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Bakanımız Kaya 
Bayramda sakinlerimizi 
yalnız bırakmadı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya, 
Darülaceze Başkanlığı’na gelerek Başkanımız Hamza Cebeci’nin 
refakatinde sakinlerimiz ve personelimizle bayramlaştı.

DARÜLACEZE SAKİNLERİ YAZLIK 
SİNEMA GECESİNDE YEŞİLÇAM 
OYUNCULARIYLA BULUŞTU
Programdaki konuşmasında, “Çok değerli dostlarımız, sinemacılarımız, 
sanatçılarımızla birlikte olmak büyük mutluluk kaynağıdır.” diyen 
Başkanımız Hamza Cebeci, “Biz başka ülkelerden örnek almayalım. 
Başka ülkeler gelsin bizden örnek alsınlar. Çünkü bizim kadim 
medeniyetimiz, geleneğimiz, örfümüz, inancımız buna müsait. 
Dünyaya örnek olmaya müsait.” dedi.

Kuveytli İş Adamı Mohammed Al Qhatani sahibi olduğu Salwaspor 
kulübü sporcuları ile Kurumumuza bayram ziyaretinde bulundu.

Devlet Korumasında 
Bir Ömür

Henüz bebekken sokağa 
bırakılan, 6 yaşına kadar 
çocuk yuvasında, 18 
yaşına kadar da yetiştirme 
yurdunda kalan Ayşe Yücel 
(54), hayatını 36 yıldır 
Darülaceze’de sürdürüyor.

Darülaceze Yönetim 
Personelimiz Uzman Bülent 
Durgun hizmet yılının dolması 
itibariyle emekli olarak yeni bir 
yaşama adım attı.

Uzmanımız 
Bülent Durgun 
emekli oldu

Darülaceze 
bayramda yine 
ziyaretçileriyle dolup 
taştı

Bayram namazının ardından 
geleneksel hale gelen 
kahvaltıda devlet koruması 
altında olan çocuklarımızla 
sakinlerimiz biraraya geldi. 

Dr. Nilgün Ertugay 
ve Rukiye Karaköse 
ziyaretçimizdi

İstanbul Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı Faik 
Yılmaz kurumumuza 
ziyarette bulundu

İstanbul İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Kemal 
Memişoğlu kurumumuza 
ziyarette bulundu

Başkanımız Hamza Cebeci, 
Kemal Memişoğlu’nu İdare 
Meclis Üyemiz Namık 
Ayhan ve Başhekimimiz 
Ufuk Yurtsever ile birlikte 
makamında ağırladı.
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Bakanımız Kaya 
Bayramda sakinlerimizi 
yalnız bırakmadı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya, Darülaceze Başkanlığı’na gelerek 
Başkanımız Hamza Cebeci’nin refakatinde sakinlerimiz ve personelimizle bayramlaştı.

Bakanımız Kaya, Kasımpaşa 
Çocuk Evleri Sitesi ve Edirnekapı 
Şehitliği’nin ardından Kurumumuzu 
ziyaret etti.
Bakanımızın bayramlaşma 
programına; Başkanımız Hamza 
Cebeci ile birlikte, İdare Meclis 
Üyemiz; Fuat Kulaçoğlu, İstanbul 
Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürü Selim Çelenk ve Başkan 
Yardımcılarımız refakat etti.
Ziyarette sakinlerimizle sohbet edip 
tek tek ilgilenen Bakanımız Fatma 
Betül Sayan Kaya, “Darülaceze’ de 
büyüklerimizin ellerini öpüyoruz. 
Onlarla bayramlaşıyoruz. 
Evlatlarımız da onlarla 
bayramlaşınca çok mutlu oldular. 
Hem büyüklerimizi sevindiriyoruz, 
hem evlatlarımıza büyüklerimizin 
bu ülke için ne kadar büyük emek 
sarf ettiğini de burada anlatıyoruz. 

Bayramlar bizim için sosyal 
dayanışmanın, yardımlaşmanın en 
üst düzeyde yaşandığı günlerdir. 
Biz de Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı olarak bayramları 
Darülaceze’deki sakinlerimizle, 
çocuklarımızla, çocuk evlerinde 
geçiriyoruz. Huzur evlerini 
ziyaret ediyoruz. Yaşlılarımızın, 
büyüklerimizin ellerini öpüyoruz. 
Onları sevindiriyoruz. Hem 
çocuklarımızı hem büyüklerimizi 
sevindirmek bizim için bayramlarda 
en güzel mutluluktur. Ben buradan 
tüm milletimizin, İslam aleminin 
bayramını kutluyorum.” dedi.
Başkanımız Hamza Cebeci 
de gün boyu hem misafirleri 
ağırlayıp hem de sakinlerimiz ile 
tek tek bayramlaşarak daha nice 
bayramlara hep birlikte ulaşmayı 
temenni etti.
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Darülaceze İyilik Postası
Gazetesi

Darülaceze Başkanlığı Adına 
Sahibi Başkan 

Hamza CEBECİ
Yüksek Mimar

Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet MALATYALI

Yazı İşleri Sorumlusu
Nevzat ÖZKAYA

Kurumsal İletişim
Burak AFŞAR

Arşiv fotoğraf
Ali BAKÇA

Adres
Darülaceze Cad. No. 51 Okmeydanı-Şişli /İSTANBUL

Tel: 0212 210 1895 Fax: 0212 210 1896
gazete@darülaceze.gov.tr / www.darülaceze.gov.tr

Yerel Süreli Yayın

Yayın Danışmanları
İlhan UĞUR

Emrullah BÜYÜKASLAN
Selda TAŞ

Hukuk Danışmanı
Hasan ŞAHİN

Tasarım
Darülaceze Başkanlığı

Basın Ofisi
Baskı

Akademi Ajans Matbaa

Başkanımız Yüksek 
Mimar Hamza Cebeci, 
Mohammed Al 
Qhatani ve sporcuları 
makamında ağırlayarak 
Kurumumuz hakkında 
bilgi aktardı.
Makam ziyaretinin 
ardından Mohammed 

Al Qhatani kurban 
görevini yerine 
getirerek, kurumumuza 
kurban bağışı yaptı.
Sakinlerimizle 
de bayramlaşan 
Mohammed Al Qhatani 
onlarla sohbet ederek, 
hediyeler takdim etti.

Kuveytli İş Adamı Mohammed Al Qhatani sahibi 
olduğu Salwaspor Kulübü’nün sporcuları ile 
Kurumumuza bayram ziyaretinde bulundu

Başkanımız Hamza Cebeci, Gençlik 
Kolları üyelerini makamında ağırladı. 
Başkanımız, Kurumumuz hakkında kısa 
bir bilgilendirmede bulundu. Ailenin 
önemine vurgu yapan Cebeci “Kur’an-ı 
Kerim’in ayrı ayrı yedi yerinde ana-
babaya iyi davranılması, hürmet, hizmet 
ve itaat edilmesi; Allah-u Teâlâ’ya itaatten 
sonra ana-babaya itaat etmenin farz 
olduğu beyan buyurulmaktadır.’’ dedi. 
Gençlerle tek tek tanışan Başkanımız 
misafirlerimize ikramda bulundu. Ak 
Parti Şişli Gençlik Kadın Kolları üyeleri 
makam ziyaretinin ardından sakinlerimiz 
ile bayramlaşarak sohbet etti.

Ak Parti Şişli Gençlik Kolları 
                     sakinlerimizle bayramlaştı

Ak Parti Şişli Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kertişçi, Kadın Kolları Başkan Vekili Hilal Azak ve 
başkan yardımcıları ile üyeler bayram vesilesiyle Kurumumuza ziyarette bulundu.
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Cuma Namazı 
Kurumumuz 
içerisinde bulunan 
Darülaceze Camii’nde 
kılındıktan sonra, Sayın 
Kemal Memişoğlu, 
Başkanımızın refakatiyle 
Rehabilitasyon 
atölyelerini gezerek 
yapılan çalışmaları 
inceledi ve 
sakinlerimizle sohbet 
etti. Ziyareti sırasında 
kurumumuzun diğer 

birimlerini ve yenilenen 
bahçe düzenlemelerini 
de inceleyen Memişoğlu, 
yapılabilecek ortak 
projeler konusunda da 
yöneticilerimizle fikir 
alışverişinde bulundu. 
Başkanımız Yüksek 
Mimar Hamza Cebeci, İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Kemal Memişoğlu’na 
ziyaretleri için teşekkür 
etti.

Dr. Nilgün Ertugay ve Rukiye Karaköse 
Başkanımız Hamza Cebeci’yi 
makamında ziyaret etti

Misafirlerimiz hem 
mesleki hem de manevi 
olarak Darülaceze’ye 
ellerinden gelen her türlü 
desteği vereceklerini ve 
Darülaceze’yi ziyaret 
etmekten büyük 
memnuniyet duyduklarını 
belirterek, Başkanımız 
Hamza Cebeci’ye de 
misafirperverliğinden 
dolayı teşekkür etti. 
Dermotolog Nilgün 
Ertugay MÜSİAD üyesi 
olarak çeşitli sosyal 
faaliyetlerde bulunmakta, 
Yeryüzü Doktorları, 
KASAD-D ve çeşitli 
STK’lar da üyelik ve 

çalışmalarına devam 
etmektedir. Yurtdışında 
Anti-Aging(Yaşlanmanın 
sağlıklı hale getirilmesi) 
eğitim ve uygulamaları 
alanında çalışmalar 
yapan Ertugay, alanı ile 
ilgili çeşitli uygulamalara 
öncülük etmiştir. Uzman 
Klinik Psikolog, Öğretim 
Görevlisi, Psikoterapist, 
Aile Danışmanı, Yazar 
Rukiye Karaköse de çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarında 
ve kamu kurumlarında 
psikoloji, eğitim ve iletişim 
alanlarında seminerler 
vermektedir.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal 
Memişoğlu kurumumuza ziyarette bulundu
Başkanımız Hamza Cebeci, Kemal Memişoğlu’nu İdare Meclis Üyemiz Namık Ayhan ve 
Başhekimimiz Ufuk Yurtsever ile birlikte makamında ağırladı.
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Darülaceze Sakinleri Yazlık 
Sinema Gecesinde Yeşilçam 
Oyuncularıyla buluştu
Darülaceze bahçesinde gerçekleşen Yeşilçam Yazlık Sinema Geceleri yoğun bir katılımla final yaptı.

Yeşilçam Yazlık Sinema Geceleri 
sezon finalindeki konuşmasında 
“Çok değerli dostlarımız, 
sinemacılarımız, sanatçılarımızla 
birlikte olmak büyük mutluluk 
kaynağıdır” diyen Başkanımız 
Hamza Cebeci, “Gönlümüz 
istiyor ki bu tip müesseselere hiç 
ihtiyaç olmasın. İhtiyaç olduğu 
zaman da, en mükemmeli, en iyisi 
bizim ülkemizde olsun. Biz başka 
ülkelerden örnek almayalım. Başka 
ülkeler gelsin bizden örnek alsınlar. 
Çünkü bizim kadim medeniyetimiz, 
geleneğimiz, örfümüz, inancımız 
buna müsait. Dünyaya örnek 
olmaya müsait.” dedi.
Başkanımız Cebeci konuşmasının 
devamında şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Bakanım söyledi. Dünyanın 
herhangi  bir yerinde üç semavi 
dinin aynı yerleşkede olduğu 
bir mekan var mı, bilmiyorum. 
Osmanlı’nın zayıfladığı bir 
dönemde görüyoruz ki, bizim 
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medeniyetimizin hoşgörüsü, insan 
merkezli, hizmet anlayışıyla bu 
müessese kurulmuş. İnşallah yeni 
yapacağımız Darülaceze Sosyal 
Hizmet Şehrimiz dünyada bir 
numara olacak. Bu projelerin 
başlangıcını ve bitiş tarihini 
Cumhurbaşkanımız burayı ziyaret 
ettiğinde verecektir. Darülaceze’nin 
122 yıllık tarihinde ilk kez Büyük 
Millet Meclisi Başkanı sıfatı ile Sayın 
İsmail Kahraman burayı ziyaret 
etti. Anısına bir köşe oluşturacağız. 
1930’da Gazi Mustafa Kemal Paşa, 
1969’da Cevdet Sunay ziyaret etmiş. 
Ben hepinize vaktiniz olduğunda 
buraya gelmeyi ve detaylıca 
dinlemeyi, bilgi almayı tavsiye 
ediyorum.”
Başkanımız Hamza Cebeci, 
“Darülaceze’lik olmadan 
Darülaceze’ye gelin” çağrısıyla 
konuşmasını sonlandırdı.
Avrupa Birliği Eski Bakanımız 
Başmüzakereci Egemen Bağış da, 
kendini Darülaceze ailesinin bir 
mensubu olarak kabul ettiğini, on 
üç yıldır eşiyle, çocuklarıyla beraber 
burada Darülaceze sakinleriyle 
birlikte olduklarını söyledi. 
Bağış; “Her geldiğimde hatırladığım, 
bu akşam da hatırlatmak istediğim 
şudur. Ecdadımızla ne kadar 
övünsek azdır. Osmanlının 
en zor günlerinde nur içinde 
yatsın Abdülhamid Han bütün 
imkanları zorlayıp böyle bir 

müessese inşa ettirmiş. Ettirirken 
de bütün insanlığın rahatlıkla 
ihtiyaç giderebilmesi, gelip 
kalabilmesi için cami yaptırırken 
kilise ve havra da yaptırmış. 
Başka ülkelerde Hitler gibi 
Mussolini gibi hastalıklı zihinlerin 
yeşermesine sebep olan ortamlar 
yaşanırken bizim ecdadımız da 
hoşgörünün yaşanması için böyle 
müesseseler inşa etmiş. Allah 
razı olsun Hamza Başkanımızdan 
ve çalışma arkadaşlarından. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın büyük desteğiyle 
bu müesseseler güçlenerek, 
büyüyerek kat kat artıyor. Artık 
Darülaceze çok daha büyük projeler 
yaparak, üniversiteler kurarak çok 
daha büyük ihtiyaç sahiplerine 
hizmet verecek mekanlar inşa 
ederek dünyaya örnek olmaya 
devam ediyor. Bizler de böyle 
bir ortamda sizlerle birlikte 
olmaktan onur duyuyoruz.” diyerek 
konuşmasını tamamladı.
“Akşamın bu güzel vaktinde sizlerle 
bulunmanın huzuru içerisindeyim” 
diyerek katılımcılara seslenen 
Edirne eski valisi Dursun Ali 
Şahin de: “Darülaceze’nin değerli 
Başkanı Hamza Bey’i huzurlarınızda 
kutluyorum. Böyle güzel bir 
gecede bizi bir araya getirdi, bizi 
buluşturdu. Darülaceze’nin o güzel 
insanlarıyla bir araya getirmeyi 
kendisine şiar edindi. Darülaceze’ye 
hizmet etmeyi kendisine dert 
edindi. Böyle bir kişinin bu 
kurumun yönetiminde olması 
bizleri mutlu ediyor.” ifadesini 
kullandı.
Programa katılan misafirlerimizden 
Hababam Sınıfı oyuncusu Tuncay 
Akça, “Hepinize en derin sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum. Burada 
olmaktan büyük bir mutluluk 

duyuyorum. Hayatımda yapmak 
istediğim bir projem vardı. 
Çocuklara bunları anlatmak 
istemiştim. “Haydi gençler bir gün 
yaşlanacaksınız” diye bir projem 
var. Bunu da sizlerle birlikte 
gerçekleştirmekten büyük mutluluk 
duyacağım. Bugün burada olmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyorum.” 
dedi.
Ahmet Arıman ile Teoman Ayık da 
böyle bir programda Darülaceze 
sakinleri ile birlikte olmaktan mutlu 
olduklarını ifade ettiler.
Sinema Sanatçısı Nuri Alço ise, 
“Gerçekten böyle bir ortamda olmak 
çok güzel. Tüm insanların böyle bir 
yere gelmeleri, görmeleri, gezmeleri, 
gelip buradan ibret almaları 
gerekiyor. Yarın ne olacağımız belli 
değil. Düşmez kalkmaz bir Allah. 
Hepimizin sonunda geleceği bir 
yer burası. Böyle kuruluşlara sahip 
çıkılmalı ve buradaki insanların 
aralarında olunmalı.” dedi.
Yeşilçam Sinemasının unutulmaz 
sesi Belkıs Özener de kısa bir 
konuşma yaptı.  Özener, “Efendim 
nasıl söyleyeyim. Sayın Bakanım, 
Sayın Başkanım, Sayın Valim çok 
sürpriz oldu bana bugün. Hepinize 

hürmetler ederim. Çok değerli 
konuklar, değerli kardeşlerim. 
Hepinizle birlikte ihtiyarlıyorum. 
Size uzun yıllar Türk Sinemasından 
seslendim. Sesimi biliyordunuz 
ama beni tanımıyordunuz. Şimdi 
karşınızdayım. Kırk sene sustum. 
Bu ses benim demedim. Şimdi 
artık, manavlarda, kasaplarda, her 
yerde televizyon var, sesimi duyunca 
çakılıp kalıyorum. İyi ki çıktım. 
Ben yaşarken gördüm hiç olmazsa. 
Yaşamasaydım, göç etseydim 
göremezdim. İyiki yaşadım sizlerle 
beraberim. Sağolun var olun, 
hepinizi kucaklıyorum.” diyerek 
duygularını paylaştı
Dizi çekimleri arasında programa 
dahil olduğunu söyleyen TOBAV 
Kurucusu ve oyuncu Tamer Levent 
ise 122 yıllık Darülaceze’nin 
geriatri konusunda, yaşlı bakım 
konusunda örnek alınması gereken 
ve de bu anlamda öncü bir kurum 
olduğunu söyledi. “Yapılan 
etkinliklerin de bir tür “sanata 
evet” olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü yaşamın bütününün sanat 
olduğu iddiasındayım. Dolayısıyla 
sevgili Başkana çok teşekkür 
ediyorum, bu duyguları bize 
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kattığınız için. Değerli konukların 
yaz sinemasından çok mutlu 
olduklarını görüyorum. Sizlerin 
mutlu olduğunu görmek bizleri de 
sevindiriyor.” dedi.
Sunucu Fulin Arıkan Aksu da 
duygularını şöyle ifade etti: “Yapmış 
olduğum televizyon programı 
sayesinde Darülaceze ailesiyle 
tanıştım. Daha sonra ziyarete 
geldiğimde değerli Darülaceze 
Başkanı Hamza Cebeci Bey bizi 
ağırladı, kurumu gezdirdi. O sayede 
güzel işler yapıldığını görme imkanı 
buldum. Burada bulunmaktan o 
zaman da çok mutluydum, şimdi 
de çok mutluyum. Darülaceze’nin 
hatırlanmasında, gündeme 
gelmesinde bizim programımızın 
ufacık bir katkısı olmuşsa, bu 
çorbada ufacık bir tuzumuz 

olduysa ne mutlu bize. Biz buna 
her zaman hazırız. Buradan değerli 
Başkanıma bir kez daha bunu 
hatırlatmak isterim. O sözü vermek 
isterim. TRT olarak bu Kurum 
için yapabileceğimiz herşeyde 
varız. Hepinize teşekkür ediyorum, 
saygılar sunuyorum.” dedi.
Filmde rol alan ama katılamayan 
Ayşen Gruda da gönderdiği video 
ile sakinlerimizi selamladı. Hülya 
Koçyiğit de Darulaceze’ye özel 
hazırladığı video ile yanımızda 
olduğunu dile getirdi.
Darülaceze Başkanımız Hamza 
Cebeci’nin himayelerinde 
gerçekleştirdiğimiz programa; 
AB  Eski Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış, Edirne Eski Valisi 

Dursun Ali Şahin, Yeşilçam’ın 
usta oyuncularından Nuri Alço, 
Hababam Sınıfı oyuncularından 
Teoman Ayık, Tuncay Akça, Ahmet 
Arıman, Meltem Miraloğlu, Yavuz 
Karakaş, TOBAV Kurucusu ve 
Onursal Başkanı oyuncu Tamer 
Levent, Ses Sanatçısı Belkıs Özener, 
Orhan Ölmez, Züleyha, Program 
yapımcı ve sunucusu Fulin Arıkan 
Aksu ve eşi Murat Aksu’nun yanısıra; 
Yönetmen Ertem Göreç, Sanat 
Eleştirmeni Hayati Asılyazıcı, ASYA 
PORT Marka Yöneticisi Asuman 
Karaşabanoğlu, Vadullah Taş, 
Trabzon Federasyonu Kadın Kolları 
Başkanı Asuman Durmuşoğlu, Düzce 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Funda 
Sivrikaya, Marmara Üniversitesi 

Tekstil Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Çiğdem Çini, Rize Girişimciler 
Derneği Başkanı Mürşide Okumuş, 
Türvak Müze Müdürü İlke Yılmaz, 
Tokat Federasyon Kurucusu Asım 
Uzun, İst. Düzceliler Derneği Genel 
Sekreteri Ali İhsan Türkan, Ortak 
İdealler Derneği Kurucusu Ayşegül 
Gürerk, Arçelik Satış Direktörü 
İsmail Güngören, Vuslat Platformu 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi NASA 
Mühendisi Şener Sancar, Üniversite 
Medya Birliği Başkanı Atakan 
Seniz, Mutluluğun Adresi platformu 
gönüllüleri, destekçilerimiz, 
gönüllülerimiz ve sakinlerimiz katıldı.
Toplu fotoğraf çekiminin ardından 
film gösterimi yapıldı.
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Devlet Korumasında 
Bir Ömür
Henüz bebekken sokağa bırakılan, 6 yaşına kadar çocuk yuvasında, 18 yaşına kadar 
da yetiştirme yurdunda kalan Ayşe Yücel (54), hayatını 36 yıldır Darülaceze’de 
sürdürüyor.

Ailesi tarafından bebekken sokağa 
bırakılan ve devlet korumasında bir 
ömür geçiren Yücel, yaşadıklarını 
AA muhabiri ile paylaştı. Ailesinin 
kendisini sokağa bırakmasının 
ardından polislerce bulunduğunu 
ve Bahçelievler Çocuk Yuvasına 
götürüldüğünü anlatan Yücel, 
Ayşe ismini de kendisine polislerin 
verdiğini söyledi. Yücel, 6 yaşına 
kadar yuvada kaldığını daha sonra 
kız yetiştirme yurduna geçtiğini 
belirterek, 18 yaşına kadar da burada 
yaşadığını anlattı.

“Darülaceze benim ailem oldu”
Yuva kurma özlemiyle 23 yaşında 
bir evlilik yaptığını, ancak çeşitli 

sebeplerle eşinden bir yıl sonra 
ayrıldığını ifade eden Yücel, şunları 
paylaştı: “Ailemi bulmak için çok 
araştırma yaptım ancak bulamadım. 
Yıllarca gözyaşı döke döke annemi, 
babamı aradım. Bulamadım, kimsem 
yok. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Hiç 
ailem olmadı. Kimsesiz büyüdüm. 
Hala bir aile özlemi çekerim. Bir 
ailem olmadı ama Darülaceze benim 
ailem oldu. 34 senedir buradayım.”
Darülaceze’de çeşitli etkinlikler 
yaptıklarını anlatan Yücel, okuma-
yazma öğrendiğini, ibadet ettiğini, 
çamurdan seramik ve resim 
yaptığını dile getirdi. Hayatını devlet 
korumasında geçirdiğini ifade eden 
Yücel, “Geriye dönüp baktığımda 

çok fazla aile özlemi çektim. Hiç 
görmediğim ailemin yokluğuna 
boyun büktüm. ‘Keşke bulabilseydim’ 
dediğim çok oldu. Burada bize çok 
iyi bakıyorlar. Merhametliler. Çeşitli 
sosyal faaliyetler yapıyoruz. Allah’a 
çok şükür burada huzurluyuz. Bir 
eksiğimiz yok.” diye konuştu.

Darülaceze 122 yıldır kimsesizlere 
kapılarını açıyor
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, 
Darülaceze’nin 1895 yılında 2. 
Abdülhamit Han’ın talimatı üzerine 
kurulduğunu anlattı. Balkan ve 
Osmanlı-Rus savaşlarından sonra 
İstanbul’un savaş mağdurlarına 
ev sahipliği yaptığını hatırlatan 

Cebeci, şunları kaydetti: “Bugün 
Suriye’deki savaştan kaçan 3 milyona 
yakın insanın Türkiye’ye geldiği 
gibi o zaman da bu millet mağdura, 
mazluma kucak açtı. Savaştan kaçıp 
İstanbul’a sığınan insanlar içinde 
dullar, yetimler, öksüzler, sakatlar 
var. Bu insanlar sokakta, cami 
avlularında yatmaya başlayınca, 
durumu gören Abdulhamit Han 
böyle bir müessesenin kurulmasını 
emrediyor. Darülaceze ihtiyaca 
binaen kuruluyor.” Cebeci, kurumun 
2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’na bağlandığını belirterek, 
sakinlere güzel bir yaşam alanı 
sunduklarını sözlerine ekledi.  
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Darülaceze bayramda yine 
ziyaretçileriyle dolup taştı

Bayram namazının ardından 
geleneksel hale gelen 
kahvaltıda devlet koruması 
altında olan çocuklarımızla 
sakinlerimiz biraraya geldi. 
Kahvaltıya Başkanımız Hamza 
Cebeci, Şişli Kaymakamımız 
İdris Akbıyık ve Eşi , Başkan 
Yardımcılarımız İlhan Uğur 
ve Ahmet Malatyalı katıldı. 
Çocuklarla sohbet edildi, 
bayram harçlıkları verildi. 
Kurban vazifelerini 
yerine getirmek isteyen 
hayırseverlerimiz için bağış 
kabul masaları kuruldu. 
Erken saatlerde kurumumuza 
kurban bağışı yapmak 
isteyen hayırseverlerimiz 
için ikramlar hazırlandı. 
Başkanımız Hamza Cebeci 
kurban kesim ve bağış kabul 
yerlerini de sık sık ziyaret 
ederek bağışçılarımızın ve 
çalışanlarımızın bayramını 
kutladı.

Sayın Bakanımız Fatma 
Betül Sayan Kaya’nın ziyareti 
sakinlerimizi ayrıca mutlu 
etti. Bakanımız çocuklarımızla 
yaşlılarımızın bir arada 
bulunmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
Başkanımız Hamza Cebeci’yi 
de çalışmalarından dolayı 
tebrik etti. 
Gün içerisinde ziyaretçilerini 
ağırlayan sakinlerimiz 
de mutlu bir bayram 
geçirdi. İkramların ve 
sohbetin bol olduğu bu 
bayram da gönüllülerimiz 
,hayırseverlerimiz, 
yöneticilerimiz ve basın 
mensuplarımız Darülaceze’yi 
yalnız bırakmadı. Bayram 
sonuna kadar Kurumumuz 
ziyaretçilerle doldu taştı. Tüm 
halkımıza teşekkür eder, daha 
nice hayırlı bayramlara birlikte 
ermeyi temenni ederiz.
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İstanbul Mali Müşavirler 
ve Muhasebeciler Derneği 
Başkanı Ethem Yüksel 
KAHVECİ Yönetim Kurulu 
üyeleriyle birlikte bayramda 
Kurumumuzu ziyaret etti. 
Başkanımız Hamza Cebeci 
makamında ağırladığı 

misafirlerine Darülaceze 
hakkında bilgi verdi.Bilgi 
sonrası Kurumu dolaşan 
Başkan Kahveci ve Ekibi 
çalışmaları inceleyip ilerleyen 
günlerde tekrar ziyaret 
edeceklerini belirterek 
Kurumdan ayrıldılar.

İstanbul Mali Müşavirler 
ve Muhasebeciler Derneği 
kurumumuza ziyarette bulundu

Sağlık Ve Güzellik Uzmanı Alara ve Hakan 
Üner bayram ziyaretçilerimizdendi.
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Durgun için düzenlenen vefa 
törenine Başkanımız Hamza 
Cebeci, Başkan Yardımcılarımız 
İlhan Uğur, Ahmet Malatyalı ve 
mesai arkadaşları katıldı.
Başkan Yardımcımız İlhan 
Uğur “Bunu vedalaşma olarak 
görmüyorum. Helalleşmek için 
bir aradayız. Bülent Bey her 
zaman devlet memurluğuna 
yakışır şekilde hareket etti. Acı 
tatlı günlerimiz oldu. Buradan 
sonraki yaşamında sağlık ve 
başarı diliyorum.” dedi.
Bakım Hizmetleri Şube Müdür 
Yardımcısı Esin Karakuş “Bülent 

Bey bizim danıştığımız, fikirlerine 
önem verdiğimiz birisi oldu her 
zaman. Hakkımız helal olsun’’ 
dedi.
Bülent Durgun “Benim için 
çok anlamlı bu merasimi tertip 
eden Kurum Başkanımız Sayın 
Hamza Cebeci’nin nezdinde 
emeği geçenlere şükranlarımı arz 
ederim. 1991 yılında başladığım 
görevimde hep sakinler ev 
sahibi ve biz onların hamisi ve 
yardımcısı düşüncesi ile hareket 
ettim. Gönüllerinizde kalabilmek 
dileğiyle hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum’.’ diyerek konuşmasını 

sonlandırdı.
Başkanımız Hamza Cebeci de 
“Emekli olmuyor Bülent Bey. 
Vazife değişikliği yapıyor. Birçok 
cemiyette çalışmalarına ve 
hizmetine devam edecek. İnsan 
son nefesine kadar üretir, faydalı 
olmaya çalışır. Bülent Bey de 
zikri ve fikri olan, eli kalem tutan 
hassasiyeti olan bir arkadaşımız. 
Çalışmaya ve üretmeye devam 
edecek. Bundan sonraki 
yaşamında sağlıklı, sıhhatli, mutlu 
ve huzurlu bir yaşam diliyorum.’’ 
diyerek Kurum adına bir hediye 
takdiminde bulundu.

Darülaceze Yönetim Personelimiz Uzman Bülent Durgun hizmet yılının dolması 
itibariyle emekli olarak yeni bir yaşama adım attı.

Uzmanımız Bülent Durgun 
emekli oldu
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İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz 
esnaf büyüklerine ahde vefa

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı 
Faik Yılmaz, Ahilik Haftası 
etkinlikleri kapsamında 
Darülaceze’ de kalan esnaf 
ve sanatkar büyükleri ile bir 
araya geldi. Kimi terzi,  kimi 
kasap, kimi marangoz olarak 
uzun yıllar hizmet veren esnaf 
ve sanatkar büyükleri  ile bir 
araya gelmenin kendisinde 
tarifsiz bir mutluluk yaşattığını 
belirten İSTESOB Başkanı 
Faik Yılmaz: “Onlar bizim 
meslek büyüğümüz. Bilgileri 
ve tecrübeleri ile yolumuzu 
aydınlatmaya devam ediyorlar. 
Hepimizin, bu insanlara 
gücü yettiğince sahip çıkması 
gerekiyor.” dedi.
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, 

Darülaceze sakinlerinin 
çalıştıkları atölyeleri de 
gezerek, huzurevi sakinlerinin 
çalışmalarını inceledi.  
Atölyelerde yapılan çalışmaları 
hayranlıkla izleyen Başkan 
Faik Yılmaz, daha sonra 
huzurevinin kütüphanesinde 
esnaf büyükleri ile sohbet 
etme fırsatı buldu. Burada 
huzurevi sakinlerine tek tek 
bir ihtiyaçları olup olmadığını 
soran Başkan Yılmaz, gelen 
istekleri memnuniyetle yerine 
getireceklerini belirtti.
Darülaceze Başkanı Yüksek 
Mimar Hamza Cebeci ile de 
makamında görüşen İSTESOB 
Başkanı Faik Yılmaz, birlikte 
yapılabilecekleri projeler 
üzerine fikir alışverişinde 

bulundular. İSTESOB Başkanı 
Faik Yılmaz, “Ustadan 
çırağa devam eden bir 
geleneğin mensuplarıyız. Örf 
ve adetlerimizden biri de 
büyüklerimizi unutmamak, 
onları yalnız bırakmamak. 
Ahilik Haftası etkinlikleri 
sürecinde İstanbul Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği 
olarak büyüklerimizi ziyaret 
ettik. Darülaceze Yönetimi ile 
bir araya gelerek ortak işbirliği 
için neler yapabileceğimizi 
masaya yatırdık.” dedi.
Ziyaret sonunda, Darülaceze 
Başkanı  Hamza Cebeci, 
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz’a,  
Darülaceze’nin kuruluş yıllarına 
ait tarihi fotoğrafların olduğu 
bir albümü takdim etti.



14
1 Ekim 2017 Darülaceze İyilik Postası

Yıl: 3    Sayı: 22   www.darulaceze.gov.tr

Ziyaretler

Sakinlerimizi ziyaret ederek bayramlarını 
kutlayan öğrenciler kendilerine çiçek 
takdim ettiler.
Sakinlerimizi ziyaretleri sonrasında 

Başkanımız Hamza Cebeci öğrencileri 
makamında ağırlayarak düşünceli 
davranışlarından dolayı kendilerini tebrik 
etti.

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu 
öğrenciler Kurumumuza bayram ziyaretinde 
bulundu

Güzel İşler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği 
de bayram ziyaretinde bulundu. Başkanımız 
Hamza Cebeci makamında kabul etti.

Damlaspor Kulübü 
misafirimizdi
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