
Darülaceze sakinlerimiz 
ve Batı Yıldızı Anaokulu 
öğrencileri tarihi fırınımız 
Darülikramda bir araya 
geldi.

Sosyal sorumluluk 
hizmetleri alanında öncü 
ve örnek projeleriyle 
tanınan Kartepe Belediye 
Başkanı Hüseyin Üzülmez, 
Başkanımız Hamza 
Cebeci’yi ziyaret etti.
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Sergi’nin açılışında Başkanımız Cebeci, tarihten ders alınması gerektiğini vurgulayarak, 
“Abdülhamid Han dönemini bilmemiz lazım ki günümüze daha net bakabilelim.” dedi.

“Sultan 2. Abdülhamid Han 
ve Dönemi” fotoğraf sergisi

Darülaceze İdare Meclis Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Şerif 
Esendemir TRT Kurdî'de katıldığı Virgül/ Bêhnok 
programında Darülaceze'mizi etraflıca anlattı. 

Darülaceze 
TRT Kürdî’de 
anlatıldı

Darülaceze sakinleri ‘huzuru’ atölyelerde buluyor

Kartepe Belediye 
Başkanı Üzülmez 
kurumumuzu ziyaret 
etti

Çamlıca Camii 
Derneği Başkanı 
Ergin Külünk 
kurumumuzu ziyaret 
etti

Dünya Tıp Bayramı 
kutlandı

Darülaceze’de 14 Mart 
Tıp Bayramı, İdare Meclis 
Üyemiz Av. Namık 
Ayhan’ın katılımıyla 
kutlandı. 

Başkanımız Hamza 
Cebeci, hem moral 
motivasyonu yükseltmek 
hem de İstanbul da yapılan 
çalışmaları görmek için 
gezilerin devam edeceğini 
belirterek, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesine 
de katkılarından dolayı 
teşekkür etti.

İBB’nin sunduğu 
imkânlarla 
stajyerlerimizle 
güzel bir İstanbul 
gezisi yapıldı

Batı Yıldızı 
Anaokulu 
öğrencileri 
sakinlerimizle 
birlikteydi

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü etkinliği
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Darülaceze Başkanımız 
Hamza Cebeci’nin ev 
sahipliğinde gerçekleşen 
açılışa Müzecilik 
ve Tanıtım Başkanı 
Fahrettin Gün, İdare 
Meclis Üyelerimiz Namık 
Ayhan, Tayyip Yaşar, 
kurum çalışanlarımız, 
sakinlerimiz ve 
ziyaretçilerimiz katıldı.
TBMM Milli Saraylar 
tarafından oluşturulan 
sergide, Osmanlı 
Devleti’nin 34. 
padişahı olan Sultan 2. 
Abdülhamid döneminin 
bilinen ve bilinmeyen 
yönleri, fotoğrafçıların 
objektifinden nesnel 
olarak yansıtılıyor.

Müzecilik ve Tanıtım 
Başkanı Fahrettin Gün’ün 
açılış konuşması ile 
başlayan törende İdare 
Meclis Üyemiz Namık 
Ayhan ve Başkanımız 
Hamza Cebeci, Sultan 
Abdülhamid döneminin 
önemine vurgu yaptı.
Başkanımız Hamza Cebeci 
açılan sergide emeği 
geçenlere teşekkür etti.
Başkanımız Cebeci, 
tarihten ders alınması 
gerektiğini vurgulayarak, 
“Abdülhamid Han 
dönemini bilmemiz lazım 
ki günümüze daha net 
bakabilelim.” dedi.
Doğumunun 174’üncü 
yılında “Sultan 2. 

Abdülhamid Han ve 
Dönemi” sergisinde yer 
alan Yıldız Sarayı, Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler, 
Açılış Törenleri, Tarım 
Sanayi ve Ulaşım, Kültür 
ve Sanat, 2. Meşrutiyet 
de Sultan Abdülhamid 
Han ve Cuma Selamlığı, 
İstanbul ve Anadolu’nun 
Günlük Yaşantısı ve Şehir 
Görünümleri başlıkları 
altında kategorize edilen 
fotoğraflar sergilendi.
Açılışa Nişantaşı 
Üniversitesi Gastronomi 
bölümü hazırladıkları 
ikramlar ile destek verdi.
Sergi, 30 Nisan’a kadar 
gezilebilecek.

“Sultan 2. Abdülhamid Han 
ve Dönemi” fotoğraf sergisi
Doğumunun 174’üncü yılında “Sultan 2. Abdülhamid Han ve Dönemi” fotoğraf 
sergisi coşkulu bir açılışla sakinlerimiz ve ziyaretçilerimiz ile buluştu.
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Ziyaret sırasında güncel kurum 
faaliyetlerini anlatan ve Başkan 
Üzülmez’e eşlik ederek kurumu 
gezdiren Başkanımız Hamza Cebeci, 
“Değerli dostum Hüseyin Bey’in 
ziyaretinden memnuniyet duydum. 
İlçesinde yaptığı sosyal yardım 
çalışmalarını öğrendiğimde de gurur 
duyduğumu ifade etmek isterim. 
Sevgili başkanın maneviyat ağırlıklı 
yardım projelerine konsantre olması 
ve gönüllülük esasıyla değer katarak 

yaptığı hizmetler takdire şayan. Her 
zaman işbirliği ve desteğe hazırız. 
inşâallah ilk fırsatta kendisini 
ziyaret edip, örnek çalışmaları 
yerinde görmek isterim. Ziyareti için 
teşekkür ediyorum” dedi.
Darülaceze gibi köklü ve önemli bir 
kurumu yerinde görmekten mutlu 
olduğunu belirten Kartepe Belediye 
Başkanı Üzülmez,“Darülaceze 
Başkanımız Hamza Cebeci’nin 
tecrübesi ve kişiliği ile farkını 

hissettirerek, çalışmalarıyla da 
müessesenin değerine değer kattığını 
memnuniyetle gözlemledim. Ne 
mutludur ki; toplum yararına çok 
önemli bir  kurumun başında 
Hamza Bey gibi merhametli 
bir kişiliğe sahip olan değerli 
büyüğümüz var. Bu da, gelecekte 
daha güzel işler için, güven ve umut 
veriyor. En kısa zamanda Hamza 
Bey’i Kartepe’de ağırlamaktan 
memnuniyet duyarım.” dedi.

Ziyaret sonunda Kartepe Belediye 
Başkanı Hüseyin Üzülmez, 
Başkanımız Hamza Cebeci’ye ev 
sahipliği için teşekkür etti. 
Başkanımız Cebeci de günün anısına 
misafirimize hediye takdiminde 
bulundu. 
Üzülmez, bahçede gezintiye çıkan 
sakinlerimizle sohbet ederek, 
hatırlarını sorduktan sonra 
kurumdan ayrıldı.

Sosyal sorumluluk hizmetleri alanında öncü ve örnek projeleriyle tanınan Kartepe 
Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Başkanımız Hamza Cebeci’yi ziyaret etti.

Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez 
kurumumuzu ziyaret 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

AK Parti Şişli İlçe 
Kadın Kolları 
üyelerinin hazırlamış 

olduğu ikramları 
Darülikramda 
sakinlerimize ikram 
ettiler.
Sakinlerimizin sürekli 
olarak ziyaretlerine 
gelen Kadın Kolları 
üyeleri bu tür 
aktivitelerin daha sık 
olacağını dile getirdiler.

Düzenlenen program 
sonrasında Başkanımız 
Hamza Cebeci AK 
Parti Şişli İlçe Kadın 
Kolları ve İBB Meclis 
Üyelerini makamında 
ağırlayarak kendilerine 
teşekkür etti.

AK Parti Şişli İlçe Kadın Kolları ve İBB Meclis Üyeleri tarihi fırınımız 
Darülikramda sakinlerimizle bir araya gelerek çay saati programı düzenledi

Çamlıca Camii ve Eğitim Kültür Hizmetleri 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı 
Ergin Külünk kurumumuzu ziyaret etti

Başkan Külünk “Türkiye’de 
camileri dernekler ya da vakıflar 
yapar. Bu camiyi vatandaşımız 
yapıyor. Biz vatandaşımızın 
maddi destekleri ile bu camiyi 
ayağa kaldırıyoruz” dedi. 
Camii bir kompleks olarak aynı 
anda hem bir sanat merkezi 
hem bir kültür merkezidir. 
Hat, tezhip, minyatür gibi 

geleneksel sanatların eğitiminin 
verileceğini 8 sanat atölyesinin 
olacağını ifade eden Külünk, 
Makam ziyaretinin ardından 
kurumumuz sakinleriyle tanıştı. 
Yapılan çalışmalarla ilgili 
Başkanımız la birlikte kurumda 
incelemelerde bulundu, 
tebriklerini ve takdirlerini ifade 
etti.

Cumhuriyet döneminde yapılan en büyük camii olan İstanbul Çamlıca camii ve Eğitim Kültür Hizmetleri 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Başkanımız Hamza Cebeci’yi makamında ziyaret etti. 
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Darülaceze İdare Meclis Üyemiz 
Yrd. Doç. Dr. Şerif Esendemir TRT 
Kurdî'de katıldığı Virgül/ Bêhnok 
programında Darülaceze'mizi etraflıca 
anlattı. Darülaceze'de yapılan fiziki 
değişikliklerden dolayı İdare Meclisi 
Başkanımız Sn. Dr. Fatma Betül Sayan 
Kaya'ya ve Başkanımız Sn. Hamza 
Cebeci’ye çalışmalarından dolayı teşekkür 
edildi. 

Darülaceze TRT Kürdî’de anlatıldı

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli 
Çocuklar Kulübü öğrencileri tarihi 
Darülaceze’de sakinlerle bir araya geldi.
Darülikram’da sakinlerimize mini müzik 
ziyafeti sunan misafirlerimiz, burada 
kalan dedeler ve ninelerle sohbet edip 
ellerini öptüler.
Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi; 
özel yetenekli çocukların tespit edilerek 

okul dışı zamanlarında yeteneklerini 
geliştirici eğitimler almalarını 
sağlamak üzere Bağcılar Belediyesi 
tarafından kurulmuş olup; öğrenciler, 
okula gittikleri zaman diliminin 
dışında merkeze gelerek vakitlerini 
değerlendirmekteler.  Çeşitli tarihi ve 
kültürel gezilerle de kulüp üyelerinin  
eğitimlerine yardımcı olunmaktadır.

Enderun Yetenekli Çocuklar Kulübü öğrencileri, 
sakinlerimiz ile Darülikramda bir araya geldi

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar 
Kulübü öğrencileri düzenledikleri müzik 
dinletisi eşliğinde hazırlamış oldukları ikramları 
sakinlerimize sundular.
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Darülaceze’de Dünya Tıp Bayramı kutlandı

Darülaceze Bahar Şenlikleri kapsamında ilk konser ünlü sanatçı Melihat Gülses tarafından gerçekleştirildi.
2012 yılında 21. Yüzyıl Eğitim 
ve Kültür Vakfı(YEKÜV) 
tarafından “2011 yılı Türk 
Müziği Sanat Ödülü”nü alan 
bir çok Televizyon Programı 
yapan , yurt içi, yurt dışı 
konserlerine solist olarak 
katılan ve halen müzik 
yaşamına TRT İstanbul 
Radyosunda devam etmekte 
olan sanatçı Melihat Gülses’in 
konserine ilgi yoğundu. 
Konserde sakinimiz Ercan 
Pişirir de iki şarkı seslendirdi.
Melihat Gülses’i makamında 

ağırlayan Başkanımız Hamza 
Cebeci ‘’Darülaceze Albümü’’ 
takdim etti. Melihat Gülses de 
“Size çok yakınım. İstediğiniz 
her an sizlerin yanında 
olmaya hazırım’’ dedi. Konser 
sonunda sakinlerimiz adına 
Başkanımız Hamza Cebeci 
Gülses’e çiçek sundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Müdürlüğünün 
destekleri ile yürütülmekte 
olan konserler ve tiyatro 
etkinlikleri Mayıs sonuna 
kadar devam edecek.

Melihat Gülses konseri

Darülaceze’de 14 
Mart Dünya Tıp 
Bayramı, İdare 
Meclis Üyemiz Av. 
Namık Ayhan’ın 
katılımıyla kutlandı. 
Sağlık 
çalışanlarımızın 
katılımıyla 
gerçekleşen 
kutlamada Av. 
Namık Ayhan “Sağlık 
hizmetleri her zaman 
hayatımızın en 
önemli parçasıdır. 
Benim ailemde de 
sağlık çalışanları 

var ve görevinizin 
ne kadar değerli 
olduğunu biliyorum. 
Sağlığı en güzel 
açıklayan Kanuni 
Sultan Süleyman’ın 
‘’Halk içinde muteber 
bir şey yok devlet 
gibi, Olmaya devlet 
cihanda, bir nefes 
sıhhat gibi.” sözüdür. 
Herkesin sağlık 
haftasını kutluyor, 
sıhhatli günler 
diliyorum’’ dedi. 
Kutlamanın ardından 
pasta kesildi.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Sakinlerimiz ata binerek gençliklerine döndü

Melekler Kahvesi bu yıl 
15.sini düzenledikleri 
program ile Darülaceze 
sakinlerinin Dünya 
Kadınlar Günü'nü kut-
ladı. Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da tüm ekibi ile 
sakinlerimizi karşılayan 
Melekler Kahvesi zengin 
bir menü ile sofraları 
donattı. Yemeğin ardın-
dan Türk Sanat Müziği 
konseri dinlendi. Sakin-

lerimiz hediyelerle uğur-
landı. Başkanımız Hamza 
Cebeci de '' Doğumdan 
ölüme kadar hayatın her 
anında varlıklarını his-
settiğimiz kadınlarımızın 
Dünya Kadınlar Gününü 
yürekten kutlar, Türk ve 
dünya kadınlarına sağlık 
ve mutluluk getirmesini 
temenni ederim.'' diyerek 
sakin ve çalışanlarımızın 
gününü kutladı.

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Engelli-Engelsiz Bireylerin Sportif 
Faaliyetleri ve Hypoterapi (Atla Terapi) ile Rehabilitasyon projesinin ilk adımı 
olarak ata binme etkinliği düzenlendi.
Proje koordinatörü Sebia Tataroğlu ve Mimar Araz Taheri’nin öncülüğünde 
düzenlenen etkinlikte ata binen çocuklar ve sakinlerimiz güzel bahar 
havasında hoş vakit geçirdiler.
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Batı Yıldızı Anaokulu öğrencileri sakinlerimizle 
birlikteydi
Darülaceze sakinlerimiz ve Batı Yıldızı Anaokulu öğrencileri tarihi fırınımız Darülikramda bir araya geldi.

Öğrenciler etkinlik öncesinde 
sakinlerimizi rehabilitasyon 
merkezinde ziyaret etti.
Ziyaretleri sonrasında 
sakinlerimiz ile birlikte 
tarihi fırınımız Darülikram’a 
geçen öğrenciler Batı Yıldızı 
Anaokulu’nun hazırlamış 
oldukları ikramları 
sakinlerimize ikram ettiler.
Düzenlenen etkinlikte öğrenci 

velileri de mini bir konser ile 
sakinlerimizin güzel bir çay saati 
geçirmelerini sağladı.
Öğretim yılı başından itibaren 
sürdürülen proje kapsamında 
kendi okullarında sakinlerimizi 
ağırlayan ve Kurumumuzda 
da bu sosyal projelerini 
gerçekleştiren Batı Yıldızı 
Anaokulu’na Başkanımız Hamza 
Cebeci teşekkür etti.

İnanç Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Havva Firdevs Külünk, Başkanımız 
Hamza Cebeci’yi makamında ziyaret etti
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İBB’nin sunduğu imkânlarla stajyerlerimize 
güzel bir İstanbul gezisi yapıldı

Miniatürk Beltur tesislerindeki kahvaltı ile 
başlayan gezide sırasıyla Miniatürk, Panaroma 
1453 Tarih Müzesi ve İstanbul Akvaryum’u 
gezen stajyerlerimiz İstanbul’un tarihi ve 
turistik mekânlarını yakından görme fırsatı 
buldu.
Başkanımız Hamza Cebeci, 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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Darülaceze’de 
sakinlerimiz; 
seramik, terzihane, 
resim, gazlı bez, 

dokuma ve el işi gibi atölyelerde 

hem yeni eserler ortaya 
koyuyor hem de boş vakitlerini 
değerlendiriyorlar.
Atölyelerde üretilen bazı ürünler 
müessesede ilgili alanlarda 

kullanılırken, bazıları da 
sergileniyor. 
Resim atölyesinde resim çizerek 
vaktini değerlendiren 63 
yaşındaki Talip Aydoğan, 3 yıldır 
Darülaceze’de kaldığını ve çok 
mutlu olduğunu söyledi.
Darülaceze sakinlerinin güzel 
vakit geçirmesi için çeşitli 
etkinliklerin düzenlendiğini 
ve atölyelerin bulunduğunu 
aktaran Aydoğan, “Buranın 
çok güzel faaliyetleri var. Spor 
salonlarından resim salonlarına 
kadar her faaliyet var. Burası öyle 
bir yer ki evimiz, yuvamız sayılır. 
Dışarıda kalmaktansa içerisi 
bizim için daha iyi bir yer.” diye 
konuştu.
Darülaceze’de 1,5 yıldır kalan 58 

yaşındaki Erhan Taşkın, diyabete 
bağlı ayağının kesildiğini dile 
getirerek, “Burada günlerimiz 
iyi geçiyor. Atölyeler 08.00’de 
açılıyor ama ben erkenden 
geliyorum. Hocalarımız, hemşire 
hanımlarımız, idarecilerimiz 
güzel. Bizim gibi yardıma muhtaç 
insanlara çok güzel bakıyorlar. 
Banyomuz var, tıraş oluyor, her 
türlü ihtiyacımız gideriliyor.” 
ifadelerini kullandı.
“Gençler fasa fiso işlerle vakit 
geçirmesinler”
Darülaceze sakinlerinden 84 
yaşındaki Mustafa Nemli de 
İmralı Yarı Açık Cezaevi’nde 
atölyelerden sorumlu memur 
olarak 30 yıl görev yaptığını 
söyledi.
Metal kabartma atölyesine katılan 
Darülaceze sakinleri ile vakit 
geçiren Nemli, ilimle meşgul 
olmanın önemine işaret etti.
Nemli, müspet ilimlerle ilgili 
okumaların yapılması gerektiğini 
vurgulayarak, “Aşk romanları 
falan... Onlar kültür değil. 
Onlar kafa yorar, o kadar. 
Gençlere tavsiyem; ilimle 
meşgul olsunlar. İlimden başka 
hiçbir şey yok. Atatürk bile 
söylüyor; ‘Hayatta en hakiki 
mürşit ilimdir.’ diye. Öyle fasa 
fiso işlerle vakit geçirmesinler.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Darülaceze sakinleri ‘huzuru’ 
atölyelerde buluyor
Kurumumuzda kalan sakinlerimiz; seramik, terzihane, resim, gazlı bez, dokuma ve el işi gibi 
atölyelerde hem yeni eserler ortaya koyuyor hem de boş vakitlerini değerlendiriyorlar.
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Darülaceze’de bahar hazırlığı

ARFAA Hava Yolları Emekli Kabin Memurları 
Derneği kurumumuzu ziyaret etti

ARFAA Hava Yolları Emekli Kabin Memurları Derneği Üyeleri Başkanımız 
Hamza Cebeci’yi makamında ziyaret etti.
Makam ziyaretinin ardından Dernek üyeleri sakinlerimizi ziyaret ederek 
birlikte vakit geçirdiler.

İBB Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü Darülaceze bahçesinde yer alan ağaçlarımıza budama çalışması yaptı. Yaptıkları hizmet ile hem 
ağaçların korunmasına destek oldular, hem de bahçede sakinlerimize yaratacak tehlikelere karşı önlem almış oldular. Başkanımız Hamza Cebeci de 
yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür etti.
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Darülaceze olarak 
hep birlikte mutlu 
bir aileyiz

FÜSUN KASLAK
Kendinizden bahsedebilir misiniz?
-1951 yılında İstanbul Nişantaşı 
SSK’da o sabah dünyaya ilk gelen 
bebek benmişim. Babam hep bir 
kız çocuğu olsun istemiş. Bir erkek 
kardeşim var. İlkokul mezunuyum. 
Sonrasında Kız Enstitüsü’ne 
gittim. Makinede nakış işliyorduk. 
Birincilikle bitirdim.Hayatımda 
hiç yalnız yaşamadım.  Babam 
okumamı çok istiyordu ama ben 
istemedim. Hayatımda en çok 
pişman olduğum şey okumamaktır. 
Doğma büyüme Kasımpaşalı’yım.
Darülaceze’ye geliş hikayenizi 
anlatabilir misiniz?
- Önce babamı kaybettim. Annem 
zaten hastaydı ve sonrasında vefat 
etti. Gelinimizle birlikte yaşamaya 
devam ettim ama hiç anlaşamadık. 
Annemin de vasiyeti vardı yengemle 
beraber yaşamamı istemiyordu. 
Mahallemizin muhtarı bana 
Darülaceze’yi önerdi. 1999 yılından 

beri Darülaceze’deyim.
Darülaceze sizin için ne ifade 
ediyor?
-Darülaceze ölü insanı diriltir. Ölü 
Füsun’u diriltti yepyeni bir Füsun 
doğdu. Geldiğimde ağzımda dişim 
yoktu. Kansızlıktan  neredeyse  
ölüyormuşum. Bakımlı olmak 
beni hayata bağlıyor. Burada da 
bunu fazlasıyla buluyorum. Çok 
mutluyum. Burayı kuran ve yaşatan 
herkesten Allah razı olsun.

AHMET ASLAN
Kendinizden bahsedebilir misiniz?
-1949 Diyarbakır Lice doğumluyum. 
10 yaşında İstanbul’a geldim. Beni 
akrabalarım büyüttü. Galata Adası, 
Hilton gibi yerlerde komilik yaptım. 
Yaşım ilerleyince de Taksim’de gece 
kulüplerinde komilik yaptım. O 
sırada çalıştığım gece kulübünde 
Nükhet Duru, Selda Alkor, Yavuz 
Özışık ve orkestrası gibi sanatçılar 

sahne alıyordu. En son Maksim 
gazinosunda sahne müdürlüğüne 
kadar yükseldim. Hiç evlenmedim.
Darülaceze’ye geliş hikayenizi 
anlatabilir misiniz?
-Darülaceze’ye ünlülerle ziyarete 
gelirdim. 1999 depreminden 
sonra bir trafik kazası geçirdim. 
Hastaneden sonra Taksim’de 
evsizlerin kaldığı bir yerde 
kaldım. Darülaceze’den bir sosyal 
hizmet uzmanı geldi durumumu 
değerlendirmek için. Kalacak 
yerim olmadığı için ve kimseye 
minnet etmek istemediğim için 
Darülaceze’de kalmaya karar 
verdim.
Darülaceze sizin için ne ifade 
ediyor?
-Benim için burası bir okul. Bu 
okulun her ilde olması gerektiğini 
düşünüyorum. Gelen gençler, yeni 
kuşaklar için de bir okul. Buraya 
gelip engellilerle yaşlılarla nasıl 
iletişim kurmaları gerektiğini 
öğrenmeliler. Kendilerini eğitirken 
bizleri de eğitebilirler. Kısacası 
Darülaceze bir hayat üniversitesi.

PERİHAN KARAKUYU
Kendinizden bahsedebilir misiniz?
-1944 Karaman doğumluyum. 
Ortaokul ikinci sınıfta hastalandım. 
3 defa omurilikten ameliyat oldum. 
Annem ben küçükken vefat 
etmişti. Bana ablam baktı. Çok 
uzun süre tedavi gördüm. Babam 
servetini harcadı benim için ama 
düzelemedim. 
Darülaceze’ye geliş hikayenizden 
anlatabilir misiniz?
- Köyümüzün doktoru İstanbul 
İl Sağlık Müdürü oldu. Benim 
de bakıma ihtiyacım vardı. 
Kendisine bir mektup gönderdim. 
Doktorumuz Darülaceze’nin 
Müdürü Hilmi Şener ile görüşmüş. 
26 yaşındaydım. Anasızlık çok 

zor.  İnsan hiçbir yere sığamıyor.  
Hiç unutmuyorum 23 Ağustos 
günü telgraf geldi. Darülaceze’ye 
çağırılıyordum. Babam 
getirdi. Ağlaya ağlaya ayrıldık 
birbirimizden.
Darülaceze sizin için ne ifade 
ediyor?
-Darülaceze darda kalmış aciz 
kişilerin yardımına koşan bir yer. İlk 
geldiğimde burada çok gariban fakir 
insanlar kalıyordu. Benim gözümde 
paranın hiçbir değeri yok. İnsanlık 
var sadece bu dünyada.  Bizim de 
ihtiyacımız biraz sevgi, biraz ilgi.
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İBB Gençlik Meclisi üyeleri misafirimizdi.

İstanbul Teknik Üniversite öğrencileri Başkanımız Hamza Cebeci’nin misafiriydi.

AK Parti Şişli İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Darülaceze sakinlerimizi ziyaret ederek onlara çiçek ve hediye takdim ettiler.
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