“Uzun soluklu yürüyüşümüzü siz, Darüşşafaka
dostlarından aldığımız güçle sürdürüyoruz”
Değerli okuyucular,
148 yılını tamamlayan Darüşşafaka Ailesi’nden yetişenler, toplumun değişik kesimlerinde her zaman
başarılarıyla tanınmışlardır. Bu sayımızda Türk belediyeciliğinin en önemli ismi Osman Nuri Ergin’in de
aralarında bulunduğu kendi alanlarında başarılara imza atmış temsilcilerimizin öykülerini sizlerle paylaşmayı
sürdürüyoruz.
Başarının ardındaki en büyük etken şüphesiz ki, Darüşşafaka’daki eğitimin, çağın gerekleri doğrultusunda
sürekli geliştirilmesidir. Yaşadığımız çağda da yaratıcılık, sorgulama, araştırma geliştirme, her kesim ve
meslek grubu için önem arz ediyor. Darüşşafaka’da öğrencilere verilen kaliteli eğitimin yanı sıra kulüp
çalışmalarıyla da onların yaratıcılıkları destekleniyor.
Global Finals yarışması kapsamında, 4. sınıf öğrencilerimiz, okulumuzdaki ilk yıllarını bile
tamamlamadan, Mayıs 2010’da ABD ’de gerçekleştirilen ve 65 ülkenin katıldığı Instant Challenges “anlık
çözüm” yarışmasında “Dünya yedinciliği” unvanını kazandı. Yine bu sayımızda da okuyacağınız üzere,
Robot Kulübü’ndeki öğrencilerimiz, 30 okulun yarıştığı mart ayındaki FLL İstanbul Turnuvası sonucunda,
Hollanda’da düzenlenecek Açık Avrupa Turnuvası’na katılmaya hak kazandı. Öte yandan fotoğraf
kulübümüz, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Değerler Eğitimi" kapsamında düzenlediği "Sorumluluk"
konulu fotoğraf yarışması sonucunda Sarıyer ilçe elemelerinden birincilik ve ikincilik ödülleriyle döndü.
Öğrencilerimiz fotoğrafçılık konusundaki bu becerilerini, P&G ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz “Hayalden
Gerçeğe” projesi kapsamında, Mardin, Safranbolu, Hasankeyf ve Amasra’da yaşayan çocuklarımıza aktardı.
Darüşşafakalı öğrencilerimiz ve bölge çocukları tarihi, kültürel ve doğal hazineleri fotoğraf karelerinde
harmanladı ve çektikleri fotoğrafları 11 Mart’ta Sofa Otel’de sergiledi.
Çocuklarımızın yaratıcılıklarının Darüşşafaka’ya gelir sağlamak amacıyla ticari ürünlere dönüştürülmeye
değer bulunması da yine bizler için ayrı bir övünç kaynağıdır. Tasarladıkları kahve fincanları Kahve Dünyası
iş birliğiyle satışa sunulurken, hayal güçlerini ortaya koyarak hazırladıkları ambalaj kâğıtları,
Teknosa ürünleri alıcılarına ulaştı. Bununla birlikte 40 yıl boyunca yolu Darüşşafaka’dan
geçmiş kızlarımız 5 Mart’ta toplanarak, daha fazla kız öğrenciyi bünyemize katmak için neler
yapılabileceği konusunda fikirler geliştirdi ve projelerine başladı.
Bu sayımızda; Darüşşafaka’nın başarıya odaklı misyonuna katkıda bulunan Yakacık
Rezidans bağışçımız Nuran ve Agah Bursalı çiftini, 1960-67 yılları arasında Darüşşafaka’da
eğitim gören Cemal Olgun kardeşimizi (DŞ ’67), eğitim kurumumuzda öğretim yılı başında
nöbeti devralan Lise Müdürümüz ve Kampüs Koordinatörümüz Adnan Ersan’ı ve İlköğretim
Müdürümüz Çiğdem Kaya’yı konuk ettik.
Darüşşafaka hem misyonunun temeli olan “eğitimde fırsat eşitliği”ni yurdun her köşesine
yaygınlaştırıyor hem de uyguladığı yetenek sınavıyla yaratıcılığa yatkın çocukların gelişimine
yardımcı oluyor. Bu yıl yine, 29 Mayıs’ta yapılacak sınavla aramıza ülkenin dört köşesinden
120 yeni yavrumuzu katmak üzere yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin
dört bir yanındaki babaları hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, üçüncü sınıftaki
çocuklara ulaşarak, onları Darüşşafaka sınavına girmeye davet ediyoruz. Bunun
dışında öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve mezunlarımızla gideceğimiz 20 ilde,
çocuklarımızla, aileleriyle ve öğretmenleriyle bire bir görüşme fırsatı bulacağız.
Uzun soluklu yürüyüşümüzü siz, Darüşşafaka dostlarından aldığımız güçle
sürdürüyoruz. Desteğinizin artarak süreceğine ve her zaman yanımızda
olacağınıza inanıyoruz.
Sevgi ve saygılarımla,
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Darüşşafaka’ya bağış yapmanın birçok yolu var!

Darüşşafaka’ ya yapılan her bağış Türkiye’nin aydınlık yarınlarına yapılan bir yatırım. 24 saatini Darüşşafaka’ da geçiren
öğrencilerin eğitim masraflarının yanı sıra; giyim, barınma, beslenme ve sağlık gereksinimlerinin de karşılandığı düşünüldüğünde
verilen her destek özel bir anlam taşıyor.

Velimiz olabilirsiniz

“Darüşşafaka Velilerini Arıyor” projesi kapsamında, “Velimiz” olabilirsiniz. Bir öğrencinin bir yıllık eğitim gideri olan 10 bin
TL’yi, bir defada ya da taksitlendirerek bağışladığınızda bir öğrencimizin bir yıllık eğitim giderlerine destek sağlayarak “Veli”si
olabilirsiniz.

Her ay düzenli bağış yapabilirsiniz

Kredi kartı formumuzu doldurarak düzenli bağışçımız olabilir, küçük bağışlarla öğrencilerimizin çeşitli giderlerine destek
olabilirsiniz. Size bilgi vermek amacıyla bir tablo hazırladık. Örneğin; ayda 15 TL ile Kültür Gezileri Destekçisi, 300 TL ile
Beslenme Destekçisi olabilirsiniz.

Öğrenci Başına
Yemek Gideri
Kıyafet
Kitap - Defter-Kırtasiye
Kültür Gezileri
Sosyal Faaliyetler
Öğrenci Harçlığı
Toplam

Yıllık

Akademik Ay

3.000 TL
300 TL
400 TL
150 TL
150 TL
150 TL
4.150 TL

10
10
10
10
10
10

Akademik Ay
Başına
300 TL
30 TL
40 TL
15 TL
15 TL
15 TL
415 TL

Hemen bağış yapın, siz de onlara bir gelecek bağışlayın!
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Gülsin Onay,
Darüşşafaka için sahnedeydi
CumhurbaşkanlığıSenfoniOrkestrasıSolistiveBilkentÜniversitesi'ninsüreklisanatçısı
dünyacaünlüpiyanistGülsinOnay,22Aralık2010’daSüreyyaOperası’ndaDarüşşafaka
yararınaunutulmazbirkonserverdi.
arüşşafaka yararına 22 Aralık 2010
tarihinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda sahneye çıkan
ünlü piyanist Gülsin Onay müzikseverlere
unutulmaz bir gece yaşattı. 2010 sezonunun İstanbul’daki ilk resitalinde hiçbir ücret almadan Darüşşafaka için piyano başına
geçen Onay, müzikseverlere zengin repertuvarının vazgeçilmezlerini sundu. Konser
öncesi sahneye çıkarak konuşma yapan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, “Dünyaca ünlü virtüöz
Gülsin Onay’a, yoğun programları arasında zaman ayırarak Darüşşafaka’nın eğitimde fırsat eşitliği misyonunun tanıtımına
verdiği destekten dolayı sonsuz teşekkür
ediyoruz. Fatih Çarşamba’daki binamızda
70’li yıllarda düzenlediğimiz klasik müzik

ganizasyonuyla düzenlenen ve tüm gelirin
Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlandığı gecede Darüşşafakalı öğrenciler, ünlü piyaniste nota figürlerinden oluşan bir tablo
armağan etti.
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Gülsin Onay, Darüşşafaka’da…

konserlerimizi bugün, Darüşşafaka’ya bağışlanan Süreyya Operası’nda yeniden canlandırmamıza vesile olan değerli bağışçımız
Feruze Tunalıgil’e de şükranlarımızı sunuyorum” dedi. Beethoven’ın “Ayışığı” sonatıyla başladığı resitalini, “Beni her çalışımda
yıllar öncesinin, artık masal olmuş hatıralarına götürüyor” dediği Liszt’in “Dante” sonatıyla noktalayan Onay, ayrıca hocası
Ahmet Adnan Saygun'un “Sonatina” ve
Bartok’un “Eskizler” adlı eserlerini de yorumladı. Kerki Prodüksiyon’un gönüllü or-

Yoğun programı arasında 13 Aralık
2010’da Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı
ziyaret eden Gülsin Onay, Sanat Bölümü’ndeki derslikleri ve öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Klarnet dersine katılan
Onay, Darüşşafakalı öğrencilere piyanoyla
eşlik etti.
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Mezun Konuşmacı Programı,
Daçkalıları buluşturuyor
FarklısektörlerdeçalışanDarüşşafakamezunları,“MezunKonuşmacıProgramı”
kapsamındayuvalarınadönerek,anılarını,kariyerbasamaklarındanasılilerlediklerinive
hayattecrübeleriniDaçkalılarlapaylaşarak,onlarınufuklarınıgenişletiyor.
arüşşafaka Eğitim Kurumları, “Mezun Konuşmacı Programı” kapsamında mezunları ile öğrencilerini
buluşturuyor. Öğrencilerin, Darüşşafaka’dan yetişip bugün farklı sektörlerde çalışan mezunların tecrübelerinden yararlanmasına ve Daçkalıların arasındaki bağın güçlenmesine katkı sunan program
çerçevesinde Darüşşafaka Lisesi 1971 mezunu Prof. Dr. Selçuk Mercan, 1989 mezunu Ataol Ay, 1999 mezunu Naim Kenan
Hacıevliyagil ve 1951 mezunu Emekli Deniz Albay Neş’et İkiz, Darüşşafakalı öğrencilerle bir araya geldi.
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1971 mezunu Prof. Dr. Selçuk Mercan
İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Mercan (DŞ’71), Darüşşafaka Eğitim
Kurumları “Mezun Konuşmacı Programı”
çerçevesinde 12 Kasım 2010 tarihinde Darüşşafakalı öğrencilerle bir araya geldi.
2007 yılında mide tümörünü ağızdan çıkararak bir ilke imza atan Prof. Dr. Mercan,
hem Darüşşafaka yıllarına ait anılarını hem
de mesleki kariyerinin kilometre taşlarını
paylaştı. Panelin sonunda Prof. Dr. Selçuk
Mercan, öğrencilerin tıp alanında kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Programın
sonunda Darüşşafaka Lisesi Müdürü Adnan Ersan tarafından Prof. Dr. Mercan’a,
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndaki yeni
gelişmeler hakkında bilgi verildi.

1989 mezunu Ataol Ay
“Mezun Konuşmacı Programı”nın bir
diğer konuğu ise 1989 yılında Darüşşafaka
Lisesi’nden mezun olan Ataol Ay’dı. Simternet Bilişim Sistemleri’nin kurucusu ve Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi

Ataol Ay (DŞ’89), 24 Aralık 2010 tarihinde
Darüşşafaka Lisesi öğrencileriyle buluştu. İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Fakültesi’ni bitirdikten sonra bilişim
sektöründe çalışmaya başlayan ve sektöründe birçok ilke imza atan Ay, Darüşşafakalı
öğrencilere bilişim sektöründeki avantajlar,
dezavantajlar ve kariyer koşulları hakkında
bilgi verdi. Kendisine yöneltilen mesleki soruları yanıtlayan Ay, bilişim dünyasında birçok farklı alandan mezun olanların
çalıştığını fakat işini sevenlerin, sürekli kendini geliştirebilenlerin ve yeniliklere açık
olanların ayakta kalabildiğine değindi.
Programın ardından Darüşşafaka Lisesi öğrencileri, Ay’a kendi yaptıkları resmi
armağan etti.

1999 mezunu
Naim Kenan Hacıevliyagil
Hollanda’nın Rotterdam şehrinde Innoppia firmasında proje müdürü olarak çalışan Naim Kenan Hacıevliyagil (DŞ’99),
mesleki tecrübelerini Daçkalılarla paylaşmak, sorularını cevaplandırmak üzere 14
Ocak 2011 tarihinde Darüşşafaka Eğitim
Kurumları’nı ziyaret etti.
Öğrencilere bilişim sektörü hakkında
bilgi veren ve Darüşşafaka yıllarına ilişkin

anılarını anlatan Hacıevliyagil, ardından da
Daçkalıların sorularını yanıtladı. 1999 yılında Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olan Naim Kenan Hacıevliyagil, 2000-2002 yılları
arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde eğitim gördü. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Bölümü’ne, 2003 yılında Marmara
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne geçiş yapan Hacıevliyagil, 2005 yılında buradan mezun oldu. 2005-2007 yılları
arasında Delft Teknoloji Üniversitesi’nde
(Hollanda) teknoloji yönetimi alanında yüksek lisans yapan Hacıevliyagil, yurt içinde ve
yurt dışında birçok seminere katıldı ve farklı yayınlarda mesleki yazıları yayımlandı.

1951 mezunu Neş'et İkiz
Darüşşafaka Lisesi 1951 mezunu, Emekli Deniz Albay Neş’et İkiz, 27 Ocak 2011 tarihinde Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı
ziyaret etti. 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtlayan İkiz, deneyimlerini anlatarak Darüşşafakalı öğrencilerle sohbet
etti. İkiz, konuşmasının ardından okulumuza armağan ettiği 1951 yılı Darüşşafaka
Futbol Takımı fotoğrafıyla öğrencileri sevindirdi. 1932 yılında Bandırma’da doğan
Neş’et İkiz, Darüşşafaka Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde eğitim gördü. Oradan Deniz
Harp Okulu’na geçerek 1954’te mezun oldu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na Amfibi
Alay Komutanı olarak ilk dalgada katıldı ve
“Madalyalı Gazi” unvanı aldı. Emekli olduktan sonra yirmi yıl boyunca yaptığı uzak
yol kaptanlığıyla Türk deniz filosuna katkıda bulundu. Neş’et İkiz’in “Kıbrıs Barış Harekatı”nı anlattığı “Bir Ada Bir Dava Bir
Savaş” adlı bir kitabı da bulunuyor.
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Darüşşafaka, Adana’da tanıtıldı
arüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım,
Başkan Vekili Davut Ökütçü ve beraberindeki heyet, 26 Kasım 2010 tarihinde Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı ve
Darüşşafaka Rezidanslarını tanıtım amacıyla Adana’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Adana Valisi İlhan Atış, Büyükşehir
Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Mustafa
Tuncel, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulgafur Büyükfırat ve Adana Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sadi Sürenkök’ü ziyaret
eden Darüşşafaka heyeti, Türkiye’nin dördüncü büyük kenti Adana’nın Darüşşafaka camiasında daha yüksek sayıda temsil
edilmesinin önemini vurguladı. 1863 yılından bugüne “eğitimde fırsat eşitliği” ilkesini bağışlarla sürdüren Darüşşafaka’nın
bu misyonuyla ülkemizin ilk ve tek halk
okulu olma özeliğini taşıdığını ifade eden
Zekeriya Yıldırım, Adanalı öğrencilere
erişmek kadar, bu amacı destekleyebilecek
Adana’nın hamiyetperver insanlarına erişmenin önemini de dile getirdi. Adana Valisi İlhan Atış çağdaş eğitim anlayışının
Darüşşafaka ile yaygınlaşacağını ifade
ederken, Adana Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sadi Sürenkök ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili

D

Mustafa Tuncel de görüşmelerde eğitimde fırsat eşitliği olanağı sunan Darüşşafaka’nın yaptığı hizmeti takdirle karşıladıklarını kaydetti. Heyet, ziyaretlerinin ardından Darüşşafaka üyesi ve Rezidans bağışçısı Ferda Saatçi’nin Adana Hilton
Oteli’nde organize ettiği Darüşşafaka Tanıtma Toplantısı’nda Adanalı hayırseverlerle bir araya geldi.

Daçkalılardan fotoğraf sergisi

Darüşşafaka yöneticileri,
milli eğitim camiası ile buluştu
illi Eğitim
Bakanı Nimet
Çubukçu, 10
Ocak 2011 tarihinde
Darüşşafaka heyetini
makamında kabul etti.
Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu
Başkanı Zekeriya
Yıldırım, Darüşşafaka
Lisesi Müdürü Adnan
Ersan ve İlköğretim
Okulu Müdürü Çiğdem
Kaya’dan oluşan heyet, Bakan Çubukçu’ya
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Darüşşafakalı yöneticiler, 9
Aralık 2010 tarihinde ise Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş
Kurulu Başkanı Muzaffer Doğan'ı, Milli Eğitim
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik'i, Milli
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Emin
Gürkan’ı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü
Muammer Yıldız'ı makamlarında ziyaret ederek, 20102011 ders yılında Darüşşafaka’nın uyguladığı eğitim
sistemi ve öngörülen yenilikler hakkında fikir
alışverişinde bulundu.

M

arüşşafaka Eğitim Kurumları’nda okuyan öğrenciler
tarafından farklı zaman ve mekânlarda çekilen fotoğraflar,
24 Şubat 2011 tarihinde Yakacık Rezidans’ta açılan
sergiyle rezidans sakinleriyle buluştu. Sergisinin açılış törenine
Darüşşafaka Lisesi Müdürü Adnan Ersan, Darüşşafaka Eğitim
Kurumları Sanat Bölümü Başkanı Fuat Gönüç, Daçkalı öğrenciler
ile Yakacık Rezidans bağışçıları katıldı. Adnan Ersan’ın
konuşmasıyla başlayan tören, Darüşşafakalı öğrencilerin müzik
dinletisiyle devam etti. Darüşşafakalı öğrencilerin objektifinden
yansıyan kareler, 1 Mart’ta Maltepe Rezidans, 7 Mart’ta ise
Şenesenevler Rezidans sakinleriyle buluştu.
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Darüşşafaka Yüksek Danışma
Kurulu toplandı

Darüşşafaka’nıntopluma
sunduğueğitimhizmetlerinin
çağıngereklerineuygun
şekildedahadaiyileştirilmesi
amacıylaoluşturulan
DarüşşafakaYüksekDanışma
Kurulutoplantılarıyapıldı.
ürkiye’de 148 yıldır eğitimde fırsat
eşitliğinin öncülüğünü yapan Darüşşafaka’nın topluma sunduğu
eğitim hizmetlerinin çağın gereklerine uygun şekilde daha da iyileştirilmesini, kaynak geliştirme yapısının güçlendirilmesini, iletişim faaliyetlerinin artırılmasını,
uzun vadede gelişme stratejisinin oluşturulmasını hedefleyen Darüşşafaka Yüksek
Danışma Kurulu’nun üçüncü toplantısı,
23 Ekim 2010 tarihinde TİM Show Center’da gerçekleştirildi. Toplantıya, Yüksek
Danışma Kurulu üyelerinin yanı sıra Darüşşafaka Cemiyeti ve Eğitim Kurumları
yöneticileri, eski bakanlar, kamu ve özel
sektör üst düzey yöneticileri, medya mensupları ile akademisyenler katıldı. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı
Zekeriya Yıldırım’ın konuşmasıyla başlayan 3. Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurul Toplantısı’nda Eğitim, Bağış,
Medya-İletişim, Vizyon komisyonlarının
çalışmaları paylaşıldı. Kurulun, Darüşşafaka Cemiyeti’nin tüzüğündeki amaçların
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapması kararlarıyla sona eren toplantıda
Darüşşafaka’nın geleceğine yönelik yeni

T

görüş ve öneriler paylaşıldı. Başkanlığını
Tarhan Erdem’in üstlendiği Yüksek Danışma Kurulu’nun toplantısının ardın-

dan, Darüşşafaka’nın misyonuna gönül
verenler, Fikret Yüksel’in (DŞ’41) kızı Susan Burchard ve ailesinin de katıldığı
kokteylde bir araya geldi. Yüksek Danışma Kurulu’nun dördüncü toplantısı ise
19 Şubat 2011 tarihinde Darüşşafaka Life GYM Spor Tesisleri’nde Darüşşafaka’yı
daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak
isteyenlerin katılımıyla yapıldı ve toplantıda tam bir beyin fırtınası yaşandı. Beyin
fırtınasında Darüşşafaka Tüzüğü’nün
amaç maddesiyle ilgili değişik alternatifler önerildi ve eğitimde fırsat eşitliği misyonunun Türkiye sathına yayılması
konusunda Yönetim Kurulu’nca yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
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Sanofi-aventis, Darüşşafaka’ya
laboratuvar armağan etti
ünya ilaç endüstrisinin önde gelen kuruluşlarından Sanofi-aventis tarafından Darüşşafaka Eğitim
Kurumları’nda yaptırılan Sanofi-aventis
Fen ve Teknoloji Laboratuvarı, 22 Kasım
2010 tarihinde törenle açıldı. Aynı anda
hem derslik hem de laboratuvar olarak
kullanılabilen laboratuvarda akıllı tahta
sayesinde interaktif olarak ders de işlenebiliyor.
Böylelikle öğrenciler, edindikleri teorik bilgileri, aynı derslikte deneysel çalışmaya dönüştürebilme imkânı buluyor.
Darüşşafakalı öğrencilere daha verimli ve
güvenli çalışma ortamı sunan laboratuvar,
Sanofi-aventis Türkiye Kurumsal İşler ve
İletişim Direktörü Aysun Hatipoğlu, İç İletişim Koordinatörü Tuğba Cantürk, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Adnan Dovan, Genel Sekreter Yardımcısı Gamze Artun, Lise Müdürü Adnan Ersan, İlköğretim Müdürü

D

Çiğdem Kaya ile Darüşşafakalı öğrencilerin katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan Sanofi-aventis Türkiye Kurumsal
İşler ve İletişim Direktörü Aysun Hatipoğlu, “Burada yetişen öğrencilerin fen
konusunda çok önemli başarılar yakalayacağını inanıyorum. Bir gün Sanofi-aventis laboratuvarlarında sizlerin çalıştığını
görmekten büyük mutluluk duyacağız”

dedi. Sanofi-aventis’in yaptırdığı laboratuvarın Darüşşafaka için büyük önem arz ettiğini belirten Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Adnan Dovan’ın Aysun Hatipoğlu’na teşekkür plaketi takdim ettiği törenin ardından
Sanofi-aventis heyeti, Adnan Dovan eşliğinde Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı
gezerek, bilgi aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri, Daçka’daydı
enerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, Yönetim Kurulu
Üyesi Abdullah Kiğılı, Mali İşler Müdürü
Tamer Yelkovan, Sicil Kurulu Üyesi Kenan Olcay ile Balotaj Kurulu Üyesi Hasan
Pınar, 14 Ekim 2010 tarihinde Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı ziyaret etti. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkanı Zekeriya Yıldırım, Başkan Vekili
Davut Ökütçü, Yönetim Kurulu Üyesi
Talha Çamaş, Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve Kampüs Koordinatörü Adnan Ersan ve Genel Sekreter Ahmet Buldam
tarafından karşılanan Fenerbahçe Spor
Kulübü yöneticileri, Darüşşafaka Eğitim
Kurumları’nı gezerek, yetkililerden bilgi
aldı. Türkiye’nin köklü iki kurumunun
yöneticilerini bir araya getiren ziyarette
konuşan Adnan Ersan, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı ilk kez ziyaret eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım ile
yöneticilere teşekkür ederken, “Babası
hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz,
başarılı çocuklara ‘eğitimde fırsat eşitliği’
sağlama misyonunu bir buçuk asırdır sürdüren Darüşşafaka’nın Türkiye ve dünyada tek olduğunu bilmek, böyle bir
kurumda görev almak beni onurlandırı-

F

yor” dedi. Türkiye’nin geçmişi bir asrı
aşan iki kurumunun temsilcilerinin bir
araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım da şu
görüşleri dile getirdi: “Darüşşafaka ve
Fenerbahçe Kulübü tarihte birçok ortak
noktada buluştu. Darüşşafaka’dan yetişen Melih Ilgaz, Mahir, Ziya, Arap Selim,
Turhan Gülsav, Murat Akyüz ağabeylerimiz Fenerbahçe Kulübü’nde futbol,
Mehmet Baturalp ağabeyimiz ise bas-

ketbol oynadı.” Zekeriya Yıldırım ve Adnan Ersan tarafından Aziz Yıldırım’a Darüşşafakalı öğrencilerin yaptığı bir
tablonun armağan edildiği ziyarette, Darüşşafaka’yı tanıtan bir sunum da yapıldı. Ziyaretin sonunda Abdullah Kiğılı,
Darüşşafaka anı defterine, “147 yıllık
eğitim ve şefkat yuvası Darüşşafaka’da
çok güzel hizmetler olduğunu gördüm
ve çok mutlu oldum. Tüm yöneticileri
kutluyor başarılarının devamını diliyorum“ cümlelerini yazdı.
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Daçkalı öğretmenler, 24 Kasım’da buluştu
arüşşafaka Eğitim Kurumları’nda
görev yapan Türk ve yabancı öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler
Günü vesilesiyle Darüşşafaka Cemiyeti’nin
organize ettiği akşam yemeğinde bir araya
geldi. Darüşşafaka Life GYM’de düzenlenen yemeğe, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım,
Başkan Vekili Beşir Özmen, Yönetim Kurulu üyeleri Talha Çamaş, B. Fırat Tekin,
Tunçer Gömeçli, Müge Özacar, Ataol Ay
ile tüm akademik kadro katıldı. Darüşşafaka İlköğretim Müdürü Çiğdem Kaya’nın tüm öğretmenlerin bu özel
gününü kutladığı konuşmasının ardından söz alan Darüşşafaka Lisesi Müdürü
Adnan Ersan, “1 Kasım 1928’de Arap alfabesinden Latin harflerine geçildi. Büyük Atatürk, 24 Kasım’da halkın bir an
önce Latin harfleri öğrenmesi için ‘Millet
Mektep’lerini kurdu ve kendisine ‘Başöğretmen’ unvanı verildi. Bu anlamlı günü,
1981 yılından itibaren, ulu önderimizin
ışığında, biz çağdaş ve aydınlık öğretmenler, Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. İnanıyorum ki sizler gibi aydınlık
düşünceli öğretmenlerle Türkiye çok daha iyi yerlere gidecek ve çok daha iyi öğrenciler yetişecek” dedi. Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeri-

D

ya Yıldırım da “bitmeyen hikâyemizin değişmez mimarları” diye hitap ettiği öğretmenlerin bu özel gününü şöyle kutladı:
“Darüşşafaka Ailesi olarak kurucularımızın
ve Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda yetenekli ama imkânları kısıtlı gençlerimizin
hayatlarını eğitimle değiştirme çabamızı

yaklaşık bir buçuk asırdır sürdürüyoruz. Sivil toplum hareketimizin ve eğitim dünyamızın öncü kuruluşu olmamızı, bu kutsal
yuvada özveriyle çalışan öğretmenlerimize
borçluyuz. Çocuklarımızı yetiştirmek için
bu kurumda seve seve görev yapan Yahya
Kemallerin, Namık Kemallerin, Salih Zekilerin, Tahir Nejat Gencanların, Niyazi Akşitlerin, Nazıma Antellerin yerinde bugün
sizler varsınız. Darüşşafaka’nın geleceği
Cumhuriyetin ve Darüşşafaka’nın değerlerine bağlı, çağa ayak uyduran, küreselleşen
dünyada rekabet gücü kazanmış gençler yetiştirmemize bağlı. Yeşil demir kapıdan içeri adım atan tüm paydaşlarımızın, bu ortak
irade etrafında bütünleşmiş olması geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor.”

Cumhuriyetin 87. yılı coşkuyla kutlandı
umhuriyetin 87. yıldönümü, Darüşşafaka TİM Show Center’da
düzenlenen törenle kutlandı.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
(ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel
Çelikel’in onur konuğu olduğu törene,
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkanı Zekeriya Yıldırım ile yönetim
kurulu üyeleri, bağışçılar, veliler, öğrenciler, öğretmenler ve Darüşşafaka dostları katıldı. Darüşşafaka Eğitim
Kurumları öğretmenlerinin hazırladığı
“Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri” barkovizyon gösterisinin ardından kürsüye çıkan ÇYDD Başkanı Prof.
Dr. Aysel Çelikel, öğrencilere şöyle seslendi: “Cumhuriyetimizin 87. yılı nedeniyle düzenlediğiniz törene katılmaktan
mutluluk duydum. Dünya devletleri için
cumhuriyet bir yönetim biçimidir ancak
Türk ulusu için cumhuriyet sadece bir
yönetim biçimi değildir. Bizim için
cumhuriyet bir kurtuluş, kuruluş biçimidir. Bir İtalyan gazetesi on yıl önce yayımladığı makalede ‘Atatürk, son

C

yüzyılın yenilmez lideridir’ diyor. Çünkü Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet hâlâ yaşıyor. ‘Neden’ derseniz, cumhuriyet
çağdaşlaşmayı, demokrasiyi, özgürlüğü
sağlıyor. Bugün gelinen noktada gençlerin cumhuriyete sahip çıkma konusunda çok ilgili olmadıklarını üzülerek
görüyorum. Bu noktada en büyük iş,
eğitim kurumlarına düşüyor. Maalesef
ülkemizdeki bazı eğitim kurumları bu
görevi hakkıyla yerine getiremiyor. Da-

rüşşafaka Lisesi’ni yetiştirdiği öğrencilerden dolayı kutluyorum.” Çelikel’in
konuşmasının ardından Ord. Prof. Dr.
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun gözü ve
diliyle anlatılan “Yüreği 1923’te Kaldı”
çalışması, Darüşşafaka Lisesi onuncu sınıf öğrencileri tarafından canlandırdı.
Onuncu Yıl Marşı’yla son bulan kutlama cumhuriyet çocuklarının göğsünde
gurur, Ata’ya minnet, zafere saygı duygularıyla ayrı bir tat bıraktı.
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Fotoğraf ve Sinema Kulübü’ne üç ödül

arüşşafaka Eğitim Kurumları
Fotoğraf-Sinema Kulübü
öğrencileri, şubat ayında
öğretmenleri Selvihan Özcan Özel ile
katıldıkları fotoğraf yarışmasından üç

D

ödülle geri
döndü. İstanbul Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün "Değerler Eğitimi"
kapsamında düzenlediği "Sorumluluk"
konulu fotoğraf yarışması sonucunda

Uluslararası Gençlik Ödülleri sahiplerini buldu
arüşşafaka Lisesi’nin ev
sahipliğini yaptığı
“Uluslararası Gençlik
Ödülleri Programı”nın ödül
töreni, 7 Aralık 2010 tarihinde
TİM Show Center Fettah
Aytaç Salonu’nda
gerçekleştirildi. Ödül törenine
İstanbul’dan ve şehir dışından
okullar katıldı. İlk olarak
1956’da Birleşik Krallık’ta
“Edinburgh Dükü
Ödülü”olarak, on dört yaşın
üzerindeki gençlerin,
gönüllülük esasına dayanan, dengeli bir
kişisel gelişim programına katılmalarını
teşvik etmek amacıyla başlatılan
Uluslararası Gençlik Ödülü, son otuz
yılda, 60’tan fazla ülkede gençlerin
hayatını etkiledi. Modern dünyanın

D

değişen şartlarına ve gençlerin
ihtiyaçlarına göre devamlı
olarak güncellenen program,
tüm dünyada gençlere ilgili
kurumlar tarafından
uygulanıyor. Darüşşafaka
Eğitim Kurumları’nda 20072008 eğitim-öğretim yılından
bu yana uygulanan programda
Bronz Kategori’de 10, Gümüş
Kategori’de 10, Altın
Kategori’de 14 öğrencimiz
bulunuyor. 2010-2011 eğitim
yılında, Darüşşafaka Lisesi'nden
gençlik ödülleri programına katılan 18
öğrencimiz, 8 Aralık 2010 tarihinde
düzenlenen ödüllerini aldı. Törende,
Gençlik Ödülü Derneği tarafından
Darüşşafaka Lisesi Müdürü Adnan
Ersan’a teşekkür plaketi sunuldu.

Darüşşafaka, İngilizce Dublaj Yarışması’nda birinci
evre Koleji’nde 8 Ocak 2011
tarihinde düzenlenen “İngilizce
Dublaj Yarışması”na (Dubbing
Contest), on iki okul katıldı. Katılan
okulların 6. sınıf öğrencilerinden oluşan
gruplar arasında Darüşşafaka’yı temsil
eden Gül Açıkalın, Ayça Öztürk,
Barbaros Ün ve Yakuphan Emre Kengir
birinci oldu.

Ç

Sarıyer ilçe elemelerinde Darüşşafaka 8.
sınıf öğrencisi Ebru Peközer ve 11. sınıf
öğrencisi Cemre Karaoğlan birincilik,
yine 11. sınıf öğrencisi Zeynep Kutlu ise
ikincilik ödülüne layık görüldü.

Kınık Ailesi, Darüşşafaka
Kütüphanesi’ni yeniledi

arüşşafaka Cemiyeti’nin
vasiyet bağışçısı Kadriye
Bedriye Kınık, Darüşşafaka
Eğitim Kurumları’nı desteklemeye
devam ediyor. Yaptığı bağışla
Darüşşafaka Kütüphanesi’nin daha
modern bir şekilde düzenlenmesini
sağlayan ve bu nedenle adı
Darüşşafaka Kütüphanesi’nde
yaşatılan K. Bedriye Kınık’ın kızı Itır
Kınık da annesinin yolunda
yürüyerek kütüphaneye multimedya
odası yaptırdı. Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya
Yıldırım, Darüşşafaka Lisesi Müdürü
Adnan Ersan, İlköğretim Müdürü
Çiğdem Kaya ile Darüşşafaka
bağışçısı K. Bedriye Kınık’ın katıldığı
törenle açılışı yapılan Itır Kınık
Multimedya Odası, Daçkalı
öğrencilere modern teknolojiyle
araştırma yapma olanağı sunuyor.

D
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Ülkü Adatepe’den Atatürk dersi…
Atatürk’ünmanevikızıÜlküAdatepe,UluÖnder’invefatının72.yılıvesilesiyleDarüşşafakalı
öğrencilerlebirarayageldiveonlaratanıdığıAtatürk’üanlattı.

arüşşafaka Eğitim Kurumları, Ulu
Önder Atatürk’ü vefatının 72. yılında manevi kızı Ülkü Adatepe’nin konuk olduğu bir panelle andı.
Darüşşafaka Eğitim Kurumları tarafından
TİM Show Center’da 11 Kasım 2010 tarihinde düzenlenen panele; Darüşşafakalı
öğrenci ve öğretmenler katıldı. Sözlerine
Darüşşafakalı öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek başlayan
Adatepe, “Son yirmi yıldır okullara gidiyorum ve Atatürk’ün insan yönünü, çocukları, milletini ne kadar çok sevdiğini ve
onunla dolu dolu geçen altı sene içinde yaşadıklarımı anlatıyorum. Atatürk’ün kızı olmaktan daima gurur duydum, iftihar ettim
ama bu kadar yüce bir insanın sevgisini çok
ufak yaşta kazanıp, yine ufak yaşta kaybetmek beni çok derinden yaraladı” dedi.
Atatürk’ün manevi kızı olma öyküsünü Darüşşafakalılarla paylaşan Adatepe,
şöyle konuştu: “Benim babam ile annemi
Atatürk kendi elleriyle evlendirmiş. Ben
doğmadan da ismimi koymuş. Ancak çok
istemesine rağmen doğduktan sonra beni
bir türlü görememiş. Beni ilk kez Gazi Orman Çiftliği’ne ziyarete geldiğinde görebilmiş. Annem, Atatürk’ü karşılamak için
yaklaşırken ben, annemin kucağından
Atatürk’ün kucağına atlamış, onu öpmeye
başlamışım ve beni Atatürk’ten zorla ayır-
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mışlar. Atatürk bundan çok etkileniyor.
Çankaya Köşkü’ne gidiyor. Gece yattığında gözüne bir türlü uyku girmiyor. Yatağından fırlıyor ve annemle beni
getirmelerini istiyor. O gece iki saat benimle oynamış. Ardından da beni manevi
kızı olarak almaya karar vermiş. Bu suretle dokuz aylıktan altı buçuk yaşıma kadar
bir an olsun Atatürk, beni yanından ayırmadı. Benim her şeyim Atatürk’tü ve
onunla olmaktan son derece mutluluk duyardım.” Atatürk’ün milletini çok sevdiğini vurgulayan Adatepe, “Hiçbir devlet
adamı Atatürk kadar milletini sevmemiştir. O sadece milleti için yaşadı. Hiçbir za-

man kendini düşünmedi. Sadece milletini, çağdaş bir Türkiye’de yaşatmak için uğraştı ve Türk milletine güven verdi,
sevgisini verdi” diye konuştu. Atatürk’ün
kadınlara büyük değer verdiğinin altını çizen Adatepe, “Bir erkeğin yaptığı her şeyi
kadınların ve kız çocuklarının da yapacağını savunurdu. Kadınlara son derece güvenir ve daima yükselmelerini isterdi. Bu
nedenle kadınlara pek çok hak tanıdı.
Manevi çocuklarını da hep kızlardan aldı”
dedi. Öğrencilerin Atatürk’ün ilke ve devrimlerine sahip çıkmasını isteyen Adatepe,
konuşmasını şöyle noktaladı: “Atatürk’ü
okurken hiçbir zaman ders olarak okumayın ve onu tabulaştırmayın. O da bir insandı. Atatürk’ü ruhunuzla, kalbinizle,
canınızla okuyun. Çünkü o sizi öyle sevdi
ve her şeyini size bıraktı. Atatürk’ün ilkelerine, Cumhuriyetine sahip çıkarsanız,
Atatürk hep yaşayacaktır.”
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SÖYLEŞİ ADNAN ERSAN

Darüşşafaka,
150. yılına hazırlanıyor
DarüşşafakaLisesiMüdürüveKampüsKoordinatörüAdnanErsan,
“Entemelhedefimiz,çocuklarımızıiyiinsan,iyiyurttaş,çağdaş,laik,Atatürkilkelerine
bağlı,Darüşşafakakültürünesahipbireylerolarakokulumuzdanmezunetmek.
BirdiğertemelhedefimiziseTürkiye’dekiiyiüniversiteleregirecek15binöğrencinin
içineDarüşşafakalılarısokmak”diyor.

SÖYLEŞİ
arüşşafaka Eğitim Kurumları,
2010-2011 eğitim-öğretim yılını
akademik kadrosuna pek çok yeni
isim katarak açtı. Bu isimlerden biri de İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nden
1977’de mezun olduktan sonra Kazım İşmen Lisesi Müdür Yardımcılığı, Kadıköy
Anadolu Lisesi, Fenerbahçe Lisesi Müdür
Başyardımcılığı ve Müdürlüğü, Habire
Yahşi Lisesi Kurucu Müdürlüğü ve İstanbul
Erkek Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulunan otuz üç yıllık eğitimci Adnan Ersan
idi. 2010 Eylül ayı itibarıyla Darüşşafaka Lisesi Müdürlüğü ve Kampüs Koordinatörlüğü görevine başlayan Adnan Ersan ile
göreve başladıktan sonra yaptığı çalışmaları ve Darüşşafaka’nın geleceğine yönelik
projelerini konuştuk.

D
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Öncelikle göreve başladığınız süre
boyunca Darüşşafaka Eğitim
Kurumları’nda yaptığınız çalışmalar
hakkında bilgi verir misiniz?
Ben, 2010-2011 eğitim-öğretim yılının
başında Darüşşafaka’da yönetici olarak
göreve başladım. İyi bir takım, başarıyı getirir felsefesinden yola çıkarak, kısa süre
içinde öğretmen kadromuzla birlikte bu
takım ruhunu oluşturmak için çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Eksiklerimizi tespit
ettik. Öğretmen arkadaşlarımızın daha
fazla bir arada olabilmeleri için öğretmenler odası yaptık.
Darüşşafaka Eğitim Kurumları olarak
hedefleriniz nedir?
En temel hedefimiz, çocuklarımızı iyi
insan, iyi yurttaş, çağdaş, laik, Atatürk ilkelerine bağlı, Darüşşafaka kültürüne sahip
bireyler olarak okulumuzdan mezun etmek. Bunun yanı sıra Türkiye’de ortaöğretim kurumlarının birinci hedefi, bir üst
kuruma, yani üniversiteye öğrenci hazırlamak. Rakamlara baktığımızda bu sene 1
milyon 600 bin kişi ÖSYS’ye girecek ve
bunların 350 bini herhangi bir üniversiteye yerleştirilecek. Fakat iyi üniversitelere girecek öğrenci sayısı yalnızca 15 bin. Biz de
öğrencilerimizi bu 15 binin içine sokmak
istiyoruz. Bununla ilgili olarak öğrencilerimizle hedefler belirledik. Çünkü hedef olmadan başarı olmaz. Ardından bu hedefe
ulaşmak için yapmamız gerekenleri masaya yatırdık.
Öncelikli hedefinizin öğrencilerinizin
Türkiye’nin en iyi üniversitelerini
kazanması olduğunuzu söylediniz.
Bunun için nasıl bir strateji
izliyorsunuz?
Hazırlık sınıfı konulduğu için bizim bu
yıl son sınıfımız yok. Bu, bizim için bir
avantaj. Ancak Türkiye’de iyi bir üniversiteye girmek için lise birinci sınıftan itibaren bu yarışın içinde olmak lazım. Bizim
öğrencilerimiz de dokuzuncu sınıftan itibaren bu yarışa hazırlanıyor. ÖSYS’ye yönelik test uygulamalarına lise birinci
sınıftan itibaren başlıyorlar. Bir öğretmenimizi sadece ÖSYS konusunda öğrencilerimize rehberlik etmekle görevlendirdik.
Çocuklarımızın bildiklerini test olarak
doğru bir şekilde çözümleyebilmeleri için
test sistemini iyi öğrenmeleri gerekiyor. Bu
yüzden önümüzdeki yıl, 11. ve 12. sınıf öğrencilerimizi topluca dershaneye göndereceğiz. Tabii, öğrencilerimizi sadece
dershaneye göndermekle yetinmeyeceğiz.
Dershane müdürlerini burada ağırladık.
Onlarla ortak bir program belirleyeceğiz.
Devamlı fikir alışverişi içinde olacak ve kar-

şılıklı eksikleri tespit edeceğiz. Çünkü öğrencinin dershaneye gidip geldiği bir sistem, bize fayda getirmez. Neticede bu işin
okulumuza ciddi bir maliyeti olacak. Hem
bunun boşa gitmemesini hem de çocuklarımızın bu şanslarını iyi değerlendirmesini istiyoruz.
Darüşşafaka’nın 6. sınıftan itibaren
öğrenci kabul etmesine ilişkin
görüşler dile getiriliyor. Bu konuda bir
çalışma yürütüyor musunuz?
Evet… Çağın değişen şartlarına uyum
sağlamak için biz de bazı köklü değişiklikler yapma ihtiyacı hissediyoruz. Yönetim
kurulumuzla da bununla ilgili çalışmalar
yapıyoruz. Bilindiği gibi Türkiye’de
2009’da Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nda (YİBO) beşinci sınıfa kadar olan bölümler kaldırıldı. Bunun yanı sıra
pansiyonlu ilköğretim okullarında da yatılılık kalktı. Birkaç hafta önce Cemiyet Başkanımız Sayın Zekeriya Yıldırım ve
İlköğretim Müdürümüz Sayın Çiğdem Kaya ile birlikte Milli Eğitim Bakanımız Sayın
Nimet Çubukçu’yu ziyaret ettik. Bakanımız da bu fikri bizimle paylaştı. Zaten psikolojik ve pedagojik açıdan da bu kadar
küçük yaştaki çocukların yatılı eğitim alması çok doğru değil. Ki bizim çocuklarımız zaten travma geçirmiş, küçük yaşta
babasını yitirmiş çocuklar… Onları annelerinden ayırmak ikinci bir travma olabilir. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde
çok geniş bir çalışma başlatacağız. Bildiğiniz gibi iki yıl sonra Darüşşafaka, 150. yılını kutlayacak. Bu nedenle 150. yılda
Darüşşafaka’da nasıl bir eğitimin olması,
nasıl bir eğitim politikasının yürütülmesi
gibi konu başlıklarında çeşitli çalışmalar
başlattık. Bunun neticesini kısa sürede
alıp, yönetim kurulumuza sunacağız. Fakat eğitimciler olarak bizim görüşümüz şudur: Darüşşafaka, eğitimde fırsat eşitliği
için çabalayan bir eğitim kurumu olduğuna göre bunu her yıl alınan 120 öğrenciyle kısıtlamamak gerekiyor. İlkokulda yatılı
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SÖYLEŞİ ADNAN ERSAN
öğrenci okutmanın getirdiği zorluklar da
dikkate alarak Darüşşafaka misyonu nasıl
bir eğitim modeliyle Türkiye sathına yayılabilir, bunun araştırması içindeyiz.
Bu konuda yaptığınız çalışmaları
özetler misiniz?
İlk etapta İlköğretim Müdürümüz
Çiğdem Kaya ile birlikte müdür yardımcılarımızla ön görüşme yaptık. Bunun yanı sıra okulumuzda görüşlerine saygı
duyduğumuz bölüm başkanları ve kıdemli öğretmen arkadaşlarımız var. Onları da işin içine katacağız. Bu ön
çalışmadan sonra dışarıdan da destek alabileceğimiz çok değerli hocalarımız var.
Onların da katılımıyla bir hafta sonu toplantısı yapıp, raporu yönetim kuruluna
sunmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra
Çiğdem Hanım, yurt dışındaki okulları
araştırmaya başladı. Hepsini pekiştirip,
bir model oluşturacağız.
Darüşşafaka’da 7 gün 24 saat devam
eden bir yaşam var. Yatılı okul olmanın
avantaj ve dezavantajları neler?
Bunu ilköğretim ve lise ayağında değerlendirmek lazım. İlköğretim ayağında
yatılı olmanın çok artısı yok. Fakat diğer
taraftan hem Türkiye’de hem de yurt dışında en iyi okulların yatılı olduğunu görüyoruz. Örneğin, Galatasaray Lisesi,
İstanbul Erkek Lisesi, Robert Kolej, Kabataş Lisesi, bizim gençliğimizin Haydarpaşa
Lisesi... Bir de İstanbul çok büyük bir metropol. Daha önce görev yaptığım okuldan
örnek verirsem, bizim okulun öğrencileri
günde üç saatlerini yolda geçiriyordu. Bu
noktada da yatılı okullar öğrencilerine
ders çalışabilmeleri için fazla zaman sağlıyor. Ayrıca yatılılık birlikte yaşayabilme,
hareket edebilme, sosyal gelişim ve özgüven açısından da çok faydalı... Bu yüzden
özellikle Darüşşafaka gibi köklü geçmişi
olan kurumsallaşmış okullarda, lisede yatılılığın olması gerektiğine inanıyorum.
Baktığınız zaman bu köklü okullardan
mezun olanlara nereden mezun oldukları sorulduğunda üniversiteyi değil de mezun oldukları liseyi söylerler. Bunun
kökeninde de yine yatılılık vardır.
Darüşşafaka’nın akademik kadrosu
hakkında bilgi verir misiniz?
Akademik kadroyu ben de yeni yeni tanıyorum. Şu an on ikisi yabancı uyruklu
113 öğretmen ve 30’a yakın belletmenimiz
görev yapıyor. Ben, büyük bir değişimden
yana değilim. Önemli olan mevcut kadroyu iyileştirmek ve verim almak. Akademik
kadromuzda yer alan tüm eğitimciler, dört
yıllık üniversite mezunu, öğretmen for-

lenmelerini istiyoruz, ki her öğrencimiz
becerisi ve ilgisine göre mutlaka bir sosyal
aktivenin içinde yer alıyor.

masyonu olan kişiler. Yöneticiler olarak
bilgi ve tecrübelerimizi öğretmen arkadaşlarımıza aktararak, üst düzeyde verim
alacağımıza inanıyorum. Tabii ki bu karşılıklı güven duygusu içinde olacak. Akademik kadro yönetime güvenecek ve talep
edecek. Öğretmenlerimizin bilgi ve gelişimlerini artırmaya yönelik çeşitli seminerler düzenliyoruz. Fakat önemli olan
bizim bu eğitimleri düzenlememiz değil,
öğretmenlerimizin bizden bu tür eğitimleri talep etmesi. O zaman bu eğitimler daha verimli olacaktır.
Yeni eğitim-öğretim döneminde
Darüşşafakalıların katıldığı yarışmalar
hakkında bilgi verir misiniz?
Öğrencilerimizin yer aldığı yarışmaları iki grupta toplayabiliriz. Bizim organize
ettiğimiz ve katılımcı olduğumuz yarışmalar. Öğrencilerimizin fen, teknoloji ve
edebiyatla ilgili tüm yarışmalara katılmalarını sağlıyoruz. Çünkü öğrencilerimizin
hem dış dünyaya açılmasını hem de güven duygularının gelişmesini istiyoruz. Bu
yıl da öğrencilerimiz pek çok yarışmada
yer aldı. Bunların sonuçları henüz açıklanmadı fakat sonuçlar, beni çok ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan
çocuklarımızın bunlara hazırlanması ve
katılması. Örneğin, Amerika’da düzenlenen bir robot yarışmasına okulumuz dördüncü kez katılıyor. Bu yarışmaya katılan
öğrencilerimiz için sömestir tatilinde de
okulumuzun imkânlarını açtık. Burada
kalarak, ekip çalışması yaptılar ve sekiz öğrencimiz, 11 Mart’ta Amerika’ya gitti.
Ufuklarının açılması, önlerini görmeleri,
zihinsel beceri ve gelişimlerini sağlamaları açısından çok faydalı bir çalışma oldu.
Bunların yanı sıra okulumuzda edebiyat,
kısa film ve matematik alanlarında organize edilen yarışmalar var. Ayrıca spor faaliyetlerimiz mevcut. Yatılı bir okul
olduğumuz için çocuklarımızın sosyal gelişimlerinden de birinci derecede biz sorumluyuz. Bu konuda okulumuzun
imkânları da oldukça fazla. Öğrencilerimizin güzel sanatlar, spor ve müzikle ilgi-

Darüşşafakalı öğrencilerin kariyer
planlamasında nasıl bir yöntem
izliyorsunuz? Okul yönetimi olarak bu
konudaki rolünüz nedir?
Bu konuda rolümüzün çok önemli
olduğuna inanıyorum. En nihayetinde
onlara yön verecek olan bizleriz. Bu nedenle öğrencilerimizle çok sık toplantılar yapıyoruz. Bizim gözümüzde çok
değerli olduklarını, onlara hissettirmeye
çalışıyoruz. Çünkü bizim varoluşumuzun
birinci nedeni onlar. Hepsinden kariyerleri için önce hedef koymalarını istedik.
Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Artık öğrencilerimizin bir hedefi
var. Bundan sonra da bu hedefe ulaşabilmek için izlemeleri gereken yol haritası oluşturuyoruz. Bu nedenle kariyer
günleri düzenliyoruz, üniversite tanıtımları organize ediyoruz. Örneğin birkaç
hafta önce tüm öğrencilerimizi İTÜ’ye
götürdük. Çünkü yaşayarak öğrenmeye
çok önem veriyoruz.
Darüşşafaka’da görev yapmak sizin
için ne ifade ediyor ve Darüşşafaka’da
görev yapmadan önce bir eğitimci
olarak Darüşşafaka’yı nasıl
görüyordunuz?
Darüşşafaka’yı bilmek ile içinde yaşamak farklı bir şey. Otuz üç yıl eğitimcilik
yaptıktan sonra Darüşşafaka’ya geldiğimde
birtakım endişelerim vardı. Özellikle nasıl
bir profille karşılaşacağıma dair tedirginliklerim vardı. Fakat geldiğim ilk gün öğrencilerle tanıştığım andan itibaren bu
tedirginliğin yersiz olduğunu anladım.
Gerçekten son derece saygılı, düzenli ve
her şeyden önce sevgi dolu çocuklar var.
Hele de onlara sevgiyle yaklaştığınız ve onların güvenini kazandığınız zaman her şeyin çok daha kolay olduğunu gördüm. Bu
üç aylık sürede çocuklarımla, karşılıklı olarak bu duyguyu yakaladığıma inanıyorum.
Çünkü öğrencilerim çok rahat kapımı çalıp, her türlü sorununu benimle konuşuyor ve bu asla saygı ve sevgi çerçevesinin
dışına çıkmıyor. Ben, her zaman saygıya
dayalı bir disiplinden yana oldum ve disiplinin olmadığı yerde başarının yakalanamayacağına inandım. Ancak disiplin illa
katı olmak demek değil, önemli olan çocuğa değer verdiğinizi hissettirmektir. Ona
değer verdiğinizi hissettirdiğinizde birtakım şeyler beraberinde geliyor. Darüşşafaka’da olmaktan çok mutluyum ve meslek
hayatımın son durağını burada noktalamak benim için ayrı bir onur olacak.
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KAPAK DAÇKA’DA KIZLARIN 40. YILI

Darüşşafaka’dabuyıl,
farklıbirheyecan,
kızçocuklarınınokula
kabulünün40.yılı
heyecanıyaşanıyor.
Yaklaşıkbirasırlık
gecikmeninardından
1971’dekapılarınıkızlara
açanDarüşşafaka,
otarihtenitibarensayısız
kızöğrencininhayatına
dokunduveeğitimle
değişenhayatlarakızları
daekledi.İşteokızlar,
40.yılvesilesiyleikinci
yuvalarınageridöndüve
Darüşşafaka’nınkendi
hayatlarındayarattığı
değişimibaşkakız
çocuklarının
hayatınataşımak
içinkollarısıvadı.
Hedefleri10
kızın10yıllık
eğitim
masrafını
karşılamak.

Daçkalı kızlar,

KAPAK

40. yılda toplandı
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KAPAK DAÇKA’DA KIZLARIN 40. YILI
arüşşafaka’ya kızların kabulünün 40.
yılı nedeniyle hazırlanan ve yolu Darüşşafaka’dan geçmiş kızları bir araya
getirerek, Darüşşafaka’nın onların hayatlarında yarattığı değişimi, başka kız çocuklarının hayatına taşımayı amaçlayan “Daçkalı
Kızlar Toplandık Projesi”nin startı verildi. Yıl
boyunca farklı etkinliklerle sürecek projenin
ilk adımı, geçtiğimiz ocak ayında Darüşşafaka
mezunu kızların, her hafta okullarında toplanmasıyla atıldı. Ardından mezun kızların katılımıyla “Daçkalı Kızlar Toplandık Komitesi”
oluşturuldu. Çalışmaları aralıksız sürdüren
komite, ilk büyük etkinliğini 5 Mart’ta Darüşşafaka’nın hayatına dokunduğu tüm paydaşları, Darüşşafaka Life GYM’de buluşturarak
gerçekleştirdi. Kimler yoktu ki o günkü konuşmacıların arasında… Kızların kabul edildiği dönem Darüşşafaka’da öğretmenlik
yapan Hayrettin Cete, Zerrin Kürkçüoğlu,
Taşkut Adanır, Eileen Yalçın, Yusuf Çotuksöken, Betül Çotuksöken, Mahir Ünlü ve belletmen Huriye Altay; Darüşşafaka’ya ilk kabul
edilen 77 kızdan biri olan Serpil Tuncer; Serpil Tuncer’in annesi Şükran Tuncer ve üç çocuğu da Darüşşafaka mezunu olan Ali İhsan
Karaaslan; kızlarla aynı yıl Darüşşafaka’ya başlayan Levent Tumlu ile Uğur Tepe; kızların
kabul edildiğinde son sınıf öğrencisi olan Ali
Altıparmak ile kızlardan bir yıl önce başlayan
Hilmi Alişanoğlu; 10. sınıf öğrencisi Fulya Yavaşoğlu ve bugün Darüşşafaka Cemiyeti Bakan Vekili olan Beşir Özmen (DŞ’74)…
Hepsi, 1971’de kızların kabul edilmesiyle bir
asır boyunca yatılı erkek okulu olan Darüşşafaka’nın çehresinin nasıl değiştiğini, neler yaşandığını tarihe not düştü. “Daçkalı Kızlar
Toplandık” etkinliğinin koordinatörlüğünün
üstlenen Darüşşafaka Cemiyeti Kaynak Geliştirme ve İletişimden Sorumlu Genel Sekreter
Yardımcısı Gamze Artun, “Darüşşafaka'da kızlar hareketini başlatarak, Darüşşafaka'nın önderliğinde kızların eğitimi için nelerin
yapıldığını, eğitimde fırsat eşitliği felsefesi altında nelerin yeşerdiğini, canlı örneklerle göstererek, toplumda bir farkındalık yaratmayı
amaçlıyoruz” diye günün anlamını özetledi.

D

ne kendisini uydurabilmiş, bir taraftan eğitimde fırsat eşitliğine derinlik kazandırırken
bir taraftan da eğitimde öncülük rolü üstlenmiştir. 1971 yılından itibaren kız öğrencilerin
Darüşşafaka'ya alınması da eğitimde fırsat eşitliğine derinlik kazandırmanın, Türk eğitim
öğretim hayatında öncü rolünü oynamanın
önemli bir kilometre taşıdır” dedi. Kızların,
Darüşşafaka’ya daha fazla sahip çıkmalarının
önemi üzerinde duran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kızların, Darüşşafaka'ya katılmalarının üzerinden kırk yıl geçti. Bu az bir
süre değil ama yine de Darüşşafaka hâlâ erkeklerin egemen olduğu bir aile olarak gözüküyor. Sanırım öncelikle yapmanız gereken
bu erkeksi görüntüyü bir şekilde yumuşatmak
ve Darüşşafaka'yı çağın toplumu olarak vitrine
taşımamıza yardımcı olmak. Bunu yapmanın
değişik yolları var. Sizlerden yönetime daha
fazla katkıda bulunmanızı, yönetime iştirak etmenizi bekliyoruz. Darüşşafaka'nın geleceğinin tartışıldığı genel kurullarda sesinizi
yükseltmenizi, beklentilerinizi dile getirmenizi istiyoruz. Daha da ötesi sahada da bizlerle
omuz omuza çalışmanızı bekliyoruz. 1971 yılında Darüşşafaka'ya kızların alınmasından
sonra ‘Haydi Kızlar Okula’ gibi projeleri de
gördük. Ben de şimdi ‘Haydi Kızlar Sahaya!’
diye sesleniyorum.”

Zerrin Kürkçüoğlu:

Adnan Ersan:

“Böyle köklü kurumları
yaşatacak olan mezunlarıdır”
Toplantıda söz alan Darüşşafaka Lisesi
Müdürü Adnan Ersan ise şu görüşleri dile getirdi: “Kurumumuz 148 yıldır gerçekten çok
büyük bir değer. Bu değeri daha ileriye götürmenin, yaşatmanın, mezunlarımızın asli
görevi olduğunu düşünüyorum. Biz eğitimciler gelip geçiciyiz. Böyle köklü kurumları yaşatacak, sahip çıkacak, düşüncelerinden,
fikirlerinden ödün vermeden yarına taşıyacak
olan mezunlarıdır. O yüzden mezunlarımızın
yanımızda olduğunu hissetmek, bize her zaman güç verecektir.”
Serpil Tuncer:

“Haydi Kızlar Sahaya!”

“Darüşşafaka, benim hayatıma
aydınlık getirdi”

Toplantıda konuşan Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım ise,
Darüşşafaka’nın temel misyonunun eğitimde
fırsat eşitliği olduğunu belirterek “Darüşşafaka, 148 yıllık tarihi boyunca çağın gerekleri-

Darüşşafaka ilköğretim korosunun seslendirdiği “Darüşşafaka Marşı”nın ardından
söz alan, 1971’de Darüşşafaka’ya kabul edilen
ilk kızlardan, öğretim görevlisi Serpil Tuncer,
“Annemin eğitimim konusundaki ısrarı so-

Zekeriya Yıldırım:

nucu, Tokat Zile’den İstanbul’a geldik. Erkekler tarafından katı bir namus anlayışının
olduğu bir dönemdi. Annemin o dönem iş
bulup çalışması bile toplum ve ailem tarafından tepki çekmişti. Darüşşafaka, benim hayatıma aydınlık getirdi. Okula ilk geldiğimizde,
ağabeylerimiz, kardeşleri gibi sahip çıktı bizlere. Darüşşafaka muhafazakarlığı, baskıları
yenmeyi ve yazgımızı değiştirebileceğimizi öğretti. Bana kendimle ilgili bir farkındalık kazandırdı. Ben, Darüşşafaka'da kendimi
tanıdım. Harika bir eğitimin yanında, manevi
güç ve özgüven geliştirmemizi sağladı” dedi.

“Kızların ilk formasını Nazıma
Hanım’ın (Antel) üzerinde
denedik”
“Daçkalı Kızlar Toplandık” etkinliği kapsamında düzenlenen “40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra… Yaşadığımız Daçka” adlı oturum, Darüşşafaka’ya kabul edilen ilk kızlardan Sertaç
Ökten’in moderatörlüğünde yapıldı. Oturumun ilk konuşmacısı 1967-77 yılları arasında
Darüşşafaka’da tarih öğretmenliği yapan Zerrin Kürkçüoğlu oldu. Kırk iki yıllık meslek yaşamının unutulmaz on senesini Darüşşafaka’da geçirdiğini belirten Kürkçüoğlu,
şöyle konuştu: “Darüşşafakalı olmak yalnız
gündüzleri derslere girmekten çok öte bir şey
benim için. Darüşşafaka’da öğretmen olarak
başladım, kızların alınmasıyla birlikte müdür
yardımcısı oldum. Böylece okul lojmanına taşındım. Artık kendimi tam bir Daçkalı gibi
hissediyordum. İlk gelen kızların formalarını, yatak ve yemek takımlarının hazırlanmasını, ranzalarının düzenlenmesini Nazıma
Hanım’ın (Antel) başkanlığında iki kadın öğretmen arkadaşımla birlikte yaptık. Hatta kızların ilk formasını, Nazıma Hanım çok ufak
tefek olduğu için onun üstünde denedik.
Okula ilk geldiğinizde minicik kızlardınız.
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Birçoğunuz evinden ilk defa ayrılıyordu. Ürkek ama çok sevimliydiniz. Gece nöbetlerinde sizi yatırırken içimden ninni söylemek
gelirdi. O sevimli, ürkek tavırlarınız okula da
hoş bir hava getirmişti. Darüşşafaka'ya geldiğimde öğretmenliğimin yedinci yılıydı ve
otuzlu yaşlardaydım. Ben de sizlerle büyüdüm ve sizlerden çok şey öğrendim.”

Ali Altıparmak:

hayatına alışık olmayan o halleri, tatlılıkları
hâlâ gözümün önünde… Bizler, çarşamba
günleri ziyarete gittiğimizde bazı çocukların
anneleri gelmemiş olabiliyordu. Hemen yanlarına gider, onlarla ilgilenir, çocuklarımız
için getirdiğimiz ne varsa, onlara da verir, severdik. Sadece ben değil, bütün veliler böyle
davranırdı. Büyük yeşil kapının yanında bir
taş vardı. O taşın üzerinde oturmuş, ailesi gelmediği için mahzun mahzun etrafını izleyen
çocuklarla hepimiz ilgilenirdik. Türkiye’de eşi
benzeri olmayan bir okulun büyük ailesine biz
veliler de dahil olmuştuk. Çocuklarımızı güven içinde teslim etmiştik. Çocuklarımıza layık olan en güzel geleceği, Darüşşafaka’nın
vereceğine inanmıştık. Bana Darüşşafaka
adında parasız bir yatılı okulun varlığından
söz eden komşularımı hâlâ minnetle anıyorum. Şimdi inci gözyaşlarını döken kızlarımız,
çocuklarımız meslek sahibi, adalet duygusu
olan kişilikli insanlar oldu. Hepsiyle gurur duyuyorum.”

“Bu girişim, kadın-erkek
eşitliği açısından da büyük
önem taşıyor”
Kız öğrenciler okula kabul edildiğinde
son sınıf öğrencisi olan Ali Altıparmak
(DŞ’72), Eylül 1971 tarihinin Darüşşafaka
için bir milat olduğunu ifade ederek, “Bir asırdır sadece erkek okulu olan Darüşşafaka, kız
öğrencilere de kucağını açıyor ve eğitimde fırsat eşitliğini kız çocuklarına da tanıyarak çağdaş bir dönem başlatıyordu. Bu girişim
kadın-erkek eşitliği açısından da büyük önem
taşıyordu. Bunu kırk sene öncesinin Türkiyesi’nde görmek bizi çok heyecanlandırmıştı.
Kız öğrencilerin gelmesi okulumuza ayrı hava
katmış, ortam ısınmıştı. Darüşşafaka'nın bu
çağdaş girişimi gerekli değişikliklerle daha da
ileriye götürmesini, sadece babasız çocukları
değil, annesiz hatta anne ve babası hayatta
olanları da almasını bir Darüşşafakalı olarak
arzu ediyorum” dedi.

Şükran Tuncer:

“Çocuklarımıza en güzel
geleceği, Darüşşafaka’nın
vereceğine inanmıştık”
Darüşşafaka’nın kapısından giren ilk kızlar arasında yer alan Serpil Tuncer’in annesi
Şükran Tuncer bir veli olarak şu duyguları dile getirdi: “İlk kızların hepsi benim kızımdı.
Hepsi çok güzeldi. Onların ilk yıl, annelerinin
ardından inci gibi gözyaşı döken, yatılı okul

Levent Tumlu:

“Kızların okula gelmesiyle
oyunlar bile değişti”
İlk kızlarla birlikte Darüşşafaka’ya başlayan
Levent Tumlu (DŞ’79), kızlarla birlikte yaşanan değişimi şu cümlelerle özetledi: “Darüşşafaka’ya kızların alınmasının 40. yılı
nedeniyle buradayız. Bu, Darüşşafaka tarihinde büyük bir değişimdir. Yüz yıl boyunca erkek öğrencileri alıp bağrına basmış bir okul,
kızları da almaya başlamış. Bu karar, Fettah Aytaç’ın başkanlığında yönetim kurulu tarafından alınmış, uygulaması ise büyük eğitimci
Nazıma Antel tarafından yapılmıştır. Yüz yıllık
erkek egemen bir okula kızların gelmesi çok
şeyi değiştirdi. Kızların okula gelmesiyle birlikte oyunlar bile değişti. Uzun eşek oyununun
yerini seksek aldı. Her zaman bize kızlarla birlikte okuduğumuz için çok şanslı olduğumuz
söylendi. Fakat o kadar şanslı olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü tüm öncelikler kızlara
tanınıyordu. Örneğin, ben folklor kulübüne
girebilmek için iki sene bekledim, çünkü kızlar kulübü doldurmuştu. Keza izcilik kulübünde de durum öyleydi. Kızlar, bulunmaz
Hint kumaşıydı. Folklorde, izcilikte, tiyatroda
hep onlar… Ben, ilk sene meteoroloji kulübüne girebildim, çünkü kızların ilgi duyduğu
bir konu değildi. Ama bizler gerçekten çok
şanslıydık. Şanslı olduğumuzu askere gittiğimde daha iyi anladım. Çünkü kadınsız ortam çok kaba saba oluyor. Kızların Darüş-
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şafaka’ya estetik ve yumuşaklık getirdiğine inanıyorum. Okul, bence doğal ortamına döndü.
İyi ki Darüşşafaka kızları almış, iyi ki o dönemde okumuşum.”

Huriye Altay:

“O büyük kapıdan girdiğim an,
buranın insana güven telkin
ettiğini anladım”
1973’te Darüşşafaka’da belletmen olarak
görev yapan Huriye Altay ise o yılları şöyle anlattı: “İstanbul Kız Lisesi’ni bitirdiğim sene
orada belletmen olarak görev yapmaya başladım. Ardından Darüşşafaka’da iki kardeşi
okuyan bir arkadaşım, bana Darüşşafaka’da
belletmenlik yapmayı önerdi. İlkin kabul etmek istemedim ama bir cümle söyledi. Beş dakika sonra kabul ettim. Benim için anahtar
cümle ise “24 saat sıcak su” idi. Çünkü yatılı
bir okulda okumuştum ve bu konuda çok sıkıntı çekmiştim. Hakikaten o büyük kapıdan
girdiğim an, buranın insana güven telkin ettiğini anladım. Çünkü herkes birbiriyle ilgileniyordu. Oradaki öğretmenlere çok özendim
ve görev yapmaktan büyük mutluluk duydum.
Örneğin, sizlerin “Mister Cete” diye hitap ettiğiniz öğretmenin, benim öğretmenim olmadığı için üzülürdüm. Darüşşafaka’da iken
hukuk fakültesini kazandım. Sınava gireceğim
gün ise beni uyandıran ve annemmiş gibi dualarıyla sınava uğurlayan Darüşşafaka’da hizmetli olarak çalışan Şerife Teyze idi.”

Ali İhsan Karaaslan:

“Çocuklarımın üçü de
Darüşşafaka mezunu”
Darüşşafaka’dan mezun Selma, Ülkü ve
Mehmet Ali Karaaslan’ın babası Ali İhsan Karaaslan ise Darüşşafaka Ailesi’ne nasıl katıldıklarının hikâyesini paylaştı: “Ben ikisi kız
biri erkek olmak üzere üç çocuk sahibiyim ve
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çocuklarımın üçü de Darüşşafaka mezunu. İlk
olarak oğlumu Darüşşafaka’ya yazdırdım. Ardından kızların alınmasıyla iki kızımı da Darüşşafaka sınavına soktum. Onlar da kazandı.
Üç kardeş aynı anda Darüşşafaka’da okudu.
Bu şerefe nail oldum. Darüşşafaka'ya çok şey
borçluyum. Minnettarım. Çocuklarımı en iyi
şekilde eğittiler ve yetiştirdiler.”

Arkasından çok ağladım. Ama Darüşşafaka,
beni öyle çabuk içine aldı ki, tatillerde bile eve
dönmeyi istemez oldum. Her şeyi buradaki
ağabeylerden ve ablalardan öğrendim. Bu
okula vefa borcumu nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum.”
Daçkalı Kızlar Toplandık etkinliği kapsamında organize edilen ikinci oturum ise “Deneyimlerin Işığında Dünden Bugün
Darüşşafaka” idi. Bu oturumun ilk konuşmacısı ise Darüşşafaka’nın efsanevi öğretmenlerinden Hayrettin Cete oldu.

bazen annesini kaybetmiş çocuklar ideal baba ve anne figürünü burada buldu. Bundan
ötürü Darüşşafaka’da benzeri olmayan öğretmen-öğrenci ilişkisi vardır.”

Beşir Özmen:

“Kızlara, bir asır borçluyuz”

Taşkut Adanır:

“Büyük bir coşku ve özveriyle
kadın müdür yardımcıları kızlar
için hazırlık yaptı”
Hem kızlardan önce hem de sonra Darüşşafaka’da coğrafya öğretmenliği ve müdür
yardımcılığı görevlerinde bulunan Taşkut
Adanır, kızlar için yapılan hazırlıklarla ilgili
bir anısını şöyle anlattı: “Büyük bir coşku ve
özveriyle kadın müdür yardımcısı arkadaşlarım kızlar için hazırlıklar yapıyordu. Kızların
formaları hazırlanıyordu. Bir gün bütün hanım öğretmenler ortadan kayboldu. Orada
görevli bir arkadaşa sordum. Bir hanım arkadaşın odasında toplandıklarını öğrendim. Ancak kapısı kilitliydi. Dışarı çıkıp, pencereden
içeriye baktım. Ne göreyim, ortada rahmetli
Nazıma Hanım, okul formasının içinde…”

Fulya Yavaşoğlu:

“Bu okula vefa borcumu nasıl
ödeyeceğimi bilmiyorum”
Kız öğrencilerin kabulünün 40. yılı etkinliğinin konuklarından biri de şu an 10. sınıfta
okuyan Fulya Yavaşoğlu idi. Darüşşafaka ile tanışma öyküsünü anlatarak söze başlayan Yavaşoğlu şöyle konuştu: “Biz üç kız kardeşiz.
İzmir’de oturuyorduk. Öğretmenim üçüncü
sınıftayken Darüşşafaka'nın sınavına girmemi
önerdi. Annem istemiyordu ancak ben yine
de girdim. Sınavı kazandığımda, annem artık
razı olmuştu. İstanbul’a geldik. Ancak o ana
kadar farkında olmadığım bir şey oldu ve annem beni okula bırakıp İzmir’e geri döndü.

Hayrettin Cete:

“Kızları Darüşşafaka’ya alma
projesi, büyük bir macera
olarak telâkki ediliyordu”
Öğrencilerin “Mister Cete” diye hitap ettiği Hayrettin Cete, günün anlamına dikkat
çekerek, “Darüşşafaka, Haziran 1863’te erkek
çocukları için kapılarını Fatih’te açmıştı. Yüz
yıl sonra yepyeni bir eğitim anlayışıyla yatılı,
karma eğitim vererek, kız öğrencilerine kucak
açmıştır. Okula kızların yatılı olarak kabulü
vizyon sahibi iki kişinin tükenmez çabaları sayesinde gerçekleşmiştir. Bunlar okul müdürü
Nazıma Antel ve Cemiyet Başkanı Fettah Aytaç’tır. Aksi takdirde bugünkü bu kutlama töreni belki bir yüz yıl daha bekleyecekti. O
günleri yaşayanları bilir, ayaklanan statükoculara karşı mücadele çok çetin geçmiştir. Proje, büyük bir macera olarak telakki ediliyordu.
Bugün bile kadını bir kast sistemi içinde tutmak isteyen zihniyet, ona ilk eğitimi bile çok
görüyordu. Direnme daha önce de Darüşşafaka yabancı dille eğitime geçtiğinde olmuştur. O yıllarda yabancı dille eğitim varlıklı sınıf
için birkaç kolejin tekelindeydi. Darüşşafaka
gibi bir halk okulunun, halk çocuklarına ana
dil seviyesinde bir yabancı dil kazandırması
çok hayalci bulunmuştu. Buna rağmen Darüşşafaka yabancı dille eğitimin önemini kavramış ve tepkilere rağmen yabancı dille
tedrisata geçmiştir. Sevgili Darüşşafakalılar yıllar önce okulunuzun sıralarında başlayan bu
yolculuk, bugüne kadar devam etmiştir ve
şüphesiz devam edecektir. Sizlerin bir ömür
boyu mistik derecesine varan bu bağlılığınızın bir esası olmalı. Bunun cevabı ise okul
marşınızda yazılıdır. “Şefkat yuvamız, hep sana bağlıyız biz...” İşte Darüşşafaka’nın temel
taşı… İçinde sağlıklı büyüyecek, disiplin içinde, iyi yetişecek ve koruncak şefkatli bir yuva… Tabiatın insanoğluna bağışladığı en
güçlü müessesedir yuva. Her yuvanın anası ve
babası olur. Acı bir kaderden ötürü babası ve

1966’da Darüşşafaka’ya giren ve bugün
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliği görevini yürüten Beşir Özmen, 1871
tarihli Darüşşafaka nizamnamesinde okula erkek ve kız çocuklarının alınacağının yazdığını
belirterek, “Kızların okula kabulü ise 100 yıl
gecikmeyle gerçekleşiyor. Bu noktada kızlara,
bir asır borçluyuz. 1966’da Darüşşafaka’ya girdim ve Darüşşafaka tarihindeki üç önemli olayı yaşadım. 1955’te Darüşşafaka İngilizce
eğitime başladı, 1964’te ilk babalı öğrenciler
alındı ve 1971’de kız öğrenciler başladı. Bu üç
önemli adımda da Fettah Aytaç ile Nazıma
Hanım’ın çok büyük emeği var. Fettah Bey,
1969’da diyor ki: ‘Memleketimizin kalkınması ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmesi annenin aydın ve kültürlü olmasını gerektirmektedir. Kadını aydın ve kültürlü olmayan
milletler, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşamazlar. Bu nedenle de Darüşşafaka Kız Lisesi’nin
kurulmasına gerek ve zorunluluk vardır.’ Bu
doğrultuda 1971’de kız öğrenciler kabul ediliyor. Darüşşafaka’ya ne yazık ki çok az kadın
eli değmiş durumda. Dilerim bugün büyük
bir kırılmanın ilk günü olur” dedi.

Yusuf Çotuksöken:

“Ben hâlâ Darüşşafaka’dayım”
1971-77 yılları arasında Darüşşafaka’da
Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapan Yusuf Çotuksöken, meslek hayatının ilk durağının Darüşşafaka olduğunu belirterek, şöyle
konuştu: “Nerede bir toplantıya gitsem Darüşşafaka’nın adını anmadan geçemiyorum.
Diyorlar ki sen hâlâ Darüşşafaka’dasın. Evet,
ben hâlâ Darüşşafaka’dayım. Çiçeği burnunda bir öğretmen olarak burada bulundum.
Çok güzel günler yaşadım. Bundan sonra Da-
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rüşşafaka için ne yapmamız gerektiğini daha
çok düşünmek durumundayız. Ben, Darüşşafaka için her zaman varım.”

Uğur Tepe:

“Kimliğimin en önemli parçası
Darüşşafakalı olmaktır”
1971’de kızlarla birlikte Darüşşafaka’ya
başlayan Uğur Tepe, “Bizler, Darüşşafaka için
bir milatta eğitim aldık. Kızların hepsi hem
okul hem çocukluk arkadaşımız oldu. Okuldan sonra da pek çoğunun desteğini gördüm.
Çok güzel dayanışmalarımız oldu. Bundan
sonra da olacak. Benim kimliğimin en önemli parçası Darüşşafakalı olmaktır. Yirmi yıl ilaç
sektöründe çalıştım, yeni emekli oldum. Bundan sonra Darüşşafaka için yeni projelerde
daha fazla görev almayı istiyorum. Hepimizin
Darüşşafaka için yapacağı çok şey var” diye konuştu.
Betül Çotuksöken:

“Darüşşafaka’da gönüllü
yanımı keşfettim”
Darüşşafaka’da 1972 yılında felsefe
öğretmeni, ardından müdür yardımcısı
olarak görev yapan ve bu esnada tanıştığı
meslektaşı Yusuf Çotuksöken ile hayatını
birleştiren Prof. Dr. Betül Çotuksöken ise
şöyle konuştu: “Hepimizin hakikaten
Darüşşafaka
kimliği var. 1972
senesinde
İstanbul
Üniversitesi
Felsefe
Bölümü’nden
mezun oldum ve
aynı yıl
Darüşşafaka’da
öğretmenliğe
başladım. Bir yıl
sonra da müdür
yardımcısı
oldum. Ben, Darüşşafaka’da gönüllü yanımı
keşfettim. İnsanın bir noktadan sonra hiçbir
karşılık beklemeden hizmet etmesini
Darüşşafaka’da öğrendim. Darüşşafaka
benim ikinci üniversitem.”
Hilmi Alişanoğlu:

“Ağabeylerimiz ilahlıktan tenzil
olurken, yüzlerce kız
kardeşimiz oldu”
1970’te Darüşşafaka’ya başlayan Hilmi Ali-

Mahir Ünlü:

“Öğretmenliğin ne demek
olduğunu Daçka’da öğrendim”

şanoğlu, kızların gelmesiyle birlikte Darüşşafaka’nın çehresinin nasıl değiştiğini şu cümlelerle anlattı: “Kızlar alınmadan önce
Darüşşafaka siyah bir şemsiye gibiydi, kızlarla
birlikte renkli bir şemsiyeye dönüştü. Darüşşafaka’da çok ciddi bir ağabeylik durumu vardı. Ağabeylerimiz bizim idollerimizdi. İdolümüz olan, her şeyden daha çok korktuğumuz ağabeylerimiz, kız çocuklarıyla, bahçede
“yağ satarım, bal satarım” oynamaya başladı.
Tabii, karizma çizildi ama iyi ki o karizma çizildi. Ağabeylerimiz ilahlıktan tenzil olurken,
yüzlerce kız kardeşimiz oldu.”

Darüşşafaka’da 1971’de Türkçe öğretmenliği yapan Mahir Ünlü, askeri öğretmenlikten emekli olduktan
sonra Darüşşafaka’da
çalıştığını belirterek
“Öğretmenlik hayatımın yedi yılı Daçka’da
geçti ve öğretmenliğin
ne demek olduğunu
burada öğrendim. İlk
dersimi anlatırken bile
alışık olmadığım bir şekilde bütün parmaklar
havadaydı. Öğrencilerin ne kadar sorgulayıcı
ve öğrenmeye istekli olduğunu gördüm” dedi.
Toplantı, 1971 girişli ilk kızlardan Nazlı
Ardak’ın kız öğrencilerle birlikte Darüşşafaka’da yaşanan değişimi gözler önüne seren
sunumunun ardından sanatçı Nil Karaibrahimgil’in müzik dinletisiyle sona edi.

Hedef: “Daçkalı kızların, 10 kızın
10 yıllık eğitim masrafını karşılaması”
Darüşşafaka’ya kızların
alınmasının 40. yılı
vesilesiyle hazırlanan
“Daçkalı Kızlar Toplandık
Projesi”nin
koordinatörlüğünü
yürüten Kaynak Geliştirme
ve İletişimden Sorumlu
Genel Sekreter Yardımcısı
Gamze Artun, Yönetimi
Kurulu Başkan Vekili Beşir
Özmen’in önerisi
doğrultusunda 40. yıl
etkinliklerinin startını
verdiklerini belirterek, projenin
hedeflerini şöyle açıkladı: “1971’de
Darüşşafaka’ya kızların kabul edilmesi
içsel bir durum gibi gözükse de aslında
günümüzdeki ‘Kardelen’ projelerinin
başlangıcıdır. Bu noktada hem kadının
eğitiminin önemine hem de
Darüşşafaka’nın bu konudaki
önderliğine kamuoyunun dikkatini
çekmek istedik. Bunun yanı sıra şu an
öğrencilerimizin yüzde 40’ını kızlar
oluşturuyor. Sınav sisteminin
değişmesine bağlı olarak da son üç
yıldır Anadolu’dan gelen öğrenci
sayımızda büyük oranda artış var. Fakat
Mardin’in bir köyünden İstanbul’daki
yatılı bir okula kızını göndermek ile
Bursa’dan ya da İstanbul’dan
göndermek aynı şey değil. Anadolu’dan
sınavımızı kazandığı halde ailesi
tarafından gönderilmeyen kız

çocuklarının sayısı oldukça
fazla. Bu noktada sınav
kampanyasında mezun
kızlarımızın daha etkin rol
almasının, annelerin içini
daha fazla
rahatlatabileceğini
düşündük. Bu düşünceler
doğrultusunda
Darüşşafaka mezunu
kızlarla irtibata geçtik. İlk
olarak beş altı kişi
toplandık. Ardından on
altı kişiye ulaştık. Hatta
toplantılarımıza katılmak için
İngiltere’den gelen oldu. Temel
amacımız onların Darüşşafaka’nın
misyonuna daha fazla katkı
sunabilecekleri bir platform yaratmak.”
Proje kapsamında yıl içinde pek çok
etkinlik gerçekleştireceklerini anlatan
Artun, “İlk büyük etkinliğimizi 5
Mart’ta yaptık. Ardından 5 Mart’ın
öncesini ve sonrasını bir belgesel haline
getirmeyi, 4-14 Nisan tarihleri arasında
yirmi ilde yapılacak sınav tanıtım
toplantılarına kızların aktif katılımını
sağlamayı planlıyoruz. Projenin ilk
anlamlı sonucu da aldık. Hedef: 20112012 öğretim yılında okula başlayacak
10 kızın 10 yıllık eğitim masrafı olan 1
milyon liranın toplanması amacıyla,
yolu Daçka’dan geçmiş tüm kızlar,
harekete geçip kampanyaya başladık”
diyor.
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Eğitimle değişen yaşamlar…
açkalı Kızlar Toplandık Komitesi’nde
yer alan Sertaç Ökten (DŞ’79), Perihan Yılmaz (DŞ’80), Hayriye Koçoğlu (DŞ’81), Zübeyde Özbay Bulgu (DŞ’81),
Hanife Güldağ (DŞ’81) ve Kadriye Bilgi
(DŞ’82), Darüşşafaka’nın hayatlarında yarattığı değişimi ve neden “Daçkalı Kızlar
Toplandık Projesi”nde yer aldıklarını anlattı.

D

Sertaç Ökten:

yat çizgimi bambaşka bir ufka taşıyabildim.”
Uzun yıllar satış yönetimi ardından da pazarlama yönetimi alanında çalıştıktan sonra
emekli olan Ökten, Darüşşafaka yıllarına ait
unutamadığı bir anısını da bizimle paylaşıyor: “Ben, 1971 girişlilerinin en çok ağlayanıydım. İlk birkaç ay okulun bahçesinde
dolaşır, eve kaçabileceğim bir geçit arardım.
Bir gün okul duvarında bir delik buldum ve
oradan kaçmaya karar verdim. Anneme telefon ederek, okul duvarında bir delik bulduğumu ve oradan eve kaçacağımı söyledim.
Annem, ‘Kaçamazsın, kaçarsan da bu eve gelemezsin, bundan sonra sen orada okuyacaksın” diyerek, telefonu yüzüme kapattı.
Tabii, kaçamadım, hayatım da böylece değişti. Bir de Darüşşafaka’daki ilk banyo yaptığım günü hiç unutmam. Çünkü o zaman
evlerimizde musluktan sıcak suyun akması
nedir bilmezdik, kazanda su ısıtılır, öyle yıkanırdık. Darüşşafaka’da musluktan sıcak su
akıyor, yıkan yıkan su bitmiyor. Nasıl bir keyifti, anlatamam.”
Kız çocuklarının Darüşşafaka’ya kabulünün 40. yılına yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde aktif görev alan Ökten, “Ben,
Darüşşafaka’ya çok şey borçlu olanlardanım
ve bu borcumu ödeme isteğini hep taşıdım.
Emekli olduktan sonra da bunu gerçekleştirecek zaman ve olanaklara ulaştım. Bugün
hâlâ kızların okuması önünde pek çok engel
bulunurken, Darüşşafaka’nın kırk yıl önce
kızlara kapısını açmasını çok önemsiyorum.
Kırkıncı yıl vesilesiyle de bunu daha çok anlatmak, daha çok kızın hayatında bizim yaşadığımız değişime benzer değişimler yaratmak istiyoruz” diyor.

“Darüşşafaka sayesinde hayat
çizgimi bambaşka bir ufka
taşıyabildim”

“Benim hayatımda çok özel bir
sekiz yıl var”

Darüşşafaka’ya ilk kabul edilen kızlar arasında yer alan Sertaç Ökten, 1971-1979 yılları arasında Darüşşafaka’da okudu. Ardından
Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Bölümü’nü bitiren Sertaç Ökten,
Darüşşafaka’nın hayatında yarattığı değişimi
şöyle açıklıyor: “Her şeyden önce hayat çizgimi değiştirdi. Darüşşafaka sınavını kazanmasaydım yine okurdum. Fakat normal bir
devlet lisesini bitirir, sıradan bir üniversiteye
girer ve daha vasat bir hayat sürerdim. Halbuki Darüşşafaka’yı bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi’ne gitmeye karar verdim.
Çok rahat bir şekilde de Boğaziçi’ne girdim.
Yüksek lisansımı da orada yaptım, arkasından doktora için Amerika’ya gittim. Kısacası;
Darüşşafaka’da aldığım eğitim sayesinde ha-

Perihan Yılmaz, 1972-1980 yılları arasında Darüşşafaka’da okudu. Ardından İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Annesi tarafından Darüşşafaka sınavına sokulduğu belirten Yılmaz, hikâyesini şöyle anlatıyor: “Bunun için anneme hep müteşekkirim. Darüşşafaka sınavı için kaydımı annem
yaptırdı. Ancak sınava girdiğimde annem vefat etmişti. Yani annem, Darüşşafaka’yı bana
armağan ederek, bu dünyadan ayrıldı. Darüşşafaka’da çok güzel bir sekiz yıl geçirdim
ve hayatıma farklı bir damga vurdu, ki onun
sayesinde hayatımı bambaşka bir noktaya taşıdım.”
Yılmaz, Darüşşafaka’nın hayatında yarattığı değişimi ise şu cümlelerle ifade ediyor:
“Yine okurdum ama Darüşşafaka gibi bir

Perihan Yılmaz:

okulda değil. Darüşşafaka ile ne olduğumu
gördüm, ayaklarım yere sağlam bastı, hayatta mücadeleyi öğrendim. Bizler, ailelerimizdeki maddi olanaksızlıklar nedeniyle
genelde hayata bir sıfır yenik başladık. Darüşşafaka verdiği eğitimle, annemin deyimiyle kolumuza altın bir bilezik taktı. Bunun
yanı sıra Daçka bize öyle bir arkadaşlık, öyle
bir dostluk verdi ki hayatımız boyunca bu ayrıcalığı hissettik. Hep Daçkalıyız dedik. Daçka’nın bizi kattığı bakış açısı, vizyon bizlere
hep ayrıcalık kazandırdı. İş hayatında da bu
sayede başarılı olduğumu düşünüyorum. Darüşşafaka’dan mezun olmanın ayrıcalığını
her zaman hissettim. Benim hayatımda çok
özel bir sekiz yıl var. Daçka yıllarımı hep çok
güzel hatırlıyorum.” Daçkalı Kızlar Toplandık Projesi’nin gönüllü destekçilerinden Yılmaz, proje kapsamında yapacakları aktiviteleri şöyle özetliyor: “Anadolu’da Darüşşafaka’yı tanıtmak, Darüşşafaka sınavını kazanan öğrencilerin anneleriyle, mezunlar
olarak gidip görüşmek gibi aktivitelerde bulunacağız. Ayrıca yeni Daçkalıların okula
adapte olmaları için çalışmalar yapacağız.”
Hayriye Koçoğlu:

“Darüşşafaka’da eğitim
görmeseydim, hayatım çok
farklı yönlenebilirdi”
Hayriye Koçoğlu, 1973-1981 yılları arasında Darüşşafaka’da okudu. Ardından da
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biri tek başına bir değerdi. Pek çok edebi
eserle onların sayesinde tanıştık. Ben, spora
çok yatkındım ve Darüşşafaka’da hemen hemen her sporu yaptım. Bu anlamda da hocalarımdan çok büyük destek gördüm.
Uzun yıllar masa tenisi takımında oynadım”
diye yanıtlıyor. “Darüşşafaka’da eğitim görmeseydim, hayatım çok farklı yönlenebilirdi” diyen Koçoğlu sözlerini şöyle noktalıyor:
“Kız öğrencilerin, Darüşşafaka’ya kabulünün 40. yılı nedeniyle okulumda olmayı, son
yıllarda ülkemizde kızların okutulması için
gösterilen çabalarla da örtüştüğü için ayrı
bir önem veriyorum.”
Zübeyde Özbay Bulgu:

“Tek kurtuluşum
Darüşşafaka’ydı”

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Şu an uluslararası taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmada üst
düzey yönetici olarak çalışan Koçoğlu, Darüşşafaka ile tanışma öyküsünü şöyle anlatıyor: “Darüşşafaka’nın sınavını ilkokul
müdürümüz babama haber vermiş. O dönem babası olanlar da alınıyordu. Ben, okulun parlak öğrencilerindendim. Fakat
ekonomik durumumuz iyi değildi. Cemiyetten ve okuldan yöneticiler, tek tek sınavı kazanan öğrencilerin evlerini habersizce
ziyaret ediyor, verilen bilgilerin doğru olup
olmadığını kontrol ediyordu. Sınavı kazandıktan sonra babam da yaşadığı için çok ciddi ekonomik incelemeye tabi tutuldum.
Babamın hazır giyim sattığı bir dükkânı vardı. Cemiyet yetkilileri, ilkin oraya habersizce gitmiş, ardından da eve gelmişti. Gelen
heyette okul müdür yardımcısı Ayhan Kurtoğlu da vardı. O zaman amcam ile babaannem de bizimle yaşıyordu. Babaannem,
benim Darüşşafaka’ya gitmemi o kadar çok
istiyordu ki Ayhan Bey’e, ‘Evladım, oğlum
bize de bakıyor’ demişti. Balıkesir’de yaşıyordum. Darüşşafaka’ya kabul edilince babam hiç tereddüt etmeden beni gönderdi.
Ki kız ve erkek yatakhanelerinin aynı binada
olduğunu biliyordu. Bu kararından ötürü
babam her zaman kendiyle gurur duydu.
Hele de Darüşşafaka’yı bitirdiğimde çok iyi
derecede İngilizce konuşuyor olmam, onu
inanılmaz mutlu etti.” Darüşşafaka’da geçirdiği sekiz yılı nasıl hatırladığı sorusuna Koçoğlu, “Darüşşafaka’da ağabeylik, ablalık
geleneği o zaman çok gelişmişti. Bir sınıf üstümüz kendisine ağabey ya da abla dedirtiyor ve bizleri de gerçekten bir ağabey ve abla
gibi sahipleniyordu. Bize karşı hep korumacı davranıyorlardı. Darüşşafaka yıllarıma dair anılarım hep pozitiftir. Hocalarımızın her

Darüşşafaka’da 1973-1981 yılları arasında eğitim gören Zübeyde Özbay Bulgu, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden
mezun olduktan sonra iş hayatına bankacılık sektöründe başlamış. Ardından özel sektöre geçen Bulgu, on beş sene Nestle’de
çalıştıktan sonra oradan emekli olmuş. Şimdi de Bulgu’nun Darüşşafaka’yla tanışma öyküsüne kulak veriyoruz: “Ben, babası hayatta
olup da Darüşşafaka’da okuma şansı yakalayanlardanım. Babam kapıcıydı. Çalıştığı
apartmandaki öğretmen bir hanım, babama
beni Darüşşafaka’ya göndermesini önermiş.
Böylece Darüşşafaka sınavına girdim ve kazandım. Darüşşafaka’da okumayı o kadar
çok istiyordum ki babası olmayanlara öncelik
tanınacağını düşündüğüm için çok bencilce
ama ‘Keşke, babam olmasaydı’ diye düşündüğümü hatırlıyorum. Çünkü tek kurtuluşumun Darüşşafaka olduğunu o zamandan
anlamıştım. Çok mutlu olarak Darüşşafaka’ya başladım. Babam da benimle hep gu-
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rurlandı.” Darüşşafaka yıllarına dair unutamadığı bir anısını bizimle paylaşmasını istediğimiz Bulgu, “Benim için Darüşşafaka’ya
ilk giren kızlar ulaşılmazdı. Onlardan biriyle
konuştuğumda çok heyecanlanırdım. Bir
gün lavabolardan çıkmış, yatakhaneye doğru gidiyorum. O sırada ilk giren kızlardan
Hülya ile karşılaştım, bana ‘merhaba’ dedi.
O kadar mutlu olmuştum ki, o an bir resim
gibi hâlâ aklımda kaldı” diyor. “Hâlâ en iyi
arkadaşlarım Darüşşafakalı” diyen Bulgu,
Daçkalı Kızlar Toplandık Projesi’ne ilişkin
ise şu görüşleri dile getiriyor: “Darüşşafaka
camiasının biraz daha harekete, birbirini tanımaya, danışmaya ihtiyacı olduğunu ve bunun da bir vesile teşkil ettiğini düşünüyorum.”
Hanife Güldağ:

“1980’li yılların Türkiyesi’nde
çok iyi İngilizceyle
Darüşşafaka’dan mezun
oldum”
Darüşşafaka’da 1973-1981 yılları arasında eğitim gören Hanife Güldağ, bankacılık
sektöründe çalışıyor. Darüşşafaka’dan mezun olduktan sonra iktisat fakültesine giren
Hanife Güldağ, hayatını kendisi gibi Daçkalı olan gazeteci Hakan Güldağ ile birleştirince üniversiteyi bırakıp çalışma hayatına
atılıyor. “Darüşşafaka benim için çok büyük
ve önyargısız bir aileyi ifade ediyor” diyen
Güldağ, Darüşşafaka ile tanışma öyküsünü
ise şöyle anlatıyor: “Darüşşafaka sınavından
ilkokul öğretmenim Mukadder Sarmangil
sayesinde haberdar olduk. Üç kardeşin en
küçüğüydüm. Annem, bana hamileyken babamı kaybetmişiz. Ardından annem çalışmaya başlamış, ablam ve ağabeyim okulu
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bırakmış. Her şeye rağmen ben, çok büyük
sevgi ve şefkat içinde büyüdüm. Bu nedenle
sınavı kazandığımda ailemden ayrılmak zor
oldu. Fakat Darüşşafaka’nın bizlere tanıdığı
olanaklardan olsa gerek çok çabuk alıştım.
Sadece ilk sene çarşamba günlerini iple çekiyordum, çünkü çarşambaları veli görüşmesi olurdu. İkinci sene o da bitti. Darüşşafaka ciddi imkânsızlıklardan gelen ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü bir kurum.
Pek çok şeyi ilk kez orada gördük. Örneğin,
Darüşşafaka’da 24 saat musluktan sıcak su
akıyordu. Oysa evlerimizde kazanda su kaynatarak banyo yapılırdı. Harika bir spor salonu vardı. Her türlü sportif ve sanatsal
aktiviteyi yapabiliyorduk.”
Darüşşafaka’ya çok şey borçlu olduğunu
ifade eden Güldağ, “1980’li yılların Türkiyesi’nde çok iyi İngilizceyle buradan mezun oldum. Ardından iktisat fakültesine girdim,
fakat evlenince okulu bıraktım, çünkü çalışmam gerekiyordu. İngilizce bilmem çok büyük bir avantajdı. Bu sayede çok rahat iş
buldum, hayatımı kazandım. Üniversiteye
devam etseydim ne değişirdi bilemiyorum
ama Darüşşafaka’da aldığım eğitim sayesinde keyifle çalıştığım bir mesleğim oldu” diyor. Kadını ve kadının eğitimini önemsediği
için Daçkalı Kızlar Toplandık Projesi’nde aktif görev aldığını kaydeden Güldağ, “Darüşşafaka, 1971 yılının Türkiyesi’nde yatılı bir
erkek okulu olarak, kapılarını kızlara da açtı. Bunun ilerici bir adım olduğunu düşünüyorum. Bugün bizler de kırk yıl önce atılan

bu adımı daha ileri taşımak için toplandık.
Şöyle ki bizim zamanımızda Darüşşafaka’da
daimi öğrenci sayısı çok düşüktü, genelde İstanbul ve yakın illerden çocuklar okurdu. Şu
an 460 daimi öğrenci var. Bu, Anadolu demek ve ben bu rakamın içinde kızların daha
fazla olması gerektiğine inanıyorum. Fakat
Anadolu’daki bir anne dördüncü sınıftaki kızını İstanbul’daki yatılı bir okula kolay kolay
göndermek istemez. Bu noktada da iş bizim
gibi Darüşşafaka’nın hayatını değiştirdiği kızlara düşüyor. Yaşadığımız deneyimi annelerle paylaşırsak, daha fazla kız çocuğunu
ailemize katabiliriz” diyerek görüşlerini dile
getiriyor.
Kadriye Bilgi:

“Darüşşafaka’dan sadece
eğitim değil, özgüvenimizi ve
daha pek çok şeyi aldık”
1974-1982 arasında Darüşşafaka’da okuyan, ardından Boğaziçi Üniversitesi’ni bitiren Kadriye Bilgi, 1999-2007 yılları arasında
Darüşşafaka’da İngilizce öğretmenliği yapmış bir isim. Darüşşafaka’nın hayatına ne
kattığını sorduğumuzda Bilgi, “Hepimiz gelişim yıllarını Darüşşafaka’da geçirdi. Çocuk
olarak girdik ve yetişkin bireyler olarak ayrıldık. Dolayısıyla hayatımızın şekillendiği
yıllarda Darüşşafaka’daydık. Hemen her şeyi Darüşşafaka’dan aldık. Sadece eğitim değil, özgüvenimizi, hâlâ aynı sıcaklıkta yürüttüğümüz ilişkilerimizi ve daha pek çok şeyi… Ki benim eşim de Darüşşafakalıdır” yanıtını veriyor. Öğretmenlik mesleğini seçmesinde Darüşşafaka’daki öğretmenlerinin
rolü olduğunu belirten Bilgi, “Çok değerli
öğretmenlerimiz vardı. Benim öğretmen olmamda bunun etkisi çoktur. Pek çoğunu öğretmenlik yıllarımda örnek aldım. Bunlardan biri Hayrettin Cete’dir. Benim için
bir öğretmen, belki bir baba figürüydü” diyor.

Afitap Altıparmak:

“Darüşşafaka bana bütün
hayatımı kazandırdı”
Darüşşafaka’nın hayatına dokunduğu kız
öğrencilerden biri olan Afitap Altıparmak,
1972-80 yılları arasında Darüşşafaka’da okudu. Ardından İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne giren Afitap
Altıparmak, hikâyesinin devamını şöyle anlatıyor: “Dört yaşındayken babamı kaybettim.
İki kardeştik. Tek gelirimiz babamdan kalan
emekli maaşıydı. Benim iki kuzenim, şu an
dünya çapında tanınan bir profesör olan
Mehmet Ali Yükler ile Marmara Üniversitesi’nde hocalık yapan Prof. Dr. İrfan Yükler,
Darüşşafaka mezunuydu. İlkokulu bitirdikten sonra onların teşvikiyle Darüşşafaka sınavına girdim ve yedekten kazandım.
Annem hasta olduğu için ilk iki sene daimi
yatılı okudum. Yatılı eğitimin bize kattığı çok
önemli kazanımlar oldu. Darüşşafaka’ya da-

ir hep güzel anılarım var. Örneğin, annemin
hasta olduğu dönemde Darüşşafaka’da çıkan
yemeklerden eve götürdüğüm günler olmuştu. 1980’de Darüşşafaka Edebiyat Bölümü’nü ikincilikle bitirdim. Bütün arkadaşlarım gibi ben de üniversiteyi kazandım. İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı’na girdim. Fakat hem üniversitelerdeki
siyasi olaylar hem de çalışmak zorunda olduğum için devam edemedim. İş hayatına
atıldım. Sekreter olarak başladığım bankada
Darüşşafaka’nın kazandırdığı beceriler sayesinde bölüm başkanlığına kadar yükseldim. Daçka, bizlere o kadar iyi eğitim verdi ki
mezun olduktan sonra hiç zorlanmadan, bocalamadan hayatımıza devam ettik. Bankada
on yedi sene çalıştım ama hep öğretmen olmak istiyordum ve üniversiteyi okuyamamak
içimde ukteydi. Bu nedenle üniversiteye geri döndüm. Hatta Daçka’dan arkadaşım Serpil Tuncer, hocam oldu. 2004’te üniversiteyi
birincilikle bitirdim. Stajımı da Darüşşafaka’da yaptım. 2004-2006 arasında da okuluma katkı sağlamak için gönüllü öğretmenlik
yaptım.”
Darüşşafaka mezunu Ali Temel Altıparmak’la evli olan Afitap Altıparmak, sözlerini
şöyle noktalıyor: “Darüşşafaka bana bütün
hayatımı kazandırdı. Eğer bugün Afitap olarak ayaktaysam, bir yere geldiysem, hayatımda bir şeylere sahip olabildiysem Daçka
sayesindedir. Benim ablam okuyamadı, Darüşşafaka olmasaydı belki ben de okuyamayacaktım.”

Türkiye’nin aydınlık yarınlarına

yatırımın yolları…
Darüşşafaka, ülkemizin önde gelen kurumları ile Türk halkının değerli katkılarıyla sağladığı gelirin tümünü eğitim
amacıyla kullanıyor. Bu nedenle, her bağış Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yapılan bir önemli bir yatırımdır.
24 saatini Darüşşafaka'da geçiren bir öğrencinin gereksinimleri düşünüldüğünde Darüşşafaka Cemiyeti’ne yapılan
her bağış, kuruluşundan bugüne yedi bine yakın öğrencinin geleceği oldu ve olmaya devam edecek.
Bağış yöntemleri:
Tümü eğitime destek sağlamak amacıyla yapılan bu gelir
aktarımlarının hukuki ve maddi olarak farklı yöntemleri
bulunmaktadır.

bağışlayabilir. Bağışçı, intifa hakkını saklı tutması halinde
vefatına kadar gayrimenkulde oturabilir veya onu kiraya
verebilir. Bağışçının vefatı halinde, intifa hakkı
kendiliğinden sona erer.

1. Bağış:
Bağış yapmak isteyen kişi yaşarken, sahip olduğu taşınmaz
mallarını (bina, daire, dükkan, arsa gibi gayrimenkuller)
veya taşınır mallarını (nakit para, banka mevzuatı, hisse
senedi, yatırım fonu gibi menkul kıymetler ile tablo, antika
eşya, ziynet, mücevher gibi kıymetli mallarını) veya
ekonomik değeri olan bir hakkı (kira, telif hakkı gibi gelir
getiren haklar) Cemiyet’e bağışlayabilir. Bağış belirli
şartların ve yükümlülüklerin Cemiyet tarafından yerine
getirilmesi koşulu ile de yapılabilir. Şartlı bağışa bir örnek,
Sait Faik’in Burgazada’daki evini müze olarak kullanılmak
üzere bağışlamasıdır.
Bağışlama sözleşmesi, hayatta olan kimseler arasında
yapılan ve bir kimsenin malının tamamını veya bir kısmını
karşılıksız olarak diğer bir gerçek veya tüzel kişiye temlik
ettiği bir tasarruf şeklidir. Medeni hakları kullanma
ehliyetine sahip ve sağ olan herkes bağışlama
tasarrufunda bulunabilir. Bağışlayan, gayrimenkulün
mülkiyet hakkı Cemiyetimize intikal ederken,
intifa(kullanım) hakkını saklı tutabilir veya bir başkasına

2. Vasiyet Bağışı:
Vasiyet bağışı kişinin vefatı durumunda geçerlilik
kazanacak olan bir bağış türüdür. Vasiyetçi yaşadığı sürece
mallarını dilediği şekilde değerlendirebilir, satabilir veya
vasiyetinden vazgeçebilir. Vasiyet bağışı yapabilmek için
kişinin ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş
olması gerekir. Vasiyetname noter huzurunda resmi olarak
veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak
yapılabilir. Bağışçı, vasiyetnamesine Cemiyet tarafından
uygulanacak özel talepler de ekleyebilir. Örneğin,
cenazesinin Cemiyet tarafından kaldırılmasını, mezarının
bakımını veya her yıl dua okutulmasını vasiyetnamesine
şartlar olarak ekleyebilir. Darüşşafaka Cemiyeti tarafından
bağışçılara hukuki danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır.

Sorularınız için:
Darüşşafaka Cemiyeti Bağışçı İlişkileri Sorumlusu
Nuray Apaydın 0212 276 50 20
nuray.apaydin@darussafaka.org
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Darüşşafaka Giriş Sınavı için
geri sayım başladı
İlköğretimüçüncüsınıfıbitirmiş,babasıhayattaolmayan,maddiolanaklarıyetersizve
yetenekliçocuklara,tambursluveyatılıeğitimolanağısunanDarüşşafakaEğitim
Kurumları’nagirişsınavı,29Mayıs’taTürkiyegenelinde20ildeyapılacak.
3Ocak’tabaşlayansınavbaşvurularıise25Mayıs’tasonaerecek.
ğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 148
yıldır yetenekli ancak babası hayatta olmayan, ailesinin maddi olanakları nedeniyle iyi eğitim fırsatı bulamayan
öğrencilere, ilköğretim 4. sınıftan lise son
sınıfa kadar yatılı ve tam burslu, kolej seviyesinde eğitim veren Darüşşafaka, 29 Mayıs’ta yapacağı sınavla 120 çocuğu daha
Daçka Ailesi’ne katmaya hazırlanıyor. Şu
an 65 ilden 800’ü aşkın öğrenciye modern
koşullarda eğitim veren Darüşşafaka, ailesine 81 ilden öğrenci katmak için yoğun
bir kampanya yürütüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan veriler ışığında Türkiye genelinde koşullarına uyan 11 bin 500
çocuğun hepsine ulaşmak ve hepsinin sınava girmesini sağlamak için yürütülen çalışmalarla, 2011-2012 eğitim-öğretim
döneminde Türkiye’nin 81 ilinin Darüşşafaka’da temsil edilmesi amaçlanıyor.

E

Tüm adaylara sınav daveti gönderiliyor
Potansiyel adaylarının hepsine tek tek
mektup göndererek sınava davet eden

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 4-14 Nisan
tarihleri arasında Adana, Erzurum, İzmir,
Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Van, Ağrı, Afyon, Bitlis, Denizli, Kahramanmaraş, Bursa, Ankara,
Balıkesir, Diyarbakır ile İstanbul’da tanıtım toplantıları düzenleyecek. Sınav öncesi daha fazla çocuğa ulaşmak ve
Darüşşafaka’yı Türkiye genelinde tanıtmak amacıyla yapılan bu toplantılara 3. sınıfta okuyan ve babası hayatta olmayan
öğrenciler ile velileri, onların okudukları
okulların müdürleri, sınıf öğretmenleri,
rehber öğretmenler ve Darüşşafaka mezunları katılacak.
29 Mayıs’ta 20 ilde sınav var
Başvuruları 3 Ocak’ta başlayan ve 25
Mayıs’ta sona erecek olan Darüşşafaka Giriş
Sınavı, 29 Mayıs’ta Adana, Ağrı, Ankara,
Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri,
Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas,
Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da yapılacak. Ta-

lep edilmesi halinde sınava girecek öğrencinin ve velisinin en yakın sınav merkezine
ulaşımları, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sağlanacak.
Türkçe ve İngilizceyi iyi kullanabilen,
ikinci yabancı dilde iletişim kurabilen,
çağdaş, özgüvene sahip, öğrenerek kendini geliştiren, değişime ve küreselleşmeye uyum sağlayabilen, yaşamının her
alanında fark yaratan gençler yetiştirmeyi hedefleyen Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na giriş sınavı, iki aşamadan oluşuyor.
Sınav, öğrencilerin zihinsel ve yaratıcı düşünme yeteneğini değerlendiriyor. Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda öğrencinin
bilgi düzeyi yerine yeterliliklerinin ön plana çıkması hedefleniyor. Öğrenciler bir
bütün olarak değerlendirilerek, kendilerine sunulan eğitimle eleştirel ve yaratıcı
düşünme becerilerinin, duygusal ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve böylece
sadece okulda değil aynı zamanda yaşamda da başarılı bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanıyor.

HABER SÖYLEŞİ
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“Doğuştan Darüşşafakalıları,
sınavımıza katılmaya davet ediyorum”
“81ildenbaşvurualmakve81ilinokulumuzdatemsiledilmesiniistiyoruz.Ailemizin
büyümesiiçindoğuştanDarüşşafakalıları,sınavımızakatılmayadavetediyorum.”
arüşşafaka Eğitim Kurumları, 29 Mayıs 2011 tarihinde 20 il merkezinde
düzenleyeceği Darüşşafaka Giriş Sınavı’nın tanıtım ve hazırlık çalışmalarını hızla sürdürüyor. Şu an 800’ü aşkın öğrencinin
eğitim gördüğü Darüşşafaka, “Eğitimde fırsat eşitliği” ilkesi doğrultusunda çok sayıda
öğrenciye ulaşmak için kapsamlı bir sınav tanıtım kampanyası hazırladı. Türkiye genelinde sınava girme hakkına sahip 11 bin 500
öğrenciye ulaşmayı hedefleyen Kurum, 4-14
Nisan tarihlerinde 20 ilde sınav tanıtım toplantısı yapacak.
Darüşşafaka sınavının duyurulması konusunda herkesi göreve davet eden Darüşşafaka Eğitim Kurumları İlköğretim Müdürü
Çiğdem Kaya, Darüşşafaka Giriş Sınavı’na
ilişkin sorularımızı yanıtladı.

D

Darüşşafaka Giriş Sınavı’na yönelik
bugüne kadar yaptığınız ve yapılacak
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
İlk etapta Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
potansiyel öğrenci listesini aldık. Bu sene
yaklaşık 11 bin 500 öğrenci Darüşşafaka
sınavına girme koşullarını taşıyor. Ardından 11 bin 500 potansiyel öğrenciye ve
onların velilerine hitaben tek tek mektup
ve sınavımıza davet kartları hazırladık.
Bunları okulumuzun tanıtım dosyasıyla
birlikte hem öğrencilere hem de eğitim
gördükleri okulların müdürlerine posta
yoluyla gönderdik ve mart ayı içinde ellerinde olmasını planlıyoruz.
Geçen sene 33 ilde sınav tanıtım toplantısı yapmıştık, bu sene ise 20 ilde tanıtım toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu
illerinin sayısının azalmasının temel nedeni, artık bazı illerde Darüşşafaka çok iyi
tanınıyor. O illerde tanıtım yapmasak bile potansiyel öğrencileri, sınava girmeleri
için yönlendiren Darüşşafaka misyonuna
gönül vermiş isimler var. Geçen seneden
farklı olarak bu yıl, Kütahya ve Bitlis olmak üzere iki yeni ilde tanıtım toplantısı
düzenleyeceğiz. Çünkü bu iki ilde hem
potansiyel öğrenci sayısı fazla hem de civardaki illere ulaşım daha rahat. Tanıtım
toplantıları, 4-14 Nisan tarihleri arasında
yapılıyor. Ayrıca Türkiye İş Bankası da
“81 İlden 81 Öğrenci Projesi” kapsamında
sınav kampanyamıza destek veriyor.

Sınava ilişkin yapmayı planladığınız yeni
bir uygulama var mı?
Geçen seneden çok farklı bir çalışmamız olmayacak. Çünkü Darüşşafaka’nın
150. yıl açılımı nedeniyle altıncı sınıftan sınavla öğrenci alma düşüncesi var. Onun
için yeniliklerimizi bu yeni açılım için planlıyoruz.
Sınav, bu yıl kaç ilde yapılacak?
Sınavımızı her yıl, 20 ildeki sınav merkezlerinde yapıyoruz. Bu yıl da öyle olacak.
Yalnız bu yıl yeni bir sınav merkezimiz oldu.
Eskiden Tekirdağ’da sınav yaparken, bu yıl
Malatya’yı sınav gerçekleştirilecek iller arasına koyduk. Çünkü öğrenci potansiyelimiz
orada daha ağırlıklı ve civar illerden de kaAdaylarda aranan koşullar
 Babasının hayatta olmaması
 Ailesinin maddi durumunun iyi
bir eğitim için yeterli olmaması
 Haziran 2001 ve sonrası doğmuş
olması (Yaş düzeltmesi
geçersizdir.)
 2010-2011 eğitim-öğretim
yılında üçüncü sınıf öğrencisi
olması
 Sağlık yönünden ve diğer
yönlerden yatılı okula kabulünde
sakınca bulunmaması
 T.C. vatandaşı olması. Yukarıdaki
koşulların tümüne uyan öğrenciler
sınav kaydı için başvurabilir.
Detaylı bilgi için
www.darussafaka.k12.tr

tılımın fazla olmasını bekliyoruz. Sınavımız,
29 Mayıs’ta saat 10.00’da iki oturum olarak
yapılacak ve yaklaşık iki saat sürecek. Sınavla ilgili de tüm hazırlıkları tamamladık. Sınav sorularını hazırlayacak şirketle
anlaşmamızı yaptık. Sınavın içeriği, soru sayısı ve ne tarz bir sınav olacağı belirledik.
Geçen seneki sınava paralel olarak yine genel zekâ testi, sayısal ve sözel zekâyı ölçen
bir sınav olacak. Sınavımıza başvurular, 3
Ocak’ta başladı ve 25 Mayıs’ta sona erecek.
Bununla birlikte 25 Mayıs’a kadar başvurmamış öğrenciler, sınav günü merkezlerimize geldiklerinde koşullarımızı taşıyorlarsa
sınava alınacak. Sınav neticesinde bu sene
de 120 çocuğumuzu Darüşşafaka Ailesi’ne
katacağız.
Peki, çocuklar Darüşşafaka sınavına
nasıl hazırlanmalı?
Aslında öğrencilerin sınavımız için özel
bir hazırlık yapmalarına gerek yok. Çünkü
Darüşşafaka Sınavı, bilgi merkezli ya da bilgiyi ölçen bir sınav değil. Çocuğun genel yeteneğini ve zekâsını ölçen bir sınav. O
nedenle okuyan, entelektüel birikimi olan
öğrenciler hiç hazırlanmadan şansını deneyebilir ve inanıyorum ki başarılı olurlar.
Darüşşafaka camiasına sınav
çalışmalarına ilişkin bir çağrınız var mı?
Öncelikle herkesten en önemli beklentimiz Darüşşafaka Sınavı’nı duyurmamıza
yardımcı olmaları. Herkes çevresindekini
haberdar ederek, daha fazla çocuğa ulaşmamıza katkı sunabilir. Geçen sene sınavımıza toplam 2 bin 79 öğrenci başvuru yaptı
ve bunların 1.974’ü sınava girdi. Oysa biz,
şu an potansiyel oluşturan 11 bin 500 çocuğun hepsinin Darüşşafaka Sınavı’na girmesini arzuluyoruz. Çünkü o zaman eğitimde
fırsat eşitliğine daha fazla imkân tanımış olacağız. Şu anda 65 ilden öğrencimiz var. Biz
81 ilden başvuru almak ve 81 ilin okulumuzda temsil edilmesini istiyoruz. 2007’de
Darüşşafaka Ailesi’ne katılmış bir eğitimci
olarak Darüşşafakalıları ikiye ayırıyorum.
Doğuştan Darüşşafakalılar, yani mezunlarımız ve sonradan Darüşşafakalı olanlar. Ben
doğuştan olmasam da artık bir Darüşşafakalıyım ve ailemizin büyümesi için doğuştan Darüşşafakalıları, sınavımıza katılmaya
davet ediyorum.
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BAĞIŞÇILARIMIZ AGAH ve NURAN BURSALI

“Yavrulara yardım
edebiliyorsak ne mutlu bize…”
MalvarlıklarınıDarüşşafaka’yabağışlayanMehmetAgah-NuranBursalıçiftinin
çocuklarakarşıbeslediğienginsevgiyi,NuranHanım’ın“Yavrularayardımedebiliyorsak
nemutlubize…Onlarburayageldiğivakitburnumundireğisızlıyor”cümlesindenve
AgahBey’in“Odamdakiışıkyandığızamanbilesankiçocuklarınparasınıboşa
harcıyormuşumgibigeliyor”demesindenanlamakmümkün….

BAĞIŞÇILARIMIZ
akacık Rezidans’ın ilk bağışçılarından Mehmet Agah-Nuran Bursalı, çocukların ve gençlerin iyi bir
eğitim alabilmesi için çabalayan,
duyarlı, aydın ve sevgi dolu bir çift… Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yanı sıra Bodrum ve Mudanya’da
birer çocuk yuvası yaptıran çift, babası hayatta olmayan yetenekli çocukların eğitimine destek olmak için de tüm mal
varlıklarını Darüşşafaka’ya bağışladı. Bursalı çifti, ayrıca Darüşşafaka’da eğitim gören on öğrencinin onar yıllık eğitim
giderine karşılık gelen 1 milyon lirayı aşan
bağışta bulunarak adlarını Darüşşafaka tarihçesine “kurucu bağışçı” diye yazdırdı.

Y
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Bursalı Ailesi’nin tarihi müze olacak
Bursa’nın köklü ailelerinden birine
mensup olan Agah Bey, 1925 doğumlu.
Bursa'nın efsanevi yöneticilerinden Tahir
Paşa ile ilk Bursa milletvekili Şeyh Bahaddin, Bursalı Ailesi’nin 400 yıllık geçmişinde
yer alan ve tarihe mal olmuş şahsiyetlerden
sadece ikisi… Tahir Paşa’nın Osmanlı Dönemi’nde sürre emini yani padişahların
her yıl Mekke ve Medine’ye gönderdiği para ve armağanları götürmekle görevli alaydan sorumlu olduğunu, ardından da
Meclis-i Mebusan’da milletvekilliği yaptığını anlatan Agah Bey, Bursa’nın bir diğer
köklü ailesi ve aynı zamanda akrabaları
olan Gökçen Ailesi’yle birlikte aile tarihlerini sergilemek amacıyla bir müze açmaya
karar verdiklerini belirtiyor.
“Okumayı hiç sevmedim”
İlk ve ortaokulu Bursa’da tamamlayan,
ardından da İstanbul’da Özel Hayriye Lisesi’ne devam eden Agah Bey, yüzünde
kocaman bir gülümseyle “Okumayı hiç
sevmezdim. Bütün derdim liseyi bitirip yedek subay olmaktı” diyor ve ekliyor: “Öyle
ki o yıllarda özel lisede okuyanlar diploma
alabilmek için resmi bir lisede bitirme imtihanına girmek zorundaydı. Bu imtihanı
verememekten korktuğum için lise son sınıftayken yeni açılan bir devlet lisesine gitmeye karar verdim. Afyon Lisesi o yıl ilk
mezunlarını verecekti. Kaydımı oraya aldırdım.” Agah Bey’in Afyon Lisesi’ndeki
sınıf arkadaşlarından biri de gelecekte
Türk siyasi tarihine adını yazdıracak olan
Süleyman Demirel’dir. Agah Bey, sınıf arkadaşını şöyle anlatıyor: “Sizler bilmezsiniz, bu ülke neler çekti neler. Türkiye
genelinde yirmi yedi lise vardı. Bunların
on beşi İstanbul’daydı. Isparta’da lise olmadığı için Süleyman Demirel de Afyon’a
gelmiş, parasız yatılı olarak okuyordu. Çok
akıllı ve zeki bir öğrenciydi. Öyle bir zeka
görmedim.”
Birinci sömestirin sonunda Ayfon Lisesi’nden ayrılarak Haydarpaşa Lisesi’ne geçen Agah Bey, bunun nedenini ise şöyle
açıklıyor: “Baktım orada yapamayacağım.
İstanbul’a alışmışım, o zamanın modasına
göre giyiniyorum. Tabii dikkat çekiyor. İnanılmaz bir yoksulluk var. Düşünün hocalar
benden kravat istiyordu.” Önce İstanbul,
ardından da Bodrum’da müteahhitlik yapan Agah Bey, 1950 yılında akrabası olan
Nuran Hanım ile hayatını birleştiriyor.
1928 doğumlu olan Nuran Hanım, gerçek
bir İstanbul hanımefendisi… Kadıköy’de
doğup büyüyen Nuran Hanım, her zaman
güzel sanatlara ilgi duyduğunu belirtiyor.
Bu sevgisini Yakacık Rezidans’ın hobi odasında yaptığı birbirinden güzel tablolar ve

seramik eşyalarla icra eden Nuran Hanım,
“Resim ve seramik çalışmaları beni çok dinlendiriyor” diyor.
“Yaşlılığımızı rahat bir şekilde geçiriyoruz”
Nuran Hanım, Yakacık Rezidans’ta yaşamayı neden seçtikleri yolundaki sorumuza şu yanıtı veriyor: “1999’da eşimle
birlikte burayı gezdik ve hayran kaldık.
Eşim deniz tutkunudur, yazları genelde
Bodrum’da geçirir ama ben Rezidansta yaşamayı tercih ediyorum. Çünkü burada
her şeyimiz temin ediliyor; doktorumuz,
ilacımız, yememiz, içmemiz, temizliğimiz,
eğlencemiz… Şaşkınbakkal’da da evimiz
var. Fakat orada da kalmıyoruz, çünkü gittiğimiz vakit yoruluyorum. Rezidansa gelince dinleniyorum. Burada yaşlılığımızı
rahat bir şekilde geçiriyoruz.”
“Darüşşafaka, memlekete hayırlı evlatlar yetiştiyor”
Mal varlıklarını Darüşşafaka’ya bağışlayan Bursalı çiftinin çocuklara beslediği engin sevgiyi, Nuran Hanım’ın, “Yavrulara
yardım edebiliyorsak ne mutlu bize… Onlar buraya geldiği vakit burnumun direği
sızlıyor” cümlesinden ve Agah Bey’in
“Odamdaki ışık yandığı zaman bile sanki
çocukların parasını boşa harcıyormuşum
gibi geliyor” demesinden anlamak mümkün… Darüşşafaka gibi bir irfan yuvasının
yaşatılmasının önemi üzerinde duran
Agah Bursalı, sözlerini şöyle noktalıyor:
“Darüşşafaka bir irfan ve hayır müessesesidir. Çocukların hangi koşullarda eğitim aldığını görüyoruz. Varlığı olan herkesin bu
köklü irfan yuvasını yaşatmaya katkı sunması gerekiyor. Eğer bizim de küçük bir
katkımız varsa çok mesut oluruz.”
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DARÜŞŞAFAKALI CEMAL OLGUN

“Darüşşafaka’nın kalbimizde,
hayatımızda çok özel bir yeri var”
1967Darüşşafakamezunu,işadamıCemalOlgun,
“Bizler,1960’lıyıllaragöreoldukçaözgürbirortamdaokuduk.
Örneğin,öğretmenlerimizlecidditartışmalaragirerdik.Kişilikhaklarımızakesinlikle
müdahaleedilmezdi.Bizdehiçbirzamandayakyoktu.Gerçektenözgürbirortamda
veyüksekkalitedeeğitimaldık.Darüşşafaka’yıbuhalegetireniseyineDarüşşafakalı
birağabeyimizFettahAytaç’tır.OnunDarüşşafaka’yıkolejhalinegetirmesini
Türkiye’yeyapılmışenbüyükhizmetlerdenbiriolarakgörüyorum”diyor.
arüşşafaka Eğitim Kurumları’nda
1960-67 yılları arasında okuyan Cemal Olgun, bugün Türkiye’nin en
önemli gübre üreticilerinden Ost Olgun Dış
Ticaret AŞ’nin sahibi… Darüşşafaka Velilerini Arıyor Programı kapsamında bir öğrencinin on yıllık eğitim masrafı olan 100 bin lira
bağış yapan Cemal Olgun ile hem bu bağışının nedenlerini hem Darüşşafaka’da geçen
yedi yılını hem de Daçkalı olmanın kendisi
için ne ifade ettiğini konuştuk.

D

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
1949 İzmit doğumluyum. Darüşşafaka’ya 1960 yılında girdim. Kuleli Askeri Lisesi’ne müracaat etmeye hazırlanırken
tesadüfen Darüşşafaka’nın sınavından haberdar olduk. O yıllar Adapazarı’nda ikamet ediyorduk. İlkokuldayken en büyük
hayalim subay olmaktı. Bu nedenle ilkokul
öğretmenim askeri liseyi tavsiye etmişti. Babam hayatta olmadığından annemle İstanbul’a geldik. O esnada bir yakınımız

anneme Darüşşafaka’nın imtihanına girmemi de tavsiye etmiş. Sınava girdim, birkaç hafta sonra sonuçlar açıklanacaktı.
Annemle sonuçları öğrenmek için Fatih’teki okul binasına gittik ve kazanamadığımı gördüm. Üzgün bir halde okuldan
ayrılırken, Darüşşafakalı bir ağabey ne olduğunu sordu. Sınavı kazanamadığımı söyleyince “Bir de ben bakayım” dedi. O da
listeye baktı. Meğer on sekizincilikle girmişim. O an annemle yaşadığımız mutluluğu
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anlatamam. Böylece 1960’ta Darüşşafaka’ya başladım. Bir sene İngilizce hazırlık,
üç sene ortaokul, üç sene de lise eğitiminin ardından 1967’de Darüşşafaka’dan
mezun oldum.
Ardından da Robert Kolej Yüksekokulu
Makine Mühendisliği Bölümü’ne
girdiniz…
Evet. O yıllarda bütün üniversite
branşları için ayrı imtihanlara girilirdi.
Robert Kolej Yüksekokulu’ndan davet gelmişti, imtihanına girdim ve kazandım. İstanbul Üniversite Tıp Fakültesi’nin de
imtihanını kazandım. Fakat hayalimde
ODTÜ veya İTÜ vardı. Onların da imtihanına girmeyi düşünürken aniden bu
üniversitelerin imtihanlarına girmemeye
karar verdim ve Robert Kolej Yüksekokulu Makine Mühendisliği Bölümü’ne kaydımı yaptırdım. 1971’de Robert Kolej’den
mezun oldum ve hemen çalışmaya başladım. O günlerde çok önemli boyutta bir
yatırım olan ve Türkiye’de ilk defa alüminyum türevleri üretecek Nasaş Alüminyum AŞ’de kurucu mühendis olarak
iki sene çalıştım. Arkasından türbin ve
pompa üreten Türbosan AŞ’de iki yıl çalıştım. Bu arada evlendim, ardından da
hemen vatani görevimi yerine getirmek
üzere askere gittim. 1974 Kıbrıs Harekatı
döneminde askerlik yaptım. Askerliğimi
yaparken, kısa dönem askerlik çıktı ve bütün eski arkadaşlarım 30-40 gün askerlik
yapıp işlerine dönerken bizler on sekiz ay
askerlik yaptık. Bu durum canımı çok sıkmıştı fakat o süreçte kendi başıma düşünme fırsatı yakaladım ve şu an çalıştığım
şirketi kurma kararını da o süreçte aldım.
Oysa kısa dönem askerlik yapsaydım, daha önceki çalıştığım şirketteki pozisyonum da maaşım da çok iyiydi, büyük
ihtimalle hayatıma orada devam ederdim.
1976 yılında kendi şirketimi kurdum. Başlangıçta Türkiye’deki şirketlere makine

ekipmanı sağlayan yabancı firmaların mümessili oldum. Bunun yanı sıra henüz daha millileştirilmemiş olan boraks
minerallerinden kolemanit ihracatı ve demir dışı metallerin ithalatına başladım.
Yugoslavya ile metal ticareti yaparken, Yugoslavya’daki gübre fabrikalarının Türkiye’ye gübre satmak istemeleri üzerine
onlarla beraber gübre işine girdik ve
1980’lerin sonundan itibaren diğer işleri
tamamen bırakarak, sadece kimyasal gübre alanında uzmanlaştık. Bugün Türkiye’nin önde gelen kimyasal gübre
şirketlerinden biriyiz. 2006 yılından itibaren de gübre üreticisi olduk. Şu an İskenderun’da senede 300 bin ton kapasiteli
bir fabrikamız var. Bu arada üç çocuğum
ve dört torunum bulunuyor.
Geriye baktığınızda Darüşşafaka’daki
yedi yılı nasıl hatırlıyorsunuz?
Darüşşafaka’nın şu anki eğitim seviyesini takip etmediğim için bilemiyorum ama
benim dönemimde kendisiyle eş değer kurumlara göre çok daha iyi eğitim veren bir
kurumdu. İngilizce tedrisat yapılırdı. Bizler, 1960’lı yıllara göre oldukça özgür bir
ortamda okuduk. Tabii kendimi, normal
ya da özel liselerde okuyan arkadaşlarımla
kıyaslıyorum. Mesela Alman Lisesi’nde,
Dame de Sion’da, Pertevniyal Lisesi’nde
okuyan arkadaşlarım vardı ve onlar daha
baskıcı bir ortamda eğitim görüyorlardı.
Oysa biz, Darüşşafaka’da öğretmenlerimizle ciddi tartışmalara girerdik. Kişilik
haklarımıza kesinlikle müdahale edilmezdi. Bizde hiçbir zaman dayak yoktu. Oysa
o zamanlar okullarda dayak yaygın bir uygulamaydı. Gerçekten özgür bir ortamda
ve yüksek kalitede eğitim aldık. Darüşşafaka’yı bu hale getiren ise yine Darüşşafakalı bir büyüğümüz, ağabeyimiz Fettah
Aytaç’tır. Onun Darüşşafaka’yı kolej haline getirmesini Türkiye’ye yapılmış en büyük hizmetlerden biri olarak görüyorum.
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Benim için Fettah Aytaç, bu ülkenin tanınmayan, bilinmeyen kahramanlarındandır. Darüşşafaka bize sadece iyi bir
eğitim değil, yön de verdi. Öğretmenlerimiz bize sadece eğitim vermez, sosyal hayata da hazırlarlardı. Bir de Darüşşafaka
yatılı bir okul... Babası hayatta olmayan, anneye bağımlı çocuklar, yatılı okul hayatına
başladıklarında birden bire şok yaşıyor ve
bu durum onları, çok ciddi bir kardeşlik
bağına itiyor. Darüşşafaka’daki arkadaşlıklar, arkadaşlıktan çok daha ötedir. Ciddi
bir ağabey-kardeş ilişkisi ve kalıcı dostluluklar yaşanır Darüşşafaka’da… Mezuniyetimin üzerinden otuz beş sene geçti ama
dönem arkadaşlarımın hiçbiriyle bağım
kopmadı. En önemlisi ben, Daçkalılarla
1960’lı yıllarda nasıl bir ilişkim varsa hâlâ
aynı ilişkiyi sürdürüyorum.
Darüşşafaka yıllarınıza dair
unutamadığınız bir anınızı bizimle
paylaşır mısınız?
Darüşşafaka yıllarıma dair yaşadığım
kötü bir olayın bile hep güzel yanını hatırlıyorum. Örneğin 1964 ya da 65 yılıydı.
Günlerden pazardı. Yatakhanede soyunurken, korkunç bir zelzele başladı. Müthiş bir
panik ve korku yaşadık ama buna rağmen
canımız kurtarmaya çalışırken, herkes birbirine yol veriyordu. Düşünebiliyor musunuz, öyle bir korku içinde bile Daçkalılar
kendi canlarından önce diğerlerini düşünmüş ve hiç kimse ezilmeden yatakhane
boşaltılmıştı. Belki de bu nedenle Darüşşafaka’nın kalbimizde, hayatımızda çok
özel bir yeri var.
Sizin için özel olan bir öğretmen var
mıydı?
Benim için hepsi özel… Örneğin bir
kimya öğretmenimiz vardı: Edith Orhon,
hâlâ hayatta. Kimya dersini bize sevdiren,
bizimle öğretmenden ziyade arkadaş gibi
iletişim kuran biriydi. Nitekim daha sonra
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“KendimiDarüşşafaka’ya
borçluhissediyorum.Bu,
maddiborçluluktan
ziyademaneviyatiçeren
birhis…Darüşşafakaçok
iyibirmüessese…
Yaptığımbağışınyanlış
kullanılmayacağını,
doğruellerdeolduğunu
biliyorum.”

sınıf arkadaşım Barbaros Okan’ın kayınvalidesi oldu. Bana mühendisliği ve matematiği sevdirense Turgut Paylı’dır. Müthiş
bir öğretmendi. Üç saat arka arkaya yapılan matematik ve geometri dersi genelde
öğrenciyi mutsuz eder ama Turgut Hoca,
araya öyle güzel anekdotlar serpiştirir,
bambaşka konulara geçip o yaştaki çocuğun hayal dünyası içinde bazı yollar gösterir, dersi öyle bitirirdi ki, üç saatin nasıl
geçtiğini anlamazdık. Keza resim hocamız
da öyle. Genelde resim dersi okullarda biraz formalitedendir, yani müfredatta olduğu için yapılan ve önemsenmeyen bir
derstir. Oysa biz, gayet ciddi resim ve müzik dersi görürdük. Mesela ben, resim dersinde yeşil rengi doğalına tam yakın
kullanmadığım için ceza almıştım. Hocamız da Kemal Zeren idi. Müzik hocamız
Tahir Sevenay da müthiş bir müzisyendi.
Klasik müzikten zevk almayı ondan öğrendim. Ne yazık ki böyle hocalar artık
kalmadı. Darüşşafaka’da şu anda da çok
iyi bir eğitim olduğunu biliyorum ama sadece iyi eğitim de yeterli değil, o öğrencilerin topluma da iyi hazırlanması
gerekiyor. Darüşşafaka’nın toplumun kabul edeceği, öne çıkaracağı bireyler yetişmesi lazım.
Üniversite yıllarınızda da
Darüşşafaka’dan destek gördünüz mü?
Hayır. Robert Kolej’de de burslu okudum. Bu noktada bir tespitimi de paylaşmak istiyorum. Çünkü ülkemizin iki köklü
kurumunda parasız okumuş biri olarak
şöyle bir fark gözlemledim. Darüşşafaka’da
Darüşşafaka’nın bir evladı, Robert Kolej’de

ise burslu öğrenci olarak okudum. Robert
Kolej Yüksekokulu kampüsünün içinde
Robert Kolej Erkek Lisesi de vardı. Orada
burslu okuyan çocuk ile Darüşşafaka öğrencisi arasındaki farkı etüt etme şansını
yakaladım. Darüşşafaka’daki çocuk babasız
ve muhtaç olduğunu çeşitli vesilelerle hissederdi. Çocuğun ergenlik döneminin geçtiği ve insanın kişiliğinin şekillendiği bir
dönemde ne kadar iyi eğitim verirseniz verin, eğer çocuk birtakım baskıları hissettiyse bunu hayatı boyunca atamayabilir. Bu
noktada çocuk Darüşşafaka’da okuyorsa
başarılı olduğu ve burslu olarak okuduğunu bilmesi yeterlidir. Başarılı olmayan zaten okuldan atılıyor. Demek ki ölçek
başarıdır. Bu sistem zaten var ama biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Darüşşafaka
1863’te kurulmuş bir eğitim kurumu. O
dönemin sosyal yapısı ile bugün arasında
çok fark var. Çağın koşullarına daha fazla
adapte olmak gerekiyor, ki olunuyor da...
Şu anki yönetimin son derece doğru yolda
olduğunu görüyorum. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Ben, bu konuda oldukça mutluyum. Şu an Darüşşafaka, emin ellerde…
Darüşşafaka Velilerini Arıyor Programı
kapsamında bağış yapmayı neden tercih
ettiniz?
Çünkü kendimi Darüşşafaka’ya borçlu hissediyorum. Bu, maddi borçluluktan ziyade maneviyat içeren bir his…
Darüşşafaka çok iyi bir müessese… Yaptığım bağışın yanlış kullanılmayacağını,
doğru ellerde olduğunu biliyorum. Bundan sonra da elimden geldiğince destek
olmaya devam edeceğim. Çünkü Darüş-

şafaka’nın buna ihtiyacı var. Fakat Darüşşafaka münferit bağışlarla yoluna devam edebilir mi, bu ayrı bir tartışma
konusu… Bütün Darüşşafakalıların bir
araya gelerek, bu konuda fikir üretmesi
lazım. Ben, Darüşşafakalıların ve Darüşşafaka’ya gönül verenlerin desteğiyle
oluşturulacak bir fonun hayali içindeyim. Dünyadaki köklü eğitim kurumlarına baktığınızda, hepsinin bir fonu
olduğunu, o fonun uzman kişilerce yönetildiğini ve okulun tüm ihtiyaçlarının
o fondan karşılandığını görürsünüz.
Hatta bazı fonlar o kadar zengindir ki,
sürekli ilave paraları vardır. Darüşşafaka’nın da böyle bir mali yapılanmaya gitmesi gerektiğine inanıyorum. Aslında
bütün Daçkalıların aklında bu tür bir yapılanma var. Sadece organize olup, böyle bir fon oluşturmaya doğru adım
atmak lazım. Ben, bu konuda kendimi
zorunlu ve borçlu hissediyorum ve yapabileceğim her şeyi yapmaya hazırım.
Daçkalılara yönelik bir mesajınız var mı?
Herkesi Darüşşafaka’ya sahip çıkmaya
davet ediyorum. Bununla da sadece maddi desteği kastetmiyorum, Darüşşafaka’nın geleceği için proje üretsin, yapıcı
eleştirilerde bulunsun ve şu anki yönetimi
desteklesinler. Bence şu anki yönetim Darüşşafaka’nın tarihi boyunca gördüğü en
iyi yönetimlerden biri... Çok zor günlerden geçtiklerini biliyorum. Dolayısıyla Darüşşafakalıların, “Darüşşafaka’ya nasıl
sahip çıkabilirim?” diye düşünmesi lazım.
Darüşşafaka’nın çok daha iyi olmasını istiyorum.

SÖYLEŞİ
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Darüşşafaka için
maraton koştu
Darüşşafaka’daeğitimgörenFeyzaveKenanSoylu’nundayısıolanmimarEmreErenler,
17Ekim2010tarihindedüzenlenen32.KıtalararasıAvrasyaMaratonu’nuDarüşşafaka
formasıylakoştu.SonetabıDarüşşafakaflamasıylatamamlayanErenler,bundansonra
koşacağıtümmaratonları,Darüşşafakaflamasıylabitirmeyihedefliyor.
vrasya Maratonu'nun 32'ncisinde
Darüşşafaka formasıyla koşan mimar Emre Erenler, gerek yurt içi gerekse yurt dışında düzenlenen farklı
koşularda da Darüşşafaka flamasını taşımayı hedefliyor. 17 Ekim 2010 tarihinde
düzenlenen 32. Kıtalararası Avrasya Maratonu’nun Boğaziçi Köprüsü gişelerinden
başlayarak, Sultanahmet Meydanı’nda sona eren 42 kilometrelik etabını Darüşşafaka adına gönüllü koşan Erenler, aynı
zaman bir Darüşşafaka velisi…. Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda eğitim gören Feyza ve Kenan Soylu’nun dayısı olan Erenler,
Avrasya Maratonu’nda Darüşşafaka adına
koşma fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlattı: “İş arkadaşlarımla düzenli olarak koşuyoruz. 2009’da Avrasya Maratonu’nun
15 kilometrelik kısmını koştum. Geçen sene ise 42 kilometrelik maratonu koşma hedefini kendime koydum ve ardından da
İstanbul’da maraton koşmanın zevkini, bir
sosyal sorumluluk davranışıyla özel kılmaya
karar verdim. Benim iki yeğenim Darüşşafaka’da okuyor: Kenan ve Feyza… Bu ilişkiden ötürü Darüşşafaka’nın babası
hayatta olmayan çocuklara yeteneklerini
ortaya koyabildikleri bir ortamda eğitim
verme çabasını yakından gördüm. Avrupa
ve Amerika’da bu tür koşularda çeşitli hayır kurumlarına destek olmak oldukça yaygın bir gelenektir. İnsanlar, hobilerini
kurumların faydalanacağı bir aktivite haline dönüştürüyor. Bu noktada da Darüşşafaka’nın çok önemli bir avantajı olduğunu
düşünüyorum çünkü Darüşşafaka sadece
bir yardım kurumu değil, aynı zamanda
çok iyi bir eğitim kurumu. Amacım; Avrasya Maratonu gibi önemli bir organizasyonun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na
yardımın bir parçası olabilmesi idi. Bunu
Darüşşafaka’daki arkadaşlarla paylaştım.
Onlar da fikrimi destekleyince bu projeyi
hayata geçirdik.”

ile koştum, bundan sonrakilerde de Darüşşafaka bayrağıyla bitirmeyi ve dünyanın dört bir yanına Darüşşafaka’yı
taşımayı arzuluyorum. Bunu yaparken de
daha iyi derecelerlerle maratonları tamamlamayı hedefliyorum. Avrasya Maratonu’nu 3 saat 53 dakika tamamladım. İlk
maraton için güzel bir derece ama daha
iyi olacağına inanıyorum. Bu ilermeyi Darüşşafaka’ya birlikte yapmak ise büyük
zevk olur.”

A

“Son etapta da elimde
Darüşşafaka flaması vardı”
Pendik’teki Pendorya Alışveriş Merke-

zi, Turkcell Ar-Ge Binası gibi birçok önemli projeyi gerçekleştiren Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık’ta çalışan Erenler, maraton
süresince yaşadıklarını ise şöyle özetledi:
“Amacımız binlerce kişinin katıldığı bir
koşuda Darüşşafaka’yı göstermekti. Bu nedenle Darüşşafaka formasıyla koştum. Son
etapta da elimde Darüşşafaka flaması vardı. Bitiş noktasında da çok hoş bir Darüşşafakalı grup beni karşıladı. Yeğenlerim de
parkurun çeşitli noktalarında bana muz ve
içeçek takviyesi yaptı.” Bu gibi etkinliklere
katılımın sürekliliğinin önemi üzerinde
duran Erenler, “Örneğin bu sene sportmen Darüşşafakalılardan oluşan bir
ekiple koşabiliriz. Darüşşafakalı öğrenciler geçen sene maratonun 8 kilometrelik bölümünü koştu. Bu
sene de biraz hazırlıkla 15 kilometrelik bölümü koşabilirler. Burada
önemli olan nokta çocukların, Boğaz Köprüsü’nü ya da Barbaros Bulvarı’nı hiç araç yokken geçmemin
keyfini yaşaması… Bunun onlar
için çok güzel bir hatıra olacağına
düşünüyorum” dedi.

“Dünyanın dört bir yanına
Darüşşafaka bayrağını taşımayı
arzuluyorum”
Darüşşafaka flamasını gerek ulusal gerekse uluslararası koşularda taşımayı istediğini belirten Erenler, “Nisan ayında
Rotterdam Maratonu var. Orada da bitişte Darüşşafaka bayrağı olmasını istiyorum. Ben, ilk maratonumu Darüşşafaka
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Cumhuriyetin ilk şehir tarihçisi:

Osman Nuri Ergin
Darüşşafaka,148yıllıkyolculuğundaherzamanyetiştirdiğiçocukların,ülkelerine
hizmetedenvebuhizmetleriyleadlarınıtariheyazdıranseçkinşahsiyetlerolmasının
haklıgururunuyaşadı.Dergimizin6.sayısındabuisimlerdenbirini,Cumhuriyettarihinin
ilkşehirtarihçisiveTürkbelediyeciliğininenönemliismi,DarüşşafakalıOsmanNuri
Ergin’inyaşamöyküsünüsizlerlebuluşturuyoruz.
ir buçuk asırlık tarihi boyunca binlerce çocuğun hayatını eğitimle değiştiren Darüşşafaka, yetiştirdiği
çocukların, ülkelerine hizmet eden ve bu
hizmetleriyle adlarını tarihe yazdıran seçkin şahsiyetler olmasının haklı gururunu
yaşadı ve 148 yıllık yolculuğundaki en

B

önemli güç kaynağı oldu. Dergimizin 6. sayısında da tarihe iz bırakan mezunlarımızın yaşam öykülerini sizlerle buluşturmaya
devam ediyoruz. Bu sayıdaki konuğumuz,
Cumhuriyet tarihinin ilk şehir tarihçisi ve
Türk belediyeciliğinin en önemli ismi Osman Nuri Ergin…

Kahve köşelerinde ders çalışırken
Darüşşafaka’nın kapısı açıldı
Türk belediyecilik tarihinin vazgeçilmez
ismi olarak nitelendirilen Osman Nuri Ergin, 1883’te Malatya’nın İmran köyünde
doğdu. Babası Ali Efendi, tahsil görmesini
istediği için 1892’de İstanbul’a geldi. Sırasıyla; Zeyrek Mekteb-i Rüştiyesi, Numûne-i
Mekteb-i Osmânî ve Mahmudiye Rüştiyesi’ne devam etti. Kahve köşelerinde ders çalışmak zorunda kalan Osman Nuri Ergin’e,
Darüşşafakalı ünlü matematik eğitimcisi ve
baba dostu Mehmet İzzet Bey yardım elini
uzatarak, Darüşşafaka’ya girmesine vesile oldu. 1893’te Darüşşafaka’ya giren Ergin,
1901’de üstün başarıyla mezun oldu. Aynı
yıl, eski adı Şehremaneti olan İstanbul Belediyesi’nde memur olarak çalışmaya başlayan Ergin, 1904’te Darülfünun’a, bugünkü
adıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü’ne girdi ve 1907’de birincilikle mezun
oldu. Bu dönem Fransızca ve Arapçayı öğrenen Ergin, Darülfünun’un yakınındaki
Sahaflar Çarşısı’ndan çoğunluğu el yazması pek çok kitabı toplayarak, eşsiz kütüphanesinin temelini atmaya başladı.
İstanbul’un 6 bin 214 sokağına ad verdi
İstanbul Belediyesi’nde başkâtiplik,
mümeyyizlik ve şube müdürlükleri gibi görevlerde bulunan Ergin, II. Meşrutiyet’in
ilanından sonra belediye memurları arasında açılan sınavı kazanarak Müessesat-ı
Hayriye-i Sıhhiye İdaresi kâtipliğine tayin
edildi. Bu görevi esnasında belediye hizmetlerini yakından tanıma ve inceleme
imkânı bulan Ergin, İstanbul Belediyesi’nin arşivinin kuruluşunu gerçekleştirerek, birçok bilgi ve belgeyi gün yüzüne
çıkardı. 1927'de ilk nüfus sayımına karar
verildiğinde İstanbul sokaklarına isim vermekle görevlendirilen Ergin, beş ay içinde 6 bin 214 sokağın birçoğuna Türk
büyüklerinin adlarını vererek otuz sekiz
haritadan meydana gelen bir rehber hazırladı. Ergin, aynı zamanda numerotaj
memuru olarak 1927’de Cadde-i Kebir ta-

İZ BIRAKANLAR
belasının yerine "İstiklal Caddesi" yazılı yeni tabelayı asan kişidir. 1928'de İstanbul
Şehremaneti Mecmuası'nı çıkarmaya başlayan Ergin, belediyeden ayrılıp vilayete
geçinceye kadar bu derginin yöneticiliğini yaptı. 1901 yılında girdiği belediyede
ulaştığı en son nokta genel sekreterliktir.
1924 yılında atandığı bu görevi, emekli olduğu 1946 yılına kadar sürdüren Ergin,
resmi görevlerinin yanında Dârüşşafaka,
Vefa Lisesi ve Amerikan Kız Koleji’nde
eğitmenlik yaptı. Belediye Zabıta Memurları Mektebi ile Polis Meslek Mektebi’nde
belediyecilik, kanun ve nizamnâmeler,
halk için açılan gece mekteplerinde de
Türkçe, edebiyat, felsefe, sosyoloji, tarih
ve belediye bilgileri dersleri verdi. Bu
okullarda alfabeyi pratik yoldan öğretmek
üzere “Kolay Elifbâ” (İstanbul,1326) adlı
eserini kaleme alan Ergin’in öğretmenlik
hayatı 1956'ya, araştırma ve yazı hayatı ise
vefat ettiği 1961 yılına kadar devam etti.
Darüşşafaka’nın tarihini yazdı
Türk ilim ve kültür hayatına eşsiz eserler bırakan Ergin, aynı zamanda Darüşşafaka tarihçesini ilk kez kaleme alan
isimlerden biridir. Darüşşafaka’ya girmesine vesile olan Darüşşafakalı Mehmet İzzet Bey, Mehmet Esat ve Ali Kamil Bey’le
birlikte kaleme aldığı “Darüşşafaka: Türkiye’de İlk Halk Mektebi (İstanbul, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 1927) adlı kitap, Darüşşafaka tarihinde önemli yer tutuyor. Bu kitabın yeni harflerle basımı Doç. Dr. Mehmet Kanar tarafından 2000 yılında
hazırlandı. Osman Nuri Ergin’in Darüşşafaka tarihi açısından önem taşıyan ikinci
eseri ise yine kendisiyle birlikte üç kişinin
imzasını taşıyan “Darüşşafaka’nın Emlak
ve Akarları (İstanbul, 1951)adını taşıyan
kurumun gelir ve mülkleri hakkındaki
rapordur.
Atatürk Kitaplığı’nın kurucusu
Ergin’in İstanbul’a kazandırdığı en
önemli eserlerinden biri, 1939 yılında Belediye Müzesi ve Kütüphanesi olarak açılan,
daha sonra Taksim’de Atatürk Kitaplığı
adıyla hizmete devam eden kütüphanedir.
Hayatı boyunca biriktirdiği 11 bin cilti kitabı, kuruluşunda yer aldığı bu kütüphaneye
bağışlayan Osman Nuri Ergin’in kütüphanesinde yer alan kitaplar ise şöyle: Yazma
adedi: 2.077 cilt içerisinde 4.933 eser/risale, Arapça kitaplar: 2.112 cilt, Farsça kitaplar: 114 cilt, Osmanlıca ve Latin harfli
(Türkçe ve yabancı dil kitaplar): 4. 356.
Eserleri hâlâ önemini koruyor
Türkiye’de belediye örgütlerinin ve
hizmetlerinin tarihini yazan ilk kişi olan
Ergin’in şehir ve belediye tarihi alanında
kaleme aldığı eserler, hâlâ önemini koru-

yor. İstanbul hakkında birçok
yayını bulunan Ergin’in başlıca eserleri ise şunlar: Mecellei Umûr-ı Belediyye (4 cilt,
1914 - 1919), İstanbul Şehreminleri (1927), M. Cevdet'in
Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi (1928), Beledî Bilgiler
(1932), Türkiye'de Şehirciliğin Tarihî İnkişâfı (1936),
Türkiye Maarif Tarihi (5 cilt,

1939-1943), Abdülaziz Mecdi Tolun'un Hayatı, Şahsiyeti (1942),
İbn-i Sina Bibliyografyası (1956),
Sadreddin Konevî ve Eserleri
(1957). Osman Nuri Ergin’in hakkında 1987’de İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ile Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan “Osman Nuri Ergin: Türk
Belediyecilik Tarihi Üstüne Seçmeler” adlı kitap bulunuyor.
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DARÜŞŞAFAKALI ALİ CABBAR

“Daçkalıların dostluğu
kardeşlikten ileri”
erek yurt dışında gerekse Türkiye’de açtığı sergilerle adından
söz ettiren sanatçı Ali Cabbar’ın
ilkokul öğretmeninin teşvikiyle
Darüşşafaka’nın sınavına girdiğinde yıl
1968’di. Ali Cabbar, Darüşşafaka’nın babası hayatta olan fakat maddi olanağı yetersiz
yetenekli çocukları da kabul ettiği dönemde Darüşşafaka’ya girmiş. Lise ikinci sınıftayken sanatçı olmaya karar veren Cabbar,
Darüşşafaka’nın bütün duvar gazetelerini,
eğitsel kol afişlerini hazırlamaya başlamış.
1976’da Darüşşafaka’dan mezun olduktan
sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü’ne devam eden ve
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Cabbar, yirmi üç
yıldır yurt dışında yaşıyor.

G

1956’da İstanbul’da doğdunuz. Sonra
neler yaşadınız ve Darüşşafaka ile nasıl
tanıştınız?
Üsküdar’da doğdum, Kadıköy Yeldeğirmeni’de büyüdüm, ilkokulu orada bitirdim.
Sınıfın başarılı öğrencilerinden biri olduğumdan öğretmenim dördüncü sınıftan itibaren beni Darüşşafaka’ya göndermekten
söz etmeye başladı. Ne ben ne de annem ve
babam Darüşşafaka’nın adını duymuştuk.
O zamanlar kolej sınavları çok popüler değildi. Kurslar, özel dersler yoktu ama nereden bulduğumuzu hatırlamadığım bir
“Özel Okul Sınavlarına Hazırlık” kitabı elime geçti, oradaki soruları çözerek Darüşşafaka sınavına hazırlandım. Sınav günü,
ilkokul mezuniyet törenimizle aynı tarihe
rastlamıştı. Sabahın çok erken saatlerinde
uyanıp, kıtalararası bir yolculuk sonunda Fatih Çarşamba’ya vardık. Darüşşafaka’nın
meşhur, yeşil boyalı demir kapısından içeri
girdiğimizde büyük bir kalabalıkla karşılaştık. Sınav heyecanı içinde yüzlerce erkek çocuğu ve velileri umutla bekliyordu. O tarihte
yalnızca erkek çocukları sınava girebiliyordu. Dört sene sonra, 1971’de karma eğitime
geçildi. Sınav sonuçları birkaç hafta sonra
Milliyet gazetesinde yayımlanınca tüm mahalleli de benim kadar mutluydu. Kadıköy
Maarif Koleji’nin sınavına da girmiş ve onu
da kazanmıştım. Fakat hangi okulu seçeceğim tartışma konusu bile olmadı. Sirkeci’deki bir spor mağazasından bana çok
büyük gelen yeşil-siyah spor kıyafetleri ve
“çakma” bir Adidas çanta alışverişiyle

“Çocukluktangençliğegeçişdöneminin,
ebeveynlerdenuzak,sekizseneboyuncaaynı
duvarlararasında,aynıinsanlararasında
geçirilmesiçok‘özel’biryaşamtecrübesidir.
Bunedenleoradaoluşanarkadaşlıkhiçbir
önyargıolmadan,eşitlerarasındakurulan,
ömürboyusürecekbirdostluğuniyiörneğidir.
Hattakardeşliktendahaileridir.”

DARÜŞŞAFAKALI
1976’ya kadar sürecek yatılı okul yaşamına başladım.
Darüşşafaka sizin için
ne ifade ediyor?
Darüşşafaka, her Daçkalı için
çok şey ifade eder. Çocukluktan
gençliğe geçiş döneminin, ebeveynlerden uzak, sekiz sene boyunca aynı duvarlar arasında, aynı
insanlar arasında geçirilmesi çok
“özel” bir yaşam tecrübesidir. Başka
yatılı okullarda okumuş insanlar da
benzer duyguları mutlaka yaşıyordur. Fakat Darüşşafaka’nın bence
diğerlerinden önemli bir farkı var.
O da öğrencilerinin aynı gelir grubundan gelmesinde, aralarında sınıf
ayrılığı olmamasında yatar. Bu nedenle orada oluşan arkadaşlık hiçbir
önyargı olmadan, eşitler arasında kurulan, ömür boyu sürecek bir dostluğun iyi örneğidir. Hatta kardeşlikten
daha ileridir.
Darüşşafakalılarla görüşmeye
devam ediyor musunuz?
Kendi dönemimden arkadaşlarımla görüşüyorum. Yurt dışında
yaşadığım için düzenli olarak yapılan “Daçka’76” sınıf yemeklerinin
hepsine katılamıyorum. En son
yirmi beş arkadaş bir araya geldik,
bazıları çok uzun yıllar sonra birbirini gördü, hasret giderdi. Bende “Daçka’76 fanatizmi” vardır.
Efsane bir sınıf olduğumuzu düşünüyorum. Sınıf arkadaşlarımın
bazıları, çekilmez ihtiyarlar haline gelmiş olsa da onları çok seviyorum. Hepsiyle ayrı ayrı
paylaştığımız anılar var. Okuldaki muzırlıklar, kamp anıları, otostop gezileri, okul duvarından atlayıp sinemaya
gidişlerimiz, disiplin kuruluna defalarca
büyük bir “keyifle” çıkışlarımız gibi…
Darüşşafaka yıllarına dair
unutmadığınız anınızı bizimle paylaşır
mısınız?
Çok fazla anı var ama sorunca hemen
aklıma bir şey gelmiyor. Bir düşüneyim…
Şimdi baktığımda en çok özlediğim şeylerden birinin sınıf arkadaşlarımla ders
dışında geçirdiğim zamanlar olduğunu
düşünüyorum. Çarşamba – Fatih arasında turlama, Vefa Bozacısı’nda bozalama,
Yavuz Selim’de Karadeniz pidesi yemeler,
uzun tatillerde otostopla gezilere gitmeler gibi… Herkesin cebindeki para ortaktı. Bir sömestir tatilinde sınıf arkadaşım
Erdoğan Çınar ile birlikte, kara trenle,

üçüncü mevkide Anadolu turuna çıktık.
Bir grup arkadaşımız bizi Haydarpaşa’da
davul-zurna ile uğurladı. Yolcular askere
gidiyoruz sanmışlardı. İlk hedef
Erdoğan’ın memleketi Sivas’tı. Şubat soğuğunda
oralara gitmenin enayilik
olduğunu yıllar sonra anlayabildim. Trenin vagonları
donuyor, pencereler buz
tutuyor, tren sık sık durmak
zorunda kalıyordu. Sibirya’da
gibiydik. Sivas’a günler sonra
varabildik. Duş alıp dışarı çıktığımızda saçlarımızın donduğunu
hatırlıyorum. Daha sonra ara bir

istasyonda on iki saat rötarla gelen treni
bekleyişimiz, Antep’e gidişimiz, kaçakçılar çarşısında kol saati alışımız –ki saatler
çarşıdan çıkmadan bozuluyordu, bu nedenle üç kez gidip saat değiştirmiştim- Adana’da son paramızla son
yemeği yiyişimiz –yemek dediğime
bakmayın zeytin-ekmekti- ve geriye dönüşümüz, tek kelimeyle harikaydı. Bir de, yine bir kış günü,
Deniz Yolları’nın yıllar önce hurdaya çıkarması gereken Etrüsk gemisinin burnunda, açık havada,
gecenin ayazı ve yağmurunda
Bandırma’ya gidişimizin
hikâyesi vardır ki,
onu da anlatmayayım.
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TeknosaGenelMüdürüMehmetNane:

“Darüşşafaka’da pırlanta gibi
çocuklar yetişiyor”
SosyalsorumlulukanlayışıçerçevesindeDarüşşafakaileişbirliğiyapan
TeknosaGenelMüdürüMehmetT.Nane,“Çocuklarvegençlerbizimgeleceğimiz.
Biznasılkiteknolojiyitümülkeyeyaymayaçalışıyorsak,eğitimdendeherkesin
eşitderecedefaydalanmasınıistiyoruz”dedi.
ğitimle değişen yaşam öyküleri yazan Darüşşafaka’nın 148 yıllık tarihi misyonu Türkiye’nin köklü
firmaları tarafından da destek görüyor. Bunlardan biri de Teknosa… 2009
yılında Darüşşafaka ile iş birliği yapan Teknosa, sıra dışı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında; Daçkalı
öğrenciler, ülkemizin önde gelen tasarımcılarından Emre Senan’ın rehberliğinde
hayallerini kâğıda döktü. Ardından bu çizimler hediyelik ambalaj kâğıdına dönüşerek, Teknosa mağazalarında satışa sunuldu.
Tüm geliri Daçkalı öğrencilerin eğitimine
aktarılan projenin ortayı çıkışını ve gelişimini Teknosa Genel Müdürü Mehmet T.
Nane ile konuştuk.

tasarımı konusunda da iş birliği yaptık. Her
iki proje de o kadar inandığımız işler oldu
ki 2011’de de sürdürme kararı aldık.

E

Teknosa olarak bir sosyal sorumluluk
projesinde Darüşşafaka ile iş birliği
yapmanızın nedenlerini bizimle paylaşır
mısınız?
Çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz.
Biz nasıl ki teknolojiyi tüm ülkeye yaymaya
çalışıyorsak, eğitimden de herkesin eşit derecede faydalanmasını istiyoruz. Yeni kuşaklar bize emanet ve biz de üzerimize
düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Bu yüzden de Teknosa olarak sosyal sorumluluk
projelerine çok önem veriyor, spordan eğitime çevreden sanata kadar pek çok projeye destek veriyoruz. 2009 yılında Darüşşafaka ve Teknosa arasında bir anlaşma imzalandı. Proje çerçevesinde Darüşşafakalı
çocuklarımızın tasarladıkları hediye paketleri küçük bir ücret karşılığında tüm Türkiye’deki Teknosa mağazalarında satışa
sunuldu. Projeden elde edilen gelirin tamamı Darüşşafakalı öğrencilerin eğitim
masrafları için kullanıldı. 148 yıldır Darüşşafaka’nın tarihi misyonunu sürdürmesinde bireysel desteklerin yanında bu tür
kurumsal desteklerin büyük payı var. Bizim
de bu pastada bir payımız olsun istedik.

Öğrencilerin ambalaj tasarımlarına
yönelik müşterilerinizden nasıl geri
dönüşümler aldınız?
Teknosa müşterileri böyle bir projenin
içinde yer almaktan dolayı çok mutlu oldu.
Kendilerine böyle bir fırsat sunduğumuz
için müşterilerimizden sayısız teşekkür maili aldık. Bazıları yılbaşında bazıları diğer özel
günlerde bu ambalaj kâğıtlarından alıp sevdiklerine hediye etti. Bu olumlu geri dönüşler, bu tür projelerin sayısını artırmamız
gerektiğine işaret ediyor. Herkes çocuklar
için, eğitim için bir şeyler yapmak istiyor.
Ama hangi platformu seçeceği konusunda
bir güven problemi yaşıyor. Teknosa müşterisi, Teknosa üzerinden yapacağı yardımların yerine ulaşacağından emin olduğundan
gönül rahatlığıyla bizim sunduğumuz sosyal
sorumluluk projelerine destek oluyor.

Darüşşafakalı öğrencilerin, Teknosa
mağazalarındaki hediyelik ambalaj
kâğıdı tasarlama projesi nasıl ortaya
çıktı?
Darüşşafaka ve Teknosa arasında geçen
yıl başlayan iş birliği neticesinde Darüşşafakalı 24 öğrenci, ünlü tasarımcı Emre Senan
ile bir araya geldi. Darüşşafaka’da Emre Senan’ın yönetiminde yapılan workshoplara
katılan öğrenciler, Senan’ın yönlendirmesiyle hayallerini kâğıda döktü ve farklı malzemelerle birbirinden ilginç desenler yarattı.
Amacımız hem çocukların yaratıcılıkların
pekiştirmek hem de eğitimlerine katkı sağlamaktı. Yeni yılda sevdiklerine hediye almak
isteyen Teknosa müşterileri bu ambalajlardan satın alarak Darüşşafaka’da öğrenim gören çocuklarımızı sevindirme şansı bulmuş
oldu. Bu projeyi takiben hediye kartlarının

Darüşşafaka’ya ilişkin görüşlerinizi
bizimle paylaşır mısınız?
Köklü bir geçmişe sahip olan Darüşşafaka’nın Türkiye’de eğitim adına çok
önemli bir yeri var. Bugün eğitimi desteklemek için pek çok proje hayata geçiriliyor. Ancak ülkemizde eğitimi desteklemek
için çalışmalara başlayan ilk kurum Darüşşafaka olmuştur. Osmanlı döneminde
Yemen’den Balkanlar’a kadar her bölgeden çocukların eğitimine destek olan Darüşşafaka, bugün Türkiye’nin her
bölgesinden gelen çocuklara kucak açıyor
ve onların geleceğini tesis ediyor. Eğitime
destek çok kutsal bir görevdir. Bu açıdan
Darüşşafaka’yı tebrik ve teşekkür ediyorum. Burada pırlanta gibi çocuklar yetişiyor. Ancak ülkemizde eğitime muhtaç
binlerce çocuk var. Teknosa olarak eğitime destek olmaya devam edeceğiz.
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Kahve Dünyası’ndan
Darüşşafaka bardakları
arüşşafaka’nın tarihi misyonuna
bir destek de ünlü kafe zinciri
Kahve Dünyası’ndan geldi. Sosyal
sorumluluk anlayışı doğrultusunda geliştirdiği bir projeyle Darüşşafaka ile iş birliğini seçen Kahve Dünyası, Darüşşafakalı
öğrencilerin düşlerini fincanlarına taşıyarak, “Darüşşafaka bardakları”nı yarattı.
Kahve Dünyası’nda satışa sunulan ve üzerinde tasarlayan öğrencinin adı yazan bardakların büyük ilgi gördüğünü belirten
Kahve Dünyası Marka ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Eda Terçin, Kahve Dünyası
olarak Darüşşafaka ile iş birliği yapma gerekçelerini şöyle açıkladı: “Darüşşafaka ile
bundan önce de çeşitli çalışmalar yapmıştık. Ama son projemiz en büyüğü oldu.
Darüşşafaka, ülkemizin en değerli kurumlarından birisi. Çok özel bir misyonu var.
Babalarını kaybetmiş ve olanakları yetersiz
çocuklara kolej seviyesinde eğitim fırsatı
sunuyor. Kahve Dünyası olarak çocuklara
şefkat ve imkân sunmaya çalışan böylesine
önemli bir kurumun her zaman yanında
olmayı isteriz.” Darüşşafakalı öğrencilerin,
Kahve Dünyası için fincan tasarlama fikri-

D

nin doğuşu hakkında da bilgi veren Terçin, “Darüşşafaka’dan yetkililerle nasıl bir
proje yapabileceğimize dair konuşurken

‘Darüşşafaka bardağı’ fikrini yarattık. Çocukları
profesyonel birinin yönlendirmesi
gerekiyordu. Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın
tasarım kulübü öğrencileri, endüstriyel tasarımcı Yeşim Bakırküre ile birlikte workshop çalışmalarına katıldı. Bu workshop
çalışmalarının sonucunda ‘Darüşşafaka
bardakları’nda kullanılmak üzere altı farklı desen seçildi. Bugünlerde ise yeni desenleri müşterilerimizin ilgisine sunmaya
hazırlanıyoruz. Kahve Dünyası’nın müşterilerinin projeye sahip çıktığını belirten
Terçin, “Bardaklar büyük ilgi görüyor.
Üretilen bu bardakların her biri koleksiyon değerinde; çünkü tasarımların sahibi
olan öğrencilerin isimleri hem bardakların altında hem de kutuların üstünde yazıyor. Darüşşafaka bardaklarının fiyatı 15
TL. Bu özel ürünler ne kadar çok kahve
tutkunu tarafından alınırsa Darüşşafaka
Eğitim Kurumları’na o kadar çok destek
sağlanmış olacak” dedi.

Kiğılı’dan Darüşşafaka’nın tarihi misyonuna destek geldi
nlü erkek giyim markası Kiğılı, 1–15 Ocak
2011 tarihleri arasında
mağazalarında Kiğılı Kartı ile
alışveriş yapan müşterilerine ait
satışlarda 500 lirada 10 lira,
1000 lirada ise 20 lira Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışladı. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Kiğılı, bu tutarlar arası alışveriş yapan müşterilerine,
kendi isimlerinin yazdığı bağış
sertifikası da sundu. Eğitimde
fırsat eşitliği misyonuna ve yardıma muhtaç çocukların geleceğine katkıda bulunabilmenin Kiğılı
markası için oldukça önemli bir değer olduğunu belirten Kiğılı Giyim Tic. AŞ Genel Koordinatörü Hilal Suerdem, “Çocuklar, bir ülkenin en değerli hazinelerindendir” diyerek, Darüşşafaka ile yaptıkları iş birliklerinin gerekçesini açıkladı.
Kiğılı’nın sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda bugüne kadar pek çok kurum
ve vakfa destek verdiğini kaydeden Suer-

Ü

dem, “Bu destek, ağırlıklı olarak çocuklarımızın giydirilmesine yönelik faaliyetleri
kapsadı. 2011 yılı projelerimizin arasında,
özellikle çocukların eğitimine yönelik sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı
hedeflemiştik. Darüşşafaka Cemiyeti’nin
ülkemizin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu ve maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımıza
sunduğu, kaliteli eğitim desteğini hepimiz

biliyoruz. Bu anlamda ortak çalışılacak en doğru kurumu tercih ettiğimizi düşünüyoruz.
İletişime geçtikten sonra, gerisi
çorap söküğü gibi geldi” diye
konuştu. Darüşşafaka’nın “Size
Emanet” kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen projenin
müşterileri tarafından takdirle
karşılandığı ifade eden Suerdem şöyle konuştu: “Şirket merkezimize pozitif geri dönüşler
ve teşekkür mesajları aldık. Hatta öyle ki, müşterilerimiz kendilerine sunduğumuz bağış
sertifikalarını bir ömür boyu hatıra olarak
saklayacaklarını dile getirdi. Böylesine ulvi bir değer taşıyan projeye destek verdiğimiz için, Kiğılı Ailesi olarak gururluyuz.”
Darüşşafaka ile iş birliklerinin devam edeceğini ifade eden Suerdem, “Kiğılı markası var olduğu sürece, çocuklarımıza,
gençlerimize yani yarınlarımıza yatırım
yapmaya, destek vermeye seve seve devam
edecektir” dedi.
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P&G Türkiye ile çocuklar
“geleceğe miras” kareler bıraktı
DarüşşafakaCemiyetiveP&GTürkiyeişbirliğiyle2009’dabaşlatılan
“HayaldenGerçeğe”projesikapsamındaçocuklarımız,ilkfotoğrafsergisiniaçtı.

arüşşafaka Cemiyeti ve P&G Türkiye iş birliğiyle geleceğin liderlerini
yetiştirmeyi ve çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen
“Hayalden Gerçeğe” projesi, Darüşşafakalı
öğrencilerin önderliğinde Türkiye’ye yayılıyor. 2009’da startı verilen proje kapsamında Darüşşafakalı çocukların bir hayali
de gerçek oldu. Türkiye’nin kültürel değerlerini geleceğe aktarmak isteyen Daçkalıların bu hayali; İstanbul, Mardin,
Hasankeyf, Amasra ve Safranbolu’ya düzenlenen gezilerle gerçekleşti. Farklı bölgelerden çocukların da katıldığı bu
gezilerle çocuklar, Türkiye’nin kültürel değerlerini fotoğraf karelerine taşıdı ve çocukların objektifinden yansıyan Türkiye
kareleri, 11 Mart’ta Nişantaşı The Sofa
Otel’de gerçekleşen Hayalden Gerçeğe Geleceğe Miras Fotoğraf Sergisi ile kamuoyuyla buluştu. 46 fotoğraftan oluşan serginin açılışına Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetimi Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım
ve P&G Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Karpat’ın yanı sıra Darüşşafakalı öğrenciler ve
Mardin, Hasankeyf, Amasra ve Safranbolu’dan 46 öğrenci katıldı. Kültür-sanat ve bilim dalında geleceğin liderlerini yetiştirmek
ve çocukların hayallerini gerçeğe dönüş-
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türmek amacıyla tasarlanan “Hayalden
Gerçeğe” projesinin ilk adımı 2010 Nisan
ayında Darüşşafaka Eğitim Kurumları bünyesinde “Hayalden Gerçeğe Fatin Gökmen
Planetaryumu”nun hizmete açılmasıyla atılmıştı. Hayallerde yolculuk 2010-2011 eğitim döneminde İstanbul, Mardin,
Hasankeyf, Amasra ve Safranbolu’ya uzandı. Darüşşafakalı öğrenciler ve bölge çocukları tarihi, kültürel ve doğal hazineleri
fotoğraf karelerinde harmanladı. Geziler
boyunca çocuklarımızın çektiği onlarca fotoğraf, ilk olarak 11-18 Mart tarihleri arasında İstanbul The Sofa Otel’de sergilendi.
Çocukların objektifinden yansıyan kareler,
21 Mart-1 Nisan tarihleri arasında da Profilo Alışveriş Merkezi’nde sergilenecek. Fotoğraflar daha sonra çekildikleri bölgelerde
sergilenmeye devam edecek.
“Çocuklarımızın hayalleri daha iyi bir
geleceğin temeli olacak”
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkanı Zekeriya Yıldırım, konuşmasında
çocuklarımızın gözüyle dünyayı görmek
ve hayalleriyle geleceği şekillendirmek adına “Hayalden Gerçeğe” projesinin çok
önemli bir misyonu olduğunu vurguladı.
Çocukların hayallerine destek veren

P&G’ye teşekkür eden Yıldırım “Hayalden
Gerçeğe - Geleceğe Miras Fotoğraf Sergisi
bizi çocukların hayal dünyasına götürüyor.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen Darüşşafakalı öğrencilerin projeyi Türkiye’nin farklı bölgelerine taşımaları,
oradaki arkadaşlarını da hayallerine ortak
etmeleri bizi çok mutlu ediyor. Dahası öyle fotoğraflar var ki yeni Ara Gülerler yolda dedirtiyor. Tüm çocuklarımızı tebrik
ediyorum” dedi.
“Sorumlu ve aktif bir nesil geliyor”
Sergi açılışına katılan P&G Yönetim
Kurulu Başkanı Saffet Karpat, 2009 yılında başlattıkları “Hayalden Gerçeğe” projesiyle pek çok çocuğun hayallerini
gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını
söyledi: “P&G olarak 174 yıldır tüketicilerimizin hayatlarına dokunarak yaşamlarını iyileştirecek kalitede ve değerde ürünler
üretmeye devam ediyoruz. Hedefimiz “Yaşa, Öğren ve Başar” Global Yardım Platform ile her yıl milyonlarca çocuğa
ulaşmaktır. Türkiye’de kurumsal olarak ve
markalar bazında yaptığımız projelerle
her yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun yaşamında anlamlı değişimler yaratmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

