weekend gündem
Yetenekli Öğrencilere
İyi Eğitim Fırsatı
Yetenekli gençleri yetiştiren, Türkiye’nin
en saygın ve en iyi eğitim kurumları
arasında yer alan Darüşşafaka Eğitim
Kurumları, kurulduğu günden bu yana
babası hayatta olmayan ve maddi olanakları yetersiz ilköğretim üçüncü sınıf
öğrencileri arasında yapılan sınavla
öğrenci kabul ediyor. 2009-2010 Eğitim
Öğretim yılında Türkiye genelinde 70
farklı ilden 843 öğrenciye yuva olan
Darüşşafaka’da, bu öğrencilerin yüzde
49’unu İstanbul’dan, yüzde 51’ini ise
Anadolu’dan gelenler oluşturuyor

Son bir yılda Darüşşafaka olarak
birçok başarılı projeye imza attınız.
En önemlilerinden bahseder misiniz?

SİZ OKURSANIZ

Onlar da
Okur!
Cosmopolitan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden esinlenerek son derece etkili bir sosyal
sorumluluk projesine imza atıyor. Dergimizin Mart ayındaki satış gelirinin yüzde 15’i babası olmayan
genç kızların eğitimi için Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na bağışlanacak.
Özge Zeki

■ Eğitim alanındaki ilk sivil toplum hareketi sayılan Darüşşafaka Cemiyeti, çocukların eğitim ve öğretimine yardımcı olmak
üzere 1863’te kurulmuş. Türkiye’nin en
köklü sivil toplum kuruluşlarından biri
olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu
günden bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, ailelerinin maddi olanaksızlıkları
nedeniyle iyi eğitim fırsatı bulamayan ve
babası hayatta olmayan öğrencilere tam
burslu ve yatılı eğitim veriyor.
Bu ay dergimiz Cosmopolitan da Da-
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rüşşafaka ile önemli bir sosyal sorumluluk
projesini hayata geçiriyor. Bu kapsamda
Mart ayı boyunca okuduğunuz her Cosmopolitan, Darüşşafaka kızlarının eğitimine
katkı sağlayacak. “Siz Okursanız Onlar da
Okur” sloganıyla yola çıkan projenin detaylarını Darüşşafaka Eğitim Kurumları
Genel Müdürü Nilgün Akalın’a sorduk.
Dergimizle yaptığınız bu işbirliğini
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Okulumuz için proje bazlı çalışıyoruz. Zaten Darüşşafaka’nın varoluş sebebi de pro-

je ve toplumsal sorumluluklar üzerine kurulu. Kurulduğu ilk yıllarda daha çok para
ve kurban bağışlarıyla yaşamını sürdürürken şimdi toplumsal sorumluluk bilinciyle
beraber ve şirketlerin projelere katılmasıyla proje üretir ve uygular hale geldi. Son üç
yıldır özellikle medya kuruluşları, bankalar ve özel şirketlerle birçok özel proje yapıyoruz. Ancak Cosmopolitan’la yaptığımız çalışmada kız öğrencilerle ilgili pozitif
bir ayrımcılık yaptık: Bu güzel proje, daha
çok kız öğrencilerimize katkı sağlamak
için oluşturuldu.

olan güvenlerini kazanmaları bekleniyordu. Ancak bunun ötesine geçildi, müzikal
sergilendikçe beğeni aldı. Çocuklar üçüncü oyunlarının gelirini mezun abla ve ağaBizim iki yönlü çalışmamız var: Eğitim,
beylerinin üniversite eğitimlerine katkıda
öğretim ile çocuklara yönelik yaptığımız
bulunmak için Darüşşafakalı Mezunlar
çalışmalar ve bir de çocukların yaşamlarıDerneği’ne bağışladılar. Ardından İş Sanat
nı sürdürüp iyi eğitim almalarını sağlamak
oyunu çok beğendi ve oyun onların sanat
için yaptığımız çeşitli işbirlikleri, projeprogramına da alındı. İki kez İş Sanat’ta
ler. Bunlardan en önemlisi İş Bankası’yla
sahnelendi ve son oyundan üç hafta kayaptığımız “81 ilde, 81 öğrenci” çalışmadar önce Haiti depremi oldu, çocuklar bu
mız. Proje kapsamında İş Bankası 10 yıl
depremden etkilendikleri için son oyunun
boyunca 81 ilden 81 öğrenciyi okutuyor.
gelirini Haitili depremzedelere hediye
Yani on yıl boyunca her yıl aldığımız 120
ettiler. Bu aktiviteler sonucunda gördük
öğrenciden 81’inin giderlerini İş Bankası
ki çocuklarımızda çok ciddi anlamda bir
sağlayacak, bu çok önemli. JP Morgan ile
toplumsal sorumluluk bi“Hayat Boyu Öğrenen Öğlinci oluştu. Bunun yanı
retmenler” projemiz var. Bu
sıra eğitimlerinin dışında
projede öğretmenlerimizin
“Çırak
tüm öğrencilerimizin en az
yurtiçi ve yurtdışında alaMektebi”nden
bir enstrüman çalmalarını,
cakları eğitimlerin giderleDarüşşafaka’ya
spor yapmalarını ve bir dili
rini JP Morgan karşılıyor.
Darüşşafaka’nın kuruBunlar yapılırken bir tarafçok iyi bilmelerini sağlıyoluşunda başlangıçta
amaç Kapalıçarşı ve
tan da biz 21. yüzyıla birey
ruz. Çünkü bunlar üniverçevresinde çalışan
yetiştirmeye
çalışıyoruz.
site eğitiminin dışında bir
çırakların okutulmasıydı.
Sadece okuyan-yazan değil
kişinin gelecekte yaşamda
Beyazıt’taki eski Valide
yaşamla baş edebilen, probfark yaratacağı alanlarMektebi binası onarılarak derslere başlandı.
lemleri çözebilen bireyler
dır. Artık herkes ortalaOkul tek derslikte
olmaları için uğraşıyoruz.
ma bir üniversite bitiriyor.
faaliyet gösteriyordu.
Öğrencilerin hem toplumAma biz şunu biliyoruz ki
Derslere gelenlere kisal sorumluluk bilinçlerinin
Darüşşafaka’da alınan eğitaplar ile her türlü ders
aracını cemiyet sağlıyor,
hem de yaşam becerilerinin
timin sonunda ortalama,
ders verenler para
gelişmesi için sürekli aktivivasat bir birey değil, bir lialmıyordu. Türkiye’de ilk
teler yapıyoruz. Üç yıl önce
der yetişir.
halk okulu sayılan bu
120 çocuğun içinde olduğu
“çırak mektebi” eğitime
1873’e kadar devam
Oliver müzikali projesi başOkula giriş için gerekli
etti. O tarihte bugünkü
ladı. Başlangıçta çocuklaolan şartlar neler?
anlamda Darüşşafaka
rın tiyatroyu tanımaları ve
Darüşşafaka
kurulduğu
kurulmuş oldu.
sahneye çıkarak kendilerine
günden bu yana sınavla öğ-

“Eğitim dışında öğrencilerimizin en az bir enstrüman çalmalarını,
spor yapmalarını ve bir dili çok iyi bilmelerini sağlıyoruz. Çünkü
bunlar üniversite eğitiminin yanı sıra bir kişinin gelecekte fark
yaratacağı alanlardır. Artık günümüzde herkes ortalama bir
üniversite bitiriyor.”

“Eğitime Gereken
Önem Verilmeli”
Darüşşafaka Eğitim
Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın,
Türkiye’deki eğitim
sistemini şöyle değerlendiriyor:
Kaynaklar eğitimde çok doğru
kullanılmıyor. Eğitimde çok ciddi
giderlerimiz var ama çıktılara
baktığımız zaman, oranlar doğru
orantılı değil. Yani giderlerimizle
mezunlarımızın kalitesi doğru
orantılı değil. Onun için de eğitimin artık çok doğru planlanması
gerekiyor. Eğitimin bütün aşamalarının çok iyi araştırılması
ve çok emek sarf edilmesi gerekiyor. Darüşşafaka’da çocuklar
yatılı olduğu için biz yedi gün,
24 saat hizmet veriyoruz. Hafta
sonu çocuklarımızla beraber
bir sürü etkinlik yapıyoruz.
Onları sinemalara, tiyatrolara
götürüyoruz. Öğretmenlerimiz
gece 22:00’ye kadar öğrencilerimizle beraber etüd odalarında
çalışırlar. Onun için buradaki
öğretmenler eğitime kendilerini
adarlar. Eğer tüm okullar böyle
çalışırsa toplumumuzdaki yeni
mezunlarımızın kalitesi de yükselecektir. Bu, bir döngü. Darüşşafaka yüzyıllardır eğitimde lider
olmuş, umarım bu konuda da
lider oluruz ve ülkemizin önünü
açarız diye düşünüyorum.
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Haiti’ye Destek
Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencileri tarafından 400
saatlik çalışma ile 120 öğrencinin sahnede ve sahne arkasında
görev aldığı Oliver Müzikali’nin
dördüncüsü Haiti yararına sosyal
sorumluluk bilinciyle seyirciyle
buluştu. Darüşşafaka Eğitim
Kurumları öğrencisi Gözde Tutku
Turgut’un başkanlığını yaptığı Öğrenci Konseyi’nin alt grubu olan
Toplumsal Sorumluluk Komitesi
geçtiğimiz günlerde meydana
gelen Haiti depreminde mağdur
olan çocuklara sosyal sorumluluk
bilinciyle el uzatmak için bir çalışma yaptı. Darüşşafaka Öğrenci
Konseyi tarafından 2009-2010
ders yılında, müzikalden elde
edilen gelirin tümü Haitili depremzedelere bağışlandı.

Öğrencilerin Tüm
İhtiyaçları Karşılanıyor
Tüm ihtiyaçları Darüşşafaka
Cemiyeti tarafından karşılanan öğrenciler, Anadolu Lisesi
statüsündeki Darüşşafaka
Eğitim Kurumları’nda ilköğretim 4. sınıftan liseyi bitirinceye
kadar İngilizce eğitim görüyorlar.
Darüşşafaka’da öğrencilerin
giyim, barınma, yemek, kitap,
sağlık gibi ihtiyaçları Darüşşafaka
Cemiyeti’ne gönül veren yardımsever yurttaşların bağışlarıyla
karşılanıyor ve öğrencilere her ay
belli bir miktar harçlık da veriliyor.
Ayrıca, Darüşşafaka Eğitim
Kurumları’ndan mezun olan öğrencilerin üniversite eğitimlerinde
Darüşşafaka Cemiyeti, öğrencilere burs vermeyi sürdürüyor.

Darüşşafaka
Bağışlarınızla Güçleniyor
Darüşşafaka’nın geleneksel
bağışçıları vasiyet bağışçıları
olup, geçmiş birikimlerini gelecek
nesillere bırakmak isteyen, eğitime karşı hassasiyeti büyük olan
hayırseverler. Bu kişiler 147 yıldır
mal varlıklarını kuruma bırakıyorlar. Çeşitli nakit bağışlar ise
www.darussafaka.org adlı web
sitesinde online bağış mönüsü
üzerinden ve Darüşşafaka’nın
anlaşmalı bankalardaki 1863
numaralı hesaplarına yapılabiliyor. Kredi kartı ile aylık düzenli
ödeme talimatı yine bankalar
üzerinden ve www.darussafaka.
org sitesinde bulunan form ile yapılabiliyor. “Darüşşafaka Velilerini
Arıyor” programı kapsamında ise
bir öğrencinin yıllık eğitim masrafı
10.000 TL olarak kabul ediliyor.
Kişisel ya da kurumsal olarak
bir çocuğun bir yıllık eğitiminin
giderini karşılayan bağışçılara
Veli Sertifikası veriliyor.
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renci alır. Önce sınav şekli bilgiye dayalıydı son üç yıldır eğitimde fırsat eşitliği için
sınav şeklimizi değiştirdik. Her çocuğun
eşit ortamda değerlendirilmesi için daha
çok yetenek ve yaratıcılığa dayalı bir sınav
şekli oluşturuldu. Bu değişimin sonucunda Anadolu’dan gelen öğrencilerimizin sayısı hızla arttı. Çünkü Anadolu’da iyi eğitimin ulaşamadığı bölgeler var ve bu yüzden
çocuk yetenekli olmasına rağmen sınavı
kazanamıyordu. Fırsat eşitliğini sağladığımızı düşünüyorum, Anadolu’dan gelenler
geçen yıllarda yüzde 30 oranındaydı, bu yıl
ise oran yüzde 70’lere çıktı. Her yıl ilkokul
üçüncü sınıfa giden, babası hayatta olmayan ve maddi durumu kötü olanlar bize

müracaat eder. Yani öğrenciler dördüncü
sınıftan lise sona kadar dokuz yıl bizde
okuyor. Dokuz yılın sonunda üniversiteyi
kazanan öğrencilerimize de üniversite hayatları boyunca burs veriyoruz. Darüşşafaka büyük bir aile, bu aile sürekli olarak
birbirini destekliyor. Çocuklar üniversiteyi
bitirip hayata atıldıktan sonra da onlardan
bizleri desteklemelerini bekliyoruz. Bu
çark sürekli dönüyor. 1863 yılından beri
yaşayan bir eğitim kurumu Darüşşafaka;
hiçbir dönemde zigzag çizmemiş, sürekli
gelişerek ve başarıyla büyüyor.
■

Mart ayı boyunca okuduğunuz her
Cosmopolitan, Darüşşafaka kızlarının
eğitimlerine destek olacak. “Siz
Okursanız Onlar da Okur” gibi çarpıcı bir
sloganla yola çıkan projeye dergi alarak
siz de katkıda bulunabilirsiniz.
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