
       T.C.       Darüşşafaka Cad.  No. 14 
       Başbakanı Başkanlığında      Maslak 34457, Sarıyer / İstanbul 
Darüşşafaka Cemiyeti      Tel    : (212)  276 50 20 (Pbx) 
 

 Kuruluş: 1863       Faks : (212)  276 50 11 
          E-mail: darussafaka@darussafaka.org 
 

Danıştayın 17/11/1930 tarihli kararı ile Cemiyetimizin kamu yararına çalıştığı kabul edilmiş ve Bakanlar Kurulunun 11/09/1940 tarih ve 
2/1433 sayılı kararı  ile onaylanmıştır. 28/11/1990 gün ve 3685 sayılı kanun gereğince bütün vergi, resim, harç, hisse ve fonlardan muaftır. 

 

                     

İstanbul, Aralık 2012 

Sayı: 968 

 
Değerli Üyemiz, 
 
2012  yılı  üçüncü  çeyrek  dönem  bilgilendirme  mektubuna,  2012‐2013  eğitim  ve  öğretim  yılına  ilişkin 
gelişmelerle   başlıyoruz. Darüşşafaka’da yeni ders yılı 17 Eylül’de düzenlediğimiz  törenle açıldı. Üniversite 
sınavında  ilk  5.000  ve  10.000’e  giren  10  öğrencimizi  Yusuf  Ziya  Paşa  Ödülleri  ile  ödüllendiğimiz  açılış 
töreninde, üniversite giriş  sınavında en  iyi dereceyi alan Füsun Cemre Karaoğlan da mezuniyetlerinin 50. 
yılını  kutlayan  1962  mezunu  ağabeyleri  tarafından  ödüllendirildi.  Törende,  Darüşşafakalılara  ilk  dersi, 
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’deki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Y. Halit Çevik (DŞ’74) Ağabeyleri verdi. 
 
İTÜ’ye birincilikle giren mezunumuz Füsun Cemre Karaoğlan’ın Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından 
ödüllendirilmesi, geride bıraktığımız dönemde bizleri gururlandıran gelişmelerden biriydi. 
 
Yeni  ders  yılına  ilişkin  sevindirici  bir  diğer  gelişme  ise  bu  yıl  ilk  defa  düzenlediğimiz  Hazırlık  Atlama 
Sınavı’nda başarılı olan 21 öğrencimizin 8. sınıftan doğrudan 9. sınıfa geçmesiydi. Hedefimiz her yıl Hazırlık 
Atlama Sınavı’ndaki başarı oranını artırarak, en kısa sürede hazırlık sınıfını tamamen kaldırmak.  
 
Bildiğiniz gibi önümüzdeki yıl, Darüşşafakamızın 150. kuruluş yılını kutlayacağız. Bu çerçevede ilk olarak 15‐
16 Kasım tarihleri arasında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Eğitim 
Vakfı'nın  katılımıyla,  misyonumuza  uygun  olarak,  “Kaliteli  Eğitime  Erişimde  Fırsat  Eşitliği”  başlıklı 
uluslararası bir eğitim konferansı düzenledik.  Konferansımızın açılışını yapan T.C. Milli Eğitim Bakanı Sayın 
Prof. Dr. Ömer Dinçer, konuşmasında, son 10 yılda eğitimde Türkiye’nin aldığı mesafeyi ve eğitimde fırsat 
eşitliğine  yönelik  uygulamaları  anlattı.  Talim  ve  Terbiye  Kurulu  Başkanı  Sayın   Prof.  Dr.  Emin  Karip  ise 
mevcut  eğitim  politikalarını,  4+4+4  modeli  çerçevesinde,  yeni  müfredat  çalışmaları  ve  öğretmenlerin 
mesleki  gelişimlerine  yönelik  yapılanlar  hakkında  bilgi  verdi. AB  Türkiye  Delegasyonu  Baş  Katibi,  Mali 
İşbirliği, Altyapı, Sosyal ve Bölgesel Projeler Bölümü Başkanı Javier Menendez Bonilla ve Avrupa Eğitim Vakfı 
Sosyal  İçerme  Uzmanı  ve  Ülke  Sorumlusu  Lida  Kita,  kaliteli  eğitim  ve  fırsat  eşitliğinin,  eğitim 
uygulamalarında  ayrılmaz bir bütün olduklarını belirterek, AB’nin bu  konudaki politikalarına dikkat  çekti. 
Konferansa  Finlandiya,  Avusturya,  İspanya  ve  Makedonya'dan  katılan  uzmanlar  kendi  ülkelerindeki 
uygulamaları kaliteli eğitim ve fırsat eşitliği penceresinden paylaştılar. Konferansın amacı, küresel dünyada 
tüm  ülkelerin  hedefi  haline  gelen  kaliteli  eğitimde  fırsat  eşitliğinin,  uluslararası  uzmanların  ve  ulusal 
paydaşların  katılımıyla  tartışılmasını  sağlamak  ve  eşitsizliklerin  giderilmesine  yönelik  mekanizmaların 
oluşturulmasına  katkıda  bulunmak  idi.  Konferansta  yapılan  konuşmalar  ve  atölye  çalışmalarının  çıktıları, 
tespit  ve  önerileri  de  içeren  bir  sonuç  raporu  haline  getirilerek  Milli  Eğitim  Bakanlığı’na  sunulacak, 
kamuoyuna bilgi verilecektir. 
 
Geride  bıraktığımız  dönemde  gerçekleştirdiğimiz  etkinlikleri  ve  öne  çıkan  gelişmeleri  ise  şöyle 
özetleyebiliriz: 
 
12 Eylül’de “81  İlden 81 Öğrenci” projesinin beşinci yılı vesilesiyle Türkiye  İş Bankası, her yıl olduğu gibi 
Okulumuza  yeni  başlayan  120  öğrencimizi  Çamlıca’daki  Sosyal  Tesisleri’nde  düzenlediği  öğle  yemeğinde 
ağırladı.  Proje  kapsamında;  Türkiye  İş  Bankası’nın  tüm  giderlerini  üstlendiği  öğrenci  sayımız  ise  395’e 
yükseldi. 
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14  Eylül’de  Boğaziçi  Üniversitesi’nde  gerçekleştirilen  ve  29  öğrencimizin  katıldığı  TÜBİTAK  destekli 
"Ekolojinin Sistem Dili" kapsamında hazırlanan projelerin sunumları, Okulumuzda yapıldı. 
 
 
16 Eylül’de gerçekleştirdiğimiz geleneksel “Yuvaya Dönüş” partisiyle, ailemizin tüm üyelerini buluşturduk.  
 
25 Eylül’de 53 yıldır ABD’de çocuk psikiyatrisi alanında çalışan Prof. Dr. Ülkü Ülgür (DŞ’51), öğrencilerimizle 
buluştu. 
 
29 Eylül’de 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz Avrupa Dil Günü kutlamalarına katıldı.  
  
30  Eylül’de  kurumsal  destekçimiz  Johnson Wax AŞ’nin  sponsorluğu  ve  okulumuzun  organizasyonuyla  6. 
sınıf öğrencilerimiz ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik fen bilimleri alanında eğitici, eğlenceli ve şaşırtıcı 
çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Mucitler Atölyesi’ne katıldı.   
 
1  Ekim’de  “Dinkin  Dings”  ve  “Gormik  Gümbük”  adlı  çocuk  kitaplarının  İngiliz  yazarı  Guy  Bass,  6.  sınıf 
öğrencilerimizle bir söyleşi gerçekleştirdi.  
 
9 Ekim’de TAV Grubu çalışanları ile öğrencilerimizin birlikte çalışarak ortaya çıkarttığı “Benim İşim, Benim 
Okulum” adlı fotoğraf sergisini İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bulunan TAV Galeri İstanbul’da açtık. 
 
15 Ekim’de gıda güvenliği, tesis hijyeni ve ürün korunması alanlarında faaliyet gösteren Sealed Air’in işbirimi 
Diversey tarafından “Dünya El Yıkama Günü”nde 4. sınıf öğrencilerimize el yıkama eğitimi verildi.  
 
Darüşşafaka Ailesi olarak Cumhuriyetimizin 89. yılını hem okulumuzda hem de rezidanslarımızda coşkuyla 
kutladık. Öğrencilerimiz 89. yıl coşkusunu  İstanbul Metrosu’na da taşıdı ve akşam saatlerinde Darüşşafaka 
İstasyonu önünde okul bandomuz bir konser verdi.  
  
Darüşşafaka tarihi boyunca öğrencileri kadar öğretmenlerinin başarılarıyla da adından söz ettirmiştir. Fen ve 
Teknoloji Öğretmenimiz Gürsoy Mantaş’ın, geliştirdiği kalp masajı icadıyla patent alması bizleri mutlu etti. 
 
Sizlerle yeni bir  iş birliğimizin haberini paylaşmaktan da mutluluk duyuyoruz. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım 
AŞ,  bu  yıl  okulumuza  başlayan  12  kız,  12  erkek  olmak  üzere  toplam  24  öğrencimizin  eğitim  giderlerini 
üstlenme  kararı  aldı.  16  Ekim’de  TÜYAP  Yönetim  Kurulu  Başkanı  Sayın  Bülent  Ünal  ile  birlikte 
gerçekleştirdiğimiz basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştığımız bu  iş birliğiyle TÜYAP, 2012‐2013 eğitim‐
öğretim yılında Okulumuza başlayan 24 öğrencimizin 10 yıl boyunca eğitim masraflarını karşılayacak  ve 
onları mezun edecek. Ayrıca öğrencilerimiz diledikleri zaman TÜYAP’ın organize ettiği  fuar ve etkinliklere 
katılabilecek. Bu doğrultuda da öğrencilerimiz 31. İstanbul Kitap Fuarı’nı ve Otomobil Fuarı’nı ziyaret etti.  
 
Geçtiğimiz yıl üniversiteye devam eden 45 mezunumuza burs veren HSBC Bank, bu yıl ise 60 mezunumuza 
burs  veriyor.  Yüksek  Danışma  Kurulu  Üyemiz  Tayfun  Bayazıt  ve  arkadaşları  yurt  dışında  eğitim  gören 
öğrencilerimiz  için; Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Ömer Topbaş  ise  (DŞ’85)   yurt  içi ve dışında öğrenim 
gören mezunlarımız için eğitim destek fonu oluşturdu. 
 
“Darüşşafaka  Velilerini  Arıyor”  programı  kapsamında;  Eylül  ayında,  merhum  iş  adamı  Yalçın  Koreş  10 
öğrencimizin 10 yıllık eğitim gideri olan 1 milyon lirayı bağışlayarak “kurucu” bağışçılarımız arasına katıldı. 2 
Aralık’ta vefat eden değerli bağışçımız Koreş’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler, 
ismini  Darüşşafaka’da  yaşatmaktan mutluluk  duyduğumuzu  belirtmek  isteriz.  Daha  önce  yaptığı  bağışla 
kurucu  bağışçımız  olan  Necla  Koperler  ise  bu  kez merhum  teyzeleri  Kutsiye‐Seniye  Ömeri’nin  anısına  1 
milyon lira bağışlayarak, Kutsiye‐Seniye Ömeri’nin isimlerini “kurucu” bağışçılarımız arasına yazdırdı. 
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Aynı  program  kapsamında Mehmet  Zorlu  Vakfı  ile  ARKEM  Kimya  (Levend  Kokuludağ)  “çifte  diplomalı 
bağışçı”, TAV Havalimanları Holding AŞ, Nejdet Baysan (DŞ'74) ve eşi Marianne Baysan  ile kızları (Isabelle, 
Rosabelle, Anabelle Baysan), Serdar Saatçıoğlu (DŞ'74) ve Zekeriya Yıldırım (DŞ’62) “mezun bağışçı”; Garanti 
Bankası  Genel Müdür  Yardımcısı  Aydın  Şenel,  Pemra‐Gökhan  Gürşen  çifti,  Bülent  Lütfü  Kızıltan,  Yüksel 
Güçseli,  Sinan Arıcı,  İsmail‐  Şehnaz  Tiner,  Togan  Zeki  Zeren, Gitti Gidiyor  Bilgi  Teknolojileri  San.  Tic. AŞ, 
Forma Tekstil Üretim Pazarlama Şirketi, Türkiye Futbol Federasyonu, Eresin Turizm Tic. AŞ “veli” bağışçımız 
oldu. Böylelikle programı uygulamaya koyduğumuz 2007 yılından bu yana 15 “kurucu”, 4 “temel taş”, 21 
“çifte diplomalı”, 34 “mezun” ve 344 “veli” bağışçımız oldu. 
 
Misyonumuzun  7’den  70’e  herkes  tarafından  destek  görmesinin  mutluluğunu  yaşıyoruz.  Tanıtım 
filmimizden etkilenen,  içlerinde ebeveynleri Darüşşafakalı olan ve  yaşları 10  ile 13 arasında değişen  yedi 
çocuğumuz  harçlıklarının  yanı  sıra  Darüşşafaka  yararına  düzenledikleri  geceden  elde  ettikleri  geliri, 
Cemiyetimize bağışlayarak en küçük bağışçılarımız unvanını aldılar. 
 
Vekalet  usulüyle  yapılan  kurban  bağış  sayısının  tüketim  kapasitemizin  üstüne  çıkmasından  dolayı 
Cemiyetimiz,  bu  yıl  da  vekaleten  kesimli  kurban  bağışı  kabul  etmedi.  Buna  rağmen  Kurban  Bayramı 
vesilesiyle  3.000’i  aşkın  hayırsever,  Cemiyetimize  1.650.000  lira  bağış  yaptı.  Böylelikle  Ramazan 
Bayramı’na göre toplanan bağış miktarında yüzde 60 oranında artış sağlandı. 
 
Varlığımızı  borçlu  olduğumuz  bağışçılarımıza  şükranlarımızı  sunmak  ve  faaliyetlerimiz  hakkında  onları 
bilgilendirmek  amacıyla  ilkini  geçen  yıl düzenlediğimiz  “Bağışçılar Günü” etkinliğinin  ikincisini 18 Ekim’de 
gerçekleştirdik. Bağışçılarımızı  yaşamlarına dokundukları öğrencilerimizle bir  araya  getiren  etkinliğimizde, 
Cemiyetimizin  faaliyetleri  ve  2008’den  2012’ye  kadar  yıl  yıl  karşılaştırmalı  gelir  gider  tablolarımızı  da 
bağışçılarımızla paylaştık.  
 
Cemiyetimizi ve kurumlarımızı tanıtmaya yönelik etkinliklerimize bu dönem de devam ettik. Bu doğrultuda 
27  Eylül’de  Bodrum  Dibeklihan’da  gerçekleştirdiğimiz  tanıtım  kokteylinde  Bodrum’un  önde  gelen 
isimlerine Cemiyetimiz ve kurumlarımızın faaliyetleri hakkında bilgi verdik. 
 
www.sehirfirsati.com iş birliğiyle yaptığımız proje kapsamında; Virgin Radyo’da ülkemizin en iyi DJ'lerinden 
Geveze'nin konuğu olduk. 
 
Dünyanın  en  ünlü  basketbol  takımlarından  Boston  Celtics,  3‐4  Ekim  tarihleri  arasında  antrenmanlarını 
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. 
 
10 Kasım’da Daçka Ailesi olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 74. yılında düzenlediğimiz 
törenle saygı ve minnetle andık. 
 
10  Kasım’da  Yüksek  Danışma  Kurulumuz,  4+4+4  eğitim  sisteminin  Darüşşafaka’ya  yansımalarına,  2012 
mezunlarının  üniversiteye  yerleşme  durumlarına,  Cemiyetimizin  150.  kuruluş  yıldönümünü  kutlamaya 
yönelik hazırlanan etkinliklere, kurumsal yönetim alanında yapılan düzenlemelere ve kampüs projesiyle ilgili 
gelişmelere ilişkin gündem maddeleriyle 10’uncu kez toplandı. 
 
2008  yılında  Sezen  Aksu  ile  başlattığımız,  Ferhat  Göçer,  Kenan  Doğulu  ve  Funda  Arar  ile  devam  eden 
Darüşşafaka yararına konser geleneğinin bu yılki temsilcisi Türk pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener oldu. 
Sanatçı, 23 Kasım’da TİM Gösteri Merkezi’nde 1.000’i aşkın Darüşşafaka dostuna konser verdi. Bu etkinlik 
aynı zamanda eylül ayı itibarıyla faaliyete geçen Daçka Eğitim Araştırma Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri 
A.Ş. tarafından yapılan ilk etkinlik oldu. 
 
30 Mart’ta  kuruluşumuzun  150.  yılında  sanat  yönetmeni  Yekta  Kara’nın  yönetiminde  gerçekleştirilecek 
“Eğitimle Değişen Yaşamlar” temalı gösterimizi şimdiden ajandalarınıza not edebilirsiniz. Ayrıca 150. yılımızı 

http://www.sehirfirsati.com/
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kutlama  etkinlikleri  kapsamında  Coşkun–Müge  Aral’ın  yönetmenliğini  yaptığı  Darüşşafaka  Belgeseli’nin 
çekimleri  ve  tarihçilerin  danışmanlığında  Darüşşafaka’nın  eğitim  tarihimizdeki  yerini  irdeleyen  kitap 
çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.  
 
Darüşşafakamızı ve rezidanslarımızı tanıtmaya yönelik 20 Aralık Perşembe günü saat 19.00‐21.30 arasında 
Ankara Tenis Kulübü’nde düzenleyeceğimiz kokteylde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 
 
Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde fırtına gibi esen Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın başarısını sizlerle paylaşmak 
isitiyoruz. Basketbol  liginin  yeşil‐siyah  ekibi,  TB2L’de  ikinci  sırada mücadele  veriyor.  Takımımıza başarılar 
dilerken, sizleri de yeşil‐siyahlı ekibi desteklemeye davet ediyoruz. 
 
Bu noktada; yeni kaynaklar yaratarak daha fazla çocuğa eğitim fırsatı sunma çabamızın bir ürünü olan Daçka 
Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş’nin her  türlü  sigorta  ihtiyacınıza yanıt verebildiğini ve elde ettiği  tüm geliri 
Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerimizin eğitimine aktardığını  size hatırlatırız.  Sigortalarınızı Daçka  Sigorta 
kapsamında yapmanızı bekliyoruz. Bu konuda 0 216 457 92 92 (2018) numaralı telefondan Meliha Kiremitçi 
ile iletişime geçebilirsiniz. 
 
Ayrıca  yılbaşına  yönelik  hazırladığmız masa  takvimi,  yeni  yıl  kartları,  ajandalı  defter  ve  not  defteri  gibi 
ürünlerimizi  hem bireysel hem de  kurumsal  kullanımlarınız  için  tercih  ederek, Darüşşafakamıza destek 
olabilirsiniz. 
 
2012  yılı  çalışma  dönemine  ilişkin  Olağan  Genel  Kurulumuz,  6  Nisan  2013  tarihinde  saat  10.00’da 
Darüşşafaka  TİM  Gösteri  Merkezi’nde  yapılacak.  Bildiğiniz  gibi,  Tüzüğümüz  gereğince  Genel  Kurul 
Toplantılarımıza  ancak  aidat  borcu  olmayan  üyelerimiz  katılmakta  ve  oy  kullanabilmektedir.  Bizler,  tüm 
üyelerimizin  söz  sahibi  olduğu,  daha  geniş  katılımlı  bir  yönetimle  Cemiyetimizi  yarınlara  taşımayı 
arzuluyoruz. Üyelerimizden  aidatlarını  ödemede  gerekli  hassasiyeti  göstermesini  umuyor  ve Genel  Kurul 
tarihimizi şimdiden ajandalarına not etmelerini rica ediyoruz. Üyelik aidatlarınız hakkında  (0212) 276 50 25 
numaralı telefondan M. Tevfik Sözbir’den (tevfik.sozbir@darussafaka.org) bilgi alabilirsiniz. 
 
 
Saygılarımla,  
 

 
 

Zekeriya Yıldırım 

Yönetim Kurulu Başkanı  

 

EK1: Eylül Sonu Mali Sonuçlar 

EK2: Darüşşafaka’nın Yılbaşı Ürünleri 
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