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DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ 
14 NĠSAN 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 

TOPLANTI TUTANAĞI 
 

 

 
DarüĢĢafaka Cemiyeti‟nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 14 Nisan 2012 Cumartesi günü saat 

10:30‟da, “DarüĢĢafaka – TĠM Show Center”, DarüĢĢafaka Cad. Maslak, Sarıyer, Ġstanbul adresinde 
yapılmıĢtır. 

 
Toplantıya, ekli hazirun cetvelinde yazılı 626 DarüĢĢafaka Cemiyeti üyesinden 421 üyenin katıldığı 

tespit edilmiĢtir (Ek.1). DarüĢĢafaka Cemiyeti’nin BaĢkanı, Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanı 

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN toplantıya bizzat katılmıĢtır. Tüzüğün, toplantı yeter sayısına 
iliĢkin 22‟nci maddesinin birinci fıkrasının gerektirdiği çoğunluk ile tüzüğün değiĢtirilmesine iliĢkin 61‟nci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen üçte iki çoğunluk sağlandığından ve gündem gereğince Cemiyet 
Tüzüğü‟nün 2‟nci maddesinde yapılacak  değiĢikliğin görüĢülecek olması nedeniyle, Tüzüğün 62‟nci 

maddesinde öngörülen üçte iki çoğunluk Ģartı ve Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanı‟nın bizzat riyaset 

eylemesi Ģartının sağlanması sonucu toplantıya baĢlanılmıĢtır. 
 

Toplantıya; Ġstanbul Valisi Sn. Hüseyin Avni MUTLU, Ġstanbul Ġl Emniyet Müdürü Sn. Hüseyin ÇAPKIN, 
Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sn. Kadir TOPBAġ‟ın yanı sıra çok sayıda yerel ve kamu görevlisi 

de konuk olarak katılmıĢtır. 
 

Gündemin görüĢülmesine geçildi. 

 
1- DarüĢĢafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM‟ın açılıĢ konuĢmasını 

takiben Divan Heyeti‟nin seçimine geçildi. 
 

Divan BaĢkanlığına Sn. Tarhan ERDEM, BaĢkan Vekilliğine Sn. Ergün BANKOĞLU, Katip Üyeliklere Sn. 

Betül ORAN AKAN ve Sn. Süleyman MORBEL, Oy Sayım Memurluklarına Sn. A. Ümit KIVMAN, Sn. 
Faruk UĞURLU ve Sn. Ahmet KAVAS‟ın aday gösterilmesine iliĢkin önerge okundu (Ek. 2). 

 
Divan Heyeti için baĢkaca bir önerge olmadığından, açık oylamayla Divan Heyeti‟nin seçimi yapıldı. 

Divan BaĢkanlığına Sn. Tarhan ERDEM, BaĢkan Vekilliğine Sn. Ergün BANKOĞLU, Katip 

Üyeliklere Sn. Betül ORAN AKAN ve Sn. Süleyman MORBEL, Oy Sayım Memurluklarına Sn. 
A. Ümit KIVMAN, Sn. Faruk UĞURLU ve Sn. Ahmet KAVAS’ın seçilmelerine oy birliği ile 

karar verildi. 
 

2- Divan BaĢkanı‟nın daveti üzerine saygı duruĢunda bulunuldu, Ġstiklal MarĢı okundu. 
 

Divan Heyeti’ne Genel Kurul tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 
 

Ġlân edilen gündem okundu, gündeme ilave edilmek istenen herhangi bir hususun olup olmadığı 
haziruna soruldu. Gündeme yeni madde eklenmesine iliĢkin herhangi bir önerge sunulmadı ve mevcut 

gündem maddeleri kesinleĢtirilerek toplantıya devam edildi. 

 
3- Gündem gereğince Cemiyet Tüzüğü‟nün, Cemiyetin amacını belirten 2‟nci maddesinde yapılacak 

değiĢikliğin görüĢülmesine geçildi. DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı 
Cemiyet Tüzüğü‟nün 2‟nci maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup 

olmadığını sordu. 
 

Söz alan Sn. Namık Kemal MERĠÇ, Sn. Davut ÖKÜTÇÜ, Sn. Cenap KORKMAZOĞLU, Sn. 

Mustafa ZÜLKADĠROĞLU, DarüĢĢafakalılar Derneği Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Necip AKBAġ 
görüĢlerini belirtti. 
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Söz alan Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM; her zaman olduğu gibi bugün de 
konuĢmasına kurucularımız Yusuf Ziya PaĢa ve arkadaĢlarını, çağdaĢ uygarlık hedefini önümüze koyan 

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaĢlarını, DarüĢĢafaka‟yı bağıĢlarıyla, hizmetleriyle 
bugünlere taĢıyanları rahmetle, minnetle anarak baĢlamak istediğini, ayrıca Halit Ziya Yılmayan 

ağabeyimize acil Ģifalar dilediğini belirtti.  

 
Bu gün DarüĢĢafaka tarihine iz düĢecek bir toplantı yapıldığını, toplantı gündem maddesinin 

DarüĢĢafaka‟da yeni bir açılımın önünü açarken BaĢkanımız ve BaĢbakanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN‟ın ülke içinde ve dıĢında sürdürdükleri yoğun mesailerinden zaman ayırıp bu açılıma 

varlıklarıyla destek olmalarının ve DarüĢĢafaka Ailesini onurlandırmalarının da DarüĢĢafaka tarihinde bir 
ilk olarak yerini alacağını, baĢta Cemiyetimizin BaĢkanı Sayın BaĢbakana ve toplantıda bulunarak 

Yönetim Kurulu‟na güvenini ve desteğini ifade eden DarüĢĢafakalılara Yönetim Kurulu adına 

Ģükranlarını sunduğunu belirtti.  
 

Son on yılda yaĢanan istikrar ortamında Türkiye ekonomisinin dostu düĢmanı kıskandıracak bir büyüme 
performansı sergilediğini, Sayın BaĢbakan‟ın Ģimdi de Türk toplumunun önüne yeni bir hedef 

koyduğunu, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız 2023 yılında Türkiye‟nin dünyanın ilk 10 

ekonomisi içine girmesinin artık hepimizin ortak ideali olduğunu, uluslararası finansmanın sınır 
tanımadığı bilgi ve iletiĢim çağında bilgiye ve finansmana ulaĢmanın artık çok kolay olduğunu, ülkeler 

arası farklılığın artık sahip olunan insan kaynaklarının gücü ile ölçülmeye baĢlandığını, insan 
kaynaklarının gücünün ise niceliği kadar  

niteliğiyle de ölçüldüğünü, iĢte bu noktada eğitimde fırsat eĢitliği ve eğitim kalitesinin öne çıktığını, 
DarüĢĢafaka‟nın kurulduğu 1863 yılından bu yana sağladığı eğitimde fırsat eĢitliği ve eğitim kalitesi ile 

ülkemizin öncü kuruluĢu olduğunu, sevginin, saygının, vefanın, dostluğun, kardeĢliğin, dayanıĢmanın 

üzerinde yükselen DarüĢĢafaka ruhu ve geleneğinin yanında çağa ayak uydurma yeteneğinin bir buçuk 
asırlık DarüĢĢafaka‟nın sürdürülebilirliğinin temelini oluĢturduğunu belirtti. 

 
KuruluĢunu takip eden yıllarda ülkenin telgrafçılarını yetiĢtiren, Cumhuriyetimizin kuruluĢ yıllarında 

öğretmen ihtiyacının karĢılanmasına yardım eden, 1955 yılında varlıklı ailelerin imtiyazında olan 

Ġngilizce eğitimini yoksul öğrencilerine sunan, 1971 yılında kapılarını kız öğrencilere açan, 1994 yılında 
daha fazla öğrenciyi okutmak için Fatih ÇarĢamba‟daki tarihi binasını terk ederek Maslak‟taki modern 

kampüsüne taĢınan DarüĢĢafaka‟nın dört yıl önce “Anadolu Açılımı”nı baĢlattığını, “Anadolu 
Açılımı”ndan sonra, daha önceki yılların aksine, son dört yılda DarüĢĢafaka‟ya giren öğrencilerin yüzde 

70‟inin Anadolu‟dan, yüzde 30‟unun Ġstanbul‟dan geldiğini ifade etti. Sayın BaĢbakanı son 

ziyaretlerinde, kız öğrencilerle ilgili olarak sorduğu soruya karĢılık kendilerine verdiği yanıtı bir kez de 
burada tekrarlamak istediğini, bu yıl alınan öğrencilerin yarısının kız yarısının erkek olduğunu, son beĢ 

yılın dördünde sınav birincilerinin kızlar olduğunu, bu yıl DarüĢĢafaka‟da dördüncü sınıftan lise son 
sınıfa kadar öğrenim gören 927 öğrencinin 65 ilden geldiğini, öğrencilerin yüzde 42‟sinin kız yüzde 

58‟inin erkek olduğunu, bu vesileyle “81 Ġlden 81 Öğrenci” projesiyle her yıl yeni alınan 81 öğrencinin 
tüm giderlerini karĢılayarak “Anadolu Açılımı”nı mümkün kılan Türkiye ĠĢ Bankası‟na, Sayın BaĢbakanın 

huzurlarında bir kez daha DarüĢĢafaka Ailesi adına Ģükranlarını sunduğunu belirtti.  

 
Türkiye‟nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediği 2023 yılına kadar DarüĢĢafaka‟dan 

yetiĢecek 1000 gencimizin topluma ve ekonomiye değer katacak donanımlar kazanmasını, toplumun 
lider kadroları arasına katılmalarını hedeflediklerini, Sayın BaĢbakanın destekleriyle geliĢtirmekte 

oldukları kampüsün yeniden yapılandırma çalıĢmalarının sonuca ulaĢması halinde Türkiye‟ye değer 

katacak DarüĢĢafakalıların sayısının katlanmıĢ olacağını ifade etti. 
 

Bugün DarüĢĢafaka‟nın çağa ayak uyduran çizgisinin yeni bir örneği ile Genel Kurul‟un karĢısında 
olduklarını, Yönetim Kurulu olarak gündeme getirdikleri Tüzük değiĢikliğinin gerekçelerini paylaĢmak 

istediğini ifade ederek; bugün DarüĢĢafaka‟ya öğrenci kabulünün üç koĢulun bulunduğunu, bunların 
babası hayatta olmamak, maddi durumu yetersiz olmak ve yetenekli olmak Ģeklinde olduğunu, 

yeteneğin kanıtının her zaman bir yarıĢma sınavı ile olduğunu, Anadolu Açılımı ile birlikte giriĢ sınavının 

bilgi tabanlı olmak yerine yeteneklerin öne çıktığı bir sınav Ģekline dönüĢtürüldüğünü, böylece eğitimde 
fırsat eĢitliğinin bilgiye eriĢmede eĢit Ģanslara sahip olmayan çocuklara götürülmesinin amaçlandığını, 
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sınavı kazananların maddi durumlarının ise Yönetim Kurulu üyeleri ile DarüĢĢafakalıların yer aldığı ev 

ziyaretleri ile yerinde görülerek ve önceden belirlenen yoksulluk kriterlerine göre değerlendirildiğini 
belirtti. 

 
DarüĢĢafaka‟nın kurulduğu yıllarda aile geçiminin baba tarafından sağlanıyor olması ve babaların uzun 

süren harplerde kaybedilmesinin yoksulluğun babasızlıkla eĢ anlamlı olarak görülmesine neden 

olduğunu, bu yüzden dönemin öncü sosyal giriĢimi olan DarüĢĢafaka‟ya giriĢi kurucularımızın baba 
kaybına bağladıklarını, bugün ise farklı bir dünyada yaĢadığımızı, Cumhuriyetimizin kazanımları ile 

kadınlarımızın ailenin geçimini sağlamakta aktif bir rol üstlendiğini, maddi açıdan anne kaybının baba 
kaybı kadar önemli olabildiğini, manevi açıdan, çocuğu sahiplenme açısından ise anne kaybının baba 

kaybından daha da önemli etkileri olabildiğini, annenin önemini maddi durum tespitini yaptıkları ev 
ziyaretlerinde gördüklerini ve yaĢadıklarını, kamuoyunda ve Anadolu‟da yaptıkları tanıtım toplantılarında 

annesizliğin neden kabul koĢullarında bulunmadığının sıkça sorgulanır olduğunu, bu düĢüncelerin 

etkisiyle getirdikleri Tüzük değiĢikliğiyle babası hayatta bulunmayan çocukların yanında annesi hayatta 
olmayan çocukların da DarüĢĢafaka‟ya kabul edilmesinin yolunun açılmakta olduğunu belirtti. 

 
DarüĢĢafaka‟nın, Osmanlı‟nın ilerici düĢünceye sahip genç aydınları tarafından o günün koĢullarına göre 

kurulduğunu, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Cumhuriyetin kuruluĢ ilkelerine uyum sağladığını ve eğitim 

dünyasının öncü rolünü sürdürdüğünü, bugün DarüĢĢafaka‟ya düĢenin, Türkiye Cumhuriyetinin 
Anayasasının vatandaĢlar arasında eĢitliği gözeten ilkelerine ve milli eğitimi düzenleyen temel 

kanunlara uyum sağlamak olduğunu ve bu sebeple DarüĢĢafaka‟ya kabul koĢullarında yer alan “Türk-
Ġslam koĢulunu” “Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı” olarak değiĢtirmeyi önerdiklerini belirtti. 

 
Tüzük değiĢikliğinde DarüĢĢafaka‟da öğrenim gören öğrencilere kazandırmayı hedefledikleri nitelikleri 

ve değerleri belirlediklerini, belirtilen niteliklerin ve değerlerin bugüne kadar DarüĢĢafaka‟da zaten var 

olan değerler olduğunu, ancak DarüĢĢafaka farklılığının ortaya konulması bakımından bu niteliklerin ve 
değerlerin amaç maddesinde ifade edilmesini önemli ve yararlı gördüklerini belirtti. Ayrıca, Tüzüğün 

ikinci maddesinde yapılan değiĢiklikle bu maddenin tasfiyeyi düzenleyen 62‟inci maddeyle bağlantısının 
kaldırılacağını açıkladı.  

 

Genel Kurul‟un huzuruna getirdikleri Tüzük değiĢikliğinin katılımcı bir anlayıĢla yürütülen beĢ yıllık bir 
çalıĢmanın ürünü olduğunu, Tüzük değiĢikliğini Genel Kurul huzuruna getirmeden DarüĢĢafaka‟nın 

paydaĢları içinde yer alan mezunların, bağıĢçılarımızın ve akademik kadronun görüĢlerini aldıklarını, 
kamuoyundan gelen talepleri değerlendirdiklerini, Yüksek DanıĢma Kurulu‟nun görüĢlerini aldıklarını, 

iletiĢim danıĢmanlarının görüĢlerinden yararlandıklarını ve Yönetim Kurulu olarak önerileriyle kurucu 

iradenin ruhuna da uygun Ģekilde DarüĢĢafaka‟nın çağdaĢ yürüyüĢünü sürdürmesini sağlayacak yeni bir 
adım attıklarına inandıklarını belirtti.  

 
Son yasa değiĢikliği ile Milli Eğitim‟de yapılan değiĢikliklere uyum sağlamak için ortaokulumuzu yeniden 

açacaklarını, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında dördüncü sınıf yerine, beĢinci sınıfa öğrenci alma 
hazırlığına baĢladıklarını, Tüzük değiĢikliği kabul edilirse annesi hayatta olmayan çocuklarımıza da 

2013-2014 eğitim ve öğretim yılında DarüĢĢafaka‟nın kapılarını açacaklarını, 150. yılımıza girerken 

“Büyüyen DarüĢĢafaka”nın ilk adımını bugün atmak istediklerini belirterek, kararın Genel Kurul‟a ait 
olduğu ifadesiyle konuĢmasını tamamladı. 

 
Söz alan DarüĢĢafaka Cemiyeti BaĢkanı, Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanı Sn. Recep Tayyip 

ERDOĞAN; 1863'te DarüĢĢafaka'yı kuran Yusuf Ziya PaĢa ve arkadaĢlarını rahmetle ve minnetle yad 

ettiğini, 150 yıllık süre boyunca, bu köklü kuruluĢta yöneticilik yapmıĢ, öğretmenlik, bakıcılık yapmıĢ, 
babasını yitirmiĢ evlatlara kol kanat germiĢ tüm çalıĢanlara milletçe bir kez daha Ģükranlarını ilettiğini, 

1,5 asırlık süre içinde ve bugün yardımlarıyla, katkılarıyla, destekleriyle DarüĢĢafaka'yı ayakta tutmuĢ, 
büyütmüĢ tüm hayırseverlere de teĢekkür ettiğini belirtti. 

 
Bugün, DarüĢĢafaka Cemiyeti'nin tüzüğünde gerçekten tarihi nitelikte bir değiĢiklik gerçekleĢtirildiğini, 

Tüzükte yapılacak değiĢiklikle, bugünden itibaren, DarüĢĢafaka Eğitim Kurumları‟nın artık sadece 

babasını kaybetmiĢ vatan evlatlarına değil; babası veya annesinden her ikisini veya herhangi birini 
kaybetmiĢ çocuklarımıza da kapılarını açacağını, yine yapılacak değiĢiklikle, Tüzüğün 2'nci 
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maddesindeki Türk ve Ġslam olma Ģartını, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı” olarak değiĢtirerek 

Cemiyetin kapsama alanının geniĢletildiğini, ayrıca, yine 2'nci maddedeki değiĢiklikle DarüĢĢafaka 
Eğitim Kurumları'nın vizyon ve misyonunun da çağın gereklerine uygun bir düzeye yükseltildiğini, 

gerçekleĢecek bu tüzük değiĢikliğinin Ģimdiden hayırlı olmasını dilediğini, Türkiye Cumhuriyeti 
BaĢbakanı olarak, Cemiyetin baĢkanı sıfatıyla, böyle tarihi nitelikte bir değiĢikliğe Ģahitlik ediyor 

olmaktan büyük gurur ve heyecan duyduğunu da burada ifade etmek istediğini belirtti. 

 
DarüĢĢafaka'nın kurumsal anlamda, Türkiye'de alanında bir çığır açmıĢ, bu alandaki tüm faaliyetlere 

öncülük etmiĢ, örnek teĢkil etmiĢ bir kuruluĢ olduğunu; bizim, toplum olarak, millet olarak, yüzyılların, 
hatta bin yılların içinden süzülerek gelmiĢ dayanıĢma kültürümüzün, 1863 yılında DarüĢĢafaka'da 

kurumsal bir kimliğe büründüğünü; Türkiye'de yetimlerin, öksüzlerin, yoksulların ve yolda kalmıĢların 
elinden tutmak isteyen her oluĢumun, her kuruluĢun, kendisine DarüĢĢafaka'yı, DarüĢĢafaka'nın 

tecrübesini örnek ve model aldığını; iĢte bu nedenle DarüĢĢafaka‟nın, hem bu ülkenin, hem de bu 

milletin göz bebeği bir kuruluĢ olduğunu belirtti.  
 

Toplumsal dayanıĢmada bu kadar önemli bir yer edinen DarüĢĢafaka'nın, toplumsal değiĢimde de aynı 
derecede sorumluluk üstlenmek durumunda olduğunu; 1971 yılında DarüĢĢafaka‟nın, sadece yetim 

erkekleri değil, yetim kızları da çatısı altına kabul ederek, toplumdaki değiĢime, dünyadaki geliĢmelere 

paralel bir düzenlemeyi gerçekleĢtirdiğini; ancak sadece yetimlerin, sadece Türk ve Ġslam olanların 
kabulü gibi, DarüĢĢafaka'nın özüne, ruhuna, misyonuna paralel düĢmeyen bir durumun var olduğunu; 

elbette kurulduğu yıllarda, sadece yetimlerin, sadece Türk ve Ġslam olanların kabulünün bir ihtiyaç 
olduğunu; zira, ordumuzun onlarca cephede mücadele ettiğini, vatan savunmasında yüz binlerce 

Mehmetçiğimizin Ģehit düĢtüğünü, hemen her gün, Anadolu'nun yoksul köylerine mektuplar ulaĢtığını, 
hemen her gün çocukların yetim kaldıklarını öğrendiklerini; 150 yıl önce tamamen bir gereklilikten, bir 

ihtiyaçtan hasıl olan, esasen, hedef kitleyi mümkün olduğunca daraltarak, kaliteli hizmet vermeyi 

sağlayan Ģartların, bugün artık geride kalmıĢ durumda olduğunu; bugün imkanlarımızın arttığını, 
ekonomimizin büyüdüğünü, sosyal politikalarımızın tarihte hiçbir dönemde görülmemiĢ ölçüde 

yaygınlaĢtığını; bugün devlet olarak, hedef kitleyi daraltmanın değil, mümkün olduğunca 
geniĢletmenin, 81 vilayete, 780 bin kilometrekare üzerindeki her ihtiyaç sahibine ulaĢmanın mücadelesi 

ve gayreti içinde olduğunu belirtti. Sadece son 9 yılda, Türkiye genelinde, vatandaĢlara ulaĢtırdıkları 

toplam sosyal yardım miktarının yaklaĢık 16 milyar lira olduğunu; zengin fakir demeden, tüm 
öğrencilere ders kitaplarını ücretsiz dağıttıklarını, Ģartlı nakit transferiyle, ihtiyaç sahibi öğrenci 

ailelerine nakit yardım ulaĢtırdıklarını; sağlık yardımlarıyla, özürlü ihtiyaç yardımlarıyla, gıda, yakacak, 
barınma yardımlarıyla, sosyal hizmet projeleriyle ihtiyaç sahibini bulduklarını, devlet olarak elinden 

tutuklarını; vatandaĢ arasında hiçbir ayrıma gitmediklerini, kendileri için ölçünün ihtiyaç sahibi 

olduğunu ifade etti.  
 

Bugünün dünyasında, bugünün Türkiye'sinde, yetim ve öksüz ayrımının artık kabul edilemez olduğunu; 
annesini kaybeden öksüz çocuğun, babasını kaybeden yetim çocukla aynı yerde durabildiğini ve 

ihtiyaçlar noktasında aynı kaderi paylaĢabildiğini, iĢte bu nedenle, artık DarüĢĢafaka'da, yetim ve öksüz 
diye bir ayrımın yapılmasının uygun olmadığının düĢündüğünü ve tüzükten bu ayrımın kaldırılacağını; 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlığı üst kimliğinde buluĢmuĢ herkesin, hem devletin, hem de devlet 

kurumlarının karĢısında her yönüyle eĢit olduğunu; özellikle, çocuklar arasında din ve etnik köken 
bakımından bir ayrıma gidilmesine müsaade edemeyeceklerini; Tüzükten, artık bunun çıkartılarak, 

DarüĢĢafaka'nın özüne ve ruhuna yaraĢır bir vizyona kavuĢturulacağını belirtti.  
 

Çocukların bizim istikbalimiz, çocukların bizim umudumuz olduğunu; çocukların eğitimlerini, sağlıklarını, 

istihdamlarını ve güvenliklerini düĢündükleri kadar, onların sıcak, Ģefkatli ve bütün bunlarla beraber 
çağın en ileri seviyelerini yakalayabilecek bir eğitim ve öğretim anlayıĢını onlara sağlamanın bilinci 

içerisinde olduklarını, bu hassasiyeti gözetmenin herkesin ortak görevi olduğunu belirtti. 
 

Bu yaĢında çocuk sahibi, torun sahibi olduğu halde yüreğinin derinliklerinde hala öksüzlüğün ve 
yetimliğin sızısını taĢıdığını; bu sızının masum çocukların küçük yüreğinde ne büyük bir yük olduğunu 

hissedebildiğini, bu sızıyı anlayabildiğini; bu akĢam da Hazreti Peygamberimizin Kutlu Doğum Haftası 

etkinliklerine katılacağını, arkasından yürüdüğü Peygamberi yetim ve öksüz olan bir dinin, bir ümmetin 
mensupları olduğumuzu, yetimlerine, öksüzlerine sahip çıkmayan bir toplumun çürüyen bir toplum 
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olduğunu; yetimlerine, öksüzlerine, kimsesizlerine kol kanat germeyen bir devletin vazifesini yerine 

getirmeyen bir devlet olduğunu, yetimlerimize, öksüzlerimize sahip çıkmaya devam edileceğini; onların 
anne, baba hasretini bir nebze olsun ortadan kaldırabilmek için elimizden ne geliyorsa bunu yapmak 

durumunda olduğumuzu belirtti. 
 

Kimsesizlere sahip çıkma noktasında DarüĢĢafaka'nın, ülkenin ve milletin gurur duyduğu bir kuruluĢ 

olduğunu; DarüĢĢafaka'yı, bu ülkenin medarı iftiharı olarak, bir iyilik, bir sevgi ve Ģefkat timsali olarak 
yaĢatmaya, büyütmeye aynı Ģekilde devam edeceklerini ifade etti.  

 
Artık DarüĢĢafaka'nın üniversitesini de kurmak suretiyle kurumsal yapıyı tamamlamak durumunda 

olduğunu; DarüĢĢafaka‟nın bunu tamamlamak suretiyle 150 yıl önce atılmıĢ adımı bugün artık 
taçlandıracağını ve böylece DarüĢĢafaka'ya girenin, DarüĢĢafaka Üniversitesi'ni de bitirmiĢ olarak 

mezun olmasının ona çok daha farklı bir öz güven, farklı bir güç katacağını belirtti. 

 
Ayrıca yaptıkları bir çalıĢmanın da zaten bilindiğini; bu bölgede, bu arazi üzerinde yapılan bir çalıĢmayla 

gerek Belediyenin, gerek Çevre ve Sağlık Bakanlıklarıyla birlikte, burada bizim vakıf ruhumuzda varolan 
bir “sabit akar” noktasındaki böyle bir temin çalıĢmasının da yapılmakta olduğunu; bu çalıĢmanın da 

nihayete ermesiyle birlikte çok ciddi bir akarın sağlanmasının DarüĢĢafaka'nın geleceğini de teminat 

altına alması bakımından isabetli olacağına inandığını; geçenlerde de söylediği üzere, fanilerle buraları 
ayakta tutmaktan çok, ilkelerle, kurumsallaĢtırarak ayakta tutmanın çok daha isabetli, çok daha sağlam 

olacağını; mevcut Ģu andaki yönetimin de en baĢarılı giriĢiminin, en baĢarılı adımının bu olacağına 
inandığını belirterek, DarüĢĢafaka Cemiyeti BaĢkanı ve Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanı olarak Cemiyet 

Tüzüğü‟nün, Cemiyetin amacını düzenleyen 2‟nci maddesinde yapılacak değiĢiklikleri kabul ve tasdik 
ettiğini belirtti. 

 

Söz alan Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM; DarüĢĢafaka Cemiyeti BaĢkanı, Türkiye 
Cumhuriyeti BaĢbakanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN‟ın üniversite açılması yönündeki talebi üzerine 

mesajı aldıklarını ve bu konuda çalıĢmalara baĢlayacaklarını belirtti. Daha sonra, Yönetim Kurulu 
BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM, DarüĢĢafaka Cemiyeti BaĢkanı, Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanı Sn. 

Recep Tayyip ERDOĞAN‟a bir plaket vererek teĢekkürlerini sundu. 

 
KonuĢmaların tamamlanmasını müteakiben Cemiyet Tüzüğü‟nün 2„nci maddesindeki değiĢiklik önerisi 

oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 2’nci maddesinin;  
 

“Madde 2 - Derneğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı, babası ve/veya annesi 
hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocukları, eğitimde fırsat 
eĢitliğini sağlayarak yurt içinde ve dıĢında çağdaĢ eğitim esaslarına göre okutmak, 
yaĢam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiĢ, özgüvenli, ülkesine ve topluma 
karĢı görev ve sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiĢtirmektir.” 

 
Ģeklinde değiĢtirilmesine; 1 çekimser oya ve oylamada oyunu beyan etmeyen 7 üyeye karĢılık 413 

kabul oyuyla ve ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların üçte ikisini aĢan nitelikli 

oy çokluğu ile karar verildi.  
 

4- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. 
 

Söz alan Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM; Genel Kurul‟da Tüzük değiĢikliğinin 

kabul edilmesi nedeniyle teĢekkürlerini sunduğunu; bu değiĢikliklerin büyüyen DarüĢĢafaka‟nın ilk adımı 
olduğunu, Genel Kurul Toplantısına bizzat gelen ve değiĢikliklere onay veren DarüĢĢafaka Cemiyeti 

BaĢkanı, Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN‟a teĢekkürlerini sunduğunu, 5 yıl 
öncesinde de böyle yüksek bir katılımlı Genel Kurul toplantısı gerçekleĢtirerek yönetime geldiklerini, 

DarüĢĢafaka‟yı ileriye taĢımak için var güçleriyle çalıĢtıklarını ve çalıĢmaya devan edeceklerini, Cemiyet 
üyelerinin kendilerini hep desteklediklerini ve her zaman arkalarında olduğunu belirterek teĢekkürlerini 

sunduğunu belirtti. 
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Toplantı, gündem görüĢmelerinin tamamlanması nedeniyle Divan BaĢkanı tarafından saat 12:00‟de 

kapatıldı. 14.04.2012 
 

 
 

 

Divan BaĢkanı BaĢkan Vekili Katip Üye Katip Üye 
Tarhan ERDEM Ergün BANKOĞLU Betül ORAN AKAN Süleyman MORBEL 

 


