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Sevgili Darüşşafakalılar, 

Değerli büyüklerim ve kardeşlerim,Derneğimizin üçer aylık, gerçekleştirdiği çalışmaları ve dernek 
mali durumunu siz üyelerimiz Darüşşafakalılar’a ulaştıran bültenimizi bu defa dört aylık 
Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarını içerecek şekilde hazırlamayı böylece yıl sonu değerlendirmesi olarak 
sunmayı uygun gördük

29 Şubat 2020’de gerçekleşen Olağan Genel Kurulun Yönetim Kurulu’muza verdiği yetki sonrası yakamızdan hiç düşmeyen 
Küresel Salgın tüm dünya dengelerini alt üst ettiği gibi her birimizin güncel yaşayışını da değiştirdi. Buna rağmen geçen 10 ay 
süresince hiç durmadık, ara vermedik. Dernek yönetimine, dernek kapısı çalındığında "Kim O" diyebilmek, cevap veren 
olabilmek için geldik. Geçen zaman içinde gördük ki hangi Daçkalı'nın kapısını çaldıysak Sizler "Kim O" diyen oldunuz.

Darüşşafakalılar beklendiği gibi birbirlerinin yanında durdular. Meselelerini olması gerektiği gibi konuştular, tartıştılar ve 
çözümler geliştirdiler. Yönetimimize de sadece bu sürece katkı vermek ve süreci oluşturmak görevi düştü.

Darüşşafaka’ya ve Derneğimize katkılarınız için teşekkür ederiz.

"Sen olmazsan olmaz"

Sevgi ve saygılarımızla,
Darüşşafakalılar Derneği Yönetim Kurulu adına,
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ekin



DERNEĞİMİZDEN HABERLER

Fettah Aytaç’ı ilk kez Darüşşafaka’ya girdiğim 1966 yılında görmüş olmalıyım. Kendisiyle ilk kez 

konuştuğumda tarih 19 Mayıs 1991’di. PİLAV GÜNÜ. Okulda bulunduğum 1966-1974 yılları arasında 

yanılmıyorsam her 10 Kasım’da Fettah Bey’in konuşmalarını dinledim. Darüşşafaka Lisesinde 10 

Kasım törenlerine verilen önemi anlatmak için “tabu” dışında kelime bulmaya çalışırken Fettah Bey 

her zamanki açıklığıyla “Tabuydu. Tek tabumuzdu” diyor. Özel sohbetlerimizde bu konudaki 

düşüncelerini çok çarpıcı bir şekilde dile getirdiğini hatırlıyorum.

İşte bu 19 Mayıs 91 sabahından sonra öğrencilik günlerimizin erişilmez Fettah Bey’ini yakından 

tanımaya başladım. 1991’in son günlerinde yaptığımız bu söyleşide hesapladım, Mayıs’dan Aralığa 

beş kez görüşmüşüz. Darüşşafaka’lı olduğunu yakınlarda öğrendim. Beni iş yerimden aradığında 

“Mühendis Fettah Aytaç” diye not bırakıyor. Nazıma Hanım (Antel), Selahaddin Tozan (72 mezunu) ve 

beni evinde akşam yemeğine davet ettiği bir gün bize sık sık “Bey” deyince Nazıma Hanım “Fettah 

Bey, lütfen onlar sizin çocuklarınız” dedi. 

1974’den sonra okula sanırım ilk kez bu yıl Pilav’da geldi. Konuşmamda aramızda olduğunu 

duyurduğumda konserler verilmesi için kendisinin Darüşşafaka Cemiyeti Başkanlığı zamanında 

yaptırılan salon alkış sesleriyle inledi. Darüşşafaka efsane Başkanı tekrar arasında görmekten 

memnundu. Cemiyet’in iki onur üyesinden birisi. 74’den sonra ilk sağlık haberini Cumhuriyet 

Gazetesi’nde yayınlanan Atilla Dorsay’ın röportajından almıştım; duygulandım, gururlandım ve en 

çok ta utandım. Atilla Dorsay Fettah Bey’i arayıp buluyor, Darüşşafaka unutuyordu. Bu yazım aynı 

"Hedef 1000 !" Aidat Kampanyası sona erdi



DERNEĞİMİZDEN HABERLER

2 Haziran 2020’de Darüşşafakalılar’a

“Sen Olmazsan Olmaz” 

dedik ve 1000 aidat hedefi ile yola çıktık!

1000 aidat hedefine maalesef ulaşamadık 

fakat mevcut koşullar değerlendirildiğinde 

çok da kötü olmayan bir aidat ödeme 

sayısına ulaştık, aynı zamanda 

Darüşşafakalılar’ın Derneğe olan ilgisini ve 

potansilemizi görme imkanı bulduk.

2021 yılında da, sürdürülebilir Dernek hizmet 

ve faaliyetleri için düzenli aidat ödenmesi 

konusunda çalışmalarımız devam edecek.

Kampanyaya katılarak destek veren 

Darüşşafakalılar’a Teşekkür Ederiz.

"Hedef 1000 !" Aidat Kampanyası sona erdi
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31 Aralık 2020 itibarıyla “Hedef 1000 !” sonuç grafiğimiz.

"Hedef 1000 !" Aidat Kampanyası sona erdi
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Derneğimizin 2009 – 2020 Yılları Aidat Tahsilat Performans Grafiği

"Hedef 1000 !" Aidat Kampanyası sona erdi
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Üyelerimiz Aidat Ödemek İçin Hangi Ödeme Kanallarını Kullandı

"Hedef 1000 !" Aidat Kampanyası sona erdi

Daçkam; 139
adet ; 37%

Nakit; 1 adet; 
0%

EFT-Havale; 191 adet; 51%

Kredi kartı pos; 43 adet ; 12%

Aidat Ödeme Kanalları

Daçkam Nakit EFT-Havale Kredi kartı pos



DERNEĞİMİZDEN HABERLER
Dernek çalışmalarımızı devam ettirebilmek, ve 

güzel günlerde yeniden buluşabilmek için Yeni Yerimiz !

Darüşşafaka Cemiyeti’nin sahibi olduğu 

Gayrimenkul,  

Kira başlangıcı 01.01.2021

Kira ödeme başlangıç tarihi 01.07.2021 

olmak üzere aylık 2,000,-TL karşılığında 

Derneğimizce kiralanmıştır. 

01.07.2023 tarihine kadar yani 2 sene 

boyunca kira zammı yapılmayacaktır.

Lokasyon:

https://goo.gl/maps/PYc9Yw4gutXjuueV

6

https://goo.gl/maps/PYc9Yw4gutXjuueV6


DERNEĞİMİZDEN HABERLER

Ofis BölümüDiğer Faaliyetler Alanı

Kiraladığımız Gayrimenkul

Ofis Girişi

Faaliyet Alanı Girişi

Dernek çalışmalarımızı devam ettirebilmek, ve 

güzel günlerde yeniden buluşabilmek için Yeni Yerimiz !



DERNEĞİMİZDEN HABERLER

Ofis Bölümünde küçük çaplı bir gönüllü boya 

çalışması yapıldı fakat faaliyete geçebilmesi 

için başkaca çalışmalar da olacak. 

Kalorifer ve su tesisatı ile ilgili 

Cemiyetimiz’in ilgili birimlerinin çalışmaları 

devam ediyor. 

Dernek çalışmalarımızı devam ettirebilmek, ve 

güzel günlerde yeniden buluşabilmek için Yeni Yerimiz !



DERNEĞİMİZDEN HABERLER

Değerli Darüşşafakalılar,

Darüşşafakalılar Derneğinin resmi adresi, Darüşşafaka Spor Tesisleri, 

Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad.34457 Derbent Mevkii Sarıyer-İSTANBUL’dur. 

Resmi adres değişikliği gerçekleştirilmemiştir.

Söz konusu tesisin kullanıma kapatılması sonrasında, Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Sayın Tayfun Öktem’in katkısı ile Derneğimiz, 

Okulumuz yerleşkesi içerisinde bulunan Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu içindeki bir odaya, Şubat 2020 tarihinde fiziki 

olarak taşınmıştır.

Okul yerleşkesi içerisinde kalan bu oda Dernek faaliyeleri için kullanıma uygun olmamakla birlikte, sadece Dernek 

sekreteryamızın işleyişini yürütebilmek için zor dönemde bulunmuş hızlı bir çözümdür. 

Gelişen pandemi koşullarının sekreterya işleyişini dahi mümkün kılmaması ve Dernek envanteri için bir depo bulma 

zorunluluğunun da ortaya çıkması, yeni bir yer arayışını daha da acil bir hale getirmiştir. 

Bu yer arayışımızda öncelikli olarak Cemiyetimizin gayrimenkullerine odaklanılmış olup, Caferağa Mahallesi, Güneşli Bahçe Sokak,

No:55/2-3 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan Gayrimenkul, Cemiyet Başkanımız Sayın Tayfun Öktem’in de göstermiş olduğu 

kolaylık ve katkılar sayesinde Derneğimizce kiralanmıştır. 

Saygılarımızla,

Darüşşafakalılar Derneği Yönetim Kurulu

Dernek çalışmalarımızı devam ettirebilmek, ve 

güzel günlerde yeniden buluşabilmek için Yeni Yerimiz !



DERNEĞİMİZDEN HABERLER
Ceviz Projesi

Eğitim İçin Ceviz Projesini Hukuki Zeminde Tekrar Ele Aldık!

Sevgili Darüşşafakalılar,

Bildiğiniz üzere, 2018 yılında sevgili Ömer Eskin (DŞ ’78) önderliğinde, Darüşşafaka Eğitim 

Kurumlarında öğrenim gören ögrencilerin eğitim masraflarının karşılanması amacı ile başlatılan 

“Eğitim İçin Ceviz Projesi”, Darüşşafakalılar Derneği’nin projeye kucak açması, siz değerli aile 

üyelerimizin destekleri ve en önemlisi de proje ekibinin müthiş emekleriyle güçlü bir rüzgarı 

arkasına aldı ve bugünlere kadar gelerek, umutlarımızı ve dayanışmamızı sürdürmemizi 

sağladı.

2018 yılında başlayan bu projede, Ceviz Projesi için toplanan bağışlarla alınan arazilerin 

mülkiyet hakkının kurum içinde tüzel bir kişilikte kalması amacıyla Darüşşafakalılar Derneği’ne 

verilmesi ve bu arazilerin kira sözleşmesi kapsamında Ceviz Projesi için kullandırılmasını 

öngören bir sistem kurulmuştu.

Geldiğimiz noktada projenin büyümeye devam edeceğine dair inancımız sebebiyle, hem 

projenin ve elde edilen gelirlerin amacını daha iyi anlatmak, hem de yasal çerçevede kişi ve 

kurumların zarar görme ihtimalini engellemek amacıyla projeyi farklı bir sisteme taşımaya 

karar verdik. Bu kararı almamızdaki başlıca sebepler ise, projeye aktarılan bağışların 

Derneğimiz üzerinden yapılması ve bunun yanı sıra herhangi bir mali denetim halinde Ceviz 

Projesi’nin, Darüşşafakalılar Derneği iştirakiymiş gibi anlaşılması yönündeki endişelerimizdir. 

Bu sebeple Ceviz Projesi’ni tüm Darüşşafakalıların menfaatini koruyacak şekilde tekrar ele 

aldık.



DERNEĞİMİZDEN HABERLER
Ceviz Projesi

Sevgili Ömer Eskin ve kıymetli ekibinin de işbirliğiyle, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulamaya 

konulacak yeni sistemimizi sizlerle de paylaşmak isteriz.

Ceviz Projesi’ne yapılan bağışlarla alınan ve mülkiyeti Darüşşafakalılar Derneği’ne bırakılan 

araziler, bundan böyle (bedelsiz) kullanım ödüncü sözleşmesi ile Ceviz Projesi ekibinin 

kullanımına sunulmuş, böylelikle daha önce yapılan kira sözleşmeleri feshedilmiştir.

Diğer yandan, Ceviz Projesi için yapılacak bağışların farklı bir hesapta toplanmasına karar 

verilmiştir. Bu kararın sebebi, Dernek hesapları ile Ceviz Projesi hesabının ayrı tutularak, 

Derneğin olabilecek mali bir denetimde usulsüz işlem iddiasıyla karşılaşmasını engellemektir.

Ceviz Projesi için bağış yapmak isteyen siz değerli Darüşşafakalılar, bundan böyle 

https://bit.ly/cevizbagissozlesme adresinde görebileceğiniz şartlı bağış sözleşmesini 

onaylayarak Ceviz Projesi’ne destek olmaya devam edebilirsiniz.

Ceviz Projesi için hazırladığımız www.darussafaka.org.tr/ceviz/ internet sayfamızda bağış 

seçenekleri, yöntemleri, Ceviz Projesi ekibinin Derneğimize üç ayda bir iletme sözü 

vermiş olduğu gelir gider tabloları ile faaliyet raporları da yayınlanacaktır.

Bu vesileyle, Ceviz Projesi’ni hayata geçiren, destekleyen ve bizim bir aile olduğumuzu en 

güzel biçimde gösteren siz değerli Darüşşafakalılara tekrardan teşekkür etmek isteriz.

https://bit.ly/cevizbagissozlesme
http://www.darussafaka.org.tr/ceviz/


DERNEĞİMİZDEN HABERLER

Değerli katkılarınız sayesinde, 10 Kasım 2020 

tarihinde Derneğimiz mülkiyetine bir arsa daha 

satın alınmıştır. Sözkonusu arsa da, yapılan sözleşme 

kapsamında CEVİZ PROJESİ’nde kullanılmak üzere tahsis 

edilecektir.

Ceviz Projesi – Yeni Arsa Alımı



DERNEĞİMİZDEN HABERLER

DAÇKAM !

Daçkam teknik destek whatsapp grubu: 

https://chat.whatsapp.com/D35rMaWWq2cJUUi01bqO0R

Uygulamamızı Google Play‘den ve AppStore‘dan indirebilir veya 

darussafaka.org.tr/dackam adresi üzerinden internet 

tarayıcınızla kullanabilirsiniz.

Daçkam tanıtım ve kullanım videosu:

https://www.youtube.com/watch?v=rhBxkx1haiY

"Daçka’m" uygulaması 716 kullanıcıya ulaştı.

Daçkam’ı hep birlikte büyütüp geliştirelim. 

İş – Eleman ilanlarını Daçkam’da verelim.

Sektör bazında Daçkalılar’a ulaşalım, mesajlaşalım.

Daçka’m içinde önemli bir üye veri tabanı oluşuyor. Bu sayede 

önümüzdeki dönemde üye takibi ve üye iletişimi en üst seviyeye 

ulaşacak.

Darüşşafakalılar birbirinden sürekli haberdar olsun, birbirimize 

sağladığımız faydayı, yardımlaşmayı en üst düzeye taşıyalım... 

Derneğimizin 

Mobil 

Uygulaması !

https://chat.whatsapp.com/D35rMaWWq2cJUUi01bqO0R
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raklet.dacka
https://apps.apple.com/tt/app/dar%C3%BC%C5%9F%C5%9Fafakal%C4%B1lar-derne%C4%9Fi/id1504837658?ign-mpt=uo%3D2
http://darussafaka.org.tr/dackam
https://www.youtube.com/watch?v=rhBxkx1haiY


DERNEĞİMİZDEN HABERLER

Değerli Darüşşafakalılar,

Pandemi koşulları nedeniyle hayatımızın daha da zorlaştığı bu dönemde, üniversiteli 
kardeşlerimizi desteklemek üzere başlattığımız burs kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi için çok 
teşekkür ederiz. 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında yükseköğrenim hayatlarına devam eden, Türkiye’nin en 
büyük ailesinin genç üyeleri olan kardeşlerimize küçük de olsa bir destek sağlamak amacıyla 
düzenlediğimiz burs kampanyamıza camiamızın gösterdiği ilgi sayesinde, son yıllarda ulaşılan 
en büyük burs bütçesi ile 113 kardeşimize 9 ay süre ile burs verebilecek kaynağa ulaştığımızı 
bilgilerinize sunarız.

Bu yılki burs bütçesinin oluşmasında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşayan abla, 
ağabey ve kardeşlerimizin özel ilgisini ve desteğini gördük. Önümüzdeki yıllarda daha da 
artacağına emin olduğumuz bu ilgi ve destek, daha çok kardeşimizin hayatına 
dokunabilmemizi mümkün kılacaktır.

Sevgi ve Saygılarımızla,

2020 – 2021 Dernek BUrsları



DERNEĞİMİZDEN HABERLER

Dernek ve Cemiyet Başkanlarımızla Eylül ve Ekim aylarında yapılan 

canlı yayınlar ilgiyle izlendi.

Eylül – Aralık 2020 Instagram Canlı Yayınlarımız



DERNEĞİMİZDEN HABERLER

29 Ekim Perşembe günü saat 13.00’da 

gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı Özel 

canlı yayınımızda Gazeteci, Yazar ve 

Destancı Sn. Cevdet Cantürk (DŞ 82-89), 

Büşra Giray ve Ulaş Çavdar’ın sorularını 

cevapladı. Ulu Önder`imiz Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk`ü ve silah arkadaşlarını 

andığımız, Cumhuriyet`e Giden Yol isimli 

canlı yayınımıza Darüşşafakalılar ve 

Darüşşafaka dostları konuk oldu.

Eylül – Aralık 2020 Instagram Canlı Yayınlarımız



DERNEĞİMİZDEN HABERLER
Eylül – Aralık 2020 Instagram Canlı Yayınlarımız

10 Kasım'da Ata'mızı sevgi, özlem ve minnetle andık..

Ulu Önder`imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Conkbayırı`nda 

gerçekleştirdiğimiz canlı yayında Cevdet Cantürk (DŞ 82-89) , Ayşegül 

Şahinbaş’ın (DŞ 82-89) sorularını yanıtladı.



DERNEĞİMİZDEN HABERLER
Yeni ! Askıda İyilik Var

Eylül ayı itibariyla Daçkam uygulaması üzerinden yepyeni bir

etkinliğe başladık, Askıda İyilik Var!

İyiliğin paylaşılarak çoğalmasını amaçlayan, veren elle alan eli

buluşturmak isteyen bu fikir ile paylaşmak istediğiniz

güzellikleri Daçkam uygulamamız üzerinden askıya koyuyor ve

talep eden Darüşşafakalılara sunuyoruz.

İlk etapta nakdi askıda uygulamalarından ziyade, ayni askı

ürünlerini etkinlikleri ile başlaığımız projede, kullanmadığınız

ikinci el bilgisayarlardan sıfır bir kameraya, matematik veya

gitar dersine, alışveriş çekine, sinema biletine, yemek ve kahve

ısmarlamaya ayni olarak sağlayabileceğiniz her şeyi askıya

koyabilir, böylece paylaşmanın keyfini yaşayabilirsiniz.
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Kariyer Günleri Çalışmalarımız

Askıda İyilik Var uygulaması sayesinde harika bir insana da 

ulaştık, Özlem Erol!

Fark yaratan atölyeler ve mentörlük programının yer aldığı 

Breaktheday platformunun kurucusu sevgili Özlem Erol, ilk 

olarak üç Darüşşafakalı ile birebir mentörlük çalışmaları 

gerçekleştirdi. Ardından, mentörlüğünü yaptığı Darüşşafakalılar 

ile birlikte canlı yayınımızda bizlere eşlik etti. 

Zoom etkinlikleri ile, özgeçmiş nasıl hazırlanır, mülakat nasıl 

yapılır, nasıl kariyer planlaması yapılır ve nasıl girişimci olunur 

gibi konularda ilgi duyan herkes için etkinliklerimiz ise yolda!



DERNEĞİMİZDEN HABERLER
Yeni ! Doğaya Destek ve Yaşam Kulübü

Doğaya Destek ve Yaşam Kulübümüz Açıldı!                                                                              

Düşündük ki Daçkalı insan ağacı sever, kuşu sever. Şöyle güzel bir havada 

derin bir nefes almayı sever. Dokunmayı, iyileştirmeyi, birlik olmayı, yan 

yana dayanışmayı sever. İşte bu bildiklerimiz ışığında, Daçkalıları bu ortak 

paydada buluşturmak için bir kulüp kurmak istedik.                                                                       

Peki ne yapmayı planlıyoruz? Belki gider temiz havada kamp atarız, belki 

de ormanda terkedilmiş patili dostlarımızın başını okşamaya, karnını 

doyurmaya gideriz. Belki kıymeti bilinmemiş bir deniz kıyısında çöp 

toplar, yahut çorak bir yeri diktiğimiz fidanlarla güzelleştiririz. Biz birlik 

olalım da, paylaşılacak güzellikler, başa düşecek işler çok dedik ve bir 

yola koyulduk!                                                                             

Siz de bu birlikteliğin bir parçası olmak isterseniz, Darüşşafakalılar 

Derneği Doğaya Destek ve Yaşam Kulübü sizleri bekliyor. Katılmak için 

dernek sekreterimiz Fatma Karaçar'la iletişime geçebilirsiniz.



DERNEĞİMİZDEN HABERLER

Öğretmenler Günü Etkinliği

Öğretmenler Gününde Öğretmenlerimiz ile buluştuk !

Üzerimizdeki emeklerini unutamayacağımız Sevgili 

Öğretmenlerimiz ile 24 Kasım Salı günü saat 18:00’de zoom 

üzerinden buluşarak hasret giderdik. 

Online buluşmamıza Darüşşafaka`ya emek vermiş kıymetli 

öğretmenlerimiz ve Darüşşafaka mezunu öğretmenlerimiz 

katıldı. 

Videolu mesajlarıyla tüm Darüşşafakalılara duygusal anlar 

yaşatan öğretmenlerimize bir kez daha emekleri için teşekkür 

ederiz.
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Geleneksel Yılbaşı Çekilişimiz

Eğlence, dayanışma ve sürprizlerle dolu 

Geleneksel Yılbaşı Hediye Çekilişimizi 

gerçekleştirdik.

Muhteşem hediyeler sahiplerini buldu.

Bütün katılımcılara, destekleri için 

teşekkürler.
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Halit Ziya YILMAYAN-Cihat ÖRGE 

lokalinde yapılan toplantıları 

özleyen büyüklerimiz için 

başlattığımız ZOOM toplantıları ve 

özel WHATSAPP grubu harika bir 

paylaşım platformu olmaya devam 

ediyor.

Paylaşım, sohbet ve hararetli 

tartışmaları kaçırmamak için: 

https://chat.whatsapp.com/Dicowt

R7lbO3WUoRraMSoH

Aşı tartışmalarından, whatsapp 

güvenliğine, başka yerde 

bulamayacağınız Darüşşafaka 

tarihine dair bilgi ve belgelerden 

muhteşem okul anılarına kadar 

harika sohbetlere siz de katılın !

Zoom Toplantıları Devam Ediyor !

Zoom ve Whatsapp buluşmaları devam ediyor

https://chat.whatsapp.com/DicowtR7lbO3WUoRraMSoH


DERNEĞİMİZDEN HABERLER
Darüşşafaka Ailesi’nin 

Dayanışmasına güzel bir örnek

Ekim 2020’de Dünya’nın en büyük ailesi 

olduğumuzu bir kez daha gösterdik !

Mezunlarımızdan Beren Kayalı, İngiltere'de patentini 

aldığı projesi ile ülkemizi gururlandırıdı. 

Beren'in projesini hayata geçirebilmek için katıldığı 

yarışmada oylarımıza ihtiyacı vardı ve Büyük Ailesi kısa 

sürede organize olarak oylarıyla onu birinciliğe taşıdılar.

Beren kardeşimizin başarılarının devamını diliyoruz.



DERNEĞİMİZDEN HABERLER

Nişantaşı Gayrimenkulümüz

Küresel salgının ekonomi üzerindeki 

etkilerinin de olumsuz katkısıyla 

Nişantaşı’nda bulunan gayrimenkulümüzün 

kiracısı ayrılmıştı. 

Darüşşafaka ismine yakışacak ve 

Derneğimizi zor durumda bırakmayacak bir 

kiracı arayışımız devam ediyor. 

Farklı seçeneklerimiz var ve sürekli 

görüşmeler devam ediyor fakat kiracı 

adaylarının ekonomiyle ilgili güvensizlikleri 

oldukça çekimser adım atmalarına neden 

olabiliyor. 

Gayrimenkulümüzü en kısa sürede en 

güvenilir adaya kiraya vermek için 

çalışıyoruz.



DERNEĞİMİZDEN HABERLER

DERNEĞİMİZİN EYLÜL – ARALIK 2020 4 AYLIK 

GENEL MALİ HAREKETLERİNİ YANSITAN TABLO

Eyl.20 Eki.20 Kas.20 Ara.20

Bağışlar ve Yardımlar 9.712,00    17.718,00 43.885,00 125.621,00 

Toplanan Aidatlar 9.840,00    6.500,00    5.566,00    21.822,00    

Diğer Gelirler (Kira, kamb.mevd. vb) 4.338,00    5.100,00    4.398,00    6.025,00      

TOPLAM GELİRLER 23.890,00 29.318,00 53.849,00 153.468,00 

Dernek Tarafından Verilen Burslar - - - 79.650,00    

Diğer Giderler (Personel, malzeme vb) 13.102,00 6.997,00    8.148,00    14.971,00    

TOPLAM GİDERLER 13.102,00 6.997,00    8.148,00    94.621,00    

NET KAR/ZARAR 10.788,00 22.321,00 45.701,00 58.847,00    

4 AYLIK NET 137.657,00 



Bağış – Aidat Ödeme Yöntemleri
Ödemenizi Yapmak Çok Kolay.

1. Daçka’m, kredi kartıyla hızlı ödeme linkleri:

Düzenli ödemede, seçtiğiniz tutar aylık olarak tahsil edilerek  Derneğimize aktarılır.

🙂 Aidatımı tabii ki öderim. 25 TL’lik Aylık Düzenli Ödeme:

https://bit.ly/3fXhJU8

😀 İyi günümdeyim. Üstü Kalsın. 50 TL’lik Aylık Düzenli Ödeme:.

https://bit.ly/2Z9BLnz

😅 Harika bir gün. Üstü Kalsın. 100 TL’lik Aylık Düzenli Ödeme: 

https://bit.ly/3eAue83

250 TL tek çekim ödeme: 

https://bit.ly/31kTT0y

2. Eft, havale gibi para transferleri için Iban numaralarımız:

IBAN NO

TL VAKIFBANK KADIKÖY TR56 0001 5001 5800 7311 5805 44

TL YAPI KREDİ OSMANBEY TR53 0006 7010 0000 0061 7602 08

TL GARANTİ NİŞANTAŞI TR90 0006 2000 1320 0006 2982 03

TL İŞ BANKASI ORTAKÖY TR36 0006 4000 0011 1160 0092 66

USD GARANTİ NISANTASI TR53 0006 2000 1320 0009 0889 77

EUR YAPI KREDİ OSMANBEY TR14 0006 7010 0000 0028 8169 94

3. Kredi kartı ile düzenli ödemeye telefonda başvurmak isteyenler için Dernek Sekreterimiz 

Fatma Karaçar’ın telefon numarası: 0530 526 63 53

https://bit.ly/3fXhJU8
https://bit.ly/2Z9BLnz
https://bit.ly/3eAue83
https://bit.ly/31kTT0y


ARAMIZDAN AYRILANLAR...

Hayati Baygan (DŞ’51) 04 Eylül 2020

Mahmut Gökçen (DŞ’55) 15 Eylül 2020

Yalçın Uzuner (DŞ’81) 30 Eylül 2020

Akil Çetin (DŞ’51) 06 Ekim 2020

Kazım Çerik (DŞ’78) 25 Ekim 2020

Yalçın Granit (DŞ’49) 01 Kasım 2020

Ercan Hüdaverdioğlu (DŞ’65) 09 Kasım 2020

Kaybettiğimiz bütün Darüşşafakalılar’a Allah’tan 

rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı 

diliyoruz.



ARAMIZDAN AYRILANLAR...

Kasım ayında, Darüşşafaka Spor Kulübü’nün ve Türk basketbol 

camiasının değerli ağabeyi Darüşşafakalı Yalçın Granit’in vefat

haberini almanın derin üzüntüsü de yaşadık. 

Camiamızın başı sağ olsun.



Biraz da Gülelim 
Hilmi Köksal Alişanoğlu’nun (DŞ 70-78) 

eğlenceli kaleminden harika bir anı okuyalım...

GÜLMEYE İHTİYACIMIZ VAR 

Belayı ben aramam, o dönüp dolanır, bulur beni. 

Bir akşam tiyatroya gitmiştik. Oyunun sonlarına doğru oyunculardan biri salona döndü, en az 500 seyirci 

arasından beni işaret etti.

“Siz... Beyefendi, siz sahneye gelir misiniz?”

Ne yalan söyleyeyim, ürktüm. Ne için çağırıyorlardı ki? Sahnede ne işim olurdu benim? Ben izleyiciyim. 

Bedelini ödedim, oyunu izledim, oyun bitti, ayağa kalktım, alkışladım…  Bravo diye bağıranlar arasında ben 

de vardım. Daha fazlasını beklemek, hele hele sahnede boy göstermemi istemek, kaldıramayacağım bir 

ağırlıktı. 

Düğünlerde de herkes piste çıkar, danslar eder, oyunlar oynar, ben ise oturduğum yerden elimle tempo 

tutarım. Bazen dans etmem, halaya katılmam için ısrar edenler çıkar, hepsini “Ayağım ağrıyor, belim çıktı.” 

gibi bahanelerle savuştururum.

Tiyatroda da aynısını denedim ama seyirci sanki beni yıllardır tanıyormuş gibi öyle bir tempo tuttu, öyle 

tezahürat yaptı ki, gaza geldim.

Aslında benden bekleneni tahmin ediyordum, sahneye çıkınca öngörüm doğru çıktı. Doğaçlama oyun 

oynayacaktık... 

Sahne arkasına aldılar beni, siyah önlükten ve beyaz yakalıktan ibaret ilkokul öğrencisi kıyafeti 

giydirdiler, herhangi bir şey söylemediler, sormama da izin vermediler, iterek sahneye attılar.



Biraz da Gülelim 

O anda seyirciyi görecektiniz, nasıl da gülüyor. Herhalde ilkokul önlüğümü komik buldular. Hani 

çok ünlü bir sanatçı sahneye çıkar, ağzından söz filan çıkmadan insanları tipiyle mest eder ya, ben de 

kendimi öyle hissettim. Gerçi bir ara acaba fermuarı mı açık bıraktım diye düşünmedim diyemem.

Sahnede üç kişiydik. Oyunculardan biri benim gibi, seyircinin gazına gelip sahneye alınan bir başka 

kurban. Şükrü Bey’i oynayacaktı. 

Diğeri oldukça kilolu ve yapılı bir artist. Tiyatro kadrosundan. O da yaramaz bir öğrenciyi 

canlandıracaktı. 

Tesadüfen kadının yanına ben düştüm. Yaramaz ya, ikide bir elini kulağıma, burnuma sokuyordu. 

Belki başka yerlerime de teşebbüs edecekti, bereket taburede oturduğum için güvendeydim. 

Kadının parmakları öyle rol icabı hareket etmiyordu, elini burnuma her sokuşunda sanki geniz etimi 

söküp alıyordu. Canım o kadar çok yanıyordu...

Sonra sırtıma bir tokat attı. Aman Allah’ım! Elektrikli cop gibi. Ciğerlerim ağzımdan çıkacak 

sandım... 

Allah insana böyle karı vermesin. Erkeği üç günde muma çevirir. Eli o kadar ağırdı ki, bunlardan 

birkaç tane olsa, şiddet şemsiyesi tersine döner, sokaklarda “kadın şiddetine son” gösterilerinden 

geçilmezdi. 

Bu arada sahneye öğretmen girdi, beni sözlüye kaldırdı, birkaç soru sordu, ben kem küm 

cevapladım, beğenmedi, bir vererek oturttu. Tam kıçım tabureye değecekken, bir de ne göreyim, rol 

arkadaşım kadın sandalyeyi altımdan çekmesin mi! Kıç üstü düşmek üzereyken diğer kurban Şükrü 

Bey’e tutundum, güç bela toparlandım...

Hilmi Köksal Alişanoğlu’nun (DŞ 70-78) 

eğlenceli kaleminden harika bir anı okuyalım...



Biraz da Gülelim 

İçimden küfredip duruyordum. En çok da kendime. Senin sahnede ne işin var be adam! Nasıl gelmiştim bu 

oyuna? Hani sanata saygım olmasa, başlarım sizin tiyatronuza diyerek kaçıp gidecektim. Bütün bu cefaya sanat 

aşkına katlanıyordum.

Kadın ise durmak nedir bilmiyordu. Sırtımdan yeterince randıman alamadığını düşünmüş olacak, bu defa 

kafama patlatmaya başladı. Yahu ben böyle dayak öğretmenlerimden yemiş değildim, beyin kanamasından 

gidecektim. Bir şey değil, bayılıp yere düşsem kimsecikler inanmayacak, herkes rol yaptığımı sanacaktı. 

Seyirciyi görseniz, ben dayak yedikçe nasıl da kahkahalarla gülüyorlardı. Alayı sadist. Allah müstahakınızı 

versin, diyordum içimden. Bunda gülecek ne vardı? Dayak yahu, insan dayağa güler mi hiç? Sanki sinema mı 

oynuyordu orada!!!

Beş altı şaplaktan sonra baktım olacak gibi değil, can havliyle yerimden fırladım, yerde bulduğum kalın bir 

klasörü kaptım, kadının kafasına geçirdim. 

Üff! Salon mest oldu, kahkahadan inledi. Seyirci yerlerdeydi, gülmekten çatlayacaktı. Bense bu ıstırap bir 

an önce bitsin diye dua ediyordum içimden.  

Kahkahalar kadında doping etkisi yaptı -ki tezahürat, topçuları nasıl galeyana getiriyorsa, kahkaha ve alkışın 

da tiyatroculara aynı etkiyi yaptığını orada öğrendim- kafasına yediği klasörün acısını umursamadan ve beni 

tahrik etmek için yeniden girişti kafama. 

Çaresizdim. Tiyatro ve sanat hatırına bile bundan daha sert vuramazdım. Mecburen Şükrü Bey’e sarıldım. 

Cılız bir adamdı, kolundan tuttuğum gibi kendime doğru çektim, kadınla aramıza tampon yaptım. 

Hilmi Köksal Alişanoğlu’nun (DŞ 70-78) 

eğlenceli kaleminden harika bir anı okuyalım...



Biraz da Gülelim 

Yok! Kadının derdi benleydi. Zavallı Şükrü Bey’i bir hamlede kenara itti; kafama, sırtıma, nereyi 

tutturuyorsa oraya geçirdi. Ben adamı yeniden aramıza aldım, o ise kenara itip bana patlattı. Arada bir iki tokat 

da Şükrü Bey’e isabet ettirdi. Yukarıda Allah var, sanat aşkına gıkı çıkmıyordu adamcağızın.

Seyirci ise hepten mest olmuştu… 

İçimden çak şu kadına bir Osmanlı tokadı, izleyici gülmekten altına kaçırsın gibi münafık fikirler de 

geçiyordu ama en nihayetinde karşımdaki bir kadındı. Hani erkek olsa, sanat aşkına tekme tokat girişecektim. 

Yeter ki seyirci gülsün. 

Kadın bir ara kulağıma eğildi, altındaki sandalyeyi çekmemi fısıldadı. Dediğini yaptım. Kıç üstü yere 

oturdu. Salonda öyle bir kahkaha patladı ki, koca bina yıkılacak sandım.

Istırap dolu bir yarım saat bitti sonunda. Benim az kalsın ağlayacağım şeylere insanlar nasıl gülüyordu, 

görmeden inanamazsınız... 

Bu milletin hakikatten gülmeye ihtiyacı var...

İşin tuhaf tarafı, aynı tiyatroda bir başka oyunda yine 500 kişi arasında gene beni seçtiler, iyi mi? 

Bu kadar çekici olmak böyle rahatsız edici bir şey. İşte o gün bugündür tiyatroya bacaklarım titreyerek 

giderim…

Hilmi Köksal Alişanoğlu’nun (DŞ 70-78) 

eğlenceli kaleminden harika bir anı okuyalım...




