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SUNUŞ 
 

Derneğimiz Yönetim Kurulu 2018-2019 dönemini aldığı emaneti 
layıkıyla daha ileriye taşıma kararlılığını gösterdiği bir dönem 
olarak görmüştür 

 
Derneğimiz bu faaliyet yılında 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 ilkelerimizi 
içermekte  ve tüm faaliyetlerimizde  rehberimiz olarak işlev görmektedir. 
  
2018-2019 Faaliyetlerimizi üyelerimizin bilgisine sunduğumuz raporumuzda 
manifestomuz, kurumsallaşma çalışmalarımız ve kurumlarla ilişkilerimiz, burs 
çalışmalarımız, bursiyrelere yönelik çalışmalarımız, EKL’mizin tarihiyle ilgili 
etkinliklerimiz, Lisemiz öğrencilerine yönelik okulumuzda düzenlediğimiz etkinlikler, 
üye ve mezunlarımıza yönelik yaptığımız etkinlikler, yeni üyelerimiz ve son söz 
kısımları yer almaktadır. 
 

 

MANİFESTOMUZ 
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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'de 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 öğrencilerinde 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.  
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. 
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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 olarak 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 
 
 Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında paydaşı olduğumuz Yüzyıllık Okullar 

Platformu’nun (YYO) düzenlediği Cumhuriyet Balosu’nda okulumuzun tarihsel 
kimliğini, 74 yıldır sürdürdüğümüz derneğimizin kurumsal duruşuyla temsil ettik. 

 

 
 

 Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ataşehir Şube Başkanı Şerife Özdemir’i (EKL'70) 
30 Kasım 2018’de birlikte yapabileceklerimizi konuşmak üzere derneğimizde 
ağırladık. 

 Eylül 2018’de kurumsal paydaşımız olan E bursum’un önerisiyle Üniversite 
düzeyinde verdiğimiz burslarda ilkelerimizi belirleyen “Toplumsal Eşitlikçi Fayda 
Protokolü”nü imzaladık. 

 E-bursum Türkiye Burs Analiz Raporu 
Lansmanına katılarak, bu platforma üye 30 
önemli kurum içinde derneğimizin burs 
verenler ortalaması içinde yer aldığını 
memnuniyetle gördük. 
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BURS ÇALIŞMALARI 
 

  “E-bursum” platformu üzerinden yapılan başvurular incelenerek üniversitede 
okuyan ihtiyaç sahibi 37 kız çocuğumuz, puanlama ve YK kararlarıyla seçilmiştir. 

 Erenköy Kız Liseliler Derneği 2018-2019 Öğretim Dönemi 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 EKL öğrencilerinden oluşmakta, müdür ve 
dernek üyeleri tavsiyeleri ile alınmaya devam etmektedir 

 Eylül 2018’de  imzaladığımız Üniversite düzeyinde verdiğimiz burslarda ilkelerimizi 
belirleyen “Toplumsal Eşitlikçi Fayda Protokolü”nü sizlerle paylaşıyoruz 

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 
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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. 

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 Üniversite öğrencisi  bursiyerlerimize yöneliktir. 
• Toplam 48 öğrencimiz için 33 mentor seçimi üyeler arasından yapılmıştır. 
• Öğrencinin branşına uygun/yakın alanlardan mentorlar eşleştirilmiştir. Lise 

öğrencilerinde böyle bir eşleme gerekmediğinden rasgele eşleme yapılmıştır 
• Mentorluk Projesi 3 Kasım 2018 tarihli Proje Tanıtımı ve Mentorluk Teknik 

Bilgilendirme toplantısıyla başlatılmıştır. 
• Bu program bursiyerlere de “Mentee Kılavuzu” eşliğinde e-posta yoluyla 

duyurulmuştur. 
• Mentorlarlar ilk değerlendirme 
toplantısı İş Mentorları Derneği 
Başkanı Nuri Murat Avcı ve 
AryaWomen Kurucusu 1982 
mezunumuz Münteha Adalı’nın 
katılımıyla 8 Aralık 2018’de 
yapılmıştır. Ara dönem toplantısı ise 
9 Şubat 2019’da gerçekleştirilmiştir. 
• Dönem kapanışı, bursiyer ve 
mentorlarımızın katılımıyla 22 

Haziran 2019’da 1974 mezunumuz, değerli üyemiz ve mentorumuz Semiha 
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Sevimsoy’un ev sahipliğinde Kadıköy Suits Otel’de gerçekleştirilen kahvaltılı 
toplantıyla yapılmıştır. Toplantıya katılanlara değerli üyemiz, fotoğraf sanatçısı 
Füsun Arabacı’nın EKL bahçesinde çektiği enfes bir fotoğraf hediye edilmiştir. 

 
OKULUMUZ TARİHİYLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 

 
 Erenköy Kız Lisesi’nin lise eğitimine başlamasının 100. Yıldönümü nedeniyle 2016 

yılında başlattığımız “100Yüze” projemizle başlayan okul tarihimizi aydınlatma 
çalışmalarımızı bu faaliyet yılında yeni bir projeyle sürdürdük: "Lise oluşunun 
102.yılında hayata yön veren 102 EKL’li  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 EKL’nin yeni mezunlarından, Galatasaray 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Büşra Nur Ünde 103. isim 
olarak sergide yer almıştır. 

   
Eylül 2018’de yıllık plan takvimine konulan ve yönetim kurulumuzu tarihsel bir 
yolculuğa çıkaran proje 5 Ocak 2019 tarihinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 
Kadıköy İlçe Kaymakamı, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Okulumuz 
Müdürünün katılımları ile açılmış ve gerek Erenköy Kız Lisesi mezunları, gerekse 
basın tarafından büyük ilgi görmüştür.  
Gazetelerde yer alan haberlerin yanı sıra TRT1 radyolarında Günebakan 
Programı’nda canlı yayına katılarak sergimiz kamuoyuna tanıtılmıştır.  
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 Okulumuzun lise oluşunun 102. yılında 102 Öncü Erenköy Kız Liseli sergimiz 
Fenerbahçe camiasında da ses getirdi. 29 Ocak 2019 tarihinde başta Fenerbahçe 
Müze Müdürü Sayın Alp Bacıoğlu ve Fenerbahçe Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı Sayın Belgin Çetin olmak üzere özel 
konuklarımızı derneğimizde ağırladık. 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle 
FB’li ilk kadın sporcuların bir araya getirileceği bir etkinlik ve sergi projesi için 
görüştük. Kendilerine takdim ettiğimiz “Genç Fidanlar Bahçesi” kitabımıza özel 
ilgi gösterdiler. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 
gerçekleştirilen "Tarihe İz Bırakan Fenerbahçe Kahramanları; Fenerbahçe'nin 
Şampiyon Kızları" buluşmasına katıldık. 

     102 Öncü Erenköy Kız Liseli arasında yer alan Seta Yağcıoğlu ve Mahiru Akdağ'ın da 
aralarında olduğu Fenerbahçe'nin 1954 yılında kurulan ilk Kadın Voleybol takımı 
oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Kendilerine plaket ve forma takdiminin 
yapıldığı onur ve duygu dolu bir gün yaşandı. 

 Derneğimizin Başkan Yardımcısı, Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elif 
Sungur, Dr. Öğretim Üyesi Hakan Aytekin ile birlikte okulumuzun 100. yıl 
çalışmaları kapsamında eş editörlüğünü üstlenerek ortaya çıkardıkları Genç 
Fidanlar Bahçesi kitabının yazım sürecini anlatan bildirileriyle 2. İşletme Tarihi 
Konferansı'na katıldılar. Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen 
konferansın dönem başkanlığını da 1986 mezunu değerli üyemiz Prof. Dr. Refika 
Bakoğlu yaptı. 

 
LİSEMİZ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKULUMUZDA DÜZENLEDİĞİMİZ ETKİNLİKLER 

 
 Derneğimiz yeni eğitim-öğretim dönemi açılışı (17 Eylül 2018), mezuniyet ve 

Cumhuriyet Bayramı törenlerinde her zamanki gibi okulumuzun yanında yer aldı. 
 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 
ikinci kez, esas yuvamızda ziyarete açılmıştır. 

 Geleneksel Mezunlar Günü’müzü, okulumuzun yeniden yapılanma projesi 
dolayısıyla yıkılacak olması bakımından 2019’da özel bir çaba ve organizasyonla 
kutladık. Binalarımızın yenilenecek olması vesilesiyle yoğun duyuru ve afiş 
çalışmalarıyla davet ettiğimiz mezunlarımız okulumuza hak ettiği vedayı coşkuyla 
yaşattı. Mezunlar Günü’nde 1000’in üzerinde mezunumuzu ağırladık. Okulumuz 
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karakterini yansıtan masa düzeni, EKL logolu özel tasarım yüzük, bileklik ve 
kolyeler, mezunlar korosu, 30-40 ve 50.yıl mezunlarımıza özel “Mezuniyet Töreni” 
ve bir mezunumuz eşliğinde nefes terapisi günün en anlamlı hatıralarından oldu. 
 

    
 Yeni teknolojik gelişmelerin gençlerimizin yakın gelecekteki kariyerlerinde en 

önemli yeri alacağı gerçeğinden hareketle EKL'li kız kardeşlerimizi teknolojinin 
gerisinde bırakmamak ve yarın teknoloji devrimiyle robotlara kaybedilecek iş 
alanlarında "yöneten" olarak yer almalarını sağlamak amacıyla EKL'de bilişim 
eğitimleri devrimini de EKLDER olarak gerçekleştirdik; Microsoft ve Habitat 
Derneği ortaklığında Geleceğini Tasarla Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara 
adımızı yazdırararak lisemizde bir dizi eğitim programı düzenledik. 

  Eğitim Programımız şöyleydi: 
• Algoritma ve Temel Kodlama Eğitimi 
• Bulut Bilişim Eğitimi  
• loT Nesnelerin İnterneti Eğitimi 

 
 Okulumuzla 2017 yılında imzaladığımız protokol gereği “Erenköy Kız Liseli 

Akademisyenler Genç Fidanlarla EKAL'de Buluşuyor” Konferansları'nı aşağıdaki 
takvimde gerçekleştirdik. 

 
Prof. Dr. Sevgi Oktay EKL 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 

EKL 1984 İşletme M.Ü. İşletme Fak. Yön.Org. Anabilim 
Dalı Başkanı, Kadın Çalışmaları Araş. ve 
Uyg. Mrk. Danışma Kurulu Üyesi, 
Girişimcilik Platformu 

13 Mart 2019 

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

Öğretim Üyesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik 
Dern. Başkan Yardımcısı 

27 Mart 2019 
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Prof. Dr. Neş’e Bilgin EKL 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 EKL 1974 Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim 
Bölümü Öğretim Üyesi 

24 Nisan 2019 

 

  

 

 EKAL Rehberlik bölümünün 9-1O Nisan'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. 
 

 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 bilgisini tüm üyelerimizle 22 Kasım 2018 tarihli bilgilendirme 
maili ile paylaşarak bu konuda bir takip Komisyonu kurulması amacıyla Mimar 
üyelerimize çağrıda bulunduk. Okulumuz adının ve ağaçlarımızın takipçisi olacağımızı 
bildirdik. 
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ÜYE ve MEZUNLARIMIZA YÖNELİK ETKİNLİKLER 
 

 Burs fonuna katkı amacıyla düzenlediğimiz geleneksel gezilerimiz ve dernek 
üyelerimizin entelektüel birikimlerine katkı sağlayacak gezi ve seminer programımız 
2018-2019 faaliyet yılında da yoğundu. 
 
 
 

 

 Mevcut üyelerimize ziyaretlerimizi sürdürdük: 
• 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 

29 Eylül 2018 C.tesi Maşukiye Gezisi Üyemizin bahçeli evinde öğle yemeği & 
çevre gezisi yapıldı 

20 Ekim 2018 C.tesi EKL'liler Cumhuriyet 
Bayramı'nı kutladı 

Validebağ Öğretmenevi'nde öğle yemeği & 
üyemiz Zişan Topakoğlu’nun mini konseri 

3 Kasım 2018 C.tesi Seminer: Her Yönüyle 
Sürdürülebilirlik 
Prof. Dr. Refika Bakoğlu 
EKL'86 

Dernek merkezinde seminer ve ardından 
cheese cake ikramımız  

24 Kasım 2018 
C.tesi  

Öğretmenler Günü Kutlaması Dernek merkezinde sürpriz etkinlik ve 
ikramlar 

7 Aralık 2018  C.tesi W. Shakespeare'in Hırçın Kız 
oyunu 

Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve 
Gazanfer Özcan Sahnesi 

22 Aralık 2018 
C.tesi 

Bursiyerler yararına yılbaşı 
kermesi & ikinci el pazarı 

Dernek merkezi 

5 Ocak 2019 C.tesi 102. Yılda EKL'den Yetişen 
102 Kadın Sergisi Açılışı 

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 

26 Ocak 2019 C.tesi Ressam Neşe 
Gümüşçüoğlu'nun (EKL'69) 
sergi açılışı 

Ful’art Sanat Evi Kızıltoprak 

9 Şubat 2019 C.tesi 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 C.tesi Şugo ile Şekeri Bırakın 
SağlıklıBir Hayata Adım Atın - 
Workshop Nilgün Öztekin 
(EKL'74) Hatice Koç (EKL' 
Banu Paşalıoğlu 

 
Erenköy Kız Liseliler Derneği 

16 -17 Mart·2019 
 

Başak Yüksel Yıldırım 
(EKL'74) ile Bütünsel 
Enerjetik Dönüşüm Atölyesi 

Erenköy Kız Liseliler Derneği  
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• 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: 
 

YENİ ÜYEMİZ MEZUNİYET YILI YENİ ÜYEMİZ MEZUNİYET YILI 

DİLEK FİGEN AKÇAR 1977 AYŞE YILMAZ 1975 

SEMA YÜCETAŞ 1997 ŞERİFE ÖZDEMİR 1970 

BİHTER GÜREL 1983 CANDAN ÇITAK 1984 

HATİCE ASLAN 1983 HÜLYA NARSAP 1986 

NUR UĞUR 1983 AYŞEM MÖRÖY 1977 

ESRA DEMİRKAZIK 1983 DİLEK TOLGA TERZİOĞLU 1961 

OYA ŞANLI 1976 ALİYE KUZEY EBUBEKİR 1971 

AYŞE ÖZ AYDİLEK 1971 FATMA SEYLA TARHAN 1963 

ZELİHA ÖZCAN 1989 ESRA YAVAŞOĞLU ÜÇÜNCÜ 1984 

REFİKA BAKOĞLU 1986 SADBERK NİLÜFER YILDIZ  

NERMİN AKA 1984 R. DİLEK ALEV  

AYŞEGÜL SATILMIŞ  1984 SEVİL ORAL TULUN  

H. SEVGİ OKTAY 1966 GÜLSÜM MISIR ÖZYURT 1986 

MELEHAT ÇERİ 1979 ÖZLEM BAYRAM 1986 

DUYGU İBRİŞİM 1989 GÜLLER TAŞ 1959 

N. TÜLİN İRGE 1974 A. GÜLHİZ ORAY 1965 

FUNDA UZ 1991 H. ZEHRA KAHRAMAN 1982 

 
 Derneğimiz 74. Kuruluş yıldönümünü, kuruluş felsefesini pekiştirerek, tüm gelirini 

burs fonuna aktardığı bir konserle kutladı. 
 A. 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 
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(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. 

Erenköy Kız Liseliler Derneği olarak 74. yılımızı ve sezonun kapanışını çok coşkulu, 
bir o kadar duygulu ve haklı bir gururla gerçekleştirmiş olduk. 
 

SON SÖZ 
 

Son söz olarak, Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Güzin Övünç’ün 2019-2020 dönem 
açılış konuşmasından bir bölümü, verdiği mesajın çok anlamlı olduğu düşüncesiyle, 
sizlerle paylaşıyoruz.  
 
“EKLDER 2018-2021 Dönemi Yönetimimizin ilk yılı olması dolayısıyla tanışıp kaynaşmak 
adına önemli bir dönemdi. Herkese teşekkür ederim. Umarım gayretlerimizle biraz daha 
fazla sayıda EKL mezununa ulaşıp kalplerine girebilmiş olalım. Dernekçiliğin anlamı 
gereği, Tüzüğümüz kapsamında yaptığımız her işte maddi kazançtan önce manevi 
kazancı öne koymamız gerekiyor. Aksi halde bir limited şirket mantığıyla bu kadar 
özverili çalışma bir arada yürütülemez...  
Dolayısıyla başarı kriterimiz, elde ettiğimiz gelirden ziyade desteğe ihtiyacı olan kız 
çocuklarının ne kadar yanında olabildik ve bunun için ne kadar mezunumuzu harekete 
geçirebildik diye bakmak olmalı. Ben bu bakış açısıyla önemli ilerleme kaydettiğimiz bir 
dönem olarak görüyorum. 
Yeni dönemde yeni katkılarla bursiyerlerimize ve lisemize daha çok dokunabilmeyi ümit 
ederim.” 
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