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SUNUŞ 

Derneğimiz Yönetim Kurulu 2018-2021 dönemini, aldığı emaneti layıkıyla ve daha ileriye taşıma 
kararlılığını gösterdiği bir dönem olarak görmüştür. Derneğimiz bu faaliyet döneminde EKL ruhu ve 
geleneklerini sürdürürken, yeni ve çağdaş olanı kimliğine dahil etmiştir. 

Geleneklerine bağlılığını, Derneğimiz üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği geziler, sohbetler ve Mezunlar 
Günü organizasyonuyla sürdürürken, çağdaşlığın ve yeniliğin ise, sosyal medyada daha çok sesini 
duyurarak, e-platformlarla iş birliği içinde ihtiyaç sahibi ve okumak isteyen kızlarımıza daha hızlı ve şeffaf 
şekilde ulaşarak, teknolojiyi lisemizdeki kız kardeşlerimize tanıtmaya ve aktarmaya çalışarak, takipçisi 
olmaktadır.  

Yeni dönem Yönetim Kurulu olarak yayınladığımız manifestomuz ilkelerimiz ve rehberimizdir. 

 

MANİFESTOMUZ 

Bizler, Türkiye’de kadınların yüksek düzeyde ve kaliteli eğitim alması amacıyla kurulan ilk birkaç okuldan 
biri olan Erenköy Kız Lisemizin mezunları olmakla ne kadar gurur duysak azdır. Temelleri 1911’de atılan, 
1916’dan beri lise düzeyinde eğitim veren, nice başarılı bilim insanı, sanatçı, sporcu, meslek insanı 
yetiştirmiş çok özel bir okul olan Erenköy Kız (Anadolu) Liseli olma farkının bilincindeyiz. EKL mezunlarının 
büyük bir özveriyle 1945'te kurdukları, yıllardır lisemizden nezaket, bilgelik, onur ve yurttaşlık bilinciyle 
yetişmiş kadınları başarıyla temsil eden derneğimiz eliyle toplum hayatına katkıda bulunmaktayız.  

Derneğimiz EKL ve EKAL mezun kimliğinin yüksek değerleri çerçevesinde geçmişten geleceğe bir köprü 
olarak, okulumuzdan sonra camiamıza ikinci bir yuva olmayı önemser. EKL'den yetişen kadınları, yaptıkları 
çalışmaları her fırsatta kamuoyu ile paylaşır, mezunların değerli hatıralarını derler, arşivler ve bu yolla 
kendi tarihine sahip çıkar. Derneğimize EKL ve EKAL mezunlarının üye olması en büyük arzumuz, üyeler 
arasındaki dayanışma ve iletişimi sağlayarak ortak değerlerimizi kız kardeşlik ruhuyla çoğaltıp 
yaygınlaştırmak öncelikli hedefimizdir. Bir derneğin üyesi de en az yöneticileri kadar sorumluluk sahibi 
olmalıdır. Derneğin temel felsefesini ve amaçlarını temsil edebilmek esastır.   

Öncelik EKL ve EKAL’lilerde olmak üzere, lisede okuyan veya liseden mezun olup yüksek öğrenime devam 
eden ve ihtiyacı olan kız öğrencilere karşılıksız burs sağlamak vazifemizdir. Bu çerçevede lisemizin eğitim 
öğretiminin kalitesini artırmaya yönelik ihtiyaçlarının giderilmesini de vazifemiz olarak görmekteyiz. 

Derneğimiz kendisini bir kadın kuruluşu olarak görmekte, bu bakış açısıyla ülkemizde kız çocuklarının 
eğitimi başta olmak üzere, tüm kadın sorunlarıyla ilgili çalışmalara katkı vermeyi dilemektedir.  

Modern yönetim ve iletişim ilkeleri doğrultusunda diğer STK’larla ve “yüzyıllık liseler”le yakın ilişkiler ve 
işbirliği geliştirmek de görevlerimizdendir. Türkiye’mizin bağımsız ve güzel yarınlarını ilk hayal eden, bu 
yolda arkadaşlarıyla çok çalışarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve ulusal egemenliğimizi bizlere 
kazandıran merhum Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin ışığı dernek faaliyetlerimizde ve eğitim 
öğretim konularına yaklaşımımızda yolumuzu aydınlatmaktadır.  
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Biliyoruz ki, bugün özgür bir ülkede yaşıyor, okula gidiyor, erkeklerle eşit şartlarda mühendis, ressam, 
polis, ekonomist, öğretmen, avukat vb. olabiliyorsak, kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için bağımsız ve yararlı 
işler yapabiliyorsak, bunda Atatürk devrimlerinin unutulmaz bir payı var.  

Bu ışığı bursiyerlerimize, camiamıza, eğitim öğretim ve kadın dünyasına taşıma konusunda kendimizi 
görevli addediyoruz. 

Erenköy Kız Liseliler olarak bursiyerlerimizin eğitim-öğretim çağlarını bol bol okuyarak, sanat ve sporla 
ilgilenerek, araştırıcı kimliklerini, çalışkanlıklarını daima destekleyeceğiz.  

Yarınlarımızı emanet edeceğimiz bursiyerlerimizin zorluklardan yılmadan, girişken, iyi eğitimli, iyi insanlar 
olarak dünyayı değiştirme güçlerinin farkında yetişmesi ve tüm yaşamlarında eleştirel bilgiyi önde tutan, 
bir kadın olarak eşit, haklarını bilen ve kullanan çağdaş bireyler olması için var gücümüzle çalışmaktan 
gurur duyuyoruz. 

 

KURUMSALLAŞMA ve KURUMLARLA İLİŞKİLER 

KURUMSALLAŞMA; 

 2020 - Derneğimiz 75.yılı ile birlikte 75.yıl logo çalışması yapılmıştır. 
 2020 - Kurumsal kimlik çalışmaları yapılmıştır. 

 

KURUMLARLA İLİŞKİLER; 

Yüzyıllık Okullar Platformu (YYO) : (2018-2019) Cumhuriyet Bayramı 
Kutlamaları kapsamında, paydaşı olduğumuz Yüzyıllık Okullar Platformu’nun 
(YYO) düzenlediği Cumhuriyet Balolarında 100 yılı aşkın kimliği, derneğimizin 
kurumsal duruşuyla temsil edilmiştir. 
 

Fenerbahçe Spor Kulübü  : (Ocak 2019) Okulumuzun lise 
oluşunun 102. yılında 102 Öncü Erenköy Kız Liseli sergimizle birlikte kulübün 
kadın sporcular Tarihi ve Fenerbahçe Müzesi çalışmalarında karşılıklı bilgi ve 
belge paylaşımına dayalı işbirliği konusunda prensip anlaşması yapıldı. 
 

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği : (Şubat 2019) Kadın Derneği kimliği ile 
yapılabilecekler konusunda fikir alışverişi yapılmıştır.  
 

Kadıköy Belediyesi   : (Ocak-Şubat 2020) Belediye Başkanı 
ve Kültür Müdürlüğü ziyaretleriyle ortak projeler üretimi konusunda 
görüşmeler yapılmıştır. Bu bağlamda Kadıköy ilçesinde bir parka öncü bir EKL’li 
ismi vermek, konser organizasyonlarında belediye mekanlarını kullanmak 
projeleri gündeme alınmış, fakat Covid-19 pandemisiyle birlikte uygulamaya 
geçirilememiştir. 
 

İstanbul Valiliği    : (Ekim 2020-Mayıs 2021) 
Bursiyerlerimiz, Okulumuz ve EKL mezunlarımız yararına gerçekleştirilebilecek 
projelerle ilgili karşılıklı görüş alış-verişinde bulunulmuştur. EKL Müzesi 
Projemize dair Valilik inisiyatifinde olan müze mekanının tahsisi konusunda 
taleplerimiz resmi olarak iletilmiştir. 
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BURSVEREN OLARAK ÇALIŞMALAR 

 Erenköy Kız Liseliler Derneği Burs Şartları şu şekilde oluşturulmuştur: 
 Burs almak için yurt içinde lisans öğrenimi gören kız öğrenciler başvuruda bulunabilir.  
 Başvurular 1 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında kabul edilir. Mazeretin uygun bulunması 

durumunda, daha sonra yapılan başvurular da kabul edilebilir.   
 Burs alacak öğrencilerin belirlenmesinde öğrencinin maddi ihtiyaç içinde olması ön koşuldur. Bu 

koşulda olan öğrenciler arasından hangilerinin burs alacaklarına başarı durumu, sosyal durumu, 
başka bir kurumdan burs alıp almadığı dikkate alınarak karar verilir. Bursun devamlılığı için not 
ortalamasının en az 2.5 olması tercih nedenidir. 

 Başvuru için; öğrenci belgesi (veya YKS sonuç belgesi), nüfus cüzdanı fotokopisi ve transkriptin 
sunulması gerekmektedir.  

 Başvuru yapan üniversite öğrencisinin EKL mezunu olması +10 puan olarak değerlendirilecektir. 
 Burs süresi bir öğrenim dönemi içindir ve Ekim-Haziran ayları arasındaki 9 aylık dönemi kapsar. 

Burs almaya hak kazananlar, her yıl, yapılan yeni başvurular arasından değerlendirilerek 
belirlenir. Bu belirleme, en geç Ekim ayının sonuna kadar sonuçlandırılır. Ödemeler aylıktır ve 
sadece öğrencinin banka hesabına yapılır.   

Ekim-Haziran arasında dokuz ay süresince lise öğrencilerine aylık 200TL, yüksek öğrenim 
öğrencilerine aylık 300TL eğitim desteği sağlanmaktadır. 

Lise bursları için ihtiyaç sahibi tespitleri ağırlıkta EKAL/EKL öğrencilerinden oluşmakta, müdür ve 
dernek üyeleri tavsiyeleri ile alınmaya devam etmektedir. 2020-2021 öğretim yılı ile birlikte Lise 
bursları da E-bursum başvuruları üzerinden yapılan başvurulardan seçilmiştir. 

 Eylül 2018 itibariyle “E-bursum” aracılığı ile üniversite düzeyinde verdiğimiz burslarda ilkelerimizi 
belirleyen “Toplumsal Eşitlikçi Fayda Protokolü” imzalanmıştır. 

Erenköy Kız Liseliler Derneği olarak, eğitimde fırsat eşitsizliğini asgari düzeye indirmek amacıyla 
verilen bursların toplum nezdinde yarattığı bilincin ve etkinin farkındayız ve bu bilincin toplumun her 
kesiminde yaratılması için aşağıda belirtilen değerleri kabul ettiğimizi beyan ederiz. 

 Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin ilgili burs formunda belirtilen şartları taşıması halinde 
ırk, renk, din, dil, yaş, cinsiyet, cinsel eğilim ve yürürlükteki yasalar tarafından korunan diğer 
etkenlerden bağımsız bir seçim süreci gerçekleştirileceğini, 

 Öğrencilerin özel yaşamlarını sorgulamadan veya baskı altına almadan, özel yaşamlarına kayıtsız 
ve şartsız saygı duyulacağını, 

 Herhangi bir nedenden ötürü bursu kesilen öğrenciye, nedeni ile birlikte istenirse bilgi 
verileceğini, 

 Öğrenci bilgilerinin kanunlara uyacak şekilde gizli ve güvenli tutulacağını, 
 Mülakat yapılacak öğrencilere karşı tutumun iyi niyetli, dahil edici, yapıcı ve şiddetsiz iletişim 

şeklinde olacağını, 
 Bünyemizde burs alan öğrenciler ile gerçekleştirilecek faaliyetlerin topluma katkı bilincini 

arttırmaya yönelik olacağını, 
 Gerçekleştirilecek faaliyetlerin öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz yönde etkilemeyecek 

şekilde olacağını beyan ederiz. 
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 2018-2021 dönemi Bur verilen Öğrenciler listesi aşağıdaki tabloda verilmektedir: 

Dönem Lise 
Bursu 

EKL 
öğrencisi 

Birim Bedel Toplam 
Bedel 

Üniversite 
Bursu 

EKL 
Mezunu 

Birim Bedel Toplam Bedel 

2018-2019 36 32 200 TL/ay 64.800 TL 37 10 300TL/ay 99.900 TL 
2019-2020 17 15 200 TL/ay 30.600 TL 41 11 300TL/ay 110.700 TL 
2020-2021 21 18 200 TL/ay 37.800 TL 48 18 300TL/ay 129.600 TL 

 

 2018-2021 dönemi Burs verilen Öğrenciler alan dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir: 

Öğrenim  
alanı 

Öğrenci 
Miktarı 

 

Mühendislik 10 
Tıp 9 
Sağlık 9 
İktisadi Bilimler 6 
Temel Bilimler – MF 6 
Beşeri Bilimler 5 
Eğitim 5 
Temel Bilimler – TS 4 
Hukuk 3 
İletişim 3 
Yabancı Dil 3 
Mimarlık-İç Mimarlık 2 
Turizm 1 

 

 Pandemiyle başlayan uzaktan eğitim nedeniyle bilgisayar ve internet paketi ihtiyacı olan bursiyerler 
tespit edilerek, Nisan 2020’de bağış kampanyası ile eksikleri giderilmiştir. Aynı uygulama Kasım 
2020’de de gerçekleştirilmiştir. Toplamda 12 öğrencimize bilgisayar/Ipad ve 8 öğrencimize internet 
paketi desteği sağlanmıştır. 

 2020 ve 2021 yıllarında “Anneler Günü” nedeniyle “Mor Salkım Bağış Kampanyası” ile burs fonumuza 
katkı sağlanmış, 2021 Anneler Günü’nde kampanyaya katılan çocuklar ve anneleri için sertifika hediye 
edilmiştir. 
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BURSİYERLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

 Erenköy Kız Liseliler Derneği yalnızca maddi destek sağlayan bir kurum olmak yerine 3600 BURS 
ilkesiyle 2018-2019 öğretim yılında “Genç Fidanlar Mentorluk Projesi”ni hayata geçirmiştir. 
 Mentorluk projemiz prensip olarak üniversite ve lise son sınıf öğrencileri bursiyerlerimize 

yöneliktir. 
 2018-2019 öğretim yılında lise son sınıf öğrencilerine mentor atanarak uygulama başlatıldıysa da 

lise Müdürlüğü tarafından onaylanmamıştır. Program Üniversite bursiyerleri için 3 öğretim yılı 
boyunca devam etmiştir. 

 Öğrencinin branşına uygun/yakın alanlardan mentorlar eşleştirilmiştir.  
 Program her sene Kasım ilk haftasında Mentorlara yapılan Proje Tanıtımı ve Teknik Bilgilendirme 

toplantısıyla başlatılmış, Ocak ayı sonunda ara değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve 
Haziran ayı sonunda da mentiler/bursiyerlerle birlikte kapanışı yapılmıştır.  

 Projenin başlatıldığı 2018 yılında daha detaylı anlatım ihtiyacıyla İş Mentörleri Derneği Başkanı 
Nuri Murat Avcı ve AryaWomen Kurucusu 1982 mezunumuz Münteha Adalı ’nın katılımıyla ara 
toplantılar da gerçekleştirilmiştir. 

 Dönem kapanışı, 22 Haziran 2019’da 1974 mezunumuz Semiha Sevimsoy’un ev sahipliğinde, 
kendisin işlettiği otelde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıyla yapılmış, 2020 ve 2021 yılları 
pandemi ortamı nedeniyle online olarak organize edilmiştir. 

 Bursiyerlerle Dönem Açılış Toplantıları; 
 2019-2020 dönemi bursiyerleri ile tanışma toplantısı YK üyemiz ve Mentorluk Programı 

Koordinatörü Zeynep Sözmen organizasyonunda 12 Ekim 2019’da derneğimizde 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda derneğimizin burs çalışmaları, mentörlük programı ve planlanan 
etkinlikler konusunda bilgi verilmiştir. 

 2020-2021 dönemi bursiyerleri ile tanışma toplantısı ise pandemi koşullarından dolayı YK üyemiz 
ve Mentorluk Programı Koordinatörü Zeynep Sözmen organizasyonunda çevrimiçi bir toplantıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bir önceki döneme dair Mentorluk Programı yorumları alınmış, yeni dönem 
etkinlikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

       
 

 Lise ve lisans düzeyi bursiyerlerimizi daha donanımlı kılmak üzere, derneğimiz YK üyeleri Zeynep 
Sözmen ve Şeyda Acar tarafından organize edilen, derneğimiz üyesi Bilişim Uzmanı Sn Oya Şanlı’nın 
eğitmeni olduğu ve 2019 Kasım ayında başlayıp 5 hafta boyunca süren “Microsoft Office 
Öğreniyoruz” eğitimleri verilmiştir.  

 2020 yılı Mayıs ayı içinde Mentorluk Programı kapsamında Pandemi sürecindeki online konuma 
geçişle birlikte “Bursiyerlerle 3-5 Sohbet” adıyla 35 dakikalık “WEBİNAR”lar düzenlenmiş ve kayıtları 
YouTube kanalımızda yayınlanmıştır. 

Konuşmacı Konu 
Prof Dr Deniz Elber Börü Pandemi sonrası düzen ve Yönetim 
Nur Ünde Pandemi, Kentler ve Biz 
Dr Yüksel Bozkurt Normale Geçişte Verimlilik 
Prof Dr Hülya Gürbüz Covid-19 ve sonrası süreçte anatomik, fizyolojik, psikolojik adaptasyon 
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 2021 Mart ve Nisan aylarında Mentorluk Programı kapsamında bu kez “WEBİNAR”lara farklı bir kimlik 
kazandırılarak devam edilmiştir; mentilerimiz, yani bursiyerlerimiz mentorları ile belirledikleri 
konularda sunumlarını çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu serinin lansmanı “Bursiyerler 
Anlatıyor” adıyla yapılmıştır.  

KONUŞMACI  EĞİTİM Sunum/Sohbet Konusu  

Ceyda Ersin Kocaeli Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi - Matemetik 
Teknolojinin ve Sosyal Medyanın Hayatımıza 
Etkisi 

Sedef Karaman İstanbul Teknik Üniversitesi/İnşaat Fakültesi – Çevre Mühendisliği Covid-19’un Enerji Kaynaklarına Etkisi 

Zehra Nalçacı Bolu Abant İzzel Baysal Üniversitesi/Tıp Fakültesi  Frido Kahlo Üzerine 

Hatice Nur Sönmez Beykent Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji Sağlık Çalışanlarına Şiddet Araştırması 

Canan Ulyana Başer 
Yıldız Teknik Üniversitesi/Elektrik-Elektronik Fakültesi -  
Biyomedikal Mühendisliği 

Yeni Nesil İçerik Üretimi 

Simge Nur Kaya Ege Üniversitesi/Fen Fakültesi - Biyoloji Markaların Logoları ve Anlamları 

Gül Betül Şenol Siirt Üniversitesi -  İngilizce çevirmenlik Türkiye’de İngilizce 

Aleyna Cengiz Trakya Üniversitesi/Eğitim Fakültesi – Sınıf Öğretmenliği Köy Okulları ve Köy Enstitüleri 

Hatice Kübra Yılmaz Marmara Üniversitesi / Hukuk Fakültesi Ortak Velayet 

Yeliz Yener Marmara Üniversitesi / Eczacılık Fakültesi 
 İnsan Sağlığı ve Covid-19 Ortamında Sağlıklı 
Yaşam 

Aşkım Venüs Ertürk Marmara Üniversitesi / Tıp Fakültesi Şeker Hastalığının Göz Sağlığına etkisi 

 

       

 
 2021 yılı içinde ikinci yarıyılla birlikte lisans düzeyinde eğitim gören bursiyerlerimize ortalama iki 

haftada bir kitap hediyeli genel kültür bilgi yarışması düzenlenmiştir. Yarışma kazananları kendi 
seçtikleri kitapla ödüllendirilmişlerdir. 

 

BURSİYERLERİMİZİN BAŞARILARI 
 
Canan Ulyana Başer - Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği bölümü 
öğrencisi. İki yıldır düzenli olarak yazılar yazdığı Medium platformunda 2020 yılı boyunca İnovasyon 
konusundaki en popüler yazarlardan biri seçildi. 
 
Demet Yıldırım   – EKL mezunu, Marmara üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümü 2. 
Sınıf öğrencisi iken, Erasmus hakkı kazandı, 2020-2021 öğretim yılı için Almanya’nın Hamburg 
şehrinde eğitimine devam ediyor. 
 
Deniz Güvel   – EKL mezunu, Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği ve Bilgisayar 
Mühendisliği çift anadal öğrencisi Deniz Güvel, 2020 Yılı TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri 
Araştırma Proje Yarışmasında Prof. Dr. Barış Çallı danışmanlığında sınıf arkadaşı ile hazırladıkları 
“Vakum Uygulaması ile Biyogaz Üretiminin Artırılması” başlıklı projeleri ile bölge 2.si oldu. 
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Pelin Demirel   – EKL 2016 birincisi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nü imkansızı 
başararak 3.5 yılda bitirip, Şubat 2020’de bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu ve Atmosfer Bilimleri 
Programında Yüksek Lisans eğitimine başladı. Aynı zamanda yine İTÜ’de araştırma görevlisi olarak 
akademisyenlik meslek hayatına bir başlangıç yaptı. 
 
Helin Yılmaz   – Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi. AB Gönüllülük 
projesine seçilerek 2021 Haziran ve Temmuz aylarında Bosna’da olacak. Ayrıca Erasmus sınavında 
fakülte birincisi oldu ve eğitimini 1 yıl boyunca İtalya’da sürdürecek. 
 
Zeynep Naz Efe  - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4.sınıf öğrencisi. Aziz 
Sancar Hoca’nın ekibi içinde yer alıp bir araştırma yürütmeye hak kazanmıştır. 2021 yılı sene sonunda 
makalelerini yayınlamak üzere çalışmalarını ekip olarak yürütmektedirler.  
 
Hatice Kübra Yılmaz - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3.sınıf öğrencisi. Öğrenciliği yanı 
sıra sosyal sorumluluk sahibi olarak Bi Dünya Umut Derneği’nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 
yaptı, şimdi ise yönetim Kurulu üyesi. Not ortalaması 2021 öğretim yılı sonu itibariyle 3.80 olan Hatice 
şimdiden okul birinciliğini alacak gözükmektedir ve akademisyenlik hedefine bir adım daha 
yaklaşmıştır. 
 

OKULUMUZ TARİHİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

 Erenköy Kız Lisesi’nin lise eğitimine başlamasının 100. Yıldönümü nedeniyle 
2016 yılında “100Yüze” projemizle başlayan okul tarihimiz ve tarihçemizi 
aydınlatma çalışmalarımız 2019 yılında da yeni bir projeyle sürdürülmüştür: 
"Lise oluşunun 102.yılında hayata yön veren 102 öncü Kadın Sergisi" 

Derneğimiz bu sergiyle; Cumhuriyet kurulmadan lise eğitimi vermeye 
başlayan okulumuzun ilk mezunlarından günümüze kadar, okul yıllarında, 
sınıf ve yatakhanelerde nesilden nesile aktarılan ruhla yetişen, mesleki 
çalışmalarıyla örnek olan EKL kadınının ortak noktasının hala korunduğu ve 
yaşatıldığı duygusunu halen okuyan kızkardeşlerimize aşılamayı ve 
idollerini bu öncü kadınlardan seçmesini hedeflemiştir. 

Bu amaçla geleceği sembolize eden EKAL’nin yeni mezunlarından, 
Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Büşra 
Nur Ünde 103. isim olarak sergide yer almıştır. 

 Sergi 5 Ocak 2019 tarihinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde Kadıköy 
İlçe Kaymakamı, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Okulumuz 
Müdürünün katılımları ile açılmış ve Şubat ayı sonuna kadar devam 
etmiştir.  

 TRT Radyo TRT1 kanalında canlı yayınlanan Günebakan Programı’na 
Yönetim Kurulumuzu temsilen Güzin Övünç, Elif Sungur ve Zeynep 
Sözmen katılarak, okulumuzun ve sergimizin kamuoyuna duyurulması 
sağlanmıştır. 

 Sergimize Fenerbahçe Spor Kulübü de ilgi göstermiş, kendilerinin Dünya Kadınlar Günü dahilinde 
FB’li ilk kadın sporcuların bir araya getirileceği bir etkinlik ve sergi projesi için derneğimizden fikir 
almışlardır. 
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 102 Öncü Erenköy Kız Liseli sergimiz ışığında Fenerbahçe 
Spor Kulübü tarafından hazırlanan "Tarihe İz Bırakan 
Fenerbahçe Kahramanları; Fenerbahçe'nin Şampiyon 
Kızları" buluşmasına derneğimiz davet edilmiş, sergimizde 
öncüler arasında yer alan Seta Yağcıoğlu ve Mahiru Akdağ 
1954 yılında kurulan ilk Kadın Voleybol takımı oyuncuları 
olarak bu sergide de ödül almışlardır.  

 Sergimiz Dünya Kadınlar Günü’nde okulumuza taşınarak 
EKL koridorlarında, ait olduğu yerde yeniden 
sergilenmeye açılmıştır.  

 Derneğimizce yayınlanan, okulumuzun 100. yıl çalışmaları 
kapsamında eş editörlüğünü Yönetim Kurulu üyemiz Maltepe 
Üniversitesi öğretim üyesi Elif Sungur ve aynı üniversiteden 
Dr. Öğretim Üyesi Hakan Aytekin’in birlikte üstlenerek ortaya 
çıkardıkları “Genç Fidanlar Bahçesi” kitabının yazım sürecini 
anlatan bildiri 21 Mart 2019 tarihinde Marmara 
Üniversitesi’nin düzenlediği 2. İşletme Tarihi Konferansı'nda 
sunulmuştur. Konferansın Başkanlığını 1986 mezunu üyemiz 
Prof. Dr. Refika Bakoğlu yapmıştır. 

 Okulumuz yönetiminin talebi kabul edilerek 11.03.2020 tarihi itibariyle okulumuz eski adı olan 
Erenköy Kız Lisesi olarak anılmaya başlanmıştır. 

 2015-2018 Yönetim döneminde derneğimizde kurulan “Erenköy Kız Liseli Yazarlar Kütüphanesi” ne 
EKL mezunu yazarların kitaplarını kazandırmaya devam edilmiştir. En son eski başkanlarımızdan Dr. 
İhsan Fahri’nin eserleri koleksiyonumuza eklenmiştir. 

 EKL tarihinin parçaları olan tarihi obje, belge ve fotoğrafları koleksiyonumuza katmak üzere müzayede 
ve sahaflar takipleri yapılmıştır. Son olarak 1925'de lisemizde çekilen ve ilk kadın atlet Emine 
Abdullah’ın da yer aldığı sınıf fotoğrafı koleksiyonumuza eklenmiştir. 

 Mezunlarımız ilk kimyagerlerden Hatice Kevkep Hanım, ilk mühendislerden ve derneğimiz 
eski yöneticilerinden Hürriyet Sırmaçek ve Mülhime İnce, önemli edebiyatçılarımızdan ve 
derneğimiz eski yöneticilerinden Nur Tahsin Salor hakkında araştırmacılar tarafından 
yürütülen bilimsel çalışmalara referans bilgiler verilmiş, destek olunmuştur. 

 Bellek Kadıköy Grubu tarafından yayınlanan “Kadıköy’ü Yazdılar” seçki kitap listesine 
Genç Fidanlar Bahçesi kitabımız kalıcı eser olarak kabul edilmiştir. Bellek Kadıköy grubu 
facebook sayfalarında EKL tarihi, EKLDER kuruluş öyküsü, öğretmen ve mezunlarımızla ilgili 
yazılarımız yayınlanmıştır. 

 EKL tarihi alanındaki çalışmalarımız ve dernek faaliyetlerimiz Kadıköy Life, Gazete Kadıköy, 
Tünaydın vb gibi gazete ve dergilerde sıklıkla yer almıştır.  
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 Sanat, kültür, bilim alanında öncü tüm mezunlarımız çeşitli vesileler nedeniyle sosyal medyada 
camiamıza ve kamuoyuna tanıtılmış, ebediyete intikal eden değerlilerimiz unutturulmamıştır. 

 Okulumuzdan koparılan eski yatılı bahçesinde yer alan tarihi Selamlık Köşkü’nde Erenköy Kız Lisesi 
Tarihi Müzesi kurmak üzere uzun süredir yürütülen hazırlık çalışmalarımızı İstanbul Valiliği ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü nezdinde yaptığımız başvurularla resmi bir girişim haline getirilmiştir. 
 

  

DERNEĞİMİZ TARİHİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

 Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından organize edilen 3. İşletme Tarihi 
Konferansı kapsamında derneğimizce hazırlanan "75 yıldır Sivil Toplum 
Alanında Çalışan Genç Fidanlar: Erenköy Kız Liseliler Derneği Kurumsal 
Tarih Araştırması" başlıklı bildiri 24 Eylül 2020 tarihinde derneğimiz Başkan 
Yardımcısı Dr. Elif Sungur tarafından, bir kadın STK’sı bakış açısıyla çevrimiçi 
bir toplantıyla sunulmuştur. Konferans Başkanlığını yine 1986 mezunu 
üyemiz Prof. Dr. Refika Bakoğlu yapmıştır. 

 12 Mayıs 1945’de kurulan derneğimizin köklü geçmişi, emek verenler, 
yapılan çalışmalar, kısaca derneğimizin 75 yıllık tarihi dernek arşivinde 
özellikle düzenli yayınlamış olan dernek bültenleri taranarak elde edilen 
bilgilerden derlenmiş ve kuruluşumuzun 75.yılı şerefine hazırlanan 75.yıl 
Özel Bülteni ile ölümsüzleştirilmiştir. Tasarımı grafik sanatçısı üyemiz Elif 
Çakın’ın yaptığı Özel bülten Ocak 2021 tarihi itibariyle tüm üyeler, basın 
mensupları ve kanaat önderleriyle paylaşılmıştır.  

 Dünya Kadınlar günü dolayısıyla 7 Mart 2021’de kadın bakış açısıyla bir STK olarak derneğimiz ve 
tarihi, moderatörlüğünü derneğimiz YK üyesi Nursen Sipahi’nin yaptığı “22 Şubat Yangını ve onun 
kıvılcımlarından doğan bir STK” başlıklı panelle derneğimiz YK üyeleri Güzin Övünç, Elif Sungur ve 
Zeynep Sözmen tarafından YouTube canlı yayınında anlatılmıştır.  
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 EKL ve EKLDER tarihi çalışmalarımızı BPW Maiden Tower’ın davetiyle 8 Mart 2021’de 

moderatörlüğünü BPW Maiden Tower şube başkanı Yücel Canyaran’ın yaptığı Instagram canlı 
yayınında YK üyemiz Elif Sungur tarafından anlatılmıştır.  

 Benzer bir davet Namık Kemal Üniversitesi Endüstri İlişkileri Topluluğu tarafından da yapılmıştır. 
“Kalpten Çalışma: Sivil Toplum Tecrübeleri” adlı sunumu 15 Mayıs 2021’de moderatörlüğünü Doç. 
Dr. Çiğdem Vatansever’in yaptığı online ortamda YK üyemiz Elif Sungur tarafından gerçekleştirmiştir.  

 12 Mayıs 2021’de derneğimizin kuruluşunun 76.yıldönümünü kutlamak üzere dernek 
kurucularımızdan Dr Mutlu Urcun’un okul yangını ertesi, dernek kuruluş günümüz ve yeni okul 
binasının temelinin atıldığı derneğimizin birinci yaş gününde mezunlarımıza yaptığı konuşmalar 
değerli spiker mezunlarımız Şebnem Sunar ve Aslı Duru ile, sanatçı Ümmüşen Ünlü tarafından 
seslendirilmiştir. 

 

“ERENKÖY KIZ LİSESİ” ETKİNLİKLERİ 

 Törenler; 
 Derneğimiz yeni eğitim-öğretim dönemi açılışları, mezuniyet ve Cumhuriyet Bayramı törenlerinde 

her zaman olduğu gibi, 2018-2021 dönem Yönetim Kurulu olarak da okulumuzun yanında yer 
almıştır. 

 Sergiler; 
 Okulumuz tarihini yakından ilgilendiren ve hedef odağımızda bulunun 

Erenköy Kız Anadolu Lisesi öğrencilerimizin tamamının mutlaka 
görmesi gerektiğine inandığımız “Lise oluşunun 102.yılında hayata 
yön veren 102 öncü Kadın Sergisi” lisemiz binasında Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü etkinliği olarak 6 Mart 2019’da yeniden ve olması 
gerektiği yerde ziyarete açılmıştır. 

  
 

 Geleneksel Mezunlar Günü’müz; 
 2019 yılı organizasyonu; Okulumuzun yeniden yapılanma projesi dolayısıyla yıkılacak olması 

bakımından özel bir çaba ve organizasyonla kutlanmıştır. Binalarımızın yıkılması vesilesiyle yoğun 
duyuru ve “Küllerimizden Doğarız” afiş çalışmalarıyla davet ettiğimiz mezunlarımızdan 1000’in 
üzerinde katılım sağlanmıştır. Okulumuz karakterini yansıtan masa düzeni, EKL özel tasarım 
yüzük, bileklik ve kolyeler, mezunlar korosu, 25-30-40 ve 50.yıl mezunlarımıza özel “Mezuniyet 
Töreni” ve bir mezunumuz eşliğinde nefes terapisi organizasyona dair etkinlikler olmuştur.  
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 2020 yılı organizasyonu; Pandemi ve kapanma döneminiyle ilk defa karşılaştığımız bu yılda 

“Yüzyıllık Okullar Platformu”nda örnek  teşkil edecek şekilde mezunlar günü sanal olarak 
gerçekleştirilmiştir. Duyurularla mezunlarımızın görüş ve dileklerini içeren mini videolar Mezunlar 
Günü’nde paylaşılmış, bir önceki yıl yapıldığı gibi nefes terapisi sanal olarak gerçekleştirilmiş, 
Instagram canlı yayınıyla da mezunlarımızın sanal olarak okulumuzla buluşturulması sağlanmıştır. 
Üç bini aşkın etkileşim ölçülmüştür.  

 2021 yılı organizasyonu; Devam eden pandemi koşullarında “Bize Her Yer Erenköy Kız Lisesi” 
mottosuyla bu kez çok sevgili ve saygıdeğer nice öğretmenlerimizin görüş ve dileklerini içeren 
mini videolar Mezunlar Günü’nde paylaşılmış, önce YouTube canlı yayınında YK üyemiz Zeynep 
Sözmen’in moderatörlüğünde YK başkan ve başkan yardımcılarımız Güzin Övünç ve Elif Sungur 
tarafından “Mezunlar Günü ve Derneğimiz” tarihi anlatılmış, akabinde Instagram canlı yayınında 
çok geniş skalada mezunlarımız YK üyemiz Nursen Sipahi’nin konuğu olmuştur. Tüm bu 
etkinliklerde totalde dört bini aşkın etkileşim ölçülmüştür. 
 

    
 

 Konferanslar ve Kariyer günleri; 
 Okulumuzla 2017 yılında imzaladığımız protokol gereği “Erenköy Kız Liseli Akademisyenler Genç 

Fidanlarla EKAL’de Buluşuyor” Konferansları aşağıdaki takvimde gerçekleştirilmiştir. 202 yılı 
takvimi de oluşturulmasına rağmen pandemi nedeniyle iptal edilmiştir. Aynı sebeple 2021 yılında 
bu organizasyon hiç yapılamamıştır. 
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 EKAL Rehberlik bölümünün 9-10 Nisan 2019’da düzenlediği Kariyer Günleri’nde değerli üyelerimiz 
Nuray Seçilmiş Hukuk Kariyeri ve Avukatlık mesleği, Oya Şanlı Bilişim meslekleri ve Veri Güvenliği, 
Dr. Tuba Dumlu İktisadi ve İdari Bilimler Kariyeri, Dr. Sezer Yakupoğlu Anestezi alanları hakkında 
genç fidanlara seminer verdiler 

 Yeni teknolojik gelişmelerin gençlerimizin yakın gelecekteki kariyerlerinde en önemli yeri alacağı 
gerçeğinden hareketle EKAL’li kız kardeşlerimizi teknolojinin gerisinde bırakmamak ve yarın teknoloji 
devrimiyle robotlara kaybedilecek iş alanlarında “yöneten” olarak yer almalarını sağlamak amacıyla 
2020 yılı Nisan ayı boyunca gerçekleştirilmiştir; Microsoft ve Habitat Derneği ortaklığında Geleceğini 
Tasarla Projesi kapsamında yürütülen bir dizi eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitim Programımız 
şöyleydi: 
 Algoritma ve Temel Kodlama Eğitimi 
 Bulut Bilişim Eğitimi  
 loT Nesnelerin İnterneti Eğitimi 

 

   

 

Akademisyen İsim EKL 
Mezuniyet 

Alan Hakkında Konferans 
Tarihi 

Prof. Dr. Sevgi Oktay 1966 Hemşirelik İ.Ü. Florence Nightingale H.Y.O. 
Emekli Öğretim Üyesi FNHF – HYO 
Mezunlar Derneği Başkanı 

26 Şubat 
2019 

Prof. Dr. Deniz Elber Börü 1984 İşletme M.Ü. İşletme Fak. Yön.Org. Anabilim 
Dalı Başkanı, Kadın Çalışmaları Araş. 
Ve Uyg. Mrk. Danışma Kurulu Üyesi, 
Girişimcilik Platformu Üyesi 

13 Mart 2019 

Doç. Dr. Funda Uz 1991 Mimarlık İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi 24 Mart 2019 
Prof. Dr. Ayşe Özer 1974 Tıbbi Biyoloji M.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi Tıbbi Biyoloji ve 
Genetik Dern. Başkan Yardımcısı 

27 Mart 2019 

Prof. Dr. Neş’e Bilgin 1972 Moleküler 
Biyoloji 

B.Ü. Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Meyve 
Mirası Çalışma Grubu Kurucusu 

3 Nisan 2019 

Prof. Dr. Nalan Babür 1974 Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim 
Bölümü Öğretim Üyesi 

24 Nisan 
2019 
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 Yenilenen EKL; 
 Valilik yetkilileri tarafından 20 Kasım 2018 tarihinde bir 

bilgilendirme toplantısıyla tarafımıza bildirilen İPKB 
kapsamında okul binalarımızın yıkılarak yeniden yapılması 
kararının çıkarıldığını, projesinin tamamlandığı ve 
müteahhit firma ihalesine 28 Kasım 2018 tarihinde 
çıkılacağı bilgisi tüm üyelerimizle 22 Kasım 2018 tarihli 
bilgilendirme maili ile paylaşılarak bu konuda bir takip 
Komisyonu kurulması amacıyla Mimar üyelerimize çağrıda 
bulunulmuştur. Okulumuz adının ve ağaçlarımızın takipçisi 
olacağımız ayrıca bildirilmiştir.  

 16 Aralık 2019’da okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz, 
okul aile birliği başkanımız ve öğrencilerle birlikte 
derneğimiz olmak üzere, Erenköy Kız Lisesi yeni ana 
binasının beton temeli atılmıştır.  

 Lisemizin kampüsü inşa edilirken İnşaat sahasına 
ziyaretlerde bulunarak, özellikle camiamızın en önemli 
hassasiyetlerinden olan bahçemizdeki ağaçların korunması 
için yetkililerle görüşerek süreci takip edilmiştir. 
Derneğimiz projenin gözlemcisi olmuştur.  

 Derneğimiz ve mezunlarımızın okulumuz övünç kaynağı 
bahçemizdeki ağaçlarla ebediyen yaşaması fikriyle 
Derneğimiz kuruluşunun 75.yılını temsilen “75.yılda 75 
fidan” bağış kampanyasıyla “Mezunlar Korusu” kurmak 
üzere resmen girişimde bulunulmuştur. Yakın zamanda 
fidanlarımızın dikimleri gerçekleştirilecektir. 

 Lisemizin tüm derslik ve çalışma alanlarının mezunlarımızın 
ve öğretmenlerimizin isimleriyle anılabilmesi için okul 
müdürlüğümüz nezdinde girişimde bulunulmuştur. 
Derneğimiz ve okulumuzun ortak projesi olarak bu çalışma 
onay makamı olarak Kadıköy Kaymakamlığı’na 
sunulmuştur. 

 Lise kampüsümüzün 2021-22 eğitim öğretim dönemi açılış 
törenleri için yapacağız sergi ve diğer etkinliklerin 
planlamalarına başlanmıştır. 
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ÜYE/MEZUN ETKİNLİKLERİ 

 Burs fonuna katkı amacıyla düzenlediğimiz geleneksel gezilerimiz ve dernek üyelerimizin entelektüel 
birikimlerine katkı sağlayacak gezi ve seminer programımız da yoğundu. 
 

Tarih Organizasyon Yer 
28 Mayıs 2018 İftar Buluşması Club Sporium’da bulunan Yadinbey 

Restaurant’da 
1 Haziran 2018  Büyükada Gezisi Üyemizin bahçeli evinde öğle 

yemeği ve çevre gezisi 
29 Eylül 2018  Maşukiye Gezisi Üyemizin bahçeli evinde öğle 

yemeği & çevre gezisi 
20 Ekim 2018  EKL’liler Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı Validebağ Öğretmenevi’nde öğle 

yemeği & mini konser 
3 Kasım 2018  Seminer: Her Yönüyle Sürdürülebilirlik 

Prof. Dr. Refika Bakoğlu EKL’86 
Dernek merkezinde seminer ve 
ardından cheese cake ikramımız 

24 Kasım 2018  Öğretmenler Günü Kutlaması Dernek merkezinde sürpriz etkinlik 
ve ikramlar 

7 Aralık 2018   W. Shakespeare’in Hırçın Kız oyunu Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül 
Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi 

22 Aralık 2018  Bursiyerler yararına yılbaşı kermesi & ikinci el pazarı Dernek merkezi 
5 Ocak 2019  102. Yılda EKL’den Yetişen 102 Kadın Sergisi Açılışı Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 
26 Ocak 2019  Ressam Neşe Gümüşçüoğlu’nun (EKL’69) sergi açılışı Ful’art Sanat Evi Kızıltoprak 
9 Şubat 2019  Renkler ve Tanrıçalar – Workshop 

Dünya Regresyoncular Birliği üyesi Sn Ayşe Ayten 
Erenköy Kız Liseliler Derneği 

13 Şubat- 2019 Tiyatro: “Üçü Birarada” Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 
9 Mart ·2019  Şugo ile Şekeri Bırakın SağlıklıBir Hayata Adım Atın – 

Workshop Nilgün Öztekin (EKL’74) Hatice Koç 
(EKL’86) 
Banu Paşalıoğlu 

Erenköy Kız Liseliler Derneği 

16 -17 Mart 2019 Başak Yüksel Yıldırım (EKL’74) ile Bütünsel Enerjetik 
Dönüşüm Atölyesi 

Erenköy Kız Liseliler Derneği  

20 Ekim 2019  Çatalca gezisi Sezon Tur ile 
27 Kasım 2019 Yeldeğirmeni gezisi Sezon Tur ile 
14 Aralık 2019  Yılbaşı ve 2.El Eşya Kermesi Erenköy Kız Liseliler Derneği 
21 Aralık 2019  Beykoz Mecidiye Kasrı ve Beykoz Kundura gezisi, film 

gösterimi 
Özel araçlı tur 

20.01.2020 Felsefe Öğretmeni Ülkü Anıl ile Buluşma, Üyemiz 65 
mezunu Şener Kızıldoğan’ın kitap tanıtımı ve imza 
etkinliği 

Erenköy Kız Liseliler Derneği 

22 Şubat 2020 Müzik Öğretmeni İmdat Halvaşı ile buluşma, eski YK 
üyelerinden 1929 mezunu Nur Tahsin Salor hakkında 
akademisyen Meryem Çakır’ın sunumu 

Erenköy Kız Liseliler Derneği 

27 Şubat 2020 “Hayal-i temsil” tiyatro oyunu (Bedia Muvahhit ve 
Afife Jale’nin hikayesi) 

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi 

5 Kasım 2020 İstanbul Valiliği AFAD Başkanlığı tarafından 
Derneğimiz üyelerine "Afet Bilinci Eğitimi" verildi. 

ONLINE – Çevrim içi eğitim 
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 Derneğimiz 74. Kuruluş yıldönümünü, kuruluş felsefesini pekiştirerek, tüm gelirini burs fonuna 
aktardığı bir konserle kutladı. Nilgün Öztekin (EKL’74) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 
organizasyonda Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Müdürü değerli mezunumuz Nezahat Kurşun’un 
katkılarıyla, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü 1986 mezunumuz Hülya Narsap’ın katılımları ve 
değerli mezunumuz korist İlknur Perçin’in (EKL’75)’in ortak çalışmalarıyla dünyaca ünlü Coloratura 
Soprano Şef Leyla Pekin’in yönettiği “Dünya Müzikleri Çok Sesli Korosu” 26 Mayıs 2019’da 
Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde ilk kez derneğimiz yararına konser verdi.  

 
 

 Yüzyıllık liselerin mezun dernekleri ile bir araya geldiğimiz Yüzyıllık Okullar Platformu’nun ilki 2018 
yılında gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı Balosu’nun ikincisi de 19 Ekim 2019 akşamı 
Cumhuriyetimizin 96. Yıldönümü’nde gerçekleştirildi.  

       
 Üyelerimizin ve mezunların özlemini çektiği okul yüzüğü, kolyesi ve bilekliklerimiz  değerli sanatçı 

Leyla Tekbulut tarafından dernek üyemiz Berrin Kırar’ın yönderliğinde tasarlandı.  
 Geleneksel Yeni Yıl kermeslerine devam edildi. 2020 yılı sonunda ise pandemi 

dönemi olmasına rağmen, yeni yıl coşkusunu yaşayabilmek üzere YK üyemiz Banu 
Türkmen’in bağışı ile oluşturduğumuz hediyelik eşya çekilişi gerçekleştirilmiş, 
hediyeler tüm katılanlara kargo ile ulaştırılmıştır. 

 Kadınlar Günü etkinliği olarak 7 Mart 2021’de YK üyemiz Nursen Sipahi 
yönlendiriciliğinde, 1988 mezunumuz Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut ile “Kadına 
Karşı Şiddet ve İstanbul Sözleşmesi” konusu Instagram canlı yayınında işlenmiştir. 

 Derneğimiz YK üyesi Nursen Sipahi’nin önerisi ve yönlendiriciliğinde “Cumhuriyt 
Kadınlarımız” sohbet serisi 2021 yılı döneminde başlatılan çalışmalar arasında yer 
almıştır. Program şu şekilde gerçekleşmiştir: 
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Cumhuriyet Kadınlarımız Açıklama Anlatan Tarih 
Prof. Dr. Perihan Velioğlu (EKL ’45) Hemşireliğin öncüsüdür. Prof. Dr. Sevgi Oktay (EKL ’66) 11 Nisan 

Hekimlerimiz 
Pandemi sürecinde bizleri 
korumak uğruna kendi 
sağlıklarını hiçe saymışlardır. 

EKL mezunu hekimlerimiz 14 Mayıs 

Dr. Mediha Berkes Esenel (EKL ’31) İlk kadın sosyologlarımızdan Nur Ünde (EKL ’12) 22 Mayıs 
 

 Mevcut üyelerle ilişkiler; 
 Kasım 2018 son haftasında okulumuz en kıdemli mezunlarından (EKL 1944) Meral Göral’ı (93) 

Akçay’daki evinde ziyaret ettik. 
 Aralık 2018 ikinci haftasında kıymetli yazar, 1982 mezunlarımızdan Ayfer Tunç’la beraberdik 
 EKL ‘77 mezunumuz, değerli sanatçı Semra Ecer’in “Simyacılık” adını verdiği sergisinin açılışına 

katıldık. 
 Mezunumuz ve dernek üyemiz Ressam Neşe Gümüşçüoğlu’nun 26 Ocak 2019 tarihindeki 

“Kırmızı” konulu resim sergisi açılışına katıldık. 
 Yeni üyeler kazandık: 
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DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ 

 23 Nisan 2020 – YouTube canlı yayında derneğimiz tüm Yönetim Kurulu Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı 100.yıldönümü dolayısıyla manifestomuzu ve mesajımızı seslendirmiştir 

 Şanlıurfa’da kütüphane kurmak isteyen bir meslek lisesine 
derneğimiz adına okunmuş kitap bağışında bulunulmuştur. Böylece 
2018 yaz aylarında vefat eden üyemiz Sema Acarel’in ağabeyi Sinan 
Acarel adına Kaş’ta kurulan kütüphaneye destek olarak başlanan 
çalışmalar devamlılığı sağlanmış oldu. 
 

 İletişim ve bilinirlik artırıcı faaliyetlerin günümüz dünyasında karşılığının “Sosyal Medya” olduğu 
bilinciyle bu dönemde sosyal medya çalışmalarımız ivme kazandı ve büyük gelişim kaydetti: 

 Dernek web sitemiz YK üyemiz Şeyda Acar önderliğinde yenilenmiştir. 
 Facebook “Erenköy Kız Liseliler Derneği” sayfası 2084 takipçi sayısına ulaşmıştır. 
 Facebook dernek üyelerine ayrılmış “Erenköy Kız Lisesi Mezunlar Grubu” sayfası 745 üyeye 

ulaşmıştır. Sayfada 561 üye aktif olarak etkileşim halinde bulunmaktadır. 
 Facebook “Erenköy Kız Lisesi Yatılı Grubu” sayfası YK üyemiz Nilgün Öztekin ve üyemiz 

Hürryet Kubat Bayır’ın çabalarıyla 944 üyeye ulaşmıştır. 
 Instagram hesabımız açılmış, 3 yıl içinde 1351 takipçiye ulaşmıştır. 
 YouTube hesabımızda pandemi dönemi faaliyetlerimiz yayınlanmış, son dönemde canlı yayın 

faaliyetleri yürütülmüştür. YouTube abone sayısı 126 olup, son dönem canlı yayınların her 
birinin izlenme sayısı 400’ün üzerine çıkmıştır. 

 Profesyonel İş ağı Linkedin’de kurulan bağlantı sayısı 300’e ulaşmış, görüntülenme sayıları 
600’ü geçen yayınlar yapılmıştır. 
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SON SÖZ 

Derneğimiz Yönetim Kurulu 2018-2021 dönem Başkanı Güzin Övünç’ün mesajı: 

 

“Derneğimiz 2018-2021 Dönemi Yönetimi olarak kızkardeşliğin önemine vurgu yaptığımız, burs verdiğimiz 
kızlarımıza maddiyattan da öte katkı ve destek verebilme gayretinde olduğumuz, okulumuzun binalarının 
yeniden inşası ve küresel salgın ile farklı bir süreci deneyimlerken hızlıca adapte olmak için durmadan 
çalıştığımız, her gün daha çok mezunumuza ulaşıp hem okulumuzun hem de 76 yıllık derneğimizin 
üzerinde durduğu güçlü temeli anlatmak için her yolu denediğimiz bir dönemi geride bırakıyoruz. 

Bu dönemde kapımızı her çalana güler yüzle açabilmek, sorulan her soruya hızlı ve doğru cevap 
verebilmek, EKL mezununun ihtiyaç duyduğunda güvenip, gururlanacağı bir derneğinin olduğuna 
inandırabilmek, dayanışmayla, hele de kadın dayanışmasıyla üstesinden gelinemeyecek sorun olmadığına 
ikna edebilmek, gönüllülüğün yüce tatminini duyurabilmek, biz olduk diyebilmek… Evet hayalimizdi ve 
buna ulaşabildiğimizi gönül rahatlığıyla belirtmek isterim. 

Dernek üye sayımızı hedeflediğimiz binlere ulaştıramadık belki ama fethettiğimiz gönüller eminim ki 
binleri çok çok geçti. Artık sadece dayanışan değil sesini duyurabilen etkin bir kadın örgütü olma yolunda 
temeller iyice sağlamlaşıyor.  

Derneğimizin yolu açık olsun…” 


