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İYİLİK POSTASI

Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya’nın başkanlığında yapılan İdare Meclisi 
toplantısının ardından geleneksel iftar programımızı gerçekleştirdik. Bakanımız Kaya; 

“Darülaceze 1895’ten beri sevginin, hoşgörünün, merhametin kalesi olmuştur. 
Ecdadımız eşsiz bir ahlak ve fazilet örneğiyle yardımlaşmanın önemini inşa 

ettikleri bu köklü hayır kurumlarıyla göstermiştir.” dedi.

Darülaceze’de 
“Anneler Günü” 
ziyaretçilerle birlikte 
kutlandı

Başkanımız Hamza 
Cebeci de Anneler 
Günü en anlamlı şekilde 
burada kutlanıdığını 
söyleyerek Darülaceze’ye 
gösterdiği ilgiden dolayı 
sanatçılarımıza  ve 
basınımıza teşekkür etti. 

Geleneksel İftarımız, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 

Betül Sayan Kaya ve İdare Meclisi 
Üyelerimizin Katılımıyla Gerçekleşti

İBB’nin katkılarıyla Darülaceze’de 
düzenlenen “Bahar Şenlikleri”nde 
yapılan konserler büyük ilgi gördü
Bu yıl da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın 
destekleriyle gerçekleşen konserlerde ülkemizin sevilen sanatçıları sahne 
aldı. Başkanımız Hamza Cebeci, başta İBB Kültür Daire Başkanlığı olmak 
üzere, organizasyonlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

AB Eski Bakanı 
Egemen Bağış, 
Darülaceze’de iftar 
yemeği verdi

İftar programında 
konuşmasına Başkanımız 
Hamza Cebeci’ye teşekkür 
ederek başlayan Avrupa 
Birliği Eski Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen 
Bağış, “Burada bize iftar 
verme fırsatı veriği için 
Darülaceze Başkanı Sayın 
Hamza Cebeci’ye çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkanımız Hamza Cebeci, 
Sağlık çalışanlarının 
bir ekip halinde işlerini 
yaptığını, hemşirelerin ise 
bu ekibin en dinamik üyesi 
olduğunu söyledi. 

Darülaceze’de 12 
Mayıs Hemşireler 
Haftası kutlandı

Darülaceze’nin Sessiz 
Çınarlarına Ses 
Oldular

Darülaceze’deki işitme 
engelli sakinlerimizi ziyaret 
eden Küçükçekmece 
Belediyesi Cennet Kültür 
ve Sanat Merkezi İşaret Dili 
Kursiyerleri, sakinlerimizle 
işaret diliyle iletişim kurup, 
onlarla sohbet etti.

İstanbul Armoni Korosu Darülaceze 
yararına CRR’de konser verdi
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Başkan yardımcımız Ahmet 
Malatyalı’nın sunumu ile 
başlayan program Hafız Osman 
Akyol’un ilahileri ile devam etti.
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanımız Fatma Betül 
Sayan Kaya yapmış olduğu 
konuşmada;
“Darülaceze 1895’ten beri 
sevginin, hoşgörünün, 
merhametin kalesi olmuştur. 
Ecdadımız eşsiz bir 
ahlak ve fazilet örneğiyle 
yardımlaşmanın önemini 
inşa ettikleri bu köklü hayır 
kurumlarıyla göstermiştir. 
Darülaceze değerlerimizi, 
dayanışma ruhumuzu gelecek 
nesillere taşımaya bu gün 
de dün olduğu gibi devam 
ediyor. Şüphesiz burada 

elde ettiğimiz başarıda siz 
değerli çalışanlarımızın emeği 
fedakarlıkları çok büyük. 
Bunu maddi hiçbir karşılıkla 
ölçmemiz mümkün değil. 
Ben de burada bulunan tüm 
çalışanlarımıza ve ailelerine 
yaptıkları fedakarlıklardan 
dolayı en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi.
Bakanımızın konuşmasının 
ardından misafirlerimiz Hafız 
Osman Akyol’un Kur’an tilaveti 
ve ezanı ile oruçlarını açtılar. 
Yemekten sonra İdare Meclisi 
Üyelerimiz Necmettin Bilal 
Erdoğan, Fuat Kulaçoğlu ve 
Başkanımız Hamza Cebeci de 
birer konuşma yaptı. Hatıra 
fotoğrafı çekiminin ardından 
program sona erdi.

Geleneksel İftarımız Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanımız Fatma 

Betül Sayan Kaya ve İdare Meclisi 
Üyelerimizin Katılımıyla Gerçekleşti

Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya’nın başkanlığında yapılan İdare Meclisi toplantısının ardından geleneksel 
iftar programımızı gerçekleştirdik.
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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

Abdülsamet TOPRAK

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

Funda ERSİN
Selda TAŞ

Ersoy ERYAN
Merve ÇAKIR    

Hukuk Danışmanı
Hasan ŞAHİN

Tasarım
Darülaceze Başkanlığı

Basın Ofisi

Baskı
Akademi Ajans Matbaa

Genel Koordinatör
Mehmet Ayhan ÖMEROĞLU

AB Eski Bakanı Egemen Bağış, 
Darülaceze’de iftar yemeği verdi

Bu yıl 14‘üncüsü düzenlenen iftar 
yemeğine Demet Şener, Nuri 
Alço, Derya Tuna, iş, sanat 
ve siyaset dünyasından isimlerin 
yanı sıra Darülaceze sakinleri 
katıldı.
İftar öncesi, Mayıs’ın ilk günlerinde 
başlatmış olduğumuz; “Benim de 
dikili bir ağacım var” kampanyası 
dahilinde bütün ağaçların 
sakinlerimize sahiplendirilmesi ile 
ilgili düzenlenen törene Başkanımız 
Hamza Cebeci ile birlikte Avrupa 
Birliği Eski Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış da katıldı. 
Bağış, Darülaceze’nin toplumumuz 
için, bu tür kampanyaların da 
burada kalan sakinler için çok 
önemli” olduğunu vurguladı.
Sonrasında sakinlerimizle bol bol 
sohbet eden Egemen ve Beyhan 
Bağış çifti, konuklarını Darülaceze 
girişinde karşıladı. Programda 
okunan dualarla birlikte oruçlar 
açıldı. Öte yandan Darülaceze 
bahçesine kan bağışları için Kızılay 

çadırı kuruldu. 
Başkanımız Hamza Cebeci 
burada yaptığı konuşmada 
Darülaceze’de yapılan çalışmalar 
ve verilen hizmetler ile ilgili 
bilgi paylaştı. Bağış ailesinin 
geleneksel iftarının Darülaceze’de 
gerçekleştirmelerinden duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. “Bu 
güzel hasletlerinden dolayı Eski 
Bakanımız Egemen Bağış ve ailesini 
kutluyorum.” dedi.
İftar programında konuşmasına 
Başkanımız Hamza Cebeci’ye 
teşekkür ederek başlayan Avrupa 
Birliği Eski Bakanı ve Eski 
Başmüzakereci Egemen Bağış, 
“Burada bize iftar verme fırsatı 
veriği için Darülaceze Başkanı 
Sayın Hamza Cebeci’ye çok 
teşekkür ediyorum. Hamza Bey 
buranın başkanı olduktan sonra 
Darülaceze’de çok büyük gelişmeler 
oldu. Bu başarılı çalışması 
dolayısıyla da kendisi ve ekibini 
tebrik ediyorum. 

14’üncüsü düzenlenen iftar programına ünlü isimler, iş, sanat dünyasından çok sayıda isim ve farklı din temsilcileri katıldı.
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Ziraat Katılım Bankası 
kurumumuzda iftar verdi

Ziraat Katılım Bankası yönetici ve personelini kurumumuzun bahçesinde verdikleri iftar 
programında ağırladık.

Ziraat Katılım Bankası Genel 
Müdürü Metin Özdemir iftar 
programı öncesinde Başkanımız 
Hamza Cebeci ve Başkan 
Yardımcımız Ahmet Malatyalı 
ile birlikte kurumumuzu gezerek 
sakinlerimizle bir araya geldiler.
İftar yemeğinden önce Başkanımız 
ve Sayın Özdemir misafirlere hitap 
ederek Ramazan ayının öneminden 

bahsettiler. Ramazan ayının, içinde 
barındırdığı Kadir Gecesi’nin 
ve nihayetinde Bayram’ın tüm 
Müslümanlar için hayırlara vesile 
olmasını temenni ettiler.
Akşam ezanından önce okunan 
Kur’an tilaveti ve ezanın ardından 
iftar yemeği yenildi. Hatıra fotoğrafı 
çekiminin ardından program sona 
erdi.
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İstanbul Düzceliler Derneği 
geleneksel iftarlarını 
Darülaceze’de yaptı

Bayrampaşa Müftüsü Yılmaz 
Küçük Hocaefendinin Kur’an-ı 
Kerim Tilaveti ile başlayan 
program okunan akşam 
ezanından sonra iftar yemeği ile 
devam etti.

Darülaceze Başkanlığı Özel 
Kalem Müdürü Merve Çakır’ın 
açılış konuşmasının ardından 
sırasıyla; İstanbul Düzceliler 
Derneği Başkanı İlyas Çelebi, 
Başkanımız Hamza Cebeci, 

Düzce Belediye Başkanı Dursun 
Ay ve Düzce Valisi Dr. Zülkif 
Dağlı misafirlere hitaben 
birer konuşma yaptılar. Toplu 
fotoğraf çekiminin ardından 
program sona erdi.
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Sakinlerimiz iftarda İstanbul 
Üniversitesi’nin misafiri oldu

İstanbul Üniversitesi, Rektör 
Prof. Dr. Mahmut Ak’ın 
evsahipliğinde gerçekleşen 
iftar yemeğinde sakinlerimizi 
Baltalimanı Sosyal Tesislerinde 
ağırladı. 
Başkanımız Hamza Cebeci’nin 
katıldığı iftar yemeğinde 
sakinlerimiz boğaza nazır 
tesiste huzurlu bir akşam 
geçirdi. 
Konuklarına hitap eden 
İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mahmut Ak: 

“Sizleri ağırlamaktan büyük 
memnuniyet duyuyoruz. 
Vesileler fırsattır. Büyüklerimiz 
başımızın tacıdır.’’ dedi. 
Başkanımız Hamza Cebeci 
de “Böyle güzide bir kurumla 
bir arada olmak hem 
sakinlerimizi hem de bizleri 
mutlu etmektedir. Bu güzel 
organizasyon için teşekkür 
ederiz.” diyerek duygularını 
ifade etti. 
Sakinlerimiz de sırasıyla söz 
alarak şükranlarını sundu.

Sakinlerimiz, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun davetlisi olarak Seyrantepe’deki tesislerinde 
verilen iftar yemeğine katıldılar. Turing ve Otomobil Kurumu çalışanları ve bursiyerleri ile bir araya gelen 

sakinlerimiz iftar boyunca sohbet ederek hoşça vakit geçirdiler.
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Darülaceze’de düzenlenen 
Bahar Şenlikleri büyük ilgi görüyor

Bu yılki Bahar Şenliklerinin son 
programında Türk Sanat Müziği seslendiren 
TRT Sanatçısı Alp Arslan sahne aldı. 

Alp Arslan, Darülaceze’de sahne almanın 
kendisi için büyük bir heyecan olduğunu 
ifade etti. Davetleri için Başkanımız Hamza 
Cebeci’ye teşekkür etti.

Bahar Şenliklerinin kapanışı ise Türk Halk 
Müziği Sanatçısı Hülya Polat ile gerçekleşti.

Hülya Polat sevilen türkülerini seslendirirken 
sakinlerimizde kendisine eşlik etti. 

Polat, Hayatımın en önemli konseri. Sizlerle 
olmak çok güzel. Darülaceze’yi gezdim, 
yaptığınız her şeye hayran kaldım.”dedi.

Komagene de çiğköfte ve ayran ikramları ile 
programa destek sundu.

Başkanımız Hamza Cebeci Kurumumuzda 
gerçekleşen etkinliklerde yer alan sanatçıları 
makamında ağırlayarak katkıları için 
memnuniyetini ifade edip, başta İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire 
Başkanlığı olmak üzere, organizasyonlarda 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu yıl da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın 
destekleriyle gerçekleşen konserlerde ülkemizin sevilen sanatçıları 
sahne aldı.

Hülya Polat

Alp Arslan
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Darülaceze’nin Sessiz 
Çınarlarına Ses Oldular

Darülaceze’deki işitme engelli sakinlerimizi ziyaret eden Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi İşaret Dili 
Kursiyerleri, sakinlerimizle işaret diliyle iletişim kurup, onlarla sohbet etti.

Küçükçekmece Belediyesi 
Cennet Kültür ve Sanat 
Merkezi İşaret Dili 
Kursiyerleri, Darülaceze’deki 
işitme engelli sakinlerimizi 
ziyaret etti.
12 Mayıs İşitme ve 
Konuşma Engellileri Günü 
kapsamında gerçekleştirilen 
ziyarette, İşaret Dili 
kursiyerleri ile işitme engelli 
sakinlerimizin diyalogları 
renkli görüntüler oluşturdu. 
İşitme engellilerin yaşam 
boyu karşılaştığı sorunları 
işitme engelli sakinlerden 
dinlemek ve işaret dilinin 
önemine dikkat çekmek 
amacıyla yapılan ziyarette, 
kursiyerler bir ömrü işitme 
engeliyle geçiren Darülaceze 

sakinleriyle iletişim 
kurabilmenin heyecanını 
yaşadı.
Cennet Kültür ve Sanat 
Merkezi İşaret Dili Eğitmeni 
Ruhan Aras, “Bir İşaret 
Bir Dünya ekibi olarak 
7’den 70’e herkes için işaret 
dilinin önemine dikkat 
çekmek istedik. Bu amaçla, 
Darülaceze’deki işitme 
engelli sakinleri ziyaret 
edip, hayır dualarını aldık. 
Görüyoruz ki her yaşta 
işitme engelli bireyler engelli 
olduklarını kabul etmiyorlar. 
Onlar ana dillerini işaret dili 
olarak kabul ediyorlar. Siz 
ağzınızla kelimelere dökerek 
konuşurken, biz kendimizi 
ellerimiz ve gözlerimizle 

ifade ediyoruz diyorlar. 
Bu konuda herkesi duyarlı 
olmaya davet ediyorum. 
Yabancı bir dili öğrenmek 
için nasıl çaba gösteriyorsak, 
işaret dilini de herkesin 
öğrenmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. İşitme 
kaybının olması bir engel 
değil bir farkındalıktır”diye 
konuştu.
Kursiyerler, Darülaceze’deki 
sakinlerle işaret diliyle 
iletişim kurup, onlarla 
sohbet etti. Ziyarette, 
kursiyerler Darülaceze 
sakinleri için hazırladıkları 
hediyeleri de takdim 
ederken, onlarında 
mutlulukları gözlerinden 
okundu.
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Tuğba Özay’dan Darülaceze 
Sakinlerine İftar Yemeği

İftar yemeğinde Tuğba Özay’ın 
orkestrası da hazır bulundu. İftar 
yemeği sonrası orkestra eşliğinde 
geceye katılan sanatçılar ve Tuğba 
Özay, Darülaceze sakinlerine müzik 
ziyafetinde bulundu.

Tuğba Özay, basına yaptığı 
açıklamada her yıl benzer sosyal 
projeler yaptığını söyledi. Burada 
bulunan insanlara ilgi göstermek, 
onlarla birlikte olmak, onlara moral 
vermek önemli.”dedi ve davetine gelen 
tüm dostlarına teşekkür etti.

Tuğba Özay, şunları söyledi: ‘Artık 
geleneksel hale gelen Darülaceze 
sakinleri için vermiş olduğumuz 

iftar yemeği harika geçti. Başta 
Okmeydanı Darülaceze yönetimine, 
değerli sakinlerine, yanımda olan 
çok kıymetli sanatçı dostlarıma, 
bizleri yalnız bırakmayan medya 
mensubu arkadaşlarıma, orkestram 
ve biricik ekibime, şahane lezzetleri 
ve sunumlarıyla emeklerini 
ortaya koyan Etiler Bakırda Kuru 
Restaurant yönetimi ve çalışanlarına 
sonsuz teşekkürlerimle… 
Gönül isterdi ki çok daha geniş 
kapsamlı, çok sayıda dostumu 
ağırlayabileceğim bir iftar yemeği 
olsun… Umarım bir dahaki sefere 
daha çok kitleye ulaşır, daha çok 
insanın yüreğine dokunuruz.’

Sakinlerimizin katıldığı iftar yemeğine Tuğba Özay‘ın sanatçı dostları da gelerek destek oldu. Geceye Çılgın Sedat, Aslı 
Kökçe, Serdar Sevtekin, Faruk Tuncel, Berat Akyürek Görmüş, Astrolog-Yazar Nuray Sayarı, Sılanaz katılan sanatçılardı.
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Konser öncesi sahnede bir 
konuşma yapan Başkanımız Hamza 
Cebeci, Darülaceze’nin 123 yıldır 
hayırseverlerin destek ve ilgisiyle 
hizmetlerine devam ettiğini ifade 
ederek program için Projenin 
koordinatörü ve koronun kurucusu 
Nergis Yıldırır’a teşekkür etti. 

Projenin koordinatörü ve kurucusu 
Nergis Yıldırır da proje kapsamında 
Türkiye’nin önde gelen iş adamları ve iş 
kadınlarının, vakıflar ve dernekler adına 

yardım amacıyla koroda yer aldıklarını 
söyledi.

Koroda 120’den fazla kişinin üye 
olduğunu aktaran Yıldırır, şunları 
kaydetti:“Bizim amacımız sadece yardım 
etmek. Yardım etme amacıyla oluşmuş 
bir grubuz.”

Büyük ilgi gören ve yaklaşık 2 saat 
süren konserde yer alan koronun 
şefliğini Nergis Yıldırır, orkestranın 
şefliğini ise kardeşi Muhammed Yıldırır 
üstlendi.

İstanbul Armoni Korosu Darülaceze 
yararına CRR’de konser verdi



12 Güncel İYİLİK POSTASIHaziran 2018 / Sayı 30 / Yıl 4

Burada yapılan törende konuşan 
Başkanımız Hamza Cebeci, Sağlık 
çalışanlarının bir ekip halinde 
işlerini yaptığını, hemşirelerin 
ise bu ekibin en dinamik üyesi 
olduğunu söyledi. Yaptıkları 

özverili çalışmalarından dolayı da 
kendilerine teşekkür etti. 
Programın sonunda 
hemşirelerimiz kendileri için 
hazırlanan kutlama pastasını 
kesti.

Darülaceze’de 12 Mayıs 
Hemşireler Haftası kutlandı
Darülikram’da düzenlenen törende sağlık çalışanları bir araya geldi. 

HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz 
kurumumuzu ziyaret etti

Başkanımız Hamza Cebeci, Mehmet Yavuz ve 
beraberindeki heyeti, makamında kabul ederek 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Kurum yöneticilerimizle beraber oda ve çalışma 
sahalarını gezen Yavuz, yaşlılar ile yakından 
ilgilendi.
Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan 
Yavuz, bakıma muhtaç yaşlıların, kimsesizliğin 
hüznünü yaşamamaları için sürekli ziyaret 
edilmeleri gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Buradaki yaşlı, bakacak kimsesi bulunmayan 
insanlarımız ile ilgili bilgiler aldık. Darülacezeye 
yapılan ziyarette bizi Kurum Başkanı Hamza 
Cebeci ile Başkan Yardımcısı İlhan Uğur Bey 

çok sıcak karşıladı. Hem, hasta ziyaretleri olsun 
el sanatları bölümü olsun kurumun her yerini 
bizzat kendisi bize gezdirdi. İçinde birçok tarihi 
doku ve mekân mevcut; cami, kilise ve havra. 
Daha sonra Darülaceze’nin Başkanı Hamza 
Cebeci Bey bizi ağırladı. Güzel bir muhabbet 
ortamı oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. 
Burada bakıma muhtaç olan vatandaşlarımıza 
ise Allah’tan şifa diliyorum. Kimselerinin 
olmamasının hüznünü yaşatmamak için 
yaşlılarımızı sürekli ziyaret etmeliyiz.”  
Ziyarette Yavuz’a, İstanbul 2. Bölge milletvekili 
adayı Recai Yurdan ve İstanbul Kadın Kolları 
Başkanlığından bir heyet eşlik etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Mehmet Yavuz, beraberindeki heyet ile beraber 
kurumumuza ziyarette bulundu.
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Sanatçı Gülben Ergen 
de kurumumuza gelerek 
sakinlerimizin “Anneler 
Günü”nü kutladı. Darülaceze’yi 
çok önemsediğini ifade eden 
Gülben Ergen: “Buraya gelip 
annelerimizin ellerini öptüm. 
Hal ve hatırlarını sordum. 
Herşeyin yolunda olduğunu 
söylüyorlar. Bunları duymak 

çok güzel. Mutluluklarına şahit 
oldum. Başta kurumun Başkanı 
Hamza Cebeci olmak üzere 
özverilerinden dolayı bütün 
çalışanları tebrik ediyorum.” 
dedi. 
Başkanımız Hamza Cebeci de 
Anneler Günü en anlamlı şekilde 
burada kutlanıdığını söyleyerek 
Darülaceze’ye gösterdiği ilgiden 

dolayı sanatçılarımıza  ve 
basınımıza teşekkür etti. 
Anneler günü dolayısıyla 
CNN Türk veATV Canlı Yayın 
Bağlantısı gerçekleştirdi.
Kurumumuz tarafından 
düzenlenen anneler gününe 
Kastamonu Araç Birlik 
Platformu da bir konserle katkı 
sağladı.

Darülaceze’de “Anneler Günü” 
ziyaretçilerle birlikte kutlandı



Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi

Özel Mavi Umut Ortaokulu

Birlik Vakfı Öğrencileri
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