
 
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ  

ŞÜKRAN PLAKETİ VE TAKDİR BERATI 
DARÜŞŞAFAKA-USA BULUŞMASINDA  

ÇETİN OKÇUOĞLU’NA TÖRENLE VERİLDİ 
 

En yakını New York, Connecticut, New Jersey, Maryland, Pennsylvania 
eyaletlerinden gelenler olmak üzere ta Chicago, Miami ve Istanbul’dan yolunu 
Lawrenceville’e düşüren Darüşşafakalılar 30 Mayıs 2009 Cumartesi günü, 
Bülent Özdoğan’nın (DŞ ‘82) evinde bir araya geldiler. 
 
Lawrenceville, New York’a bir saat mesafede, ünlü Princton Üniversitesi’nden 
20 dakika uzaklıkta yeşillikler içinde şirin bir Amerikan kasabası. Bülent’in evi 
de yaptığı işe uygun olarak yoğun teknoloji ile donatılmış, kendi deyimi ile 
elektronik bir Fort-Knox, iki katlı, iki araba garajlı, çimler ve ağaçlarla bezeli 
arka bahçesinde havuzu olan sıcak bir “yuva”.  Bu yuvada, Darüşşafakalılar ve 
yakınları olarak 36 kişiden oluşan topluluk güzel bir havada hafta sonu tatilinde, 
saat 14:00 ten itibaren bir araya geldi. 
 
Ev sahibinin yaptığı hazırlıkların yaninda her gelenin elinde, arabasının 
bagajında poşetlerde içecekler, tepsiler içinde baklavalar, tatlılar, böreklerle 
sökün ediyordu.  
 
Darüşşafakalılar Derneği Başkanı olarak sıkça katıldığım Daçka-USA 
toplantılarna ilk kez Darüşşafaka Cemiyeti Başkan Vekili sıfatıyla katılıyordum. 
Toplantı yerine eşimle birlikte ilk ulaşanlardandım. Bülent ile kapıda karşılaştık.  
 
Benden hemen sonra Dr. Ülkü Ülgür (DŞ ‘51) ve dostları Ayhan Bey ile eşi 
geldi. Daha sonra yıl sırasıyla Mehmet Erişkin (DŞ ‘71), Mustafa Karaçar (DŞ 
‘72), eşi ve 2 oğlu, Tamer Uluakar (DŞ ‘72) ve İbrahim Miskioğlu (DŞ ‘72), 
Hasan Karataş (DŞ ‘81), Tayfun Taştepe (DŞ ‘81), Aysel Bekleyici Beg (DŞ 
‘81) eşi ve oğlu, Arif Oğuz (DŞ ‘83), Atilla Kılıçaslan (DŞ ‘84), Kutluk Uslu 

(DŞ ‘85) eşi Beril ve oğlu, Evrim Ay 
(DŞ ‘93) ve arkadaşı Esmeralda ve 
Özlem Mutlu Özkan (DŞ 2001) ile eşi 
toplantıya katıldılar.  
 
Bir hafta önce İstanbul’da pilav 
günümüzü kutlamıştık. Derneğimizin 
pilav günü için yaptırdığı t-shirtlerden 
bolca alarak bavula yüklemiştim. Gelen 
erkeklerimiz siyah üzerine yeşil armalı 
olanları, kızlarımız ise beyaz üzerine 

yeşil armalı tişörtleri kapışarak giydiler. Bir anda Darüşşafakanın yeşil-siyah 



renkleri ile ortam bambaşka bir hava kazandı. Herkes heyecanla bir biri ile 
konuşuyor, okuldan, anılarından bahsediyordu.  

Oldukça geniş bir alanı kaplayan mutfak 
en hareketli yerlerden biriydi. Zengin 
büfenin olduğu alanda icecekler açılıyor, 
tabaklara köfteler, pilavlar, börekler 
sıralanıyordu. Tabağını kapan bahçede 
sohbete devam ediyor, yemegini 
süpürenler tatlı ve meyve sergilerinde 
hoşuna gideni tadıyordu.    
 
 

Toplantının onur konuğu Çetin Okçuoğlu (DŞ ‘61), eşi Judy, kızları Ayla ve 
Selen, damadı Jim bizler derin muhabbete daldığı bir anda  kapıdan göründüler. 
Birden etrafları sarıldı. Toplantının ev sahibi Bülent Özdoğan ve katılanların 
önemli bir kısmı onun verdiği bursla ABD’de üniversite tahsilini yapmış, 
başarılı Darüşşafaka mezunlarıydı. 
 
Çetin Okçuoğlu Lise II de  aldığı AFS bursu ile lise son sınıfı ABD’de 
okuduktan sonra Robert Kolej Yüksek Okulu’nda mühendislik tahsili yapmış, 
daha sonra göç ettiği ABD’de kurduğu GEOTECH adlı zemin etüdü yapan 
şirketi ile başarılı bir iş hayatı sürdürmüş, bir çok büyük ve tanınmış binanın 
temel tasarımı ve denetlemesini yapmıştı. 
 
Kurdugu "Okcuoglu Scholarship Foundation" ile her yıl Darüşşafaka son 
sınıftan seçtiği bir öğrenci olmak üzere, toplam dokuz Darüşşafakalı öğrenciyi 
getirip, karşılıksız olarak, Drexel Üniversitesi’nde Mühendislik okutmuştu.  
  
Çetin Okçuoğlu bursu ile Drexel Üniversitesinde okuyan  Darüşşafakalılar 
şunlardır: Hasan Karataş DŞ '81, Bülent Özdoğan DŞ '82, Arif Oğuz DŞ '83, 
Atilla Kılıçarslan DŞ '84, Kutluk Uslu DŞ '85, Sertaç Çakım DŞ '86, Ayhan 
Ulusoy DŞ ‘87, Akif Arsoy DŞ ’89, Asaf Sofu DŞ '89. 

 
Darüşşafaka Cemiyeti de yetiştiği yuvaya 
ve Darüşşafakalılara gösterdiği bu 
kadirbilirliği takdir ederek aldığı kararla, 
Çetin Okçuoğlu’na şükran plaketi ve 
takdir beratı verilmesine, ABD’de 
düzenlenecek Darüşşafaka USA 
toplantısında Yönetim Kurulu adına  
Başkan Vekili Davut Ökütçü tarafından 
törenle Çetin Okçuoğlu’na takdimine 
karar vermişti.  



Toplantıda bulunan en eski (1951) 
ve en yeni (2001) olmak üzere 
okulumuzun 50 yılını temsil eden 
farklı sınıflardan ağabey ve 
kardeşlerimin huzurunda 
şükranlarımızı ifade eden kısa bir 
konuşmanın ardından plaket ve 
sertifikayı Çetin ağabeye takdim 
ederken başta kızları olmak üzere 
herkesin duygu dolu bakışları altında 
bravo sesleri ve alkışları ortalığı 

inletiyordu. Çetin ağabeyimiz ise gecikmiş de olsa yaptıklarını takdir eden bu 
armağanları her zamanki alçak günüllü tavrı ile teşekkür ederek alıyordu. 

 
Toplantının bir başka ilginç notu da Mehmet 
Erişkin’in yıllar boyu anı olarak sakladığı 
izci borazanlarına takılan flamayı 
Darüşşafaka Müzesi’nde yerini almak üzere 
teslim etmesiydi. Daha önce de Mehmet 
Erişkin Darüşşafakalılar Cemiyeti’nın 
“Darüşşafaka, Türkiyede İlk Halk Mektebi” 
1948 basımı kitabını kütüphanemizde yerini 
almak üzere teslim etmişti. Simdi sıra zengin 

“Yıllıklar” kolleksiyonunda.. Bakalım onlardan ne zaman vaz geçebilecek.... 
 
Washington’daki toplantım nedeniyle Ülkü Ülgür ağabeyimi de yanıma alarak 
toplantıdan akşamüstü 18:00 civarında ayrılırken, muhabbet koyulaşarak devam 
ediyordu. 
 
Darüşşafaka’nın yaşamlarına yaptığı katkıyı unutmayarak günü geldiğinde 
yuvası için “güzel bir şey” yapmayı içinde hissederek yapan Ülkü Ülgür ve 
Çetin Okçuoğlu ağabeylerime bu örnek davranışları için, bize ikinci kere evini 
açan ev sahibi Bülent Özdoğan (DŞ ‘82) ve sevgili eşi Dr.Anita Miedziak’a, 
organizayonu başarıyla yapan Mehmet Erişkin ve Mustafa Karaçar’a, katılımları 
ile bu anlamlı günde aramızda bulunan, bulunmak isteyip de ancak gönülleri ile 
bize katılabilen tüm Darüşşafakalılara teşekkür ederim. 
 
Gelecek “Daçka-USA” toplantısında buluşmak üzere... 
 
Sevgi ve Saygılarımla, 
Davut Ökütçü 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili    



 
 
Toplantıdan diger enstantaneler: 
 

 
 



 
 

 



 
 

 


