
ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANSI 
 

Sayın Bakanım, 
Sayın Kaymakamım, 
Sayın İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerim, 
Milli Eğitim Ailesinin değerleri üyeleri, 
Değerli konuşmacılarımız, 
Değerli konuklarımız, 
Değerli basın mensupları,   
Sevgili Darüşşafakalılar 
 
Darüşşafaka, mezunları, öğrencileri, bağışçıları, üyeleri ve gönül verenleriyle büyük ve köklü bir aile… 
 
Büyük Ailem adına hepinize“hoş geldiniz” diyorum. 
 
 

Darüşşafaka,  Osmanlı’nın  genç  aydınları  tarafından  1863  yılında  kuruldu.    O  tarihte  ne  Birleşmiş 

Milletler  tarafından  eğitimin  bir  insan  hakkı  olduğu,  kimsenin  bu  haktan  yoksun  bırakılamayacağı 

ilkesini  içeren  “İnsan Hakları  Evrensel  Bildirgesi”,  ne  çocuğa  sunulacak  eğitimin  onun  yeteneklerini 

sonuna  kadar  geliştirmesine  olanak  tanıyacak  nitelikte  olması  yükümlülüğünü  getiren  “Çocuk 

Haklarına  Dair  Sözleşmesi”  yayınlanmıştı  ne  de  UNICEF’in  “Herkes  İçin,    Dünya  Bildirgesi”nin  3. 

Maddesinde  yer  alan  “Temel  eğitim  bütün  çocuklar,  gençler  ve  yetişkinler  için  sağlanmalıdır.  Bu 

amaçla,  nitelikli  temel  eğitim  hizmetleri  yaygınlaştırılmalı  ve  eşitsizlikleri  azaltmak  için  tutarlı 

önlemler alınmalıdır” hükmü vardı. 

 
Bir aydın girişimi olarak başlayan Darüşşafaka, halkın  tüm kesimlerinden destek buldu  ve bulmaya 
devam ediyor.  Örnek bir sivil toplum projesi olarak 150. yılına ulaştı. 
 
150 yıl boyunca Darüşşafaka, DNA’sını oluşturan geleneklerini korurken değişime açık oldu, çağa ayak 
uydurmaya  özen  gösterdi.  Öğrencilerine  eğitimden  fazlasını  verdi.  Mezunları  toplumun  lider 
kadrolarına katıldı. Onlar da küçük yaşta kendilerini sahiplenen Darüşşafaka’yı sahiplendi. Hep birlikte 
bitmeyen bir hikaye yazıldı, 150 yılda… 
 
Darüşşafaka  bu  özelliklerinden  dolayı  Sultan  Abdülaziz’den  Sadrazam  Sait  Paşa’ya  Zübeyde 
Hanım’dan, Makbule Atadan’a,  sokaktaki  vatandaşımızdan  Sait  Faik’e, Türkiye  İş Bankası’na  kadar 
uzanan  geniş  bir  yelpazeden  destek  buldu.  Kısacası;  Darüşşafaka  halkın  çocuklarını  kucakladı, 
toplumun her kesimi de O’nu… 
 
Biraz sonra yapılacak tanıtımda da göreceğiniz gibi Darüşşafaka olarak son beş yılda büyük bir atılım 
gerçekleştirdik. 
 
Bu süre içinde koşullarımıza uyan her çocuğa ulaştık, babası hayatta olmayan çocuklarımızın yanında 
annesi hayatta olmayanlara da Tüzüğümüze göre Başkanımız olan Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın destekleriyle kapılarımızı açtık, fırsat eşitliğine derinlik kazandırdık. 
 
Şu an Darüşşafaka’da Türkiye’nin 68 ilinden sınavla seçilmiş 957 babası veya annesi hayatta olmayan, 
maddi  durumu  iyi  bir  eğitim  almalarına  olanak  tanımayan  kız  ve  erkek  öğrenci  okuyor. 
Darüşşafaka’nın öğrenci mevcudu tarihinde ilk kez bu sayıya ulaştı. 
 



Sayın Bakanım, 
Değerli Konuklar, 
 
Bilgi  çağı  olarak  nitelendirdiğimiz  21.  yüzyılda  Büyük  Önder  Atatürk’ün milletimizden  aldığı  güçle 
kurduğu  Cumhuriyetimizin  değerlerine  sahip  çıkmasını  istediğimiz  öğrencilerimizin,    küresel 
gelişmeleri  de  izlemelerini,  evrensel  değerleri  özümsemelerini,  bilişim  teknolojilerini  kullanmalarını 
hedefliyoruz. 
Bildiğiniz  gibi  yaşadığımız  dünyada  eğitim  kişiler  ve  toplumlar  arasında  her  zamandan  fazla  fark 
yaratır oldu. Kaliteli eğitimin yanında eğitimde fırsat eşitliği küresel bir hedef haline geldi.  
 
On  yıl  sonra  Cumhuriyetimizin  100.  Yılını  kutlayacağız.    Yüzüncü  yılımızı  kutlarken  Türkiye 
ekonomisinin dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde olmasını arzu ediyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için 
eğitimde sağladığımız performansın OECD sıralamalarında tırmanışa geçmesi gerekiyor. 
 
Bu  düşüncelerle  Darüşşafaka  olarak  150.  yılımız  kutlarken  deneyimlerimizi  paylaşacağımız, 
uluslararası  deneyimlerden  yararlanacağımız  bunları  yaparken  de  Türk  eğitim  sitemine  katkı 
sağlayabileceğimiz bir konferans düzenlemeyi düşündük. 
 
Elbette eğitimde fırsat eşitliği açısından yeryüzünde başka örnekler de mevcut. Özellikle Avrupa Birliği 
fırsat eşitliği açısından iyi örneklerin çoğunlukta olduğu bir coğrafya…  Konferansımızda, Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu, Avrupa  Eğitim  Vakfı  ve  çeşitli Avrupa  ülkelerinden  uzmanların  katılımıyla  bu 
örnekler paylaşılacak.  
 
Sayın Bakanım, 
Değerli konuklar, 
 
150  yıllık  bir mirası  yönetme  gururunu  taşıyan  bizlere  düşen  Darüşşafaka’nın  gelecek  150  yılının 
temelini oluşturmak diye düşünüyoruz.  
 
Daha  fazla  çocuğumuzun  hayatına  dokunmak  temel  hedefimiz.  Bunun  için  Darüşşafaka  modelini 
Anadolu’ya taşımak istiyoruz. Ayrıca iyi bir eğitim sisteminin iyi yetişmiş öğretmenlerin varlığına bağlı 
olduğunun  bilincindeyiz.    Öğretmenlerin  mesleki  gelişiminde  katkıda  bulunmak  için  bir  öğretmen 
akademisi  kurmak  bir  başka  hedefimiz.    Son  olarak  ortaöğrenimde  yarattığımız  kaliteyi 
yükseköğrenime  de  taşıyabilmek  amacıyla  Darüşşafaka  Üniversitesi  kurmak  da  hedeflerimiz 
arasında…  
 
Ancak atacağımız adımların sürdürülebilir olmasının Darüşşafaka açısından taşıdığı yaşamsal önemin 
de farkındayız. Büyük hedeflerimizi uygulamaya koymak için toplumun her kesiminden bugüne kadar 
Darüşşafaka’ya verilen desteğin artarak sürmesini diliyoruz.  
 
Bu vesile ile Darüşşafaka’da kendisine teslim edilen her kuruşu en verimli şekilde kullanan ve hesabını 
da vermeye hazır bir yönetim anlayışı olduğunu belirtmek  isterim. Bugüne kadar çok  şükür mahcup 
olmadık,  tüm kamuoyunu bundan  sonra da gönül  rahatlığıyla Darüşşafaka’ya destek olmaya davet 
ediyoruz. 
 
Bu konferansta  çıkacak  sonuçların bize  ışık  tutmasını, 16 Kasım’daki kapanış oturumunda oluşacak 
görüş ve önerilerin Türk eğitim  sistemi  için olduğu kadar Darüşşafaka  için de yeni ufuklar açmasını 
bekliyoruz.  
 
Bu  konferansa  katılarak bizi onurlandıran Milli  Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer’e Darüşşafaka 
Ailesi ve Sarıyer ilçemizin eğitim dünyası adına şükranlarımızı sunuyorum. 
 



 
Konferansın  hazırlık  ve  düzenleme  süreçlerine  destek  veren Milli  Eğitim Bakanlığı  Talim  ve  Terbiye 
Kurulu  Başkanı  Sayın  Prof.  Dr.  Emin  Karip’e,  Avrupa  Eğitim  Vakfı  Yöneticisi  Lida  Kita’ya,  Avrupa 
Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Sayın Prof. Dr. Mustafa Balcı’ya, 
Yönetim  Kurulu Üyemiz  Sayın  Dr. Nur Otaran’a,  yurdun  dört  bir  yanından  gelerek  konferansımıza 
zenginlik  katan  il  ve  ilçe  milli  eğitim  müdürlerimize,  konuşmacılarımıza  ve  tüm  katılımcılara 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 
 
Ayrıca  konferansımızın düzenlenmesinde özverili  bir  çalışma gerçekleştiren Visitur’a,  konuklarımızın 
ağırlanmasına destek veren Eresin Taxim Premier Hotel, Best Western Eresin Taxim Hotel, Lares Park 
Hotel, The Madison Hotel’e ve bu organizasyonda görev alan çalışma arkadaşlarıma teşekkürü borç 
biliyorum. 
 
Hepinize katılımınız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 


