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Bakan Yardımcımız 
Mehmet Ersoy 
Darülaceze’yi ziyaret etti
Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy, “Darülaceze gerçeğine bakıldığında 
devletin merhametli yönünün görüldüğüne vurgu yaparak, “Büyük 
gayretlerle güzel hizmetler ortaya konuyor. Fedakarlık göstererek emek 
sarfeden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Darülaceze Heyeti Almanya’da 
yeni Sosyal Hizmet Şehirleri ile 
ilgili temaslarda bulundu
Başkanımız Hamza Cebeci Başkanlığında, Başkan Yardımcımız 
Ahmet Malatyalı ile Genel Koordinatörümüz Mehmet Ayhan 
Ömeroğlu’ndan oluşan Darülaceze Heyeti, 18-22 Ocak tarihleri 
arasında Almanya’ya 5 günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Körfez Ülkelerinden 
Darülaceze’ye büyük ilgi

Avrupa Boks 
Şampiyonumuz 
Cemal Kamacı 
kurumumuzdaydı

“Darülaceze Buluşmaları”na 
Dünyaca ünlü boksörümüz 
Cemal Kamacı konuk oldu.

Sultan Abdülhamit 
Han ölümünün 
99.yılında yâd edildi

Darülaceze Ziyaretçi 
Merkezi’nde düzenlenen 
programın sohbet 
konukları İdari Meclis 
Üyelerimiz Av. Derya Yanık 
ve Av. Namık Ayhan’dı.

Prof. Dr. Nuran 
Yıldırım, Başkanımız 
Hamza Cebeci’yi 
makamında ziyaret 
etti

Misafirlerimiz...

Uzun yıllar Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’nde 
görev yaptıktan sonra 
Bezm-i Alem Vakıf 
Üniversitesi’nde 
öğrencilerine ders 
vermeye başlayan Prof.
Dr.Nuran Yıldırım’ı 
Başkanımız Hamza Cebeci 
makamında ziyaret ederek 
çalışmalarında başarılar 
diledi.

Başkanımız Hamza Cebeci 
engelli sakinlerimizi 
Makamı’nda ağırladı. 
İkramların ve sohbetin 
ardından, Başkanımız 
Cebeci Kurumda 
yapılan çalışmalar, 
yeni düzenlemeler ve 
Cumhurbaşkanımızın 
talimatlarıyla yapılacak 
olan yeni Darülaceze Sosyal 
Hizmet Şehri hakkında 
bilgilendirmede bulundu.

Engelli sakinlerimiz 
Başkanlık 
makamında...

İBB Beyaz Masa ve Beyaz 
Karanfil çalışanları



2
Mart 2017

Yıl: 3    Sayı: 15   www.darulaceze.ist

GüncelDarülaceze İyilik Postası

Günün erken saatleri Düsseldorf 
Havaalanı’na inen Darülaceze heyeti, 
heyete Almanya dan katılan Onur 
Havayolları Avrupa Koordinatörü 
Ferhat Oral, Mali Müşavir İsa Al, Hasta 
Bakım Hizmetleri Uzman Yönetici 
Taner Satır, İş Adamı Mustafa Güngör 
ile birlikte ziyaretlerinin birinci 
gününde APD Gelsenkirschen Hasta 
Bakım Hizmetleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Hans - Werner Rössing ile 
görüşmede bulundu. Bu görüşmede 
Rössing, özellikle demans hastaları ile 
ilgili çalışmaları hakkında heyetimizi 
bilgilendirdi. Başkan Rössing, 
Meinerzhagen’de  inşaatı devam eden 
yaşlı bakım  yurdunun inşaat alanında  

çalışmalarıyla ilgili bilgi sundu.
Seyahatin ikinci gününde Türkiye ve 
Uyum Araştırmaları Vakfı Başkanı 
Yunus Ulusoy Almanya’daki Türk 
nüfusun  yaşlı Türk nüfusa oranları 
ve  yapılması gereken çalışmalarla ilgili 
sunum yaparak Darülaceze Heyeti’ni 
bilgilendirdi.
Gelsenkirchen’de hizmet veren en 
büyük bölge hastanesi Arztehaus’u 
da ziyaret eden heyetimiz, Başhekim  
Dr. Ayhan Yavuz’dan Yaşlı Bakım 
Hizmetleriyle ilgili yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.
Düsseldorf Başkonsolosumuz Şule 
Gürel’e yapılan ziyarette, sıcak bir 
ilgi ile karşılanan heyetimize, Sayın 

Darülaceze Heyeti Almanya’da yeni Sosyal Hizmet 
Şehirleri ile ilgili temaslarda bulundu
Başkanımız Hamza Cebeci Başkanlığında, Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı ile Genel Koordinatörümüz 
Mehmet Ayhan Ömeroğlu’ndan oluşan Darülaceze Heyeti, 18-22 Ocak tarihleri arasında Almanya’ya 5 günlük 
çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Darülaceze Genel Koordinatörü Mehmet Ayhan Ömeroglu, Selma Güngör, Onur 
Havayolları Avrupa Sorumlusu Ferhat Oral, APD Gelsenkirschen Hasta Bakım 
Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Hans - Werner Rössing Hans Werner Rössing, 
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, İsa Al, Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı, 
Rolf Lıtz, Taner satır

Bottrop Beledıye Başkanı Bernd Tischler, 
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Türkiye ve Uyum 
Araştırmaları Merkezi Vakfı Başkanı Başkanı Yunus Ulusoy

Darülaceze Genel Koordinatörü Mehmet Ayhan Ömeroglu, Dr. Ayhan Yavuz, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, 
Onur Havayolları Avrupa Sorumlusu Ferhat Oral

Aile ve Sosyal Politikalar Müşaviri A.Raci Mazı, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, 
Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı, Onur Havayolları Avrupa Sorumlusu Ferhat Oral, 
Darülaceze Genel Koordinatörü Mehmet Ayhan Ömeroglu
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Konsolosumuz Gürel 
tarafından  Türk nüfusun  
yoğun olduğu bölgeler 
hakkında bilgi verildi.
Toplantıya Bakanlığımız 
tarafından ilk defa 
oluşturulan Aile ve Sosyal 
Politikalar Ateşeliğini 
temsilen Ateşe A. Raci Mazı 
da katılarak Almanya ve 
Avrupa genelinde yaşlılarla 
İlgili yapılan ve yapılacak 
çalışmalarla ilgili bilgi 
verdi. Konsolosumuz Gürel, 
heyetimizle yakından 
ilgilenerek ziyaretleri için 
teşekkür etti.
Başkanımız Hamza Cebeci 
ve beraberindeki Darülaceze 
Heyetimiz, Bottrop Belediye 
Başkanlığı’nda gerçekleşen 

toplantı da Belediye Başkanı 
Bernd Tischler ile  Bottrop 
Belediyesi Yatırım İşlerinden 
Sorumlu Sabine Wissmann 
la biraraya geldi. Belediye 
Başkanı Tischler Almanya’da 
bu anlamda yapılacak 
yatırımları bölgesinde 
görmek istediğini ve Bottrop 
Belediyesi olarak  her 
türlü yardımın kendileri 
tarafından sağlanacağı 
sözünü verdi. Sunumu 
yapılan projemiz büyük ilgi 
ile karşılandı.
Akşam ki çalışma 
yemeğinde Almanya DİTİB 
(Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği) - Sosyal Dayanışma 
Merkezi Derneği Kurucu 
Üyesi ve Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Özdemirle bir 
araya gelinerek Avrupa da 
yaşlılar la ilgili DİTİB in 
yapmış olduğu çalışmalar 
hakkında bilgi alındı.
Programın üçüncü  
gününde Almanya’da sahibi 
olduğu  HHK adlı kuruluşla 
Yaşlı Bakım Hizmetleri  
sunan İlhan Bükrücü Bey 
ziyaret edildi. İlhan Bükrücü 
yatılı olarak evde ve günlük 
bakım hizmetlerini 24’ü 
meslek öğrencisi, yaklaşık 
220 çalışanı ile birlikte 
sunduğunu, tecrübelerini 
Darülaceze Başkanlığı’yla 
paylaşmaktan mutlu 
olacağını belirtti.
Heyetimiz, Dortmund 
Kiel str. 12  bulunan 

Dordmund  Merkez 
Câmii / Zentralmoschee 
ziyaretinde Almanyada 
önemli projelere imza atan 
eski UETD Dordmund 
Başkanı Yüksek Mimar 
Mustafa Burç, Almanya da 
Yaşlı Bakım Uygulamaları 
üzerine çalışmaları bulunan 
Hamburg şehrinden 
(366 km ) toplantımıza 
katılmak için gelen Yüksek 
Makina Mühendisi-
Halal lead auditor 
Qualitatsmanager  Mehmet 
Kılınç ile birlikte gurbette 
yaşayan vatandaşlarımızla 
da bir araya gelinerek 
Darülaceze’de yapılan 
çalışmalar ve Yeni Sosyal 
Hizmet Şehri projemiz 

konusunda bilgilendirme 
yapıldı.
Gelsenkirchen Werkverein 
- Engelli Çalışma Atölyesi 
ziyaret edildi. Ziyarette 
Kuzey Ren Wesfalen 
Eyaleti’nin en büyük çalışma 
atölyesi yöneticisi Claudia 
Gutheil tarafından atölye 
gezdirilerek çalışmalarla 
ilgili bilgi verildi. 
Heyetimizin Almanya 
çalışma seyahati Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Fahri Başkonsolosu Dr. 
Kandemir Özdemir ile 
makamında biraraya gelmesi 
sonrasında ; Dortmund 
Hörde de bulunan DİTİB 
- Sultanahmet Camii 
ziyaretiyle devam etti. 

Güncel Darülaceze İyilik Postası

Darülaceze Genel Koordinatörü Mehmet Ayhan Ömeroglu,, HHK Evde Bakım Şirketi Sahibi İlhan 
Bükrücü, Darülaceze  Başkanı Hamza Cebeci, Darülace Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı

Onur Havayolları Avrupa Sorumlusu Ferhat Oral, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosu Dr. Kandemir Özdemir, Darülaceze 
Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı, Darülaceze  Genel Koordinatörü M. Ayhan Ömeroğlu

Darülaceze Başkanlığı Heyeti, Camii Derneği Yönetimi ve üyeleriyle birlikteler...



4
Mart 2017

Yıl: 3    Sayı: 15   www.darulaceze.ist

GüncelDarülaceze İyilik Postası

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

Daha önce yapılan Almanya ziyaretinde 
belirlenen çalışmalarla  Sultanahmet 
Camii’nin arka kısmında bulunan 25 
000  m2 planlı alanda yeni Darülaceze 
kurulmasıyla ilgili Başkan Ogün Arpacı 
ve Yönetim Kurulundan son gelişmelerle 
ilgili bilgi alınıp Darülaceze’de yapılan 
çalışmalar ve yeni Sosyal Hizmet Şehri 
projemiz konusunda bilgilendirme yapıldı.
Başkanımız Hamza Cebeci: “Başkan 
Yardımcımız Ahmet Malatyalı, Genel 
Koordinatörümüz Mehmet Ayhan 
Ömeroğlu ile Almanya’ya beş günlük 
çalışma ziyareti gerçekleştirdik. 
Türkiye ve Uyum Araştırmaları Vakfı, 
HHK , DİTİB, Bottrop Belediye 
Başkanlığı, Gelsenkirchen Werkverein 
- Engelli Çalışma Atölyesi, Düsseldorf 
Başkonsolosluğu, ve benzeri kurumlarla 
çeşitli temasları olduğunu söyleyen 
Başkanımız Cebeci, “Buradaki 
Türklerle, özellikle yaşlılarımız için 
neler yapabilirizi konuşup fikir 
alışverişinde bulunduk. Almanya’da 
yaşlılara yönelik yapılacak projelerde 
Darülaceze ruhunda olduğu gibi din, 
dil, ırk ayırmaksızın, aynı yerleşkede  
cami, kilise, sinagog, havra gibi 
ibadethaneleri de içinde barındıran 
bir yapı oluşturulabilinir. Zaten  böyle 
bir çalışma talepleri de dillendiriliyor. 
İnsanlarımız elli yılı aşkındır 
burada emek vermiş, primlerinin de 
ödemesini yapmışlar. Almanya’ da bu 
tür yerler var ama mekanik. Alman 
makamlarıyla da istişare ile ortak bir 
konsorsiyum oluşturularak insanlar 
yaşlılıklarını huzur içinde geçirebilirler.  
Ben bu çalışmaların yapılabilmesi 
için döndüğümde yetkililer ile fikir 
alışverişinde bulunacağım.” 
Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat 
talimatlarıyla çalışmalarına başladığımız 
ve  avan projesini tamamladığımız 
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehrimi’zin 
sunumunu gerçekleştirme fırsatı bulduk. 
Gördüğümüz yoğun ilgi beni mutlu 
etti. Bizleri kabul eden, ağırlayan tüm 
dostlarımıza teşekkür ediyorum.”dedi. 

Darülaceze Genel Koordinatörü M. Ayhan Ömeroğlu, Ergin Baytemur, 
Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı, Bottrop Beledıye Başkanı Bernd 
Tischler, Yardımcısı Sabine Wissmann, Darülaceze Başkanı Hamza Ce-
beci, Onur Havayolları Avrupa Sorumlusu Ferhat Oral, Mustafa Güngor, 
Taner Satır

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı, Darülaceze Genel Koordinatörü M. Ayhan Ömeroglu 
Sultan Ahmet Camii Cemeati ile birlikte...

Darülaceze Heyeti Merkez Camii cemaatiyle birlikte.

Mahmut Kılınç, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci,  Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı, Mustafa Burç. Camii Cemaati ile sohbet....

Darülaceze Genel Koordinatörü M. Ayhan Ömeroğlu, İsa Sal, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, 
Onur Havayolları Avrupa Sorumlusu Ferhat Oral, Taner Satır
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Başkanımız Hamza Cebeci, 
Darülaceze Sosyal Hizmet 
Şehri projesi kapsamında; 
Başkan Yardımcımız 
Ahmet Malatyalı ile Genel 
Koordinatörümüz Mehmet 
Ayhan Ömeroğlu’ndan 
oluşan heyetle Almanya’ya  
gerçekleştirdikleri çalışma 
seyahati ile ilgili de Bakan 
Yardımcımız Mehmet Ersoy’u 
bilgilendirdi.
Bakan Yardımcımız Mehmet 
Ersoy, Bakanlığın görev ve 
mesuliyetinin her geçen gün 
arttığını belirterek, “Ülkemizin 
dezavantajlı gruplarına 
aile sıcaklığını aratmayan 
ortamlar hazırlamak için tüm 
imkanlarımızla çalışıyoruz.” 
dedi.
Darülaceze gerçeğine 

bakıldığında devletin 
merhametli yönünün 
görüldüğüne vurgu yapan 
Bakan Yardımcımız Ersoy, 
“Büyük gayretlerle güzel 
hizmetler ortaya konuyor. 
Darülaceze, elleri öpülesi 
büyüklerimizin hiçbirinin 
kendini garip ve kimsesiz 
hissetmediği bir kurum. 
Buradaki insalar maddi 
ihtiyaçlarının karşılanmasının 
yanı sıra, manevi ihtiyaçları 
olan ilgi ve sevgiyi de 
bulabiliyorlar.” dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Bakan Yardımcımız 
Mehmet Ersoy, Darülaceze’de 
yapmış olduğu çalışmalar 
dolayısıyla Başkanımız 
Hamza Cebeci’yi ve ekibini 
tebrik etti.

Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy 
Darülaceze’yi ziyaret etti
Başkanımız Hamza Cebeci, Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy ile Sivas Eski Milletvekili Ali Turan’ı 
makamında ağırlayarak kurum hakkında bilgi sundu. 
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Abdülhamid Han Salonu’nda 
Başkanımız Hamza Cebeci’nin 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
ve gün boyu devam eden 
çalışma toplantısı tarihi 
Darülaceze’nin ve yeni 
Sosyal Hizmet Şehri’nin 
İngilizce tanıtım videolarıyla 
başladı. Başkanımız Cebeci, 
Darülaceze hakkında bilgi 
verdikten sonra katılımcıların 
sorularını cevaplandırdı.
Başkanımız Hamza 
Cebeci, katılımcıların 
sorularına verdiği cevapta; 
kurulduğu günden bu güne 
Darülaceze’nin 122 yıldır nasıl 
hizmetine devam ettiğini, 
barındırdığı çocukları ve 
yaşlılarıyla ecdadımızın 

kimsesizlere, yoksullara ve 
fakirlere bakış açısının en 
somut örneğini taşıdığını, din, 
dil, ırk mezhep gözetmeksizin 
kabul ettiği insanları huzur 
içinde nasıl yaşattığını ifade etti 
Yoğun katılımla süren 
toplantının sonrasında heyet, 
sakinlerimizi ve birimlerimizi 
ziyaret ederek çalışmaları 
yerinde görme fırsatı buldular.
Daha önce de Darülaceze’yi 
ziyaret ettiğini hatırlatan 
Kuveytli Alim ve Bilim Adamı 
Dr. Jasem Almutawa, “Yakın 
ilgi ve alakasından dolayı 
Başkanımız Hamza Cebeci’nin 
şahsında Darülaceze 
yönetimine teşekkür 
ediyorum”dedi.

Körfez Ülkelerinden 
Darülaceze’ye büyük ilgi
Kuveytli Alim ve Bilim Adamı Dr. Jasem Almutawa ve beraberindeki Körfez ve Ortadoğu ülkelerinden 63 
kişilik bir heyet Darülaceze’yi ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu. 
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Avrupa Boks Şampiyonumuz 
Cemal Kamacı kurumumuzdaydı
“Darülaceze Buluşmaları”na Dünyaca ünlü boksörümüz Cemal Kamacı konuk oldu.

Başkanımız Hamza Cebeci ile birlikte 
sakinlerimizi ziyaret eden Avrupa 
Boks Şampiyonumuz Cemal Kamacı, 
Kurumumuzun tarihi fırını Darülikram’da 
sakinlerimiz ve personelimiz ile bir araya 
gelerek sohbet etti.
Başkanımız Hamza Cebeci, “Tarihe 
not düşelim diye, gönül sohbeti için 
değerli dostumuz büyüğümüz Cemal 
Kamacı Bey’i buraya davet ettik. 4 kez 
Avrupa Şampiyonluğu olan Cemal Abi, 
yetmişli yıllarda Türkiye’de zirvede olan 
bir sporcuydu. Uluslararası arenalarda 
bayrağımızı dalgalandırarak ülkemizi 
hakkı ile temsil etmiş ve övünç kaynağımız 
olmuştu. Bizi kırmayıp davetimizi 
kabul ettiği için kendisine teşekkür 
ediyorum.”dedi.
Darülaceze’de bulunmaktan mutlu 
olduğunu söyleyen Şampiyon Boksörümüz 
Cemal Kamacı, “Hamza Bey, çok samimi 
dostum, kardeşimdir. Burada görev alması 
da kalanlar ve çalışanlar için bir başka 
güzellik. Kendisini buraya görevlendiren 
Reisicumhurumuz sağolsun.”dedi.
Beden sağlığı ile ruh sağlığının birbirini 
etkileyen unsurlar olduğuna dikkat 
çeken Kamacı, spor yaparak birçok kötü 
alışkanlıklardan da uzak durulabileceğini, 
manevi dünyamızda da daha mutlu 
olabileceğimizi söyledi.
“Ben bu yaşımda hastalık tanımıyorum. 
Sabahları yüz elli sefer şınav çekiyorum. 
Üç yüz sefer mide hareketi yapıyorum. 
Haftada üç sefer on kilometre koşuyorum. 
Yetmiş iki yaşındayım. Ringe çıksam 16 
raunt rahat dövüşebilirim”dedi.
Program sonunda katılımcılara ikramda 
bulunuldu.



 9
Güncel Darülaceze İyilik Postası

Yıl:3    Sayı: 15    www.darulaceze.istanbul
Mart 2017

İBB’nin sunduğu imkânlarla personelimize 
güzel bir İstanbul gezisi yapıldı

Miniatürk Beltur tesislerindeki kahvaltı 
ile başlayan gezide sırasıyla Miniatürk, 
Panaroma 1453 Tarih Müzesi ve İstanbul 
Akvaryum’u gezen kurum çalışanları 
İstanbul’un tarihi ve turistik mekânlarını 
yakından görme fırsatı buldu.
Yenikapı Metro İstasyonunda 
yapılan çalışmalar hakkında Belediye 
görevlilerinden bilgi alan Kurum personeli 
Marmaray metrosunu kullanarak 
Üsküdar’a geçti
Gezinin son durağı Büyük Çamlıca 
Tepesindeki İBB sosyal tesisleri oldu.
Başkanımız Hamza Cebeci konuşmasında 
bu tür hem moral motivasyonu 
yükseltmek hem de İstanbul da yapılan 
çalışmaları görmek için gezilerin devam 
edeceğini belirterek, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesine de katkılarından dolayı 
teşekkür etti.
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Sultan Abdülhamit 
Han’ın ölüm yıldönümü 
nedeniyle düzenlenen 
program, TV sunucusu 
da olan Mücevvid Bekir 
Köse Hoca Efendi’nin 
Kuran- ı Kerim tilaveti 
ile başladı.
Darülaceze Ziyaretçi 
Merkezi’nde düzenlenen 
programın sohbet 
konukları İdare Meclis 
Üyelerimiz Av. Derya 
Yanık ve Av. Namık 

Ayhan’dı.
Derya Yanık 
Abdülhamit Han’ın 
eğitime verdiği 
önemden bahsetti. 
Namık Ayhan da 
Sultan Abdülhamit’in 
çok yönlülüğünü ve 
gerçekleştirdiği ilkleri 
paylaştı.
Programa katılan 
çalışanlarımız ve 
sakinlerimiz programı 
ilgiyle takip etti.

Sultan Abdülhamit Han 
ölümünün 99.yılında yâd edildi
Darülaceze’nin kurucusu Sultan Abdülhamit Han ölümünün 99.yılında rahmet ve minnetle yâd edildi.
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Prof. Dr. Nuran Yıldırım, Başkanımız Hamza Cebeci’yi 
makamında ziyaret etti

Uzun yıllar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 

görev yaptıktan sonra Bezm-i Alem 

Vakıf Üniversitesi’nde öğrencilerine 

ders vermeye başlayan Prof. Dr. Nuran 

Yıldırım Başkanımız Hamza Cebeci’yi 

makamında ziyaret ett.

Prof. Dr. Nuran Yıldırım, Doçentlik 

tezi olarak Darülaceze’yi çalıştığını, 

hazırlamış olduğu o tezin tarihi kurum 

için hafıza niteliği taşıdığını ifade 

ederek, bu kurumun kendisi için de özel 

bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yıldırım; “Her yıl Tıp Fakültesi’nin 

birinci sınıfındaki öğrencilerimi 

Darülaceze’ye götürüyorum ve ilk 

dersimi “Darülaceze” olarak uygulamalı 

olarak yapıyorum. Bu da öğrencilerime 

farkındalık kazandırıyor.”dedi. 

Başkanımız Hamza Cebeci de ziyaretleri 

dolayısıyla Prof. Dr. Nuran Yıldırım’a 

teşekkür etti.

Darülaceze’de adak ve kurban 
bağışlarında yeni bir dönem 
başladı. 
Bu uygulama ile ilgili Darülaceze 
Mali İşler Şube Müdürü Hasan 
Bilgin şunları söyledi:
“Adak ve kurban bağışı yapmak 
isteyen vatandaşlarımız bizzat 
kuruma gelerek adak ve 
kurbanlarını kesme imkanlarını 

bulabiliyorlardı. Bunun İstanbul 
gibi metropol bir şehirde 
zorluklarını herkes bilmektedir. 
Bağışçılarımızın güvenli ve 
daha kolay ve de daha pratik 
bağış yapmaları konusunda 
yoğun talepler gelmekteydi. 
Bu talepleri karşılayabilmek 
adına Başkanımız Sayın Hamza 
Cebeci’nin talimatlarıyla ve 
Başkan Yardımcımız 
Ahmet Malatyalı’nın 
koordinatörlüğünde 
www.darulaceze.gov.tr 
internet sitesinden gerek 
adak ve gerekse kurban 
olarak online bağış 
yapabilme imkanlarını 
sunduk. Bu kapsamda, 
bağışçılarımızın bağış 
esnasında bir nebze 

olsun evinden işinden geri 
kalmamak adına böyle bir imkan 
hazırladık. 
Sistemimiz şu şekilde işliyor: 
www.darulaceze.gov.tr adresimize 
giriş yapan bağışçılarımız önce 
online adak veya kurban bağış 
butonununa tıklayarak bütçelerine 
göre sunmuş olduğumuz iki 
alternatiften birini seçerek (en 

az 35 kg 750 TL., en az 40 kg 850 
TL.) onay veriyor. Daha sonra 
sistemimize düşen bağışçımızın 
bilgilerinden kendisi irtibat 
kurarak vekaletini alıyoruz. Ve 
kesimi gerçekleştiriyoruz. Daha 
sonra kesimi gerçekleştirdiğimize 
dair video kayıtlarını yine web 
sitemiz üzerinden şifreli olarak 
bağışçımıza ulaştırıyoruz. 

Darülaceze’de adak ve kurban 
bağışlarında yeni bir dönem başladı
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Selda Taş
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

1972 Erzurum doğumluyum. Bursa Sağlık 
Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü’nü bitirdim. Aynı 
okulda yüksek lisansımı tamamladım. 
Evliyim.
Darülaceze’ye 1990 yılında mecburi hizmet 
kapsamında hemşire olarak geçici görevle 
atanmıştım. Yıllar geçtikçe daha farklı bir 
yerde çalışmak istemediğimi anladım ve 
26 yıldır buraya hizmet ediyorum. 2005 
yılından itibaren de Basın ve Halkla İlişkiler 
Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım.
Darülaceze benim için ev demek, yuva 
demek, sığınılacak bir liman demek.İlk 
görev yerim burası olmasaydı belki de 
İstanbul’da kalamazdım. Burası hayatın, 
gerçeğin tam ortası. Hayatta olmaz diye 
bir şeyin olmadığını, bize bahşedilen her 
nefesin, her anın ne kadar değerli olduğunu 
ve hep şükretmemiz gerektiğini hatırlatan 
bir yer. Herkes bir gün mutlaka yaşlanacak. 
Darülaceze’de çalışmak, insanların yaş 
alırken nelerden yoksun kalacağını, nelere 
ihtiyaç duyacağını ve insana insandan 
başka hiçbir şeyin lazım olmadığını öğretti 
bana. 
Darülaceze hayırsever insanların el 
vererek 122 yıldır yaşatıldığı bir kurum. 
Ziyaretçilerimiz hayırseverlerimiz oldukça 
fazla. Biz çalışanlarımızla, sakinlerimizle, 
gönüllülerimizle ve ziyaretçilerimizle bir 
aradayken büyük bir aileyiz. İnsanlarımızın 
bu kadar duyarlı olduklarını görmek çok 
mutlu edici. İyi işleyen her yerde birlik 
ve beraberlik var demektir. Darülaceze’de 
kurulduğu yıldan bu yana kendine 
yetebilmişse, bu beraberliğin hayrını 
görüyor demektir.
Dürüst, çalışkan, sabırlı, merhametli 
ve vicdanlı olmak her kapıyı açar. 
Paylaşılmayan hiçbir şeyin tadı yoktur. 
Anne ve babalarımızın, büyüklerimizin 
kıymetini bilerek yaşamak en büyük 
kazanımımız olacaktır.

Nazan Ergül
Daire 4 Sorumlu Hemşiresi

1983 Safranbolu doğumluyum. Demir 
Çelik Lisesi mezunuyum. Dumlupınar 
Hemşirelik Yüksekokulu’nu bitirdim. 2013 
yılında da Beykent Üniversitesi Hastane 

ve Sağlık Kurumları Yönetimi bölümünde 
yüksek lisans yaptım.
2007 yılında Darülaceze’de göreve 
başladım. Alman Hastanesi’nde çalışırken 
Darülaceze’nin sözleşmeli memur ilanını 
gördüm ve başvuru yaptım.
Darülaceze bana ilk önce vicdan kelimesini 
hatırlatıyor. Burada duygularımdan önce 
vicdanımı dinlemeyi öğrendim. Vicdan 
sevgi ve şefkati de beraberinde getiriyor 
ve birbirini tamamlıyor. Bir nevi muhtaç 
insanlara verdiğimiz sevgi kendi içimizdeki 
sevgi eksikliklerini de tamamlıyor.
Ziyaretçilerimizin Kurumumuza gelirken 
sağduyulu gelmelerini isterim. Gelmeden 
önce Darülaceze ile ilgili bilgi edinmelerini 
ve önyargılarından arınarak gelmelerini 
tavsiye ederim. Son zamanlarda yapılan 
etkinliklerle bu önyargıların biraz olsun 
kırıldığını düşünüyorum. Çalışanlarımız 
ve çalışmak isteyenler hayat felsefelerinin  
sabır ve vicdan olmazsa olmaz diye 
düşünmelerini öneririm.
Hiçbir amaç gütmeden karşılıksız 
insanlara hizmet etmek çok değerli. Biz 
çalışanların bunun  farkında olarak hizmet 
ettiğimizi bilmemiz gerekir. Sakinlerimizin 
de herhangi bir ücret bedel olmadan 
Darülaceze’de yaşıyor olmalarının büyük 
bir nimet olduğunu bilmelerini ve bu 
hizmete muhtaç başka insanların da 
olduğunu bilmelerini isterim.

Nebahat Çiftçi
Çocuk Yuvası Sorumlu Hemşiresi

1975 Zonguldak doğumluyum. Samsun 
19 Mayıs Üniversitesi hemşirelik bölümü 
mezunuyum. Evliyim ve bir kız çocuğu 
annesiyim.
Darülaceze’de çalışan birçok arkadaşım 
vardı. Onları ziyarete geldiğimde burada 
çalışmak istedim ve Darülaceze’deki 
görevime 1998 yılında başladım.
Darülaceze demek hizmet demek. Hem 
dünya hem ahiret için insanlarla hayatı 
paylaşmak, dertlerine derman olmak ve 
sorunları çözmek demek. Çocuk yuvasında 
çalıştığım için kimsesiz çocukların kimsesi 
olmak demek. Bir anne olarak, öz anneleri 
olmasam da ilk diş çıkardıklarında, 
ilk adım attıklarında, ilk kelimeyi 
söylediklerinde, her anlarını dolu dolu 
yaşamalarını sağlamak için yanlarında 
olmak bana huzur veriyor.
Ziyaretçilerimiz bizler için çocuklarımız 
için elbette çok önemli. Özellikle yuva 
ziyaretçileri diğer bölüm ziyaretçilerinden 
daha duyarlı. Ancak birçok şeyi aynı anda 
yapmak istediklerinde bazı problemler 
yaşanabiliyor. Bu yüzden  bilinçli 
olmalarının ve çalışanların uyarılarına 
daha çok kulak vermelerinin daha iyi 
olacağını düşünüyorum. Çalışanlarımızın 
da vicdanlarını ön plana çıkararak 

çalışmalarını ve sadece buraya iş gözüyle 
mesai tamamlama olarak değil, yaptıkları 
işin hizmet işi olduğunu farkında olarak 
çalışmalarını tavsiye ediyorum.
Düşenin dostu olmaz derler ama ben de 
düşenin yanında hep beraber elele olalım 
diyorum. Yine çok beğendiğim bir sözü de 
sizinle paylaşmak isterim. Prof.Dr. Nevzat 
Tarhan’ın ‘’Sağlıklı mutlu bir hayat için 
tavsiyeleri’’nden ‘’70 yaşından büyük, 6 
yaşından küçük kimselerle vakit geçirin.’’

Elif Gazez
Daire 9 Sorumlu Hemşiresi

1977 İstanbul doğumluyum. Trakya 
Üniversitesi Hemşirelik mezunuyum. 
Evliyim ve bir erkek çocuğum var.
Mezun olduktan sonra çeşitli sağlık 
kuruluşlarında görev yaptım.Florence 
Nightingale, Balıklı Rum Hastanesi, 
Bayrampaşa Kızılay, Nişantaşı Tüp Bebek 
Merkezi. Kamu personel sınavına girdikten 
sonra Darülaceze’yi tercih ettim ve 2005 
yılında işe başladım.
Darülaceze deyince aklıma ilk şefkat 
geliyor. Bundan daha önemli de bir şey yok 
diye düşünüyorum.
Ziyaretçilerimiz buraya sakinlerimize 
sevgi göstermek için geliyor ama bazen 
acıma dolu bakışlar oluyor. Sakinlerimiz 
de bundan olumsuz etkileniyor. 
Kurumumuzun hediye verme ziyaret 
etme ile ilgili bazı kuralları sakinlerimizin 
huzuru için düzenlenmiş bulunuyor 
buna dikkat etmelerinin yararlı olacağını 
düşünüyorum.
Herkese sağlıklı mutlu ve aileleri ile birlikte 
güzel bir hayat diliyorum.

Ali Bulut
Meydan Sorumlusu

1960 Amasya Taşova doğumluyum. İlkokul 
mezunuyum. Evliyim. 1 erkek 2 kız üç 
çocuk babasıyım.
Darülaceze’nin adını bile duymamıştı. 
Hemşerim işe alımlar olduğunu söyledi. 
Başvurdum ve 1992 yılından beri 
çalışıyorum. 
Darülaceze kimsesizlerin mutluluğu 
huzuru için kurulmuş bir yuva. Bizler için 
de ekmek kapısı. Dolayısıyla bizler onların 
mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Hem 
çalışıyoruz hem de olgunlaşıyoruz. 

Ziyaretçilerimiz gelirken elleri boş 
gelmiyor. Ama bazen sakinlerin sağlıklarını 
etkileyecek yiyecek ve içecek getiriyorlar. 
Yönetimin kurallarına uyarlarsa ve 
sakinlerin ihtiyaçlarına göre hediye 
getirirlerse daha iyi olur. Çalışanlarımızın 
da disiplinli olması ve işlerini severek 
yapmaları kendilerine daha çok şey 
kazandırır, daha verimli olurlar.
Burası hem sakinler için hem çalışanlar için 
bulunmaz bir nimet. Kıymetini bilmemiz 
lazım. Son olarak da herkes büyüklerine 
sahip çıksın derim eskiden olduğu gibi. 
Geleneklerimize göreneklerimize sahip 
çıkalım. Herkese mutlu ve huzurlu günler.

Sevinç Yıldırı
Daire 5 Sorumlu Hemşiresi

1984 Yalova doğumluyum. İlk, Orta ve 
Lise öğrenimimi Yalova’da tamamladım. 
Marmara Üniversitesi Hemşirelik 
mezunuyum. 2006’da lisansımı, 2010’da 
da Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda 
yüksek lisansımı tamamladım. 2006 yılında 
meslek hayatıma başladım. 8 yıl özel bir 
hastanede ameliyathane hemşiresi olarak 
görev yaptım. 
2014 yılının Ocak ayında Darülaceze’ye 
atamam oldu. Dedemlerin eskiden 
Kağıthane’de mandıraları varmış. 
Bayramlarda buraya süt verirlermiş. 
Darülaceze’yi onların anlattıkları kadar 
biliyorum. Ama hiç kapısından içeri 
girmemiştim. Oysa önünden geçerken 
gideyim ziyaret edeyim gibi düşünceler 
hep vardı. Atamam olduğunda çok fazla 
da şaşırmadım çünkü isteyerek tercih 
yapmıştım. 
Kapıdan içeri girdiğimde bahçeye açılan 
kısımda “Evinize hoşgeldiniz” yazısı vardı. 
O beni çok duygulandırdı, gözlerim doldu. 
Daireleri gezdim. Sonra şunu düşündüm, 
buraya ilk gelenler için Darülaceze 
çok şaşırtıcı, duygulandırıcı oluyor. 
Allah’ıma şükrediyorum. İyi ki de buraya 
atanmışım  diyorum. Buraya atanan, 
hizmet veren insanların çok özel olduğunu 
düşünüyorum. İlk geldiğimde burayı 
sakinlerin evi olarak görüyordum ama 
şu an bakıyorum da bizim de evimiz. 
Eve gittiğimizde de  izinde olduğumuzda 
da sakinler arıyorlar; “neredesin” diye. 
Kopamıyoruz buradan. Biz burada 
sakinlerle birlikte aileyiz. Evden çok 
buradaki sakinlerle vakit geçiriyoruz, bu 
da bizim aramıdaki bağı kuvvetlendiriyor. 
Buradaki sakinlerle anne babamızı 
düşünüyoruz. Empati yapıyoruz. Böyle 
olunca da işler daha doğru ilerliyor.
Hemşirelik Esaslarında yüksek lisansımı 
yaptığım için hastanelerde bulamadığımız 
uygulama alanı burada mevcut 
durumda. Hemşirelik Esasları bakım 
alanıdır zaten. Burada uygun çalışma 

Darülaceze olarak birlikte mutlu bir aileyiz
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ortamı da bulunuyor. Hem hastalar için 
hem de çalışanlar için geçerli durum. 
Aldığım eğitimin burada benim işimi 
kolaylaştırdığını düşünüyorum. 
Hastanelerle karşılaştırdığımızda, 
Darülaceze’de çalışan hemşireler daha 
durağan posizyonda. Çünkü yapılan işler 
çok rutin. Burada daha çok iletişim ve 
insani değerler ön plana çıkıyor.  Aslında 
hemşirelik genel anlamda bunlardan 
oluşuyor. Burada hemşireliğin tam 
manasıyla kullanıldığı söylenemez. 
Çünkü buradakiler hasta değil yaşlı 
insanlar. Yaşa bağlı rahatsızlıklar tedavi 
alanını oluşturuyor. Burada hemşireliğin 
diğer alanı ortaya çıkıyor. Bunu da iyi 
değerlendirmek gerekmektedir.
Kamu spotları ile halkımızı bilinçlendirmek 
gerekiyor. Bu kurumun personelleri 
de sakinler ile ziyaretçiler arasında 
koordinasyon görevi de üstlenmekteler. 
Zaten vicdani bir sorumlulukla ancak 
burada çalışılabilinir. Başka türlü de olacağı 
kanaatinde değilim. Bir de ekip ruhu 
önemli. Çalışırken buna dikkat etmek 
gerekir. 
Burada olmaktan çok mutluyum. 
İyiki Darülaceze’de çalışıyorum. Başka 
bir kurumda buradaki mutluluğu, 
huzuru ve manevi doyumu bulacağımı 
düşünmüyorum.

Suna Şahin
Daire 4 Hemşiresi

1970 Tunceli doğumluyum. Gaziantep 
Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum. Daha 
sonra lisansımı tamamladım. Evliyim ve bir 
kızım var.
İlk görev yerim Tunceli’ydi. Sonrasında 
Okmeydanı A.Ç.S ve Şişli Etfal 
Hastanesi’nde görev yaptım. Darülaceze’nin 
önünden sürekli geçiyordum. Bir 
arkadaşımın tavsiyesi üzerine ziyaret ettim. 
Bahçede kimsesiz çocuklarla karşılaştım 
ve çok etkilendim. Yaşlılara karşı zaten 
hep hassastım. Burada mutlaka çalışmam 
gerektiğini düşündüm ve 1998 yılında 
göreve başladım. 
Darülaceze’de farklı kültürlerde, farklı 
mezheplerde insanların bir arada uzlaşarak 
yaşadıklarını gördüm. Bu hayatıma farklı 
bir bakış kazandırdı. Burası yaşlanmanın 
da güzel bir şey olduğunu ve her şeyin 
bir sonu olduğunu öğretti bana. Yaşlılara 
eğilimim zaten çok fazla. Yüzlerindeki 
her çizgi beni çok etkiliyor. Burada 
çalışmak hem çok mutluluk veriyor hem 
de bir taraftan bizlerden bir şeyler alıp 
götürüyor. Sakinlerimiz hastalandıklarında, 
yürüyemediklerinde ya da vefat ettiklerinde 
çok üzülüyorum.
Ziyaretçilerin, sakinlerimizin 
mahremiyetlerine saygı göstermelerini rica 
ediyorum. En azından yatakhanelerine 

izin almadan hatta hiç girmemeleri , ortak 
alanlarında ziyaret etmeleri sakinlerimizi 
daha çok mutlu edecektir. Bazen bu 
konuda uyardığımızda tepki gösterebiliyor 
ziyaretçilerimiz. Zaten en kalbi duygularla 
geldiklerini biliyoruz. Bizlerin de 
yaptığımız işler için eğitimlerimize 
devam etmemizin ve iletişim yönümüzü 
sürekli geliştirmemizin yararlı olacağını 
düşünüyorum.
Darülaceze’yi ve mesleğimi çok seviyorum. 
İnşaallah buradan emekli olacağım. 
Kurumda hem yaşlılar, hem engelliler 
hem de çocuklar var. Onlara hep beraber 
sahip çıkmalıyız. Ama tabii ki her 
bireyin evinde olması gerektiğini, bu tür 
yerlerin tamamen kimsesizler için olması 
gerektiğini düşünüyorum. Bunun için 
de çocuklarımıza büyükleri ile birlikte 
yaşamayı ve yaşlanmayı öğretmeliyiz.

Gülçcan Batur Taşkın
Rehabilitasyon Sorumlusu

İstanbul Bakırköy doğumluyum. Aslen 
Erzincan Kemah’ın Kereh Köyündenim, 
eşim İzmirli.
İstanbul Üniversitesi Bakırköy Hemşirelik 
mezunuyum. 1997’de Üniversite ikinci 
sınıfta mesleğe başladım. Yedi sene kadar 
yeni doğan yoğun bakımında çalıştım. 
Sonra tayinim çıktı, Erzincan’da çalıştım 
iki yıl. Acil hemşireliği, diş hemşireliği, 
poliklinik hemşireliği, servis hemşireliği 
gibi görevlerde bulundum. İki sene orada 
çalıştıktan sonra tekrar İstanbul’a geldim. 
İki yıl Sadi Konukoğlu Hastanesi’nde Acil 
servis hemşireliği yaptım.
Nightihgale’e okumaya giderken buranın 
önünden geçerdik. Sadece duvarlarını 
görürdük. Müze gibi bir yer zannederdik. 
Darülaceze’nin içinde hayat olduğunu 
hiç bilmezdim.  O kadar sene geçtim 
önünden… sadece tarihi binalar, Topkapı 
sarayının önünden nasıl geçiyorsunuz öyle 
bir yer zannederdim. 2007’de de tayinim 
buraya çıktığı zaman, aradım nasıldır, nasıl 
değildir diye. Korkarak ve de endişeli olarak 
geldim. Çünkü, hemşireler olarak yaşlılarla 
nasıl bir çalışma yapıldığı konusunda bilgi 
sahibi değildim. O güne kadar da burası ile 
ilgili çok da bir bilgim yoktu.
Darülaceze’nin kapısından içeri girince 
bana çok güzel geldi. Sanki piknik alanı gibi 
bir yer. Yaz günüydü. Kocaman kocaman 
ağaçlar, yemyeşil her taraf. Mesela şu 
dikkatimi çekmişti. Dışarda onca gürültüye 
rağmen içeride hiç gürültü yok. Tabi bu da 
huzur veriyor insana.
Burada çalışmak keyifli, huzur verici. 
Ben burada huzur buluyorum. Sanki 
akşam gidince akşam evimize gidiyoruz, 
gündüz buraya gelince gündüz evimize 
geliyoruz. Buradaki sakinler evimizin bir 
üyesi, bireyi gibi. Hastanede insanların 

işlerini yapıyorsunuz gidiyorlar. Burada 
bir değişkenlik yok ve hep aynı hasta ile 
ilgileniyorsunuz. Bence burası hemşireliğin 
bütüncül parçası. Hemşireliğin dışında 
bakım ve rehabilitasyon kısmı bence.
Burası sakinlerin evi. Hatta birlikte 
paylaştığımız evimiz. Huzurlu bir ortam. 
İyiki gelmişim. Mutluyum burada. 

Turgay Yıldırım
Rehabilitasyon Personeli

1966 yılında Çemişkezek’in Örencekebir 
Köyü’nde dünyaya geldim. İlkokulu 
babamın görevi dolayısıyla Konya Akçeşme 
ilkokulunda başladım. Babamın Elazığa 
tayin olmasıyla Ortaokulu ve Liseyi 
Elazığ’da tamamladım. On sekiz yaşında bir 
kızım var. 
İstanbul’a geldikten dört beş yıl sonra 
2010 Şubat’ında Darülaceze’de çalışmaya 
başladım. Darülaceze’nin çeşitli 
birimlerinde görevde bulundum. Önce 
daire 4’te çalıştım. Şu anda Rehabilitasyon 
biriminde görev yapıyorum.
Darülaceze’ye daha önceden burada 
çalışmış olan bir arkadaşla geldim. O güne 
kadar Darülaceze hakkında pek bilgim 
yoktu. Hele yaşlılar ile ilgili, Babaannem, 
annannem ve dedemler dışından pek 
bilgim yoktu. Ama iyi ki de gelmişim ve 
Darülaceze’nin bünyesine katılmışım. 
Burada çok şey öğrendim. Özellikle de 
insana değer vermeyi öğrendim. 
Darülaceze’ye geldikten sonra kendimi 
buldum diyebilirim. Şunu hissediyorum. 
Daha önce eksik bir yanım varmış ve 
burada o eksiğimi tamamlamışım gibi 
geliyor bana. Ecdadımız öyle bir kurum 
yapmış ki, almadan vermenin ne olduğunu 
insanlığa öğretiyor. Burada kalan sakinlere 
verdiğniz hizmet neticesinde mutluluklarını 
gördükçe kendim de mutlu olmanın ne 
demek olduğunu öğrendim. Onların 
mutluluğuyla bende çok mutlu oluyorum. 
Bu kelimelerle tarif edilecek birşey değil. 
Ancak yaşayan bunu anlayabilir. Diğer 
yandan burası bizim için işyerinden öte bir 
aile ortamı. Burada kalanlar da bizim aile 
bireylerimizinden birigibidir. Hiç bir farkı 
yoktur. Onların üzüntüsü bizim üzüntümüz 
onların sevinci bizim sevincimizdir. Birlikte 
sevinir birlikte üzülürüz. Dertlerimizi, 
mutluluklarımızı birbirimizle paylaşırız. 
Burası insan yaşamının gerçek bir 
tablosunu yansıtıyor.
Mutlu ettikçe o mutluluğu biz de 
buluyoruz. Burada “mutluluk” daha 
da anlamlı hale geliyor. Biz burada 
sakinlerimizi, büyüklerimizi mutlu edersek 
Allah da bizim mutluluğumuzu daim 
edecektir. Bundan da kimsenin şüphesi 
olmasın. 
Darülaceze’de çalışmak bir nimettir. Bir 
yandan para kazanırken diğer yandan 

hayır da işliyorsunuz. Bu herkese nasip 
olmayacak bir lütuftur. Burada bir sakinin 
elini tutsanız sizin için duası “Allah razı 
olsun”dur. Bu duayı haketmek de gerekiyor 
sanırım. 
Burada çalışmak için burayı sevmek 
gerekiyor. Sadece para ile burada çalışmak 
pek de mümkün değildir. 

Ahmeet Sönmez
Daire 8 Sağlık Memuru

Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesinin Çolhan 
kasabasında 1975 tarihinde dünyaya 
geldim. İlkokulu ve Ortaokulu Çolhan’da 
bitirdim. Liseyi Elbistan Sağlık Meslek 
Lisesi’nde tamamladım. Evli ve üç çocuk 
babasıyım. 1998 yılında İstanbul’a geldim. 
Bir arkadaşım Sağlık A.Ş.’yi tavsiye etti. 
O vesile ile başvuruda bulundum. 2008 
yılının beşinci ayında Sağlık A.Ş. ile 
Darülaceze’ye başladım. Sağlık A.Ş. o 
zaman Darülaceze’nin taşeron firmasıydı. 
Ama başka yerlerde de iş yapıyordu. Nasip 
burasıymış. Burada çalışmaktan mutluluk 
duyuyorum. Huzurluyum burada. İşe 
başlayalı on yıla yaklaştı. Bu seneler 
içerisinde bir çok yönetim değişti. Ama 
buradaki huzur buradaki çalışma ortamı 
değişmedi.
Burası akl-ı selim insan için çok büyük 
bir fırsattır. Ahireti kazanmak için burası 
bulunmaz bir fırsat. Manevi değeri çok 
yüksek bir kurum. Darülaceze halkımızın 
bağışlarıyla, hayırlarıyla ayakta duran ve 
hizmetini devam ettiren bir kurumdur. 
Darülaceze’de kalanlar hepsi mazlum ve 
kimsesiz insanlarımız. Onlara hizmet 
vermekten gurur duyuyorum. Darülaceze’yi 
bırakıp hiç bir yere gitmeyi düşünmedim 
bugüne kadar. Burayı sevdiğim için gitmeyi 
düşünmedim. Darülaceze’de göreve 
başladığımdanberi Daire 8’de çalışıyorum. 
Burası yatağa bağımlı erkeklerin dairesi. 
Benim için çok özel bir yer. 
Burada yaptığın işi Allah rızası için 
yapıyorsun. Başka türlü de çalışılmaz. 
Kimse kimseye yük olmak istemez ama 
mecburen burada kalmak zorunda kalmış 
insanlar.
Ziyaretçilerimiz kurumuzdaki güzellikleri 
ne kadar çok farkederse o kadar çok bağışta 
bulunur, bağışların fazlalaşması demek 
deverilen hizmetinde artması demektir.
Darülaceze’nin bahçesine gelenler dışarıdan 
göründüğü gibi olmadığını farkediyorlar 
ve şaşırıyorlar. Dört duvardan ibaret 
olmadığını anlıyorsunuz, burası yaşayan 
bir mekan özelliği taşımaktadır. Burada 
huzurlu bir ortam var. İnsanları bu 
huzurlu ortama davet ediyorum. Mesai 
arkadaşlarımızın da özveri ile işlerini 
yaptıklarına inanıyorum.

Darülaceze olarak birlikte mutlu bir aileyiz
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Başkanımız Hamza 
Cebeci engelli 
sakinlerimizi 
Makamı’nda ağırladı. 
İkramların ve sohbetin 
ardından, Başkanımız 
Cebeci Kurumda 
yapılan çalışmalar, 
yeni düzenlemeler ve 
Cumhurbaşkanımızın 
talimatlarıyla 
yapılacak olan yeni 
Sosyal Hizmet Şehri 
Darülaceze hakkında 
bilgilendirmede 
bulundu. Sakinlerimizi 

sık sık kaldıkları 
binalarda ziyaret eden 
Başkanımız Hamza 
Cebeci ‘’Makam kapımız 
da her zaman sizlere, 
çalışanlara açıktır. 
Ama siz nerede arzu 
ediyorsanız ben orada 
sizlerle birlikteyim ‘’ 
diyerek ,sakinlerimizin 
talep ve isteklerini de not 
aldı. Sakinlerimiz kabul 
ziyaretinden duydukları 
memnuniyeti dile 
getirerek Başkanımızla 
vedalaştı.

Engelli sakinlerimiz 
Başkanlık makamında...

Enformak Plastik Teknolojileri A.S, Novama Makina A.Ş ve Nurpet Ambalaj A.Ş. firması çalışanları sakinlerimizi ziyaret 
etti. Sakinlerimize hediyeleri takdim eden firma çalışanları daha sonra sakinlerimiz ile vakit geçirdiler.
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Misafirlerimiz...

Mimar Şehir Planlamacısı Kurul Üyesi Ali Emre Darülaceze Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkanımız Hamza Cebeci 
makamında ağırladı. Darülaceze İdari Meclis Üyemiz Fuat Kulaçoğlu da Ali Emre’ye Darülaceze Albümü takdim etti.

İBB Beyaz Masa ve Beyaz Karanfil çalışanları




