüzü güçlendirme kararlılığındayız. 
Yeni açılımımızda velilerimizden ve başta 
Darüşşafakalılar olmak üzere çocuklarımıza destek 
olmak isteyen gönüllülerden de yararlanacağız.         
 
 
 



 6 
 
Yeni mezunlarımız, sevgili kardeşlerim, 
 
Yeni çalışmalarımız çerçevesinde sizlere vermek 
istediğim mesaj da var. Darüşşafaka diplomasını alıp 
demir kapının dışına çıktıktan sonra da sizinle birlikte 
olmak istiyoruz. Üniversite hayatınızda olsun onu 
izleyecek kariyer geliştirme döneminizde olsun 
Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka Eğitim Kurumları 
ve Darüşşafakalılar Derneği hep yanınızda olacak. Bu 
destek bugüne kadar olduğu gibi burs desteği ile sınırlı 
olmayacak. Başarılarınızı, sorunlarınızı ve 
heyecanlarınızı paylaşacağız. Zaman zaman gönüllü  
hizmetlerinizden faydalanacağız, bıraktığınız sıraları 
dolduran kardeşlerinize rehberlik yapmanızı isteyeceğiz.  
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Darüşşafakalıların kardeşliği, yalnızca okul sıralarından 
kalma nostaljik bir duygu olarak yaşansın istemiyoruz.   
 
Hayat boyu, yüksek öğreniminizde, iş hayatınızda ve 
kuracağınız yuvalarda da sürsün, yaşansın istiyoruz. 
Bitmeyen hikayemizi geleceğe taşımak biz 
Darüşşafakalıların görevi. 
 
Öğrenim yılı başında sizlere yaptığım çağrıyı 
unutmadım. ÖSS’den yeni çıktınız. 2009-10 öğrenim yılı 
başlarken Yusuf Ziya Paşa ödüllerini almak üzere 
sahneyi doldurmanızı özlemle bekliyorum. 
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Sevgili Kardeşlerim, 
 
Dünyada son 60 yılın en büyük ekonomik krizi yaşanırken 
üniversite hayatına başlayacaksınız. Darüşşafaka dışındaki 
hayatınıza başlarken ezberlerin değiştiği böyle bir deneyimi 
yaşamanın sizin için bir şans olduğunu düşünün. 
 
Daha on yaşında Darüşşafaka sınavını kazanmış olmanın 
ve Darüşşafaka’da okumanın size kazandırdığı özgüveni 
hiç kaybetmeyin. Okul dışı temaslardan ve yarışmalardan 
bize gelen yansımalar Darüşşafaka öğrencilerinin sahip 
oldukları özgüven ile dikkatleri çektiğini gösteriyor. Sakın 
unutmayın. Kazandığınız bu özgüven sizin en büyük 
gücünüz olacaktır. 
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Atatürk ilkelerine ve Darüşşafakalılık ruhuna bağlı, 
başarılarla ve mutlulukla dolu, kendinize, ailelerinize, 
ülkemize ve Darüşşafaka’ya yararlı olacağınız uzun bir 
ömür diliyorum hepinize. Yolunuz açık olsun. 
 
Sevgiyle gözlerinizden öperim. 
 
 
 
 
 
 
 


