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Sayı: 290 

Değerli Üyemiz, 
2013  yılı  birinci  çeyrek  dönem  bilgilendirme  mektubuna,  Cemiyetimizin  Yönetim  Kurulu  Başkanlığı 
görevinde yaşanan nöbet değişikliğiyle başlamak istiyoruz. 
 
OLAĞAN GENEL KURUL 
6  Nisan’daki  Olağan  Genel  Kurulumuzun  ardından  düzenlenen  ilk  Yönetim  Kurulu  Toplantısı’nda 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, bu görevi altı yıldır büyük bir özveri ve başarı 
ile  yürüten  Sayın  Zekeriya  Yıldırım’dan  (DŞ’62)  devraldım.  Beni,  her  Daçkalının  büyük  bir  onurla 
taşıyacağına  inandığım  bu  göreve  layık  gören  Yönetim  Kurulumuza  şükranlarımı  sunarken,  altı  yıldır  bu 
görevi  hakkıyla  yerine  getiren  ve  camiamızı  özlediğimiz  o  başarılı  yıllara  yeniden  kavuşturan  Zekeriya 
Yıldırım’a Darüşşafaka Ailesi adına teşekkürü borç biliyorum. 
 
158  üyemizin  hazır  bulunduğu Genel  Kurulumuzu,  Cemiyetimizin Doğal Başkanı Başbakan  Sayın Recep 
Tayyip  Erdoğan’ı  temsilen  AB  Bakanı  ve  Başmüzakereci  Sayın  Egemen  Bağış’ın  da  katılımıyla 
gerçekleştirdik. 
 
Genel  Kurulumuzu  onurlandıran Bakanımız  Sayın  Egemen Bağış,  “Bu ülkede  her  bir  bireyin,  kendini bu 
ülkenin eşit vatandaşı hissetmesini sağlayabilmek, herkesin ihtiyacına koşabilmek gerçekten çok önemli. 
İşte Darüşşafaka Cemiyeti 150 yıldır bunu yapıyor, ayrım yapmadan  insanlara kucak açmaya  çalışıyor. 
1863 yılından bu yana, bizim genetik kültürümüzde olan yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, kardeşlik 
dokusunu sizler kurumsallaştırdınız” sözleriyle Cemiyetimizin 150 yıllık misyonunu özetledi. 
 
Altı  yıllık  süreci  değerlendiren  Zekeriya  Yıldırım  ise  önümüze  “Öğretmen  akademisi  kurmak,  Maslak 
Kampüsü’nü yeniden yapılandırmak, daha çok çocuğa uzanmak için yeni bir okul açmak ve daha sonra da 
üniversitemizi  kurmak”    gibi  yeni  hedefler  koydu.  Şimdi  bize  düşen,  bu  hedefleri,  birer  birer  hayata 
geçirmek ve Zekeriya Yıldırım’ın yükselttiği bayrağı daha da yukarı çıkarmak. 
 
Nöbet değişiminin yaşandığı Genel Kurulumuzda yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulumuz da şöyle 
biçimlendi: 
Asil Üyeler: M. Talha Çamaş  (Başkan), Adnan Dovan  (Başkan Vekili), B. Fırat Tekin  (Başkan Vekili), Orhan 
Cem  (Sayman Üye), Tunçer Gömeçli, Adnan Memiş, Nur Otaran, Sertaç Ökten, O. Reha Yolalan, R. Engin 
Akçakoca, Davut Ökütçü, Beşir Özmen, Lütfü Telci, Mükremin Altuntaş ve Mustafa U. Demirci. 
Yedek Üyeler: Betül Oran Akan, M. Hakan Tahiroğlu, Bülent Topbaş, Feza Koca ve Ömer Çollak.  
 
11 Mayıs  2012  tarihinde  vefat  eden Haysiyet Divanı  Başkanımız Halit  Z.  Yılmayan’dan  (DŞ’40)  boşalan 
üyeliğe  ise Bülent F. Akınsal  (DŞ’48) seçilirken, Yönetim Kurulumuza  iki yeni  isim katıldı: Orhan Cem ve 
Mustafa Uğur Demirci… Ayrıca Genel Kurulumuzda 2013 yılı üyelik aidatı 150 TL olarak tespit edildi.  
 
150.YIL KUTLAMA ETKİNLİKLERİ 
Bildiğiniz  gibi,  30  Mart’ta  Darüşşafakamızın  150.  kuruluş  yılını  kutladık.  Her  yıl  olduğu  gibi  bu  yıl  da 
öğretmen  ve  öğrencilerimizle  birlikte  kurucularımızdan  Yusuf  Ziya  Paşa’yı  Zincirlikuyu  Mezarlığı'ndaki; 
Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa’yı Eyüp Mezarlığı'ndaki; Gazi Ahmet Muhtar Paşa’yı Fatih Camii Haziresi'ndeki 
ve  Sakızlı  Esat  Paşa’yı  İzmir’deki  kabri  başında  andık.  Yine  mezunumuz  matematikçi  Salih  Zeki,  Eski 
Başkanımız  Fettah  Aytaç,  Darüşşafaka'da  öğretmenlik  yapmış  yazar  Ahmed  Mithat  Efendi  ile  vasiyet 
bağışçımız Sait Faik Abasıyanık’ın mezarlarını da ziyaret ettik. 
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30 Mart akşamı ise Haliç Kongre Merkezi’nde Devlet Opera ve Balesi Baş Rejisörü Yekta Kara’nın hazırladığı 
“Bir Buçuk Asırlık Fark”  isimli gösteriyle, Darüşşafakamızın 150. Yaşını kutladık. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Sayın Fatma Şahin, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu, Eski Devlet Bakanı ve YDK Üyemiz Sayın 
Bülent  Akarcalı’nın  yanı  sıra  tüm  öğrenci,  öğretmen,  veli,  çalışan,  mezun  ve  dostlarımızı  buluşturan 
etkinliğimize üç bine yakın konuk katıldı. 
 
Gecemizde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin, “Bu topraklarda yaşamanın her 
zaman bedeli olmuştur.  İstiklalin  ve  istikbalin mücadelesi  çok büyük olmuştur. Hangi  kurumumuzu bir 
buçuk asır, 150 yıl yaşatabiliyoruz? O kadar önemli, sağlam temeller atılmış ki… O temeli atanları rahmet 
ve şükranla anıyoruz” diye duygularını dile getirdi.  
 
Sunuculuğunu Memet Ali Alabora’nın üstlendiği gecemizde; Darüşşafaka’nın 150 yıllık tarihi, Türkiye’nin ve 
dünyanın  son  bir  buçuk  asırda  iz  bırakan  olaylarıyla  birlikte  sahneye  kondu.  Çoksesli  Koro’dan,  Klasik 
Orkestra’ya, Türk Musikisi Topluluğu’ndan, Fatih Erkoç ve Arkadaşları’na uzanan geniş kapsamlı programda 
Halk  Oyunları  Grubu’nun  da  katılımıyla  100  sanatçı  görev  aldı.  Profesyonel  sanatçıların  yanı  sıra 
öğrencilerimiz  ve mezunlarımız  da  sahneye  çıkarak Darüşşafaka’nın  hayatlarında  yarattığı  değişimi  kendi 
cümleleriyle anlattı.  
 
150. yılımız vesilesiyle Milli Piyango  İdaresi  ile yaptığımız  iş birliği neticesinde 29 Mart’ta çekilişi yapılan 
Milli Piyango biletlerinin üzerinde özel bir tasarımla yer aldık. PTT iş birliğiyle Darüşşafaka Özel Gün Zarfı 
ile pulu ürettik. Darüşşafaka Özel Gün Zarfı ve Pulu’nu, Duygu Yalamanoğlu’ndan  (0212 276 50 20/ 475) 
temin edebilirsiniz. 
 
150.  yıl  çalışmalarımız  çerçevesinde Darüşşafaka Ailesi'nin  üyeleri,  18 Mart’ta Bloomberg HT  kanalında 
yayınlanan  “Kelime Oyunu”  yarışmasına  katıldı.   29 Mart’ta Hürriyet  gazetesiyle birlikte ülke  genelinde 
Darüşşafaka’yı tanıtan broşür dağıtımı yaptık. 
 
30‐31  Mart  tarihleri  arasında  "Darüşşafaka  150.  Yıl  Satranç  Turnuvası"  düzenledik.    150.  yılında 
Darüşşafakamızı,  kamuoyuna  daha  iyi  tanıtmaya  yönelik  farklı  etkinlikler  gerçekleştirmeye  yıl  boyunca 
devam edeceğiz. 
 
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ÇALIŞMALARI 
Geride  bıraktığımız  döneme  ait  bir  diğer  önemli  gelişme  ise  Cemiyetimizin,  bağımsız  kurumsal  yönetim 
derecelendirme  çalışması  yaptırarak  yönetiminin  şeffaflığını,  hesap  verebilirliğini  ve  sürdürülebilirliğini 
belgeleyen  ilk  sivil  toplum  kuruluşu  olması…  Kobirate Uluslararası  Kredi Derecelendirme  ve  Kurumsal 
Yönetim Hizmetleri AŞ’nin yaptığı değerlendirme neticesinde Cemiyetimiz, 10 üzerinden 8.4 puan aldı.  
 
DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI 
Her  yıl olduğu  gibi  2 Haziran’da  yapılacak  sınavımızı duyurmak  amacıyla  yürüttüğümüz  çalışmalar  tüm 
hızıyla  sürüyor.  Şubat  ayı  itibarıyla 15.000  civarındaki potansiyel  adaya Darüşşafaka  tanıtım dosyaları  ile 
sınav davetiyelerini gönderdik. Sınavı duyuran afişlerimiz,  ilkokullarda, pek çok kurum, kuruluş ve  şirkette 
asıldı. 22  ilde  tanıtım  toplantısı düzenledik. Sınavımıza çağrı yapan kamu spotlarımız ulusal ve yerel yayın 
organlarında yer alıyor. Daha  fazla  çocuğun  sınavımızdan haberdar olabilmesi  için vereceğiniz desteğin, 
temel misyonumuz olan eğitimde fırsat eşitliği açısından büyük önem taşıdığını belirtmek isterim. 
 
2013 YGS SONUÇLARI 
Ülke genelinde 1 milyon 800 bin öğrencinin katıldığı Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na 57 öğrencimiz (30 FEN 
+ 19 TM + 8 SOS) katıldı. Tüm öğrencilerimiz 180 baraj puanını geçerek Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) 
girme hakkı kazandı. İlk 10.000’in içinde 3 fen öğrencimiz (Beren Kayalı, Tevfik Can Başsüllü, İrem Durdağ) 
bulunuyor. 
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FAALİYET RAPORU VE DARÜŞŞAFAKALILAR YILLIK BAĞIŞ KATALOĞU 
Cemiyetimizin  ve  Bağlı  Kurumlarımızın  bir  yıllık  çalışmalarını  içeren  2012  Yılı  Faaliyet  Raporumuzu mart 
ayında  sizlere  gönderdik.  Darüşşafaka’da  okumuş  ve  yetişmiş  kişilere  yönelik  düzenlediğimiz 
“Darüşşafakalılar  Yıllık  Bağış  Kampanyası”nın  2012  yılı  sonuçlarını  mart  ayında  çıkardığımız  kitapçıkla 
paylaştık. Buna  göre 2012  yılında Darüşşafakalıların bağışları bir önceki  yıla  göre %9  arttı  ve hedeflenen 
850.000  TL’ye  %95  oranında  ulaşarak  804.000  TL  olarak  gerçekleşti.  2012  yılında  331  Darüşşafakalı 
okullarına desteklerken, "Bağış Toplamı En Yüksek Dönem" 1974'lüler, "Bağışçı Sayısı En Yüksek Dönem" 
1979'lular,  "En  Yüksek  Tutarda  Bağış  Yapan  Darüşşafakalılar"  ise  eşi  Nick  McKeown  ile  birlikte 
Darüşşafaka'ya destek veren Asena Gencel McKeown (DŞ'91) ile Serdar Saatçıoğlu (DŞ'74) oldu. 
 
KAYNAK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 
Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Turkish Educational Foundation  (TEF)  ile başlattığımız  iş 
birliği  çerçevesinde,  ABD'de  yaşayan  destekçilerimizin  TEF  üzerinden  bağış  yaparak  Amerikan 
hükümetinin sağladığı vergi avantajlarından yararlanabilmelerine olanak tanıdık.  
Cemiyetimize  yeni  kaynaklar  yaratmak  amacıyla  uygulamaya  koyduğumuz  projelerden  biri  olan, 
GittiGidiyor.com  ile  yaptığımız  iş  birliği  neticesinde,  eğitime  kaynak  yaratmak  amacıyla  hazırladığımız 
ürünlerin  satıldığı  sanal  bir  dükkan  oluşturduk.  Eğitimde  fırsat  eşitliğine  destek  vermek  isteyenleri, 
GittiGidiyor.com’daki Darüşşafaka Dükkanı’na bekliyoruz. 
Yüksek  Danışma  Kurulumuz,  16  Şubat’ta  Darüşşafaka  için  11.  kez  toplandı.  23  Mart’ta  üniversite 
öğrenimini sürdüren 60’ı aşkın mezunlarımızla bir araya geldik.  
 
YAKIN TARİHLİ ETKİNLİKLERİMİZ 
Son  olarak  ajandalarınıza  şimdiden  aşağıdaki  tarihleri  not  etmenizi  rica  eder,  bu  etkinliklerde  sizleri 
aramızdan görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. 

• 9 Mayıs Perşembe, “59. Sait Faik Hikâye Armağanı Ödül Töreni” 
• 11 Mayıs Cumartesi, “Burgazada’da Sait Faik Abasıyanık Müzesi Açılışı ve Sait Faik Anma Etkinliği” 
• 19 Mayıs Pazar, “Geleneksel Pilav Günü” 
• 10 Haziran Pazartesi, “150. Yıl Müzikali” 
• 14 Haziran Cuma, “Okul Kapanış Töreni” 
• 25 Haziran Salı, “Mezuniyet Töreni” 

 
 
Saygılarımla,  
 

 
 
Talha Çamaş 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

EK1:  Mart Sonu Mali Göstergeler 

EK2: Darüşşafakalı Öğrencilerin Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri 

EK3: Darüşşafaka Velilerini Arıyor Programı 
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