
 

 

 

İstanbul, Kasım 2013 

Sayı:  798 

Değerli Üyemiz, 

2013 yılı üçüncü çeyrek dönem bilgilendirme mektubuna, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılına ilişkin 

gelişmelerle başlıyoruz. Darüşşafaka’da yeni ders yılı, 9 Eylül’de düzenlediğimiz törenle açıldı. 

Üniversite sınavında ilk 5.000 ve 10.000’e giren 13 öğrencimizi Yusuf Ziya Paşa Ödülleri ile 

ödüllendirdiğimiz açılış töreninde, Darüşşafakalılara ilk dersi, Prof. Dr. Betül Çotuksöken verdi. 

2013-2014 eğitim ve öğretim yılında okulumuzda 65 ilden 939 çocuğumuz okuyor.  Bu 

öğrencilerimizin yüzde 53’ü İstanbul’dan, yüzde 47’si Anadolu’dan geliyor ve 500’ü hafta sonları da 

okulumuzda kalıyor. Toplam mevcudumuzun yüzde 42’sini kız, yüzde 58’ini ise erkek öğrenciler 

oluşturuyor. 

Ailemize bu yıl katılan 75 yeni öğrencimiz ise 31 farklı ilden geliyor. Bu öğrencilerimizin 56’sının 

babası, 19’unun annesi hayatta değil. Yeni başlayan 75 öğrenci ve velimizin oryantasyon programını 

2-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdik. Bu süreçte önceki yıllarda olduğu gibi mezunlarımız da yeni 

başlayan kardeşlerini yalnız bırakmadı. 

8 Eylül’de “Geleneksel Yuvaya Dönüş Partisi”ni düzenledik. Böylelikle hem ailemize yeni katılan hem 

de yaz tatillerini ailelerinin yanında geçiren öğrencilerimiz Maslak yerleşkesinde ağabeyleri, ablaları 

ve Darüşşafaka dostlarıyla bir araya geldi. 

Yeni ders yılında belletmen ve sosyal, kültürel, sanatsal çalıştırıcılarla birlikte toplam 176 kişiden 

oluşan akademik kadromuzla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. 

 

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 

Kennedy Lugar YES Programı ile eğitimlerini geçtiğimiz yıl ABD’de sürdüren üç öğrencimiz Türkiye’ye 

dönerken aynı programla ABD’de okumaya hak kazanan beş öğrencimiz ağustos ayında ABD’ye gitti. 

İrem Travel London iş birliğinde düzenlenen kompozisyon yarışmasını kazanan 10. sınıf öğrencimiz 

Bengül Dağdagül, Londra XUK kampında bir haftalık ücretsiz dil eğitimi aldı. 

Her yıl iki kız öğrencimizi Norveç’e götürerek öğrencilerimizin yurt dışı deneyimi kazanmasına destek 

veren mezunumuz ve üyemiz Cavidan Füsun Hansen (DŞ’80), 27 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında 

10. sınıf öğrencilerimiz Nisanur Atıcı ve İlknur Beken’i Oslo’ya götürdü. 

Gençlerin kentlerinin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmalarını ve uluslararası değerdeki miras 

alanlarına dair duyarlılıklarını artırmayı hedefleyen "Dünya Mirasıyla Buluşmak: 3 Kent 3 Miras" 

projesi eylül ayında tamamlandı. Projenin 3-5 Eylül’de Almanya’nın Essen kentinde gerçekleşen 



 

 

 

değerlendirme toplantısına 10. sınıf öğrencilerimiz Zeynep Alemdağ, Elif Karaatlı ve Fatma Bingöl 

katıldı. 

28 Eylül'de Yunan Başkonsolosluğu’nun iş birliğiyle gerçekleştirilen Avrupa Diller Günü etkinliğine, 

15 öğrencimiz katıldı. 

9 ve 17 Eylül tarihlerinde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Alman Dili ve Eğitimi 

Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Mungan, öğrencilerimizle söyleşi gerçekleştirdi. 

4-5 Ekim’de Yabancı Diller Bölümümüz, Darüşşafaka’nın 150. yıl anısına Model United Nations 

(MUN) Konferansı düzenledi.  Farklı liselerden 120 öğrencinin katıldığı konferans, 12 danışman 

öğretmenin eşliğinde iki gün sürdü. Darüşşafaka MUN Konferansı; silahsızlanma, çevre, insan hakları 

ve siyasal konuların ele alındığı dört komiteden oluştu. 

8-31 Ekim’de P&G Türkiye iş birliğiyle yürütülen “Hayalden Gerçeğe” projesi kapsamında, Türkiye’nin 

güzelliklerini ve kültürel mirasını fotoğraflayan öğrencilerin “Geleceğe Miras” başlıklı ikinci fotoğraf 

sergisi açıldı. 

30 Ekim’de Darüşşafaka Ailesi olarak Cumhuriyetimizin 90. Yılını coşkulu bir törenle kutladık. 

2-10 Kasım’da öğrencilerimiz, Cemiyetimizin kurumsal destekçileri arasında yer alan TÜYAP’ın 

düzenlediği 32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. 

10 Kasım’da Daçka Ailesi olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 75. yılında 

düzenlediğimiz törenle saygı ve minnetle andık. 

 

DARÜŞŞAFAKA REZİDANSLARI VE DİĞER KURUMLARIMIZA İLİŞKİN GELİŞMELER 

Darüşşafaka Rezidansları'ndaki yaşama ayna tutan Rezidans derginin 8. sayısını okurla buluşturduk. 

31 Ekim’de Urla Rezidans’ta Cumhuriyetimizin 90. Yılını Cumhuriyetin ilk yıllarına tanıklık etmiş 

bağışçılarımız ile eğitim hayatlarına okulumuzda devam eden bugünün gençleriyle kutladık. 

Rezidanslarımızda 100. yaşını kutlayan bağışçılarımıza her geçen sene yeni isimler ekleniyor. Son 

olarak yaşamını Urla Rezidans’ta sürdüren değerli bağışçımız Turhan Ergök’ün 100. yaş gününü 

kutladık. 

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında artık uluslararası bir marka olan Darüşşafaka Ömran ve Yahya 

Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kadrosunu güçlendirmeye devam ediyoruz. 

Ekim ayı itibarıyla Merkezimizin kadrosuna Doç. Dr. Özgür Ortancıl da katıldı. 

 



 

 

 

İLETİŞİM VE KAYNAK GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 

Vekalet usulüyle yapılan kurban bağış sayısının tüketim kapasitemizin üstüne çıkmasından dolayı 

Cemiyetimiz, bu yıl da vekaleten kesimli kurban bağışı kabul etmedi. Buna rağmen yürüttüğümüz 

kampanya neticesinde 4.000’e yakın hayırsever, Cemiyetimize 1.900.000 TL bağış yaptı. 

Darüşşafakamızı geniş kitlelere ulaştırmak, bir buçuk asırlık varlığımızı borçlu olduğumuz 

bağışçılarımıza şükran duygularımızı sunmak ve Cemiyetimize yeni bağış akımı yaratmak amacıyla 

hazırladığımız "Var Ettiniz, Var Olun" temalı kampanyamız kamuoyunun beğenisini topladı. Öyle ki 

Marketing Türkiye okurları tarafından en beğenilen kampanya seçilirken, Campaign Türkiye 

dergisinin Eylül sayısında da kamu spotumuzdan övgüyle bahsedilmiştir. 

24 Ekim’de bağışçılarımıza şükranlarımızı sunmak, yaptıkları bağışların nasıl değerlendirildiği hakkında 

bilgilendirmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediğimiz “Bağışçılar Günü” etkinliğinin üçüncüsünü 

gerçekleştirdik. Büyük Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın 1921’de Darüşşafaka'ya yaptığı 

vasiyet bağışının anısına her yıl vasiyetnamenin düzenlenme tarihinde düzenlediğimiz etkinlik, 

bağışçılarımızı yaşamlarına dokundukları öğrencilerimizle bir araya getirdi. 

21 Eylül’de Yüksek Danışma Kurulumuz 13. Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Son toplantıda alınan, kurul 

üyelerinin öğrencilerimize sunulan eğitim ve öğretim olanaklarını yerinde incelemeleri kararı 

doğrultusunda ilk ziyaretler de 5 ve 21 Kasım’da yapıldı. 

23 Ağustos’ta Bodrum’da Cemiyetimizi ve Rezidanslarımızı tanıtmak amacıyla kokteyl düzenledik. 

150. Yılımız şerefine Coşkun ve Müge Aral tarafından hazırlanan “Ben Bir Daçkalıyım” filmi Eylül 

ayında İz TV’de izleyiciyle buluştu. Filmin DVD’si ise Darüşşafaka yararına satışa sunulacak. 

150. kuruluş yıldönümü etkinliklerimiz çerçevesinde 15-16 Kasım 2012 tarihlerinde düzenlediğimiz 

“Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği” (Equal Opportunity in Access to Quality Education) başlıklı 

uluslararası konferansın sonuç raporunu yayınladık. Konferansta çıkan sonuçların, görüş ve önerilerin 

eğitim sistemimize olduğu kadar, Darüşşafaka’ya da yol gösterici olmasını umuyoruz. 

3 Eylül’de ülkemizde eğitim alanında gerçekleştirilen en uzun soluklu ve kapsamlı sosyal sorumluluk 

projesi konumunda bulunan “81 İlden 81 Öğrenci”, 6. yılını geride bıraktı. Proje kapsamında İş 

Bankası’nın tüm giderlerini üstlendiği öğrenci sayımız 391’e ulaştı. Türkiye İş Bankası, her yıl olduğu 

gibi 11 Eylül’de Darüşşafaka’ya başlayan 75 öğrencimizi, Çamlıca’daki Sosyal Tesisleri’nde ağırladı. 

MasterCard, 2010 yılına kadar MasterCard Güneydoğu Avrupa Genel Müdürlüğü görevini yürüten ve 

Nisan ayında vefat eden Özlem İmece’nin anısına Darüşşafaka için bir fon oluşturdu ve Özlem 

İmece’nin anısını Darüşşafaka çatısı altında yaşatmak isteyenleri, bağış yapmaya çağırdı. 

Kurumsal firmaların sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda Cemiyetimize desteği devam ediyor. 

Son olarak bilişim alanında hizmet veren Kaspersky Lab, kişisel bilgisayarlar için yapılacak Kaspersky 



 

 

 

DVD ve kutu ürün alışverişlerinin 1 TL'sini Darüşşafaka’ya bağışlayan bir sosyal sorumluluk projesini 

hayata geçirdi. 

4 Ekim’de “Darüşşafaka Velilerini Arıyor” kampanyasında ulaşılabilecek en üst mertebe olan “Kurucu 

Bağışçı" unvanına sahip Fikret Yüksel Foundation’ın plaketini, merhum Fikret Yüksel’in (DŞ’1941) 

kızı ve Fikret Yüksel Foundation Başkanı Susan Burchard ve eşi Gary Burchard’a takdim ettik. 

Sanat dünyasının Cemiyetimize desteği sürüyor. Vasiyet bağışçımız, ressam Mahmure Özçelik, 9 

Eylül-25 Ekim tarihlerinde açtığı resim sergisinin gelirini Darüşşafaka’ya bağışladı. 

Denizli’de ikamet eden ressam Suat Karademir, 4-10 Ekim tarihleri arasında açtığı “Kırkından Sonra” 

başlıklı resim sergisinden elde ettiği geliri Cemiyetimize bağışladı. 

İzmirli fotoğraf sanatçıları Özkan ve İsmet Arıkantürk, 19 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında İFOD 

Galeri'de gerçekleştirecekleri fotoğraf sergilerinin gelirini Darüşşafaka’ya bağışlayacak. 

17 Kasım’da öğrenci, öğretmen, çalışan ve bağışçılarımızla birlikte İstanbul Maratonu Halk 

Yürüyüşü’nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya “eğitimde fırsat eşitliği” için yürüdük. BJK Yönetim 

Kurulu Eski Üyesi, Radikal Gazetesi Köşe Yazarı, Darüşşafakalı iş adamı İbrahim Altınsay ise İstanbul 

Maratonu’nun 10 km koşusunu Darüşşafaka için koştu. 

 

YENİ PROJELER 

 Darüşşafaka Tekno-Girişimcilik Gençlik Merkezi 

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Darüşşafaka Tekno-Girişimcilik Gençlik Merkezi Projesi’ni 

hayata geçiriyoruz. Kampüsümüz içinde kurulacak Merkez, öğrencilerimize girişimcilik eğitimleri 

vererek, onlara teknoloji alanında kendi işlerini kurmaları için gerekli yetkinlikler kazandırmayı 

hedefliyor. Pilot uygulama olarak 9. ve 10. sınıf öğrencileri kapsayan projenin ileriki dönemde 5. 

sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizi yenilikçi teknolojilerle tanıştırarak onlara iş olanaklarını 

aktarmayı, öğrencilerimizin bilişim teknolojilerine yönelik bilgi ve becerilerini artırmayı ve girişimcilik 

konusunda gelişimlerini sağlamayı hedefliyoruz. Proje kapsamında girişimcilik eğitimlerinin ilk 

basamağı olan “öğretmen eğitimleri” tamamlanırken, 26 Eylül’de Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı 

Haluk Okutur, öğrencilerimizle bir araya geldi. 

 Darüşşafaka Öğrenme Merkezi 

Darüşşafaka Öğrenme Merkezi, Türkiye’deki okullarda öğrenmenin kalitesinin artırılması, öğretmen 

ve eğitim yöneticileri için yenilikçi eğitim programlarının tasarlanması, bu eğitimlerin verilmesi ve 

ulusal eğitim politikalarının geliştirilmesi yönünde araştırmalar yapmak amacıyla Cemiyetimiz 

bünyesinde kuruldu. 



 

 

 

 Bağış Konseri 

Darüşşafaka yararına konser geleneğinin bu yılki temsilciliğini üstlenen Nilüfer’in 29 Kasım’da saat 

21:00’de TİM Show Center’da vereceği ve tüm geliri Darüşşafakamıza bağışlanacak konserde sizi de 

aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Biletix biletleri için www.biletix.com adresini ziyaret 

edebilir, 250 TL tutarındaki teberrulu biletlerimiz için ise İclal Şahinoğlu ile 0212 276 50 20-496 no’lu 

telefondan irtibata geçebilirsiniz. 

Ayrıca yılbaşına yönelik hazırladığımız masa takvimi, yeni yıl kartları, bardak atlığı ve tebrik 

sertifikası gibi ürünlerimizi hem bireysel hem de kurumsal kullanımlarınız için tercih ederek, 

Darüşşafakamıza destek olabilirsiniz. 

Son olarak Tüzüğümüz gereğince Genel Kurul Toplantılarımıza ancak aidat borcu olmayan üyelerimiz 

katılmakta ve oy kullanabilmektedir. Bizler, tüm üyelerimizin söz sahibi olduğu, daha geniş katılımlı 

bir yönetimle Cemiyetimizi yarınlara taşımayı arzuluyoruz. Üyelerimizden aidatlarını ödemede gerekli 

hassasiyeti göstermesini umuyoruz. Üyelik aidatlarınız hakkında  (0212) 276 50 25 numaralı 

telefondan M. Tevfik Sözbir’den (tevfik.sozbir@darussafaka.org) bilgi alabilirsiniz. 

Saygılarımla, 

 

 

 

M. Talha Çamaş 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

EK1: 3.ÇEYREK DÖNEM MALİ GÖSTERGELER 

EK2: DARÜŞŞAFAKA VELİLERİNİ ARIYOR PROGRAMI 

EK3: DARÜŞŞAFAKA YILBAŞI ÜRÜNLERİ 
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