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İşte Darüşşafaka’nın yeni yıldızları
SELİM BİRTEM: “ Darüşşafaka’ya destek olmak istiyorum”
Darüşşafaka sınavının üçüncüsü Selim Birtem, aramıza Bursa’dan katılıyor. Sınava katılım oranı yüksek olduğu için kazanamayacağını düşünmüş, kazandığının
haberini alınca kendi deyimiyle mutluluktan evi yıkmış: “Birçok öğrencinin katıldığı
bir sınavda başarılı olacağıma ihtimal vermiyordum. Haberi alınca önce annemle
paylaştım, sonra da sevincimle evi yıktım. Annem olmasaydı bu sınava girmeyecektim. Onun bana verdiği güvenle sınava girdim ve başardım. Ona minnettarım.”
Selim’in en büyük amacı ise ileride Darüşşafaka destekçilerinden biri olmak.
Ona göre bunun aksini düşünmek mümkün değil: “Burada iyi bir eğitim alacağım
ve seçtiğim alanda başarılı olacağım. Ama benim için en önemlisi gelecekte
Darüşşafaka için çalışmak. Çünkü Darüşşafaka bağışçıları sayesinde ben ve
benim gibi yüzlerce arkadaşım burada. Ben de bunun devam etmesi için çalışacağım ve Darüşşafaka’nın destekçisi olacağım.” n
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DOĞUŞ ÇAKIR: “Bilim insanı olmak istiyorum”

CAHİDE KAYA: “Savcı olmak istiyorum”

Darüşşafaka sınavının bu yılki birincisi İstanbul’dan Doğuş Çakır oldu. Aslen Çankırılı olan Doğuş, Darüşşafaka’nın sınavından televizyon reklamları sayesinde haberdar oluyor. Sınava girme konusunda en büyük desteği ise annesinden
görüyor: “Annem, Darüşşafaka’da eğitim almamı çok istedi. Beni sınava hazırlaması için öğretmenimle konuştu ve
böylece öğretmenim de bana yardımcı olmaya başladı.” Darüşşafaka’da okumayı çok istediğini ve bu nedenle sınavda
çok heyecanlandığını kaydeden Doğuş, “Sınav sonuçları açıklandığında okuldaydım. Annem geldi ve kazandığımı iletti.
Çok mutlu oldum ama okulda olduğum için sevincimi bağırarak yaşayamadım. Birinci olduğuma inanamadım” diyor.
Darüşşafaka’ya ilk adımını attığında çok heyecanlandığını belirten Doğuş, “Çünkü iyi bir okul olduğunu biliyordum ve
buraya ait olmak güzel bir duyguydu. Oryantasyonda her şey güzeldi. Gezilere gittik, kampüsü öğrendik. Kardeşim de o
hafta boyunca benimle kaldı. O da burayı çok sevdi, seneye o da sınava girecek” diye konuşuyor.
Darüşşafaka’da adaptasyon sorunu yaşamadığını ileten Doğuş, “Çünkü burada hep iyi insanlar var. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Yanlış yapıldığında birbirini uyarıyor. Eski okulumdan çok farklı...” diye anlatıyor.
Gelecekte bir bilim insanı olmak isteyen Doğuş, “Matematik ve fen derslerini çok severim. Bir de basketbolu...
Darüşşafaka gibi kendi basketbol takımı olan bir okulda okumak benim için büyük bir şans oldu. Zaten gelir gelmez
basketbol kulübüne üye oldum. Bir de astronomi ve satranç kulübüne yazıldım” diyerek duygularını ifade ediyor. n

Darüşşafaka sınavının bu yılki ikincisi Cahide Kaya, Kütahya Tavşanlı’da ikamet
ediyor. O, bir Darüşşafakalının kardeşi... Ablası Beyza Kaya, beş yıldır Darüşşafaka’da eğitim görüyor. İlk günden beri Darüşşafaka’da okumanın hayalini kurduğunu söylüyor ve ekliyor: “En büyük korkum, sınavı kazanamamaktı.”
Sınavı ikincilikle kazandığını öğrendiğinde hüzün, mutluluk, sevinç gibi duyguların hepsini aynı anda hissettiğini kaydeden Cahide, oryantasyon sürecini
şöyle aktarıyor: “İlk iki gün anneler burada olduğu için güzeldi. Ayrılırken üzüldüm tabii... Ama sonra pikniğe gittik, çok eğlendim. İş Bankası’nın etkinliği de
çok güzeldi. Dans ettik, oyunlar oynadık. Artık iyice alıştım, çünkü burada her
şey çok güzel, çok etkileyici. Daha önce böyle güzel şeyler görmedim ben...”
Gelecekte savcı olmayı hedefleyen Cahide, “Bir de Darüşşafaka ve onun gibi
kurumları destekleyen yardımsever bir insan olmak istiyorum” diyor. Bu dönem
spor alanında voleybol ve yüzme branşlarını, müzik alanında ise gitar dersi almayı
seçtiğini söyleyen Cahide, gitarla ilk kez Darüşşafaka’da tanıştığını belirtiyor. n

M. Talha Çamaş

Yönetim Kurulu Başkanı
Darüşşafaka Cemiyeti

Darüşşafaka’nın toplumla buluşma pencerelerinden
biri olarak gördüğümüz Darüşşafaka dergisinin 11.
sayısını yeni bir formatta sizlerle buluşturuyoruz.
Bildiğiniz gibi 2015 yılında kamuoyuna “Bazı harcamalar olmasa da olur ama eğitim olmazsa olmaz”
diye seslendik. Cemiyet yönetimi olarak bizler de
tüm harcama kalemlerimize bu bakış açısıyla yaklaştık. Çocuklarımızın “kaliteli bir eğitimle” geleceğe
hazırlanması amacıyla Cemiyetimize emanet edilen
her kuruş bağışın, bu amaca hizmet etmesi için “olmasa da olur”larımızı belirledik. Bu noktada dergimizi
de daha düşük maliyetli bir hale getirdik. Çünkü bizlerin, ilk maaşıyla bağış yapan öğretmene, harçlığını
bağışlayan öğrenciye, emekli maaşından artırdığını
“çocuklarımız okusun” diye bağışlayan bu ülkenin
yüce gönüllü insanlarına borcu var. Biliyoruz ki bu
borcu sadece yetiştirdiğimiz araştıran, sorgulayan,
evrensel ilkeleri benimsemiş, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür”
gençlerle ödeyebiliriz.
Bu yıl da Darüşşafaka’da okuma hakkını kazanan yeni

öğrencilerimizin ve velilerimizin Darüşşafaka’daki
hayata alışmaları için bir haftalık uyum programı düzenledik. Programa, 130 yeni öğrencimiz ve 300’e
yakın velisi katıldı. Birlikte öğrenci evlerinde yaşayıp,
yemekhanemizi kullandılar, kampüsümüzü tanıyıp,
gezilere gittiler, partilere katılıp, okul yönetimini, akademik ve idari kadroyu tanıdılar. Ardından velilerimiz,
gözleri arkada kalmadan çocuklarını “şefkat yuvası”nda bırakarak, evlerine döndü. 37 ilimizden geldi,
130 çocuğumuz.... Van’dan, Ardahan’dan, Şırnak’tan,
Kütahya’dan, Manisa’dan, Aydın’dan, Hatay’dan, Adana’dan, Ankara’dan, Karaman’dan, Trabzon’dan, Samsun’dan, Karabük’ten... Kimi annesiyle, kimi babasıyla,
kimi dedesiyle kimi de Afyon’dan gelen Hasret Karakaya gibi öğretmeni ve anneannesiyle Darüşşafaka’daki ilk günlerini geçirdi. Dergimizin bu sayısında
sözü onlara bıraktık.
Her yıl okulumuza 120 yeni öğrenci kabul ediyorduk.
Bu yıl ise 130 öğrenci aldık. Bunu da Şenesenevler
Rezidans bağışçımız Sayın Halidun Tınaztepe’ye
borçluyuz. Darüşşafaka’ya alınacak 10 öğrencinin

dokuz yıllık tüm giderlerini üstlenen değerli bağışçımız
Halidun Bey’e “eğitimde fırsat eşitliğini” daha fazla
çocuğa ulaştırma olanağını bize tanıdığı için bir kez
daha şükranlarımızı sunuyoruz. Halidun Bey’in bağışıyla
Darüşşafaka’ya 121. sırada giren Ahmet Yasir
Destebaşı’nın öyküsünü de dergimizde okuyabilirsiniz.
Bu toprakların yetiştirdiği ve başarılarıyla dünya gündemine oturmuş her insan toplumumuz için gurur vesilesidir. Hele Darüşşafaka’dan yetişmişse... Çünkü bilir
ki bu başarıda kendisinin de payı var. Ülkemize yıllarca
hizmet etmiş Darüşşafakalı iki ismin yaşam öyküsünü
sizlerle buluşturuyoruz. İlki 1979 yılında IMF tarafından
Birleşmiş Milletler aracılığıyla Zaire’ye (Kongo Cumhuriyeti) Maliye Bakanı olarak atanan ilk Türk diplomat olan
ve bürokrasinin kilometre taşlarından kabul edilen, merhum İsmail Hakkı Batuk, diğeri de Darüşşafakalı ilk kadın
büyükelçimiz Nesrin Bayazıt...
Darüşşafaka’ya ilişkin daha pek çok haberin yer aldığı
dergimizi, yeni formatıyla da beğeneceğinizi umuyorum.
Saygılarımla
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Darüşşafakalılar yeni
yuvalarında...

Kurulduğu günden beri sınavla öğrenci
kabul eden Darüşşafaka Eğitim Kurumları,
24 Ağustos’ta yeni öğrencileriyle buluştu.
Türkiye’nin dört bir yanından gelip
Darüşşafaka ailesine katılan 130 yeni öğrenci
ve velileriyle okuldaki ilk günlerini konuştuk.

HABER: HATİCE TUNÇ - BAHAR PAYKOÇ
FOTOĞRAF: GÖKHAN DEĞIRMENCI
Darüşşafaka’nın 31 Mayıs’ta 21 ilde yapılan sınavını kazanan,
sağlık kontrolü ve mali durum araştırmasını geçerek Darüşşafaka
ailesine katılan 130 öğrenci ve velileri için 23-31 Ağustos tarihleri
arasında oryantasyon programı düzenlendi.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 130 öğrenci ve velileri, sabahın erken saatlerinde ellerinde valizleriyle Darüşşafaka’ya giriş
yaptı. “Öğrenci Evleri”ne yerleşen yeni Darüşşafakalılar ve velileri,
kahvaltılarını yapıp zaman kaybetmeden kayıt işlemlerine girişti.
Heyecanlı ve meraklı bekleyişin ardından yeni Darüşşafakalıların
okulu ve birbirlerini tanıma süreci başladı. Öyle ki, öğle yemeğinde yeni dostluklar kurulmuştu bile... Ortak noktalar arttıkça
ilişkilerinin de güçlendiğini birbirlerine sevgiyle sarılmalarından
anlıyorsunuz. Saatler ilerledikçe, üst sınıflardaki abla ve ağabeyleriyle de tanışıp kaynaşmaya başlayan Darüşşafakalılar, akşam
düzenlenen şişme oyuncaklar partisinde doyasıya eğlendi. Yeni
bir sayfa açtıkları hayatlarını hem Daçkalılar’dan hem de velilerinden dinledik.
Enes Yanık: “Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum”
Kayıt formu doldururken tanıştığımız Filiz Şeftalidalı, oğlu Enes
Yanık’ı Darüşşafaka sınavına öğretmeni ve okul müdürünün
yönlendirdiğini belirtiyor. Enes’in sınıf öğretmeninin yardımıyla

Enes

Melisa
sınava hazırlandığını kaydeden Filiz Hanım hazırlık sürecini şöyle
anlatıyor: “Enes’e Darüşşafaka sınavına hazırlandığını söylemedik. Öğretmeni yatılı bir okulun sınavına hazırlandığını onunla
paylaştığımızda soruları doğru cevaplayamayacağıyla ilgili endişelerini benimle paylaştı. Enes’e onu bir yarışmaya hazırladığımızı
söyledik. Bu durum onu fazlasıyla heyecanlandırdı ve derslerine
yoğun bir tempoyla çalıştı. Darüşşafaka sınavına hazırlandığını ve
o sınavı kazandığını buraya geldiğimizde öğrendi. Enes’ten aldığım tepkiyse beni bir hayli şaşırttı: ‘Eğer bilseydim daha çok çalışırdım’ diyor.” Filiz Hanım, bu ayrılığın zor bir süreç olacağını ama
Enes’in Darüşşafakalı olmasının onu fazlasıyla gururlandırdığını
vurguluyor. Enes’in ise hedefi şimdiden belli: “Bilgisayar mühendisi olmak...”
Melisa Orduhan: “Uçak mühendisi olmak istiyorum”
Darüşşafaka’ya geldiği ilk andan itibaren geleceğe daha umutlu
bakmaya başladığını kaydeden Melisa Orduhan, “Uçak mühendisi
olmak istiyorum. Çünkü uçakları çok seviyorum” diyor. Okulu çok
sevdiğini söyleyen Melisa’nın annesi Firdevs Orduhan da kızıyla aynı fikirde: “Burası çok güzel bir yer. Kızımı emin ellere teslim
ediyorum. Melisa, Darüşşafaka’da olduğu için gözüm arkada değil.
Onunla gurur duyuyorum” diye konuşuyor.

Berke

Berke Demirel: “Astronot olmak istiyorum”
Öğrenci evlerinde karşılaştığımız Berke Demirel, Darüşşafaka ailesine İzmir’den katılıyor. “Astronot olmak istiyorum, çünkü uzayı
çok seviyorum. Okulumu daha şimdiden çok sevdim” diyerek duygularını paylaşan Berke’nin annesi Melek Demirel ise düşüncelerini
şu şekilde dile getiriyor: “Darüşşafakalı bir çocuğun annesi olmak
gurur verici. Bu yıl Darüşşafaka’dan yeğenim mezun oldu, buradaki
sistemi gayet iyi biliyoruz. Yeğenim Onur, ailemizin örnek öğrencisi.
Siyasal Bilimler Bölümü’nü ilk 50 öğrenci arasına girerek kazandı.
Türkiye şartlarında tek başına çocuk büyütmek çok zor ve ben bu
süreci birebir yaşayanlardanım. Çocuğumu emin ellere emanet ettiğime olan inancım tam.”
Sena Bağabakan: “Doktor olmak istiyorum”
Sena Bağabakan’la kendilerine gelen hediyelere bakarken konuşuyoruz. Sena’nın hedefleri büyük... “Darüşşafaka’da eğitimimi başarıyla
tamamlamak ve annemi mutlu etmek istiyorum. Bu yüzden doktor
olacağım” diyor. Okula geldiği ilk anları sorduğumuzdaysa üzüntü,
mutluluk ve heyecanı bir arada hissettiğini söylüyor. Kızının başarısıyla gururlanan Rukiye Bağabakan ise “Ayrılığa alışacağız. Çünkü
gerçekten çok güzel bir okulu kazandı” diyor.
Orhan Sezgin: “Ömür boyu mutluluk için değer”
İrem’in velisi öğretmen çocuğu olduğu için Darüşşafaka’yı yıllardır bilenlerden... Kendisiyle kayıt esnasında görüştüğümüz Orhan
Sezgin, “Eşim de öğretmendi ve kızımızın Darüşşafaka’da eğitim
almasını çok isterdi. İrem, sınavda 92. oldu, bu başarının mutluluğunu tarif etmem imkansız” diyor.
Muhammed Mehdi Duysak: “Büyük insan olmak istiyorum”
Heyecanlı gözlerle etrafı keşfederken dikkatimizi çeken Muhammed, “Darüşşafaka’ya geldiğim için çok mutluyum. Okulumu çok
merak ediyorum ve bir an önce gezmek istiyorum. Sınavı kazandığımda kendimle gurur duydum” diyor. Muhammed hedefini ise
şöyle anlatıyor: “Büyük insan olmak istiyorum.” Annesi Zübeyde

Sena
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Duysak ise Sakarya’dan oğlunun geleceği için buralara kadar
gelmiş: “O bir yerlere gelsin diye hasreti, özlemi göze alacağım.
Dayanmak çok zor olacak ama çocuğumun geleceği için bu sürece alışmak zorundayım. Darüşşafakalı bir çocuğun annesi olmak
onur verici...”
Nazlı Eren: “Doktor olmak istiyorum”
İnsanları iyileştirmek için doktor olmak istediğini söyleyen Nazlı Eren,
“Burayı ve arkadaşlarımı çok sevdim” diyor. Annesi Gamze Eren ise, “Çocuğumuzu güzel günler bekliyor” diyerek Nazlı’nın sözlerini destekliyor.
Darüşşafaka’da geleceğin modacıları
Sena Nur Demirkan ve Eylül Şahin, sağlık kontrolleri sırasında tanışmışlar ve çok iyi arkadaş olmuşlar. Sena Nur, “Darüşşafaka’ya
gelir gelmez aklıma hemen Eylül geldi. İlk gün kan aldırırken arkadaş
olduk ve çok iyi anlaştık. Doktor ya da modacı olmak istiyorum. Eylül’le modacı olmaya karar verdik” diyor. Kurulan bu güzel dostluğun
neticesinde aileler oldukça mutlu... Sena Nur’un velisi Sabiha Demirkan, “Oldukça gururluyum. Yatılı olması sebebiyle biraz buruğum ama
yaşadığım mutluluk tarif edilemez” diyor. Eylül Şahin ise, “Küçüklüğümden beri ünlü bir modacı olmak istiyorum. Sena Nur’la zevklerimiz uyuşuyor. Bu yüzden çok iyi anlaşıyoruz” diyerek Sena Nur’a olan
sevgisini paylaşıyor.

Halil Binboy: “Doktor olacağım”
Darüşşafaka sınavına Adana’da giren Halil Binboy, “Başta annemden ayrılacağım için sınavı kazanmak istemedim. Ancak annem ve
öğretmenlerim teşvik edince kazanmaya karar verdim. Başlarda
annemin korktuğunu hissettim ama Darüşşafaka’nın çok iyi bir okul
olduğunu anlayınca fikrini değiştirdi. Bugüne kadar hep okul birincisi
oldum. Öğretmenim Diler Yılmaz beni çok çalıştırdı ve bu sınavı onun
sayesinde kazandım” diyerek sınava giriş öyküsünü büyük bir heyecanla anlatıyor.
Gelecekte doktor olmak isteyen Halil, Darüşşafakalı olduğu için
hayallerine bir adım daha yaklaştığını belirtiyor. Darüşşafaka’da
çok değişik şeyler gördüğünü söyleyen Halil, “Gözlemevi, planetaryum, futbol sahası, basketbol sahası, yüzme havuzu, bisiklet
parkuru gibi alanları görünce burayı bitirdiğimde bir meslek sahibi
olacağıma emin oldum” diyor. Oryantasyon programına annesiyle
katılan Halil, “Annem de oryantasyon programını beğendi. Birlikte gezilere gittik. Örneğin; Miniatürk’ü, Akvaryum’u gördük” diye
anlatıyor. İş Bankası’nın düzenlediği etkinlikte çok eğlendiğini
belirten Halil, Darüşşafaka’nın bağışçılarına duyduğu minneti ise
şöyle özetliyor: “İş Bankası olmasaydı, bizler bu okulun öğrencisi
olamazdık. Bu değerli bağışçılar sayesinde buradayız. Bir hayırseverin bu sene yaptığı bağış sayesinde fazladan 10 öğrenci Darüşşafakalı oldu.”

Hasret Karakaya: “Burada İngilizceyi çok sevdim”
Darüşşafaka’yı kazanan 130 öğrenciden biri olan Hasret Karakaya
İsveç doğumlu. İki buçuk yaşındayken geldiği Afyon’un Başmakçı
ilçesinde anneannesi tarafından büyütülüyor. İlkokul öğretmeninin
desteğiyle 31 Mayıs’ta düzenlenen Darüşşafaka sınavına Denizli’de giriyor. Sınavı kazanmasıyla da yaşamını değiştiren eğitim yolculuğuna yine öğretmeninin yardımlarıyla başlıyor: “Eski okulumda
öğretmenim beni Darüşşafaka sınavına kaydetti. Zaten okul birincisiydim, öğretmenim beni çok çalıştırdı. Sınava Denizli’de girdim. 45
soruya 45 dakikalık süre verildi. Kazanamayacağım diye çok endişelendim ama tüm soruları yanıtladım. Hatta 10-15 dakika kadar fazla
zamanım bile kaldı. O sürede cevaplarımı kontrol etme fırsatım oldu.”
Sınavı kazandığını öğretmeninden öğrenen Hasret, oryantasyon
programına da öğretmeni ve anneannesi ile birlikte katılıyor. Darüşşafaka’yı çok beğendiğini kaydeden Hasret şöyle konuşuyor: “Öğretmenim de burayı çok beğenmiş. ‘Keşke ben senin yerinde olsam
da ben okusam’ diyor. Ben de tabii istemiyorum onun benim yerime
geçmesini. Çünkü böyle güzel yerde kendim okumak istiyorum.”
Darüşşafaka’daki ilk döneminde yüzme ve gitar kulüplerine üye olan
Hasret, geleceğe dair hedeflerini düşünmeye başlamış bile: “Önceden öğretmen olmak istiyordum. Buraya gelince fikrim değişti. Öğretmenlik hayalime devam mı etsem yoksa başka bir şey mi olsam
diye düşünüp duruyorum.” n

İrem

Eylül

Sena Nur

Muhammed

Sena Nur

Halil

Hasret
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Bürokrasinin
Darüşşafakalı üstadı...
HABER: DEMET EYI FOTOĞRAF: MELEK ALDEMIR

Türk bürokrasisinin kilometre taşlarından İsmail Hakkı Batuk, 1930
yılında Çatalca’da doğdu. Altı yaşında babasını, 14 yaşındayken
de annesini kaybetti. 1940 yılında girdiği Darüşşafaka’dan 1948
yılında mezun oldu. 1952’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’ni bitirdi. 1966’da Louvain Üniversitesi’nde (Belçika)
yüksek lisans yaptı. Maliye bürokrasisinin “Batuk üstadı”, ilk olarak
1952’de Ankara ve İstanbul Muvazzaf İtiraz Komisyonu Raportörü
olarak göreve başladı. Bunu, müfettiş muavinliği (1952-1956);
Maliye Müfettişliği (1956-1967); Gelirler Genel Müdürlüğü
Müşavirliği (1967-1968); Gelirler Genel Müdürlüğü Genel Müdür
Yardımcılığı (1968-1970) ve Gelirler Genel Müdürlüğü Müşavirliği
ve Baş Müşavirliği (1970-1971) izledi. Ardından da NATO
Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye ve Ekonomi Müşavirliği
(Brüksel -1971-1974); NATO Askeri ve Sivil Bütçe Komisyonları
Başkanlığı (1974-1977, bu göreve getirilen ilk Türk’tür);
Bakanlık Müşavirliği (1977-1978); HAZMİİT Genel Sekreterliği
(1978); Bakanlık Müşavirliği (1978); Maliye Bakanlığı Müsteşar
Yardımcılığı (1978- 1979) ve Bakanlık Müşavirliği (1979-1983)
görevlerinde bulundu. 1983’te Cumhurbaşkanı Maliye ve
Ekonomi Danışmanı olan Batuk’un bu görevleri arasında özellikle
biri dikkat çekiyor. 1979’da IMF, Birleşmiş Milletler aracılığıyla
şimdiki adı Kongo Demokratik Cumhuriyeti olan Zaire’ye Maliye
Bakanı olarak İsmail Hakkı Batuk’u atıyor. Böylelikle ilk kez bir
Türk, IMF’nin önerisiyle bir başka ülkenin Maliye Bakanlığı görevine
getiriliyor. Mayıs 1979’da Zaire Maliye Bakanı olarak göreve
başlayan Batuk’un unvanı, Bakanlar Kurulu Baş Ordinatörü’dür.
Yetki ve görevleri Maliye Bakanı’nın da üzerindedir. Öyle ki bütçeyi
hazırlıyor, harcamaları kontrol ediyor, hiçbir bakanlık belli miktar
üzerindeki harcamaları onun imzası olmadan yapamıyordu. Bu
görevi üç buçuk yıl yürüten Batuk’a ilişkin Merkez Bankası Eski
Başkanı Gazi Erçel, vefatının 12. yılında kaleme aldığı yazıda şu
görüşleri dile getiriyor: “Bir İstanbul beyefendisi idi. Tarzı yumuşak
ve fakat devleti hissettirecek incelikteydi.”
Darüşşafaka’nın yetiştirdiği bürokratlardan Zekeriya Yıldırım ise
İsmail Hakkı Batuk’a ilişkin duygularını şöyle ifade ediyor: “Batuk
üstadım hem meslek büyüğüm hem de Darüşşafakalı Ağabeyim
olarak benim için bir rol model olmuştur.”
1991 yılında vefat eden İsmail Hakkı Batuk’un tek çocuğu
Zeynep Necipoğlu da tabir-i caizse “babasının kızı”... Babasının
görevi nedeniyle beş yıllık ilkokul eğitimini İstanbul’dan Ankara’ya,
Brüksel’den Paris’e uzanan 11 okulda tamamlıyor. Bu nedenle
adaptasyon konusunda hiç sıkıntı çekmediğini belirten Necipoğlu,
“Beni şimdi Çin’e bırakın ya da Hindistan’a, hemen uyum sağlarım”
diyor. Ortaöğretimini yurt dışında tamamladıktan sonra eğitimine
Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden Necipoğlu, genç yaşta
evlenip, iki çocuk sahibi oluyor. Otuz yaşındayken çalışmaya
karar verince, babası tarafından Darüşşafaka mezunu Talha
Çamaş’ın yanına gönderiliyor. Daha sonra kendi işini kuruyor.
Kurucusu olduğu Elan Reklam Ajansı’nı 2001’de Fransa’nın önde
gelen reklam şirketi Altavia ile birleştiriyor. Türk-Fransız Ticaret
Derneği’nin 130 yıllık tarihinin ilk kadın başkanı olma özelliğini
taşıyan Altavia Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Necipoğlu
ile babası Darüşşafakalı İsmail Hakkı Batuk’u konuştuk.
Babanız, Darüşşafaka’ya nasıl başlıyor?
Altı yaşındayken babasını kaybetmiş. Ben tanıyamadım, ama
anlatılanlara göre babaannem çok ileri görüşlü bir kadınmış. O,
babamı Darüşşafaka sınavına sokuyor. Hatta onun ilginç bir hikayesi vardır: Sınavı kazananların listeleri açıklandığında babam
ilkin kazanamadığını sanmış, çünkü listenin ortalarına bakıyor,
üst sıralara bakmıyor. Halbuki Darüşşafaka’ya birincilikle girmiş.
Darüşşafaka’yı nasıl yad ederdi?
Mutlulukla... Tabii o yıllar dünyanın ve Türkiye’nin zor yılları imiş.
Bu zorluklardan Darüşşafaka da payına düşeni almış... Mesela
şeker bulunmazmış. Hoşaf verdiklerinde bayram ederlermiş.
Bezden top yapar, oynarlarmış... Bunlara rağmen hep çok mutlu
olduklarını söylerlerdi. Darüşşafaka, babam için çok özeldi. Onun
hayatının çok önemli bir parçasıydı. Bir kere Darüşşafaka’yı

“Darüşşafaka sadece bir okul değil, aile ve okulun birleştiği bir eğitim kurumudur. Sadece iyi
eğitim veren bir müessese değil, öğrencilerini hayata dolu dolu hazırlayan, öğrencisini olmak
istediği yere ulaştıran, iyi, başarılı ve yurtsever insan yetiştiren bir müessesedir. Mesela
babam, Türk Havayolları’nın dışında hiçbir havayoluyla uçmaz, bizlerin de uçmasına izin
vermezdi, devlet kazansın diye… Bu anlayışı babama Darüşşafaka verdi.”

sadece babası hayatta olmayan çocukların gittiği bir okul olarak
görmemek gerektiğini söylerdi. Zaman geçtikçe Darüşşafaka’da
yetişmiş, birbirinden değerli insanlar tanıdıkça onu daha iyi
anladım. Bu bir kültür, bir bakış açısı, bir vizyon… Darüşşafaka,
öğrencilerine vizyon veriyor. Darüşşafaka’dan boş adam çıktığını
ben görmedim. Hepsi bir şeydir. Babam hep, “Darüşşafakalı
olmak bir ayrıcalıktır” derdi. Hakikaten de öyle… Ben bu ayrıcalığı
her gün yaşadım. Bugün burada olmamın sebebi bile kesinlikle
Darüşşafaka’dır.
Darüşşafaka’nın pilav günlerine gider miydi?
Evet ... Babam ağırlıklı olarak yurt dışında görevliydi. Buna karşın
Türkiye’de olduğunda kaçırmazdı. Babam Darüşşafaka’dan hiç
kopmadı. 61 yıllık ömründe Darüşşafaka’nın anılmadığı ya da isminin geçmediği günü neredeyse hatırlamıyorum.
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Bir insan ve baba olarak İsmail Hakkı Batuk nasıl biriydi?
Her şeyden önce babama şükran borçluyum, çünkü çok ileri görüşlüydü, vizyonu çok genişti. Zaten hayatı da onu gösterdi, ki hep Türklerin
ilk defa olduğu görevlere geldi. Düşünün bundan 30 yılı aşkın bir süre
önce babam, Afrika’dan Fenerbahçe’ye futbolcu getirmeye çalışmıştı. Koyu Fenerbahçeliydi ve o yıllar Afrika’da görev yapıyordu. Hepimiz
çok garipsemiştik, çünkü Türkiye’de hiç Afrikalı futbolcu yoktu. Bizler
için bu, uzaydan adam getirmek gibi bir şeydi. Yine son yıllarda revaçta
olan kişisel gelişim kitaplarını babam, 20’li yaşlarında daha talebeyken o kısıtlı bütçesiyle edinip okumuştu ve bana okuturdu.
İsmail Hakkı Batuk’u en iyi hangi sözcükler ifade eder sizce?
Yakışıklı, çok iyi, akıllı, zeki ve ileri görüşlü...
Darüşşafaka sizin için ne ifade ediyor?
Bütün bunları insana verebilen yeri ifade ediyor. Bir kere babamın
ikinci yuvası... 6 yaşında babayı, 14 yaşında anneyi kaybettikten sonra ise babamın tek yuvası... Hakikaten dört dörtlük bir yuva ve aile...
Darüşşafaka sadece bir okul değil, aile ve okulun birleştiği bir eğitim
kurumudur. Sadece iyi eğitim veren bir müessese değil, öğrencilerini
hayata dolu dolu hazırlayan, öğrencisini olmak istediği yere ulaştıran,
iyi, başarılı ve yurtsever insan yetiştiren bir müessesedir. Mesela babam, Türk Havayolları’nın dışında hiçbir havayoluyla uçmaz, bizlerin de
uçmasına izin vermezdi, devlet kazansın diye…Bu anlayışı babama
Darüşşafaka verdi.
Babanız size neler kattı? Hayatınızı nasıl şekillendirdi?
Her şeyden önce kendime güvenmeyi öğretti. Bana hep, “İnsan önceliklerini koymalı ve ne istediğini bilmeli” derdi. Hayatım boyunca hep
önce ne istediğimi saptadım, sonra da hedefimi koydum. O nedenle
hedeflerime hep daha çabuk ulaştım.
Her zaman “Penceren mutlaka yurt dışına açık olsun. Pencereni açık
tut, hiçbir zaman olduğun yerde kalma, senin evin bütün dünya...” derdi. Kendisi de dünyanın her yerinden haberleri radyodan dinlerdi. Hayatım boyunca penceremi hep yurt dışına açık tuttum.
Babam, 61 yaşında vefat etti ve o tarihe kadar Darüşşafaka’dan
kopmadı. Ben, 30 yaşımda çalışmaya karar verdim. Babamın beni ilk
gönderdiği kişi Talha Çamaş’tır. Birkaç ay, Talha Bey’in yanında çalıştım, ardından kendi şirketimi kurdum ama Talha Bey, bana piyasayı
öğreten kişidir. Keza Zekeriya Yıldırım Bey de öyle… İş hayatımın zor
dönemlerinde çok desteğini görmüşümdür. Darüşşafakalılar birbirine
çok destek olur, bir Darüşşafakalının kızı olarak ben de bizzat bunu
yaşadım. Ben, babamın Darüşşafakalı olmasından gurur duyuyorum
ve bunu da her zaman söylerim.
Babanız Zaire’de görev yaptığı sırada siz de yanında mıydınız?
Hayır. Ben, 1977’de evlendim, Babam, Zaire’ye 80’lerde gitti. Orada
BM Maliye Bakanı görevini yürüttü. Annem de yanındaydı. O günkü
Afrika bugünden farklı değildi… Zor bir görevdi ve bir Türk’ün ilk kez
gittiği bir görevdi. Gurur duyulacak bir görev...
Babanız farklı görevlerde bulundu. Kariyerinde onu en fazla
mutlu eden görev sizce hangisiydi?
Maliye Müfettişliği… NATO’da Askeri ve Sivil Bütçe Komisyon Üyeliği
yaptı, sonradan başkan da seçildi. Mesela bu da hiçbir Türk’ün gelmediği görevlerden biridir. Ama Maliye Müfettişliği görevinin babamın
hayatında ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir Darüşşafaka

kültürü vardır: Doğru, dürüst, vatansever, vizyonu olan ve başarılı bir
nesil… Babam da özellikle Maliye Müfettişliği görevinde bu kültürü
sergileyebilmiştir.

“İSMAIL HAKKI BATUK’UN
KIZI OLMAK, BANA ÇOK
ŞEY KATTI. HAZIR ALIP
DEVAM ETMEK KOLAYDIR,
ÖNEMLI OLAN YOKTAN
VAR ETMEKTIR. DEĞER
ORADA... BÖYLE BIR
BABANIN KIZI OLMAK
BENCE BÜYÜK ŞEREF VE
BUNLAR, DARÜŞŞAFAKA
SAYESINDE OLDU.”

Bürokrat kızı olmak zor muydu?
Hiç değildi. Bir kere hayata çok iyi hazırlandım. İsmail Hakkı Batuk’un
kızı olmak, bana çok şey kattı. Hazır alıp devam etmek kolaydır, önemli
olan yoktan var etmektir. Değer orada... Böyle bir babanın kızı olmak
bence büyük şeref ve bunlar, Darüşşafaka sayesinde oldu. Hayatım
boyunca onlara layık olmaya çalıştım, ailemin bana verdiklerine birşeyler katmak, daha fazlasını yapmak için çalıştım. Bunda da başarılı
olduğumu düşünüyorum. n

DARÜŞŞAFAKA’NIN
YETIŞTIRDIĞI
BÜROKRATLARDAN
ZEKERIYA YILDIRIM,
İSMAIL HAKKI BATUK’A
ILIŞKIN DUYGULARINI
ŞÖYLE IFADE EDIYOR:
“BATUK ÜSTADIM HEM
MESLEK BÜYÜĞÜM HEM
DE DARÜŞŞAFAKALI
AĞABEYIM OLARAK
BENIM IÇIN BIR ROL
MODEL OLMUŞTUR.”
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“Diplomatlığın kapısını Darüşşafaka’da
aldığım köklü ve çağdaş eğitim açtı”
Darüşşafaka’ya kabul edilen ilk kız öğrenciler
arasında yer alan 1979 mezunu Nesrin Bayazıt
bugün, Türkiye’nin Gana Cumhuriyeti, Liberya
Cumhuriyeti ve Sierra Leone Cumhuriyeti
nezdinde Büyükelçisi... Bayazıt, bu göreviyle
aynı zamanda “Darüşşafaka mezunu ilk kadın
büyükelçi” oldu.

HABER: BAHAR PAYKOÇ
Ülkemizin, Gana Cumhuriyeti, Liberya Cumhuriyeti ve Sierra
Leone Cumhuriyeti nezdinde Büyükelçisi Nesrin Bayazıt bir
Darüşşafakalı… Darüşşafaka’nın kız öğrencileri ilk defa kabul
ettiği 1971 yılında Darüşşafaka’ya giren Nesrin Bayazıt, 1979’da
mezun oldu. Gazi Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 1983’te bitirdi. Avrupa Birliği Jean
Monnet Bursu’yla eğitim gördüğü Durham Üniversitesi’nden
Batı Avrupa’nın Ekonomik ve Siyasi Entegrasyonu alanında M.A.
derecesini aldı. 1984’te Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışmaya
başlayan Bayazıt, birçok görev üstlendi. Bu görevler arasında
yurt içinde kültür işleri, siyaset planlama, yurt dışı tanıtım; KıbrısYunanistan, Batı Avrupa, Kuzey Avrupa ve Baltık Ülkeleriyle Siyasi
İlişkiler Daire Başkanlıkları / Genel Müdürlük Yardımcılıklarında
Üçüncü Katiplik, Başkatiplik, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı,
Genel Müdür Yardımcı Vekilliği; yurt dışında ise Eski Yugoslavya
(Zagreb), İrlanda, Norveç, Belçika, Çin ve Avusturya’daki T.C.
Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve Daimi Temsilciliklerinde Muavin
Konsolos, İkinci Katip, Başkatip, Müsteşar, Birinci Müsteşar ve
Başkonsolosluk (Salzburg) bulunuyor. Darüşşafaka’nın eğitimle
değiştirdiği yaşam öykülerinden birinin başkahramanı olan
Nesrin Bayazıt, sorularımızı yanıtladı.
Darüşşafaka’ya giriş öykünüzü bize anlatır mısınız?
5 yaşında annemi, 11 yaşında da babamı kaybettim. Yakın tarihte kaybettiğim rahmetli teyzemin, Darüşşafaka hakkında bilgisi
varmış. Beni ve iki küçük kardeşimi himayesine alan babaannemi
ikna ederek Haziran 1971’de Ankara’da sınava girmemi sağladı.
Sınavı yedekten de olsa kazanıp, eylül ayında Darüşşafaka’ya
başladım. Rahmetli teyzem götürdü beni İstanbul’a... Okula teslim edilmeye gittiğimiz gün, veliler bizi bırakıp ayrıldıktan sonra
toplandığımız salonda, yabancı bir ortamda yalnız kalmanın ürküntüsüyle birbirimize baktığımızı hatırlıyorum.
Darüşşafaka yıllarınız nasıl geçti? En çok neleri hatırlıyor
ve özlüyorsunuz?
Darüşşafaka yıllarım, yani 1971-1979 arası ülkemizdeki çeşitli
sorunların giderek arttığı ve 1980 darbesini tetikleyen sınamaların yaşandığı bir döneme denk geldi. Türkiye’nin bu acılı döneminin Darüşşafaka’daki atmosferi de olumsuz etkilemesi tabiatıyla kaçınılmazdı.
İlk birkaç sene aslında alışma dönemiydi. Hem başka bir şehre
hem yatılı okul hayatına hem de ergenliğe girişe... 11-19 yaş
grubunun aynı çatı altında sınıflar ve yatakhaneler hariç bir
arada bulunmasının ve ortak mekanları paylaşmasının bizlere
başlangıçtan itibaren bir aidiyet duygusu kazandırdığını düşünüyorum. Ayrıca, yemekhane ve etüt masalarındaki düzenin
kişisel gelişimimize ve ağabey-abla-kardeş ilişkilerine yapıcı
katkılar sağladığına inanıyorum. Ben, daimi yatılılardandım.
Yani, hafta sonlarını da okulda geçirenlerden... Evci çıkanlara, çarşamba günleri ziyaretçisi gelenlere çok gıpta ederdim.
Bir kısmının hayata veda ettiğini bildiğim “Çarşamba Anneleri”, benim gibi ziyaretçisi olmayanları da düşünerek mutlaka
fazladan yiyecek getirip, bizlere de verirdi. Ayrıca, İskoç bir
hocamız, hafta sonları beni ve bazı arkadaşlarımı sinemaya,
pastaneye, müzelere götürürdü. En çok özlediğim şeylerin başında ise, yatakhane sohbetlerimiz ile lise sondayken “büyük
teneffüslerde” okul dışında geçirdiğimiz zamanlar ve okulun
kuru köftesi geliyor.
Darüşşafakalı olmak sizin için ne ifade ediyor?
Benim için Darüşşafakalı olmak maddi ve manevi desteğe
ihtiyaç duyan çocuklardan farklı insanlar yaratıp, onları belirli

müşterekler etrafında tutabilen kocaman bir ailenin mensubu
olmayı ifade ediyor. Bu, hep gurur duyduğum bir aidiyet oldu.
Darüşşafakalı olmak aynı zamanda dayanışma, paylaşma,
yardımlaşma gibi insanı insan yapan değerleri önemsemektir. Hiç
tanışmamış, yolları hiç kesişmemiş olsa da bir Darüşşafakalının
başka bir Darüşşafakalıdan yardım ve desteğini esirgememesi
de Darüşşafakalı olmaktır bence...
Darüşşafaka’nın yetişmenizdeki katkısından bahsedebilir misiniz?
Yetişmemdeki belirleyici unsurun hep Darüşşafaka’da aldığım
eğitim olduğunu düşünürüm. Zira, gerek kişiliğimin oluşmasında
gerek bulunduğum noktaya gelmemde Darüşşafaka çok önemli
bir role sahip. Paylaşmayı, dayanışmayı, güçlü olmayı, azmi, çalışma disiplinini, sabrı, hayata olumlu bakmayı, iyiliği, minneti ve
benzeri birçok şeyi Darüşşafaka’da öğrendim.
Keza, idealim olan diplomatlığın kapısını bana üniversite eğitimim değil, Darüşşafaka’da aldığım köklü ve çağdaş eğitim açtı.
Darüşşafakalı arkadaşlarınızla irtibat halinde misiniz?
Elbette. Darüşşafaka’nın ilk karma dönemini oluşturan 79’lular
olarak bir de haberleşme grubumuz var. Üst ve alt sınıflardan
da irtibat halinde olduğum arkadaşlarım mevcut. Hayatımın en
önemli parçasını hep Daçkalı arkadaşlarım oluşturdu ve oluşturmaya devam ediyor. Aralarında can dostlarım var. Oğlum, bir gün
“Anne, ben de senin Daçkalı arkadaşların gibi arkadaşlara sahip
olmak istiyorum” dediğinde büyük mutluluk duydum.
Büyükelçilik mesleğinde başarılı olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?
Diplomatlık birçok sınamayı da beraberinde getiren bir meslek.
Kolay olmamakla birlikte, renkli ve zevkli. Ülkemizi temsil etmek,
çıkarlarını koruyup kollamak ve yurttaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde karşı karşıya kaldıkları sıkıntıların giderilmesine yardımcı
olmak titiz ve özverili çalışma gerektirir. Ayrıca, yurt dışı görevlerde eşlerin mesleklerinden vazgeçmesine kadar varabilen,

çocukların sürekli farklı ortam ve yeni okullar nedeniyle maruz
kaldıkları sıkıntı ve sorunlarla başa çıkabilmek de işin başka bir
boyutunu oluşturuyor. Başarılı olabilmek için görev yaptığımız ülkeyi iyi tanımak, kültürünü ve sosyal yapısını iyi anlamak ve bunlardan hareketle Türkiye ile ilişkilerini mümkün olan her alanda
geliştirmeye çalışmak gerekiyor. İşin özünü ise, ülkeye her koşulda hizmet etmeye hazır olmak ve bunu benimseyerek, severek
yapmak oluşturuyor.
Meslek hayatınız boyunca sizi en çok duygulandıran anlardan birini bizimle paylaşır mısınız?
İlk yurt dışı görevimi Muavin Konsolos olarak Zagreb’de yaptım.
O yıllarda Yugoslavya tek ülke olduğundan Zagreb’de başkonsolosluğumuz vardı. Başlıca işimiz, Batı Avrupa ile Türkiye arasında
gidip gelen işçilerimize yolda karşılaştıkları kaza, gasp, belge kaybı, cenaze nakli gibi hususlarda yardımcı olmaktı. Bir işçi ailesinin
beş yaşlarında bir kız çocuğu hariç bütün fertleri trafik kazasında
hayatlarını kaybettiler. Olayı yakınlarına haber verme işini benim
yapmam gerekti. Küçük kızın İsviçre’de yaşayan dayısına ulaşıp
o acı haberi vermek çok zor gelmişti. Ayrıca, çocuğu kalabileceği
bir yer olmadığından dayısı işleri halledene kadar, ailesinin kaybını
belli etmeden bir hafta kadar evimde misafir etmek durumunda
kalmıştım. Hiç unutamadığım bir olaydır bu.
Kadın büyükelçilerimizin sayısı nasıl daha artabilir?
Bildiğim kadarıyla, halen 27’si yurt dışında, 10’u Merkez’de görevli 37 kadın büyükelçimiz var. Erkek büyükelçilerimizin toplam
sayısı ise 216. Türkiye’nin ilk kadın büyükelçisi, değerli büyüğüm
Sayın Filiz Dinçmen 1982 yılında büyükelçi olmuştu. Aradan
geçen zamanda Bakanlığa giren kadın memur sayısında önemli
artış oldu. Yani, önümüzdeki dönemde kadın büyükelçi sayısı
giderek artacaktır. Bu noktada, gururla belirtmek isterim ki birkaç yıl içinde Darüşşafakalı bir kadın büyükelçimizin daha olması
ihtimali çok yüksek. Ayrıca, Bakanlığımızda göreve başlayan son
grup aday meslek memurları arasında Darüşşafakalı bir kız kardeşimiz var. n
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“Kendimle gurur duyuyorum”
Darüşşafaka bağışçılarından Ömran
Hamuluoğlu’nun yaptığı bağışla Darüşşafaka
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, eşi
Yahya Bey’in ve kendisinin ismini alıyor.
“Kendimle gurur duyuyorum” diyen Ömran
Hanım’ın bağışı sadece çocuklara değil,
hastalara da umut oluyor.

HABER: HATICE TUNÇ
FOTOĞRAF: GÖKHAN DEĞIRMENCI

Ömran Hamuluoğlu, 1930 yılında İzmir’de dünyaya geliyor. Beş
yaşında çok sevdiği İzmir’den ayrılıp İstanbul’a taşınıyorlar. Ancak
babaannesi orada olduğu için hayatı İstanbul-İzmir arasında geçiyor. On altı yaşında da eşi Yahya Hamuluoğlu’yla evleniyor. İstanbul’a ilk geldiklerinde Kadırga’da Cinci Meydanı’nda oturan, sonra
Edirnekapı’ya yerleşen Ömran Hanım’ın çocukluğu Tarihi Yarımada’da geçiyor. Darüşşafaka’ya yaptığı bağışla eşinin ve kendisinin
ismini Maltepe’deki Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’nde yaşatan Ömran Hanım, şu anda adını verdiği merkezde tedavi görüyor. 2014 yılının Nisan ayında adım atamayacak
kadar ağır bir haldeyken merkezde tedaviye başlayan Ömran Hanım, artık “Mercedes’im” dediği tekerlekli sandalyesini kullanmadan, tek başına yürüyebiliyor. Aynı zamanda Darüşşafaka Yakacık
Rezidans bağışçısı olan Ömran Hamuluoğlu’ndan Darüşşafaka’yı
ve fizik tedavi merkezindeki günlerini dinledik.
Nerede okudunuz?
3. sınıfa kadar okuttular beni, okuyamadım. Ama konservatuara
gitmeyi çok istedim. Halam, ilkokul öğretmeniydi. Fakat babama
söz geçiremedi.
Şarkı söyler misiniz?
Çok söylerdim eskiden. Hiç ağzım kapanmazdı.
En sevdiğiniz şarkı hangisiydi?
Hiç seçim yapmam ki, hepsini severim. Alafranga, Türk Sanat
Müziği, fasıl… Benim için hepsi de makbul.

“EŞIM VEFAT EDINCE DARÜŞŞAFAKA’YA BAĞIŞ
YAPMAYA KARAR VERDIM”
Sonra eşinizle tanıştınız… Nasıl oldu tanışmanız?
Görücü usulü evlendik biz. Babam verdi, ben de gittim. Şimdiki
gibi gezmek, konuşmak yok. Üç ayın içinde evlendik. Ama çok
mutlu olduk. Mühim olan o zaten.
Darüşşafaka’ya bağış yapmaya nasıl karar verdiniz?
Eşim vefat edince karar verdim.
Eşiniz ne zaman vefat etti?
1996 yılında vefat etti. O çok şeyler yapmak istedi, yapamadı. Yahya Bey’i kaybettikten sonra ben yaptım. Nereden bilsin ki ölüm o kadar erken gelecek. Aniden oldu hastalığı. İlk acım babam, ardından
eşim. Vefatlarının arası beş sene. Hep acı… İnsan gülüyor ama o
yara içinde mahşere kadar kalıyor. Ne kadar gülsen de o eski neşen
kalmıyor. Sonra mahkeme oldu. Mirasçılar hakkını alınca ben de elim
ayağım tutuyorken, aklım yerindeyken bunu uzatmak istemedim.
Birden bakarsın bir ölüm gelir. Darüşşafaka geldi aklıma. Elimle vereyim, nereye gidiyor, nasıl yapılıyor göreyim istedim.

“YATAĞA BAĞLI KALACAĞIM DIYE ÇOK KORKTUM”

yardımıyla ayağa kalktım, yürüyebiliyorum artık.

Rezidans’ta kaldınız mı hiç?
Yakacık Rezidans’ta çok kalmadım. Bacaklarımdan başka sağlık
sorunum yok. Çocukken ameliyat olmuşum, kaval kemiğim alınmış. Onun problemi bu aslında. Hiç yürüyemedim ama şimdi çok
şükür iyiyim. Yatağa bağlı kalacağım diye çok korktum.

Doktorunuz Mehmet Beyazova değil mi?
Evet, çok seviyorum doktorumu. Zaten ilk gördüğüm an çok
hoşuma gitti. Bir hasta önce doktorunu sevecek ve güvenecek. Bu çok önemli.

Ne yaptınız sonra?
Sonra Mehmet Hoca (Beyazova) geldi, kuvvetimi ölçtü. Bana
“Yakacık Rezidans’ta kalın. Sizi Maltepe’ye tedaviye alalım.
Daha çabuk iyileşirsiniz. Siz de gayret edeceksiniz, biraz sabredeceksiniz. Çok çabuk geçmez” dedi. Hakikaten de öyle oldu.
Yedi aydır buradayım.
Ama çok hızlı toparlanmışsınız…
Evet, Allah’ın izniyle toparlandım. Ayaklarım çok şişti. Şimdi normale döndü. İlk geldiğimde ne terlik, ne ayakkabı giyebildim.
Tedavi sürecinizden bahseder misiniz?
Hiç hareket edemiyordum. O yüzden bir süre yatakta bazı hareketler yaptırdılar. Biraz canım yanıyordu. Buradakiler de sağ
olsunlar yavaş yavaş, ayağımın şekline göre hareketleri yapıp
ağrılarımı hafiflettiler. Artık ayağa kalktığım için yürüyüş üzerinde
duruyorlar. Sürekli yürüyüş yapıyorum.
Hangi tedaviler uygulandı?
İlk tedavi dışarıdan uygulandı. Kardeşim araştırdı. Gittiğimiz yerdeki doktor tedavi için hastaneye yatmam gerektiğini söyledi.
Ben de “Darüşşafaka’da yerim var” dedim. Araştırdık ve buranın
fizik tedavi merkezi daha iyi olduğu için buraya geldim. Şimdi düzenli olarak tedavimi sürdürüyorum. Çünkü doktorlarım bu tedavileri bırakırsam emeklerimin boşa gideceğini söyledi. Bu nedenle sürekli devam ediyorum. Jimnastik, terapi, havuz var.
Giriyor musunuz havuza?
Şimdiye kadar Maltepe’de bir kere girdim havuza. Çünkü hareket
edemiyordum. Bir daha giremedim. Buranın havuzu biraz daha
farklı.

“BU MERKEZ SAYESINDE YÜRÜYEBILIYORUM”
Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’nde tedavi dışında uygulanan bakımdan, hemşire
ve diğer çalışanlarla ilişkilerinizden bahseder misiniz?
Hepsinden çok memnunum ve onları çok sevdim. Çok iyi muamele yaptılar bu süre boyunca bana. Önce Allah, sonra onların

Buraya geldiğiniz günü ve şimdiyi kıyaslarsanız ne durumdasınız?
Çok farklıyım evden çıktığımdan beri. Yakacık Rezidans’ta
hiç kalkmadan bir buçuk ay kaldım. Şu an yürüyebiliyorum.
Tüm ihtiyaçlarınızı artık kendiniz karşılayabiliyorsunuz
değil mi?
Evet. Onda biraz geç kaldım. Benim ihmalim oldu. Buraya
daha erken gelseydim her şey daha farklı olabilirdi. Bunları da
yaşayacağım varmış demek ki. Belki de buraya bile gelmeden Yakacık Rezidans’ta tedavim yapılırdı.
Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çok ağır hastalara hizmet veriliyor.
Birçoğu buradan sağlığına kavuşarak ayrılıyor. Böyle bir
merkeze isminizi vermiş olmak size ne hissettiriyor?
Büyük haz duyuyorum. Çok mutlu oluyorum. Allah bana versin, ben de bu şekilde bir yerlere vereyim istiyorum.
Yakacık Rezidans nasıldı?
Ben zaten Yakacık’ı eskiden beri çok severim. O yüzden rezidansı da çok sevdim. Bundan sonra daha çok Yakacık Rezidans’ta kalırım. Her gün jimnastik var. Sonra terapi yapılıyor.
Havuza girecekseniz havuza giriyorsunuz. Orada tüm aletler
var zaten. Onları kullanabiliyorsunuz. Ağır hastalar, bu tedavilerin yapıldığı katta kalıyor. Çok ağırsa da benim gibi Maltepe’ye gönderiyorlar tedaviye.
Burada nelerle ilgileniyorsunuz?
Yürüyüş yapıyorum. Fizik tedaviye iniyorum. Seanslarım var.
Dinleniyorum. Bu şekilde günlerim geçiyor.
Bağışlarla binlerce çocuğun hayatını değiştiriyorsunuz. Bu size neler hissettiriyor?
Kendimi çok mutlu hissediyorum ve gurur duyuyorum. Allah
herkese nasip etsin. Bizler bağışta bulunmayınca bu çocuklar nasıl okuyacak? Bu çok önemli bir şey. Akmasa da damlar
diye düşünüyorum. n

8

KISA KISA

YDK, SÜRDÜRÜLEBILIR
BAŞARIYA MERCEK TUTTU
Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu (YDK), “Darüşşafaka’da Sürdürülebilir Başarı” gündemiyle 24
Ekim’de The Sofa Otel’de, Zekeriya Yıldırım’ın başkanlığında toplandı. Kurulun 19’uncu toplantısı yeni üyeler; Dr. Bülent Akınsal (DŞ’1948), Index Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Dünya Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ (DŞ’1980), Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar,
Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Onur Koç ile Egon Zehnder Yönetim Danışmanı ve Ortağı Tankut R. Şensürücü’nün takdimiyle başladı. Ardından söz alan Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, 20152020 Darüşşafaka Stratejik Planı’nın “Darüşşafaka’da Eğitim”, “Darüşşafaka Rezidansları”, “Sürdürülebilir Kaynak Geliştirme”, “Varlık Yönetimi” ve “Darüşşafaka Cemiyeti’nin Yapılanması” olmak üzere beş ana
başlık üzerine kurulduğunu belirterek, “Bir sene içinde bu başlıkların hepsinde çok önemli gelişmeler kaydettik. Bununla birlikte stratejik hedeflerimizin en başında 152 yıldır varlık nedenimiz olan Darüşşafaka
Eğitim Kurumları’ndaki yaşam ve başarı yer alıyor. Bu alandaki hedeflerimizi de ‘akademik başarı’, ‘bireysel
gelişim’ ve ‘yaşanabilir, güvenli kampüs’ olmak üzere üç başlıkta toplamıştık. Bu üç hedefte de ilerlemeler
kaydettik. Bugün de Darüşşafaka’nın asli varlık nedeni olan eğitim konusunda başka neler yapabileceğimize ilişkin sizlerin görüşlerini almak için buradayız” dedi. n

Özlem Denizmen Darüşşafakalı
öğrencilerle buluştu
Finansal okur-yazarlık kavramının
önemli ismi ve hayatın bütününün bir
eğitim olduğuna inanan Özlem Denizmen
“31 Ekim Tasarruf Haftası” nedeniyle
Darüşşafakalı öğrencilerle bir araya geldi.
Eğitimci, sosyal girişimci, televizyoncu ve aynı zamanda
bir eş ve anne olan Özlem Denizmen bir önceki kitabının
olduğu gibi “Bolluk ve Bereket İçin Yer Aç” adlı yeni kitabının da tüm telif gelirlerini Darüşşafaka’ya veriyor.
Darüşşafaka’nın “Olmasa da Olur” kampanyasına destek
veren Denizmen, sürpriz bir ziyaretle Darüşşafakalı öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle eğlenceli dakikalar geçiren Denizmen, “31
Ekim Dünya Tasarruf Haftası” ile ilgili de sohbet etti. Tasarrufun ne demek olduğunu ve nelerden tasarruf edilebileceğini öğrencilerle konuşan Denizmen, yeni çıkan
kitabını da imzalayarak çocuklara hediye etti. n

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN DARÜŞŞAFAKALILAR BULUŞTU
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu, farklı meslek gruplarındaki Darüşşafakalılarla bir
araya gelmeye devam ediyor. Daha önce basın
sektöründe çalışan Darüşşafakalılarla buluşan
Yönetim Kurulu Üyeleri, 10 Ekim’de de sağlık
sektöründe çalışan Darüşşafakalılarla kahvaltılı
bir toplantı gerçekleştirdi. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş’ın ev
sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Başkan
Vekili Fırat Tekin, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa
Demirci, Yönetim Kurulu Eski Üyesi Beşir Özmen,
Darüşşafakalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Deniz, Darüşşafaka Spor Kulübü Genel
Sekreteri Öktem Kalaycıoğlu, Darüşşafaka Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi
Prof. Dr. Mehmet Beyazova (DŞ’63), Prof. Dr. Bü-

lent Coşkun (DŞ’71), Prof. Dr. Musa Altun (DŞ’73),
sağlık sektörü yöneticisi Erman Süsler (DŞ’75),
Prof. Dr. Adnan Karaalioğlu (DŞ’78), Prof. Dr. Sabahattin Aydın (DŞ’79), Prof. Dr. Rasim Meral (DŞ’79),
Prof. Dr. Fahri Ovalı (DŞ’79), Prof. Dr. Nahit Çakar
(DŞ’80), Prof. Dr. Zafer Başlar’ın (DŞ’81) da aralarında bulunduğu 50’yi aşkın Darüşşafakalı katıldı.
Darüşşafaka’nın faaliyetleri ve yeni projeleri hakkında bilgi veren Talha Çamaş, “Darüşşafaka’nın
geleceğinin en önemli garantisi Darüşşafaka’dan
yetişenlerin okullarına sahip çıkmasıdır. Darüşşafaka yönetiminin bayrağını devraldığımız günden
beri de ne mutlu ki Darüşşafakalılar her zaman yanımızda oldu” dedi. Çamaş’ın sunumunun ardından
katılımcılar, Darüşşafaka’nın yeni projelerine ilişkin
görüşlerini açıkladı. n
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Kolej eğitiminin ilk
öğrencilerinden
Darüşşafaka’ya ziyaret
1955-56 eğitim ve öğretim yılı Darüşşafaka Lisesi için önemli bir dönüm noktası oldu. Cemiyetin
o dönemki başkanı Fettah Aytaç’ın önderliğinde yapılan yeni bir düzenlemeyle İngilizce öğretim
yapılan kolej statüsüne geçildi, hazırlık sınıfı konularak, fen ve matematik dersleri İngilizce okutulmaya başlandı. Darüşşafaka’da kolej eğitiminin ilk öğrencileri, okullarının tarihindeki bu devrim
niteliğindeki değişimin 60. yıldönümünde buluştu. 29 Eylül’de gerçekleştirilen buluşmada 1955
girişli Darüşşafakalılar, önce Fatih Çarşamba’daki, öğrencilik yıllarının geçtiği tarihi binayı ardından
da Maslak’taki modern kampüsü ziyaret etti. n

Kuşaktan kuşağa
teknoloji eğitimi
Topluma Hizmet Projeleri kapsamında Robert Kolej öğrencileri, Maltepe Rezidans bağışçılarına yönelik “teknolojik okuryazarlık” eğitimi vermeye başladı. Daha önce Darüşşafaka Lisesi
öğrencileri tarafından da yapılan proje, teknoloji çağında doğan kuşakların, teknolojiyi sonradan öğrenen kuşaklara bilgi aktarması esasına dayanıyor. İleri yaştaki insanların bilgisayar,
tablet, cep telefonu, internet gibi günlük hayatın vazgeçilmezleri haline gelen teknolojileri
rahatça kullanmasını hedefleyen proje kapsamında Robert Kolej’den altı öğrenci, haftada bir
gün Maltepe Rezidans’ta isteyen bağışçılara ders veriyor. Beş hafta sürecek projenin sonunda, bağışçıların günlük hayatlarının her alanında teknolojiden yararlanmaları bekleniyor. Genç
nesillere, farklı kuşaklarla iletişim kurma ve onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanma fırsatı
sağlayan proje, ileri yaştaki kişilerin de gençlerle vakit geçirerek yaşam enerjilerini artırmalarına ve genç nesilleri daha yakından tanımalarına olanak tanıyor. n
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Nice 92 yıllara Cumhuriyet
Cumhuriyetin 92. yılı, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda ve
Darüşşafaka Rezidansları’nda coşkuyla kutlandı. İlk tören Darüşşafakalı öğrenci ve öğretmenlerin organizasyonuyla 28
Ekim’de TİM Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Darüşşafaka
Lisesi Müdürü ve Kampüs Koordinatörü Nevzat Kulaberoğlu’nun
konuşmasıyla başlayan törende; Darüşşafakalı öğrenciler “Demokrasiyi Özümsemek” isimli gösteriyi sahneye koydu. Gösterileriyle Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i ilan ederken amacının Türkiye’ye demokrasiyi getirmek ve özümsetmek olduğunu
anlatan öğrenciler, izleyicilerden büyük alkış aldı. İkinci etkinlik
ise Urla Rezidans’ta yine Darüşşafakalı öğrencilerin ve bağışçıların katılımıyla 28 Ekim akşamı yapıldı. Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kurtuluş Savaşı, yeryüzünün en onurlu mücadelesidir. Çünkü bir ulusun binlerce yıl boyunca üzerinde yaşadığı
toprağını işgalcilere karşı savunmasıdır. Çünkü bir ulusun dilini,
inancını, özgürlüğünü, bağımsızlığını kazanmak için verilmiştir.
Bu destanı yazanlara karşı minnetimiz hiçbir zaman bitmeyecek.
Darüşşafaka Cemiyeti olarak 152 yıldır yetiştirdiğimiz, araştıran,
sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, aydın gençlerimizle bu minneti ödemeye çalışıyoruz.”
Öğrencilerin bağışçıları dansa kaldırdığı etkinlikte, hep birlikte
bir de pasta kesildi. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşamış, Cumhuriyet’le birlikte büyümüş olan dünün gençleriyle, Cumhuriyeti
koruyup yaşatan bugünün gençleri birlikte coşkuyla Onuncu Yıl
Marşı söyledi. n

Evde bir bayram havası
Ahmet, Darüşşafaka sınavını kazandığını
öğrendiğinde çok sevinmiş ve bu haberi
uçurtmasıyla oynayarak kutlamış:
“Uçurtmam vardı, hemen gittim onunla
oynadım. O gün yağmur yağıyordu, yağmuru
çok severim. İlk önce ağabeyime söyledim,
sonra anneme... Annem herkesi aradı,
yengemi, teyzemi, anneannemi... Evde bir
bayram havası esti.”

Darüşşafaka’ya bu yıl 120 yerine 130 öğrenci kabul edildi.
Bu da “eğitim olmazsa olmaz” diyerek, 10 çocuğun Darüşşafaka’daki 9 yıllık tüm giderlerini üstlenen hayırsever
Halidun Tınaztepe’nin sayesinde oldu. Ahmet Yasir Destebaşı, Halidun Tınaztepe’nin yaptığı işte bu bağışla Darüşşafaka’da okuma hakkını kazanan 10 öğrenciden biri...
Darüşşafaka’ya 121’inci sırada giriyor ve şimdiden bunu
Halidun Bey’e borçlu olduğunun bilincinde: “Ne kadar teşekkür etsem az. Onun sayesinde buraya geldim ve onun
için okuyacağım. Onun yaptığı bağış boşuna gitmesin diye
okuyacağım. Çok iyi bir insan olmalı.”
Ankara’da doğup büyüyen, annesi ve üç ağabeyi orada yaşayan Ahmet, Darüşşafaka’nın evci öğrencilerinden... Hafta sonlarını teyzesinin yanında Kocaeli’de geçiren Ahmet,
“Teyzemi görünce annemin özlemi azalıyor, çünkü teyze
anne yarısıdır” diye anlatıyor. Ağabeyleriyle çok iyi anlaştığını söyleyen Ahmet, “Ödevlerimde anlamadığım bir şey olduğunda hep onlara sorardım” diyor ve ekliyor: “Burada da yeni
ağabey ve ablalarla tanıştım. Onları çok sevdim. Çok iyiler...”

Darüşşafaka’nın kamu spotunu televizyonda gören Ahmet,
önceleri kazanmasının biraz zor olacağını düşündüğünü
söylüyor: “Sınavda çok heyecanlıydım. Kazanamam diye
düşündüm, çünkü sekiz soruyu boş bırakmıştım. Bu yüzden
kazandığımı öğrendiğimde çok sevindim. Uçurtmam vardı,
hemen gittim onunla oynadım. O gün yağmur yağıyordu,
yağmuru çok severim. İlk önce ağabeyime söyledim, sonra
anneme... Annem herkesi aradı, yengemi, teyzemi, anneannemi... Evde bir bayram havası esti.”
Annesiyle birlikte katıldığı oryantasyon haftasının güzel
geçtiğini söyleyen Ahmet, yeni okulunu çok sevdiğini, annesinin de Darüşşafaka’yı çok güzel bulduğunu ve yemekleri beğendiğini anlatıyor.
Darüşşafaka’yı çok büyük bir yer olarak hayal ettiğini söyleyen Ahmet, “Doğru tahmin ediyormuşum. Eski okulumdan
çok değişik. Orada hiç müzik dersi, beden eğitimi dersi yapmıyorduk. Drama dersi yoktu. Bilgisayar dersi yoktu. Bu okul
çok güzel” diyerek duygularını aktarıyor.
Darüşşafaka’da derslerin çok iyi olduğunu söyleyen Ahmet,
en çok matematik dersini sevdiğini ve notlarının yüksek
olduğunu belirtiyor. İngilizcenin çok önemli olduğunu ve
İngilizce dersi için çok çalıştığını da ekliyor. Annesi el sanatlarıyla uğraşan Ahmet, el sanatları kulübüne yazılmış. Ayrıca
basketbol kulübüne de kaydolmuş. Yağmur yağdığında dışarıda dolaşmayı ve yazı yazmayı sevdiğini ileten Ahmet,
“Yeni bir kalem aldıysak onunla özenle yazarım. Bu aralar,
kitap okumak çok hoşuma gidiyor. Çok güzel kitaplar var
kütüphanemizde” diyor.
İleride ABD’de okuyup doktor olmak istediğini belirten Ahmet, Darüşşafaka’da bu hayallerini gerçekleştirebileceğine
inandığını söylüyor: “Çünkü Darüşşafaka’dan mezun olan
herkes çok güzel yerlere gelmiş. Ben de onlar gibi olmak
istiyorum.” n
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SAIT FAIK MÜZESI,
ICOM’UN KURUMSAL
ÜYESI OLDU

İyi dersler Darüşşafaka!
Türkiye’nin eğitim çınarı Darüşşafaka’da
2015-2016 eğitim ve öğretim yılı, 1
Eylül Salı günü TİM Gösteri Merkezi’nde
gerçekleştirilen coşkulu bir törenle açıldı.

ABD İstanbul Başkonsolosu Charles F. Hunter, Darüşşafaka Cemiyeti ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler, Darüşşafaka bağışçıları ve dostlarının katıldığı törende, öğrencilere yeni
eğitim-öğretim yılının ilk dersini gazeteci Cem Seymen
verdi.
Törenin açılış konuşmasını yapan Darüşşafaka Lisesi
Müdürü ve Kampüs Koordinatörü Nevzat Kulaberoğlu,
“Darüşşafakalılar olarak bugüne kadar olduğu gibi bu yıl
da Darüşşafakalılık meşalesini en güçlü ve parlak ışığıyla
taşıyacaksınız. Bu parlak ışığın renklerinin sorumluluk, öz
disiplin, vefa, saygı, nezaket, empati, çalışkanlık, dürüstlük, kıymet bilme, ulusal ve evrensel değerler, Atatürkçülük ve başarı olduğunu asla unutmayacaksınız. Her birinizin elinizdeki bu meşalenin ve ışığının renklerinin hem
değerini hem de sorumluluğunu bileceğinden hiç şüphem
yoktur” dedi.
Ardından kürsüye gelen Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş ise sözlerine yeni ders yılında Darüşşafaka’ya başlayan 130 öğrenciye “Aramıza hoş geldiniz”
diyerek başladı. “Sizlerle birlikte Darüşşafakamız daha
da şenlendi, güzelleşti” diyen Çamaş, şunları ekledi: “Darüşşafaka’nın size sunacağı neler mi var? En önemlisi;

sevgi, değerli kardeşlerim… Burası bir sevgi yuvası…
Büyük ailemizin her üyesi için çok değerli ve önemlisiniz.
Bunu hissedeceksiniz. Bazen bir çalışanımız olacak başınızı okşayan, bazen bir mezunumuz olacak gülümseyerek
hatırınızı soran... Başta fedakâr öğretmenleriniz olmak
üzere, hepimiz sizin sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak büyüyüp yetişmeniz için gayret sarf edeceğiz. İşte
Darüşşafaka’yı Darüşşafaka yapan da bu sevgi dolu yaklaşımdır, bu özendir.”
Bu yılki törenin konuklarından biri de ABD İstanbul Başkonsolosu Charles F. Hunter’dı. Darüşşafaka’yı bir komşu ve çok önemli bir kurum olarak gördüğünü ifade eden
Başkonsolos Hunter, yeni ders yılının ilk gününde Darüşşafakalılarla olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi
ve iyi dileklerini iletti.
Açılış törenine, “Olmasa da Olur” kampanyasına gönüllü
destek veren sanatçı Yalın da katıldı. Darüşşafaka’ya
destek olmanın kendisi için büyük bir mutluluk ve gurur
kaynağı olduğunu ifade eden ve “Darüşşafaka istediği
sürece elimden gelenin en iyisiyle bir ömür yanınızdayım”
diyen Yalın, Darüşşafakalı öğrencilerden büyük alkış aldı.
Törende, 2015 üniversite sınavlarında gösterdikleri başarıyla “Yusuf Ziya Paşa Ödülü”nü almaya hak kazanan
Kaan Ilisu ve Abdullah Bozdaş’a, Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş tarafından ödülleri
takdim edildi.
Bu sene en iyi başarı sırasıyla üniversiteye yerleşen öğrenci özel ödülünü de, Türkiye 1374.’sü olarak İstanbul
Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü’ne
giren Ege Erdoğan kazandı. Ege Erdoğan’a ödülünü, 50.
yıl mezunları adına Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Üyesi Davut Ökütçü verdi. n

Yazar Sait Faik Abasıyanık’ın yaşamına tanıklık etmiş eşyaları, fotoğrafları, mektupları, kartpostalları, eserlerine konu
olan sayısız hatırasının izlerini taşıyan nice eşya ve belgeyi ziyaretçileriyle buluşturan Sait Faik Abasıyanık Müzesi,
Uluslararası Müzeler Konseyi’nin (ICOM) kurumsal üyesi
oldu.
ICOM’un, alt çalışma gruplarından biri olan Uluslararası Ev
Müzeler ve Tarihi Evler Komisyonu’nun (DEMHIST) Türkiye
Çalışma Grubu’nu oluşturmak amacıyla, haziran ayında Ankara Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde yaptığı ilk toplantısına Türkiye’de örnek bir müze olduğu için davet edilen
Sait Faik Müzesi, toplantı sonrası gelişen süreçte ICOM’a
kurumsal üye oldu.
Bu üyelikle birlikte Sait Faik Müzesi, sürdürdüğü çalışmalarla
DEMHIST Türkiye Grubu’nun toplantılarına katılacak, ulusal
ve uluslararası iş birlikleri geliştirebilecek.
Bu doğrultuda kasım ayında Pera Müzesi’nde gerçekleşecek ilk çalışma toplantısının ardından 2016’nın Mayıs ayında ikinci toplantının ev sahipliğini yapacak. n

YALIN: “BIZI EĞITIM
KURTARACAK”
Grey İstanbul’un gönüllü desteğiyle hazırlanan Darüşşafaka’nın yeni
bağış kampanyasının gönüllü destekçilerinden Yalın, 4 Ağustos’ta
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserinde Darüşşafakalı öğrencileri sahnede ağırladı.
Darüşşafaka’nın bağış kampanyasının müziği olan “Olmasa da Olur”
şarkısını Darüşşafakalı öğrencilerle birlikte seslendiren Yalın, “Destek
olunmadan kimse hiçbir yere gelemez. Bu yüzden elimizden geldiği
kadar destek olmamız lazım. Bizi eğitim kurtaracak. Gelecek nesiller
sizlere emanet” dedi. n
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Araştırmacı Çocuk Projesi’ne
Bilgi Dostu Baykuş Ödülü
Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TÜAD) araştırma sektöründeki başarılı pazarlama ve sosyal araştırmaları ödüllendirmek için düzenlediği 3. Baykuş Ödülleri Töreni, araştırma sektörünün farklı firmalarını bir araya getirdi.
16 Eylül Çarşamba akşamı Adile Sultan Sarayı’nda düzenlenen ödül töreninde Araştırmacı Çocuk Projesi’ni gerçekleştiren Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve Araştırmacı Çocuk Merkezi’ne genç araştırmacıların yetiştirilmesine sunduğu katkı nedeniyle Bilgi Dostu Baykuş Ödülü verildi.
Ödülü, Araştırmacı Çocuk Merkezi adına Program Sorumlusu Dr. Derya Şahhüseyinoğlu, Darüşşafaka adına ise
Araştırmacı Çocuk Programı yürütücüsü ve Projeler Koordinatörü Meltem Ceylan Alibeyoğlu aldı. n

Muradiye
Kaya, Purdue
Üniversitesi’ndeydi
ABD İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle Benjamin Franklin
Transatlantic Fellows Summer Institutes yaz programına kabul alan Darüşşafaka Lisesi 11. sınıf öğrencisi Muradiye Kaya,
27 Haziran - 25 Temmuz tarihleri arasında Purdue Üniversitesi’nde düzenlenen programa katıldı.
Benjamin Franklin’in 300. doğum yıldönümü anısına ilki 2006
yılında yapılan program, Franklin’in miras bıraktığı beş konu
alanı üzerine beş ayrı modülle yapılandırılıyor. Program çerçevesinde Kaya, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi, Medya ve İletişim, Vatandaşlık Eğitimi ve Demokratik Vatandaşlık, Toplum
Hizmeti ve Gönüllülük ile Bilim alanlarında çeşitli etkileşimsel
sınıfların, seminer ve atölye çalışmalarının, gezilerin, telekonferansların düzenlendiği programa katıldı.
Amacı farklı kültürlerden gelen Avrupalı ve Amerikalı gençlerin
arasındaki etkileşimi arttırmak ve güçlendirmek, edindikleri
bilgi ve becerileri çevreleriyle ve yaşadıkları toplumla paylaşacak genç liderlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak olan
programa Türkiye’den kabul edilen 2 öğrenciden biri olan Kaya,
Avrupa’dan 35 ve ABD’den 10 öğrencinin katıldığı programda
Türkiye’yi ve Darüşşafaka’yı temsil etti. n

DARÜŞŞAFAKA ÖĞRENCILERI,
YAZ ARAŞTIRMA PROGRAMI’NDA

BÜŞRA KEVRAN, IOWA
ÜNIVERSITESI’NDEKI GENÇ
YAZARLAR PROGRAMI’NDAYDI

Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen liselere yönelik Yaz
Araştırma Programı, 6-31 Temmuz ile 3-28 Ağustos tarihlerinde iki farklı grup halinde gerçekleşti. Başvuran 9, 10 ve 11. sınıf
seviyesindeki 14 Darüşşafaka öğrencisinden 8’inin kabul aldığı
programda öğrencilerimiz, 4 hafta süresince Koç Üniversitesi
merkez kampüsü yurtlarında konakladılar ve üniversitenin öğretim üyeleriyle birlikte çeşitli çalışmalarda ve projelerde yer alma
fırsatı buldular. n

Darüşşafaka 10. sınıf öğrencisi Büşra Kevran, 18 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında ABD’deki Iowa Üniversitesi’nde gerçekleşen
“International Writing Program for Young Writers (Genç Yazarlar için
Uluslararası Yazma Programı)”na katıldı. ABD İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle gerçekleşen programa, Türkiye’den kabul edilen 5 öğrenciden biri olan Büşra Kevran, 2 hafta süresince Iowa Üniversitesi
öğrenci yurtlarında kaldı ve yaratıcı yazma atölyelerine katılarak dünya
literatürünü tanımaya dönük özel tasarlanmış seminerlere katıldı. n
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553 Darüşşafakalı, Kitapcan’la okuyor

Darüşşafaka Ortaokulu’nun 553 öğrencisine diledikleri kitapları satın alma olanağı tanıyan
Kitapcan Kampanyası’nın son destekçileri; Ernamaş Makina, Focus Film, Doğan Holding,
Flogaz, Nurol Holding, TAV Havalimanları Holding, Erbel Mümessillik, Terteks Tekstil, Gürsel
Turizm ve İnci Holding-İNCİVAK oldu.
Öğrencilere kitapçıya gitme, kitabını seçme, kendi kitaplığını oluşturma ve her şeyden önemlisi kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefleyen ve 1970 yılı Darüşşafaka Lisesi mezunu, bankacı Bülent Şenver’in kurduğu Herkese Kitap Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “Kitapcan Velilerini Arıyor” kampanyası, yeni destekçilerle yoluna devam ediyor. n

YENI YIL HEDIYENIZ “EĞITIME DESTEK” OLSUN!
Yeni kaynaklar yaratarak daha fazla çocuğun yaşamına dokunmayı hedefleyen Darüşşafaka, yeni yıla girerken kişiye ve kurumlara yönelik birbirinden özel ürünler tasarladı. “Masa
Takvimi”, “Kartpostal”, “Bardak Altlığı” ve “Yeni Yıl Tebrik Sertifikası”ndan oluşan Darüşşafaka’nın yılbaşı ürünleri, eğitim olmazsa olmaz diyenlerin beğenisine sunuldu. Darüşşafakalı
öğrencilerin yaptığı birbirinden renkli resimlerle tasarlanan yeni yıl ürünleriyle Darüşşafaka ,
hayırseverlere hem sevdiklerini hem de çocukları mutlu etme fırsatı sunuyor.

Masa takvimi
Darüşşafakalı öğrencilerin “çocuk oyunları” konseptli resimlerinden oluşan 2016 masa
takvimi, herkesi çocukluğunu hatırlamaya davet ediyor. Çocuktan çocuğa miras kalan ve
çoğu evrensel olan seksek, körebe, yakan top, ip atlama gibi oyunlar, Darüşşafakalı öğrencilerin çizimleriyle 2016’da masanızın bir parçası olacak.
Bardak altlıkları
Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerin tasarladığı ve iki farklı malzemeden oluşan “Bardak
Altlıkları” ile 2016 yılında da içeceklerinizi iyilik ve keyifle yudumlayacaksınız!

Kartpostal
Sevdiklerinizin ve iş ortaklarınızın yeni
yılını, “Darüşşafaka Kartpostalları” ile
kutlayabilir, onlara yeni yıla iyi bir başlangıç yaptırabilirsiniz.
Yılbaşı Bağış Sertifikası
Darüşşafaka’nın yılbaşına özel hazırladığı bağış sertifikalarını çalışanlarınıza,
iş ortaklarınıza ve sevdiklerinize armağan edebilir, bağış yapmanın huzurunu
onlara da yaşatabilirsiniz. n
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DARÜŞŞAFAKA’NIN YENİ VELİLERİ
Darüşşafaka Velilerini Arıyor Programı
kapsamında yaptıkları bağışlarla
Darüşşafaka öğrencilerinin “Velisi”
olan bağışçılara sertifikaları törenle
sunuluyor. Geride bıraktığımız
dönemde de pek çok hayırsever “Veli
Sertifikası”na kavuştu.

FAZ4 DANIŞMANLIK
Eczacı Esra Güney Barış tarafından kurulan, ilaç
sektöründe faaliyet gösteren firmalara insan kaynakları danışmanlığı yapan ve her yıl kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle sivil toplum kuruluşlarına
bağışta bulunan Faz4 Danışmanlık şirketi, bu yıl
Darüşşafaka’yı destekledi. Bir öğrencinin bir yıllık
eğitim giderini karşılayarak “Veli Bağışçısı” olan
Faz4 Danışmanlık adına sertifika törenine firmanın
muhasebe yetkilisi Reyhan Lazoğlu katıldı. Lazoğlu’na sertifikası, Davut Ökütçü tarafından sunuldu.
DAVUT ÖKÜTÇÜ
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Davut Ökütçü (DŞ’65), temmuz ayında yapmış olduğu bağışıyla, kendisini yetiştiren yuvasında bugün
okuyan bir öğrencinin beş yıllık eğitim giderlerini
karşılayarak “Ortaokul Veli Bağışçısı” olmanın mutluluğunu yaşadı. Ökütçü’ye “Ortaokul Veli Bağışçı
Sertifikası”, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkanı Talha Çamaş tarafından takdim edildi.
MELEK GENÇOĞLU
Yaprak Dökümü, Aşk-ı Memnu, Fatmagül’ün Suçu
Ne, Kuzey Güney ve Medcezir gibi izlenme rekorları kıran dizilere kalemiyle hayat veren Gençoğlu,
Darüşşafakalı öğrencilere desteğini sürdürüyor.
Daha önce bağışlarıyla Darüşşafaka’da okuyan bir
öğrencinin bir yıllık eğitim giderini karşılayarak “Veli
Bağışçısı” olan Gençoğlu, Darüşşafaka’ya desteğine devam ederek, bir öğrencinin ortaokul eğitim
giderlerini üstlendi.

4 Ağustos’ta yapılan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan Melek Gençoğlu’na
“Ortaokul Veli Bağışçı Sertifikası”, Yönetim Kurulu
Başkanı Talha Çamaş tarafından takdim edildi.
AYŞE ERDEMIR
Yakacık Rezidans bağışçısı Nesrin Yılmaz’ın yeğeni
Mert Erdemir, kızı Ayşe Erdemir adına yapmış olduğu bağışla, Darüşşafakalı bir öğrencinin 3 yıllık
eğitim giderlerini karşılayarak “Veli Bağışçısı” oldu.
Koç Lisesi’nde okuyan ve başarısından dolayı burs
alan Ayşe Erdemir, okul hayatına burslu olarak
devam edeceği için okuluna ödeyecekleri tutarı
Darüşşafaka’ya bağışlama isteğini ailesine söylüyor. Ailesi de kızlarının bu isteğini yerine getiriyor.
Böylelikle Ayşe Erdemir, Darüşşafaka’da okuyan,
annesi veya babası hayatta olmayan ve maddi
durumu yetersiz bir öğrencinin kolej seviyesinde
kaliteli bir eğitimle geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunuyor.
21 Temmuz’da Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi’nde
gerçekleştirilen törenle, Ayşe Erdemir adına hazırlanan “Veli Sertifikası” kendisine Yönetim Kurulu
Başkanı Talha Çamaş tarafından takdim edildi.
MALIKE BAYÜLKEN
Darüşşafaka’nın vasiyet ve Maltepe Rezidans bağışçısı Malike Bayülken, vasiyeti içerisinde bulunan varlığının büyük kısmını hayattayken bağışladı.
Darüşşafaka’ya gönülden bağlı olan Malike Bayülken, yapmış olduğu bağışla 10 öğrencinin Darüşşafaka’daki eğitimi boyunca eğitim giderlerini
karşılayarak Darüşşafaka’nın “Kurucu Bağışçısı”
oldu. Bayülken’e “Kurucu Bağışçı Sertifikası”, 13
Ekim’de yapılan törenle Yönetim Kurulu Başkanı
Talha Çamaş tarafından sunuldu.
NECMIYE ALTUĞ
Yakın tarihte kaybettiği eşi Nurettin Mahir Altuğ
ile birlikte Maltepe Rezidans bağışçısı olan Necmiye Altuğ, düzenli bağışlarıyla 5 öğrencinin ortaokul eğitim giderlerini karşılayarak “Ortaokul Veli
Bağışçısı” oldu. Necmiye Altuğ, Darüşşafaka’ya
gönülden bağlı olduğunu her fırsatta dile getirirken desteklerine de devam ediyor. Altuğ’a “Ortaokul Veli Sertifikası”, 13 Ekim’de yapılan törenle
Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş tarafından
sunuldu. n

Faz4 Danışmanlık

Davut Ökütçü

Necmiye Altuğ

Melek Gençoğlu

Malike Bayülken

Ayşe Erdemir

ECOSOC’tan özel danışmanlık statüsü
Birleşmiş Milletler Ekonomik
ve Sosyal Konseyi (ECOSOC)
tarafından Darüşşafaka
Cemiyeti’ne “özel danışmanlık
statüsü” (special consultative
status) verildi.

Uluslararası ekonomik ve sosyal sorunlar için forum görevi gören ve
3.200’den fazla sivil toplum örgütünün üyesi olduğu ECOSOC’tan özel
danışmanlık statüsü almaya hak kazanan Darüşşafaka Cemiyeti, bu
statüyle BM nezdindeki ülkelere çalışma alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini taşıyabilecek ve diğer devletlerarası teşkilatlara da bu önerileri
iletebilecek. STK’ların birbirlerinden haberdar olmaları ve BM ile yakın temas halinde çalışmalarını kolaylaştıran üyelik, STK’lara BM’nin yapacağı
uluslararası toplantılara katılım hakkı, devletlerle STK’ların buluştuğu
toplantılarda söz hakkı, BM’nin STK’ların çalışma alanıyla ilgili yapacağı
çalışmalarda danışma ve iş birliği imkanı gibi ayrıcalıklar veriyor. n
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DARÜŞŞAFAKA İSTANBUL MARATONU’NDAYDI!
152 yıldır “eğitimde
fırsat eşitliği”
misyonuyla annesi
veya babası hayatta
olmayan, maddi
durumu yetersiz,
yetenekli öğrencileri
kaliteli eğitimle
geleceğe hazırlayan
Darüşşafaka, İstanbul
Maratonu’ndaydı!

Bu yıl 15 Kasım Pazar günü 37’ncisi düzenlenen
İstanbul Maratonu’nda, Darüşşafaka yararına koşan ve yürüyen 256 gönüllü, 9 Kasım’dan başlayarak sevdiklerini, annesi veya babası hayatta olmayan çocuklarımızın geleceğini aydınlatmaya davet
etti. Maraton kampanyasında, Darüşşafaka’da bu
yıl eğitim görmeye başlayan 24 öğrencinin eğitim
dahil tüm giderleri olan 720.000 TL’nin karşılanması hedefiyle yola çıkıldı.
Darüşşafaka ailesi İstanbul Maratonu’na; Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafakalılar Derneği ve
Darüşşafaka Spor Kulübü’nün organizasyonuyla,
bugüne kadarki en kalabalık ekibiyle katıldı. Yüreği
Darüşşafaka için çarpan yaklaşık 300 Darüşşafakalı, Darüşşafaka gönüllüsü ve çalışanı, adımlarını
hep birlikte tek yürek halinde ‘eğitimde fırsat eşitliği’ için attı, Boğaziçi Köprüsü’nü birlikte geçti.
Maratonda, “eğitim olmazsa olmaz” diyen 177
gönüllü yürüdü ve 79 gönüllü koştu. Aynı zamanda, Darüşşafaka Ortaokulu 7’nci sınıflardan 29
öğrenci de yürüyüşe katıldı. n

Darüşşafaka, Milano’da
Türkiye’yi temsil etti
Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan
Global Action Plan (GAP UK) öncülüğünde ve
HSBC Su Programı’nın desteğiyle, dünyanın
dört bir yanından öğrencileri, suyu koruma ve
su meselelerine karşı birlikte eyleme geçme
yönünde teşvik eden Su Kaşifi Programı’nın
Türkiye birincisi olan Darüşşafaka, Milano’da
Türkiye’yi temsil etti.
Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda, Polonya, İsviçre, Bermuda, Güney Afrika ve Türkiye’nin içinde olduğu 11
ülke birincisinin yarıştığı Water Explorer (Su Kaşifi) dünya finalinde “Değerler Ödülü”nü alan DaçKaşif ekibi, ödül kapsamında Polonya ve İspanya’dan gelen diğer ödül sahibi iki ülke takımıyla birlikte 26-29 Ekim 2015 tarihleri arasında İtalya’nın
Milano kentine giderek World Expo’ya katıldı. Türkiye ekibini
Milano’da; Darüşşafakalı öğrenciler Tuba Yıldız ve H. Melisa
Eryılmaz, öğretmenler Nihal Güneş ve Azize Şen ile programın
Türkiye’deki yürütücülüğünü sürdüren Mikado Sürdürülebilir
Kalkınma Danışmanlık adına Cansu Gedik temsil etti. n

TÜRKAN PAKER ANILDI
Bağışlarıyla Darüşşafaka’ya güç katan ve Şenesenevler Rezidans’ın arsasını bağışlayan Türkan Paker, vefatının 14. yılında
törenle anıldı. Ölüm yıldönümü olan 28 Ağustos’ta Darüşşafaka Şenesenevler Rezidans’ta düzenlenen anma törenine
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş,
Darüşşafaka bağışçıları ve çalışanları katıldı. Türkan Paker’in
tıp tahsili sırasında burs vererek desteklediği öğrencilerden,
Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçısı Doktor Filiz Tüysüz (DŞ’81)
de anma etkinliğinde hazır bulundu.
Türkan Paker kimdir?
Darüşşafaka’nın vasiyet ve rezidans bağışçısı Merhume Türkan Paker, 16 Nisan 1924 tarihinde Kadıköy’de Ahmet Hikmet ve Ayşe Tahire Salahor’un kızı olarak dünyaya gelir. Türkan Paker’in Darüşşafaka ile tanışıklığı 1980’li yıllara rastlar.
1983 yılında ise Şenesenevler Rezidans’ın arsasının çıplak
mülkiyetini Cemiyet’e bağışlayarak bugün rezidans bağışçılarına sunulan sağlıklı, güvenli, konforlu yaşamın temellerini
atar. Vasiyeti ile vefatından sonra tüm mal varlığını Cemiyet’e
bırakan Türkan Paker aynı zamanda Yakacık Rezidans’ın bağışçısıydı. n
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81 İLDEN 81 ÖĞRENCI
PROJESI 8. YILINDA!
Türkiye İş Bankası ve Darüşşafaka Cemiyeti iş birliğiyle 3 Eylül 2008 tarihinde hayata geçirilen “81 İlden
81 Öğrenci” projesi, 8 yaşına girdi. Proje, ülkemizde
eğitim alanında gerçekleştirilen en uzun soluklu ve
kapsamlı sosyal sorumluluk projesi olma özelliğini taşıyor. Proje kapsamında; her yıl Darüşşafaka sınavını
kazanan 81 öğrencinin başta eğitim olmak üzere giyim, gıda, barınma, kırtasiye gibi tüm giderleri Türkiye
İş Bankası tarafından karşılanıyor. 2015-2016 eğitim
ve öğretim yılında Darüşşafaka’da okuyan İş Bankası
bursiyeri sayısı 515’e ulaştı. Öğrencilerimizi üniversiteye devam etmeleri halinde de destekleyecek olan
proje, ilk öğrencilerinin üniversiteden mezun olacakları 14’üncü yılında toplam 1.134 öğrencimizin tüm giderlerini üstlenecek. Bu süre zarfında İş Bankası, projeye 100 milyon doları aşan bir kaynak aktaracak. n

Işıl Dilek’ten
öğrencilere bere
Darüşşafaka Urla Rezidans bağışçısı Işıl Dilek, 2012’den bu yana Darüşşafaka’ya yeni başlayan
öğrencileri, ördüğü berelerle sevindirmeye devam ediyor. Bu yıl Darüşşafaka’ya başlayan 130 öğrenci için 200 adet bere ören Işıl Dilek’in bu anlamlı armağanı, 8 Ekim’de öğrencilere verildi.
Yardımsever yönünü, Darüşşafaka misyonuna olan gönülden bağlılığıyla birleştiren Işıl Dilek, çocukları çok sevdiğini ve küçük şeylerle de olsa çok sayıda çocuğa ulaştığını bilmenin kendisini manevi olarak tamamladığını ifade etti. Berelerinin ulaştığı çocukları birebir görmese bile yüzlerinde
oluşan gülümsemeyi hissedebildiğini ve bu hissin içini ısıttığını vurgulayan Dilek, ördüğü berelerin
sayısının toplamda 426’ya ulaştığını kaydetti. n

İMTİYAZ SAHIBI
Darüşşafaka Cemiyeti adına
Yönetim Kurulu Başkanı
M. Talha ÇAMAŞ

Sorumlu Yazı işleri Müdürü
B. Fırat TEKİN
Yayın Kurulu
Burçak KARAKAYA, Yasemin DAŞAR
Demet EYİ, Bahar PAYKOÇ
www.darussafaka.org
darussafaka@darussafaka.org

Yönetim Yeri
Darüşşafaka Cemiyeti
Darüşşafaka Cad. No:14 34457
Maslak-Sarıyer/İstanbul
Tel: 0212 276 50 20
Yayın Türü: Süreli

PRENS EDWARD
DARÜŞŞAFAKA’DAYDI
Birleşik Krallık Wessex Kontu Prens Edward, Edinburgh Dükü
Uluslararası Gençlik Ödülü Programı XI. Altın Ulusal Ödülleri
kapsamında Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı ziyaret etti.
Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı XI. Altın Ulusal Ödülleri kapsamında onur konuğu olarak ülkemize gelen Prens Edward, ödül programıyla ilgili olarak
farkındalık yaratmak, programa katılan öğrenci ve mezunlarla bir araya gelmek ve alt
lisans sözleşmesi imzalamak amacıyla 15 Ekim’de Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı
ziyaret etti. Prens Edward, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha
Çamaş, Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve Kampüs Koordinatörü Nevzat Kulaberoğlu,
Darüşşafaka Ortaokulu Müdürü Ayşe Görey ve öğrenciler tarafından karşılandı. Ziyarete, ödül programının Türkiye’deki temsilcisi TİKAV’ın Yönetim Kurulu Üyesi Pelin
Akın ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da katıldı. Darüşşafaka
heyetiyle bir toplantı yapan ve 152 yıldır eğitimde fırsat eşitliği sunan şefkat yuvası
hakkında bilgi alan Prens Edward, daha sonra okulu gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.
Prens Edward, ödül programının Darüşşafaka’da başarıyla uygulanması nedeniyle
Nevzat Kulaberoğlu’na bir teşekkür plaketi takdim etti. n
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