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Darülaceze her yıl olduğu gibi bu yıl da  
“o eski bayramların” yaşandığı bir masal 
diyarı oldu.

Kurban Bayramı’nın manevi ikliminde pay-
laşmanın ve kavuşmanın gerçek anlamının 
hissedildiği duygu dolu anları ziyaretimize 
gelen dostlarımızla doyasıya yaşadık.

Kurban ibadetini yerine getirmek için binler-
ce gönüllümüz Darülaceze’yi seçti.

Özellikle bayram sabahlarının yüreklere 
umut ve mutluluk doldurduğu saatlerde 
önceliği Darülaceze’ye tanıyan dostlarımıza 
ayrıca teşekkür ediyoruz.

Birlikte kılınan bayram namazının ardından 
sakinlerimiz ve çocuklarımız ile kahvaltı ettik.

Kurumumuzun bahçesinde düzenlediğimiz 
bayramlaşma merasimine; Şişli Kaymakamı 
İdris Akbıyık, geçmiş dönem Şişli Belediye 
Başkanı Mustafa Sarıgül, Şişli Emniyet Mü-
dürü Murat Turhan, İdare Meclisi Üyemiz 
Doç. Dr. Şerif Esendemir, Darülaceze 
Gönüllüsü Asuman Karaşabanoğlu, Havva 
Gürak, Belkıs ÖZENER ve Darülaceze Gö-
nüllüsü Devlet Sanatçısı Züleyha Ortak’ın 
yanı sıra bir çok dostumuz katıldı.

Bakanımıza 
İade-i Ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı  
Zehra Zümrüt SELÇUK, göreve gelişinin 

hemen ardından 4 Ağustos 2018’de Darülaceze 
Başkanlığına  bir ziyarette bulunmuştu. 

Bakanımız Kurban için 
Darülaceze’yi Seçti
Ankara’daki Bakanlık Makamında gerçekleşen zi-
yarette Bakan Sayın SELÇUK, yaklaşmakta olan 
Kurban Bayramı’nda kurbanının Darülaceze’de 
kesilmesi için vekalet verdi.

Şişli Belediyesi 
Hizmetinizdedir
Şişli Belediye Başkanı Hayri İNÖNÜ, Şişli 
Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Levent 
Işıktekin Project Konserinde bize eşlik ede-
rek sakinlerimizle bir araya geldi.

Bütün Kurbanlarını 
Darülaceze’ye Bağışladı
İdare Meclisi Üyemiz Sayın Necmeddin Bilal 
ERDOĞAN adak ve vacip kurbanlarının hep-
sini Darülaceze’ye bağışlamıştır. Kendisine bu 
örnek davranışı için şükranlarımızı sunarız. 

Survivor Hakan ve 
Gizem’i Ağırladık
Kurban Bayramının 2. günü ziyaretimize 
gelen Hakan-Gizem çifti hem sakinlerimizle 
buluştu hem de zevkli bir röportaj yaptık. 
İşte ünlü çift hakkında merak ettikleriniz...

BAYRAMLAR 
PAYLAŞINCA

OLUR
'3. Sayfada

2. Sayfada

10. Sayfada 12. Sayfada
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Değerli okuyucularımız;

Bu ay itibariyle bir ay boyunca Darülace-
ze’yi ziyarete gelen dostlarımızı, düzenledi-
ğimiz etkinlikleri ve kurumumuz hakkındaki 
tüm gelişmeleri “Darülaceze Bülteni” ile 
sizlere duyurmayı hedefliyoruz.

“İyilik Postası” ile çıktığımız yolculuğu yeni bir 
format ve yeni bir tasarım ile devam ettireceğiz. 

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in Bakara 
Suresi 148. Ayetinde “hayırda” yarışmamız 
emrediliyor. Biz de bu yarışa katkıda bulun-
mak adına yaptığımız yayınlar ile halkımızda 
farkındalık oluşturarak iyiliğe sevk etmeyi 
görev biliyoruz. 

Ne yazık ki İstanbul’da yaşıyor olmamıza 
rağmen bir çoğumuz defalarca önünden 
geçtiğimiz Darülaceze’yi tanımıyoruz. Bizi ilk 
kez ziyarete gelen dostlarımız burayı görünce 
daha önce gelmemiş olmanın pişmanlığını 
dile getirerek mahçubiyetlerini dile getiriyor-
lar. Çünkü burada yaşananlar kelimeler ile 
anlatılabilecek durumların ve duyguların çok 
ötesinde bir şey. Darülaceze’ye yapılan bir 
ziyaret aslında burada kalan sakinlerimizden 
çok ziyarete gelen misafirimize büyük katkı 
sağlıyor, biz bunu çok yakından tecrübe edi-
yoruz. Çünkü burada karşılaştıkları manzara, 
tanıştıkları insanlar ve şahit oldukları hatıra-
lar; insanların kendi hayatlarında neleri öte-
lediği, neleri ıskaladığı ve amaçları hakkında 
bir farkındalık oluşturuyor.

Darülaceze silkinip uyanmak ve kendine 
gelmek için bir vesile oluyor çoğumuz için.

Biz diyoruz ki;  
“Darülaceze’lik olmadan Darülaceze’ye gelin.” 

Hamza CEBECİ 
DARÜLACEZE BAŞKANI

Darülaceze Başkanlığı Adına Sahibi 
Hamza CEBECİ 
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Genel Yayın Yönetmeni 
Ahmet MALATYALI

Genel Koordinatör 
M. Ayhan ÖMEROĞLU

Yazı İşleri Sorumlusu 
Ersoy ERYAN

Kurumsal İletişim 
Burak AFŞAR

Hukuk Danışmanı 
Hasan ŞAHİN

Yayın Danışmanları 
İlhan UĞUR 
Funda ERSİN 
Selda TAŞ 
Merve ÇAKIR

Tasarım 
Darülaceze Başkanlığı 
Basın Ofisi

Arşiv / Fotoğraf 
Ali BAKÇA 
Abdülsamed TOPRAK

Baskı Akademi Ajans

Adres: Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı - ŞİŞLİ / İSTANBUL
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Darülaceze Başkanlığı Yönetiminden İade-i Ziyaret
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın 
Zehra Zümrüt SELÇUK  Bakanlık görevini tes-
lim almasının hemen ardından 4 Ağustos 2014’te 
Darülaceze Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştire-
rek çalışanlar ve sakinler ile tanışmıştı. Aynı ziya-
rette İdare Meclisi ile de bir toplantı gerçekleştiren 
Sayın Selçuk kurum hakkında bilgi almıştı.

Sayın SELÇUK’un ziyaretinin hemen ardından 
15 Ağustos’ta Başkanımız Hamza CEBECİ, İdare 
Meclis Üyelerimiz Namık AYHAN,  

Fuat KULAÇOĞLU, Tayyip YAŞAR, Doç. Dr. 
Şerif ESENDEMİR, Abdurrahman TOPBAŞ ve 
Genel Koordinatörümüz Mehmet Ayhan 
ÖMEROĞLU ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanımız Sn. Zehra Zümrüt SELÇUK 
hanımefendiye iade-i ziyarette bulundu.

Çankaya’daki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı makamında gerçekleşen ziyarette kuru-
mumuzun daha ileri noktalara nasıl taşınacağı 
konusunda istişarelerde bulunuldu. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK 
Kurban Farizası İçin Darülaceze’yi Seçti
Bakanımız, Darülaceze’de kesilmek üzere 2 adet 
kurban bağışında bulundu. Konuyla ilgili Başka-
nımız Hamza CEBECİ; 

“Bakanımız bu sene Darülaceze’de kesilmek 
üzere 2 adet kurbanı için bizleri vekil tayin 
etti. Biz de vekâletlerini aldık. Bu konuyla ilgili 

Darülaceze’ye duyduğu güvene ve teveccühüne 
biz de Darülaceze Başkanlığı olarak şükranla-
rımızı arz ediyoruz. Bakanımızın bu konudaki 
örnekliği bizim de bu konuyla ilgili faaliyetleri-
mizi arttırmamıza vesile oluyor.” dedi.

DÖVİZE 
HAYIR 
TL’YE

EVET

Darülaceze Başkanlığı 
Döviz Hesaplarının Tamamını 
Türk Lirasına Çevirdi

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Türkiye’ye karşı 
yürüttüğü siyasi baskıların bir ayağını oluşturan 
Dolar üzerindeki spekülatif dalgalanmalar eko-
nomimizi tehdit eder duruma gelmişti.

Türk yargısını yok sayarak Rahip Brunson olarak 
bilinen ve halen casusluk suçlamasıyla yargı-
lanmasına devam edilen vatandaşının salıveril-
mesini isteyen ABD, bu isteğinin kesin bir dille 
reddedilmesinin ardından doların hızla yüksel-
mesi için bir operasyon başlattı.

Suriye’de yaşanan savaş sırasında da PKK ve 
onun uzantısı olan PYD’ye açık destek vererek 
tırlar dolusu silah yardımı yapan ABD’nin; 

 “ben istedim oldu” tavrına artık dur demenin 
vakti geldi.

Cumhurbaşkanımızın beyanı üzerine biz Darü-
laceze Başkanlığı olarak tüm döviz hesaplarımızı 
TL’ye çevirdik.

Yedi düvele karşı verdiğimiz bu onurlu müca-
delede Cumhurbaşkanımız ile beraberiz.

Başkanımız Hamza CEBECİ, İdare Meclis Üyelerimiz Namık AYHAN,  
Fuat KULAÇOĞLU, Tayyip YAŞAR, Doç. Dr. Şerif ESENDEMİR, Abdurrahman TOPBAŞ 
ve Genel Koordinatörümüz Mehmet Ayhan ÖMEROĞLU
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DARÜLACEZE’DE 
BAYRAM SABAHI

Bayramlar dini vecibelerimizden olduğu gibi o manevi duyguların ikliminde kalplerin 
yumuşadığı, şefkat ve kucaklaşmanın emir buyrulduğu günlerdir. Darülaceze’de bay-
ramlar işte bu duyguların en üst perdeden yaşandığı bir dünya vardır. Burada dost-
luklar, kardeşlikler ve kucaklaşmalar gerçektir. Çünkü bu duygulara sahip olmayanları 
zorla da olsa buraya getirmek çok zordur.

Ne mutlu bize ki her özel günde ilk önce bize koşan nice dostlarımız var.

Bayramlar Paylaşınca Bayram Olur
Her bayram olduğu gibi bu bayramda kılınan 
bayram namazının ardından Çok Amaçlı Salonu-
muzda sakinlerimiz, personelimiz ve misafirleri-
mizle birlikte yapılan kahvaltıyla Kurban Bayra-
mımızı karşıladık.  

Başkan Yardımcımız Ahmet MALATYALI’nın 
sunumuyla gerçekleşen bayram programımız-
da Şişli Kaymakamı İdris AKBIYIK, geçmiş 
dönem Şişli Belediye Başkanı Mustafa SARI-
GÜL, Şişli Emniyet Müdürü Murat TURHAN, 
Darülaceze Gönüllüsü Asuman KARAŞA-
BANOĞLU, belkıs ÖZENER ve Darülaceze 
Gönüllüsü Devlet Sanatçısı Züleyha ORTAK’ın 
yanı sıra pek çok misafirimiz hazır bulundular. 

Halil İbrahim CİĞER Hocaefendinin Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başlayan programımızda sıra-
sıyla; Devlet Sanatçısı Züleyha ORTAK, Darüla-
ceze Gönüllümüz Asuman KARAŞABANOĞLU, 
Başkan Yardımcımız Funda ERSİN, Darülace-
ze’ye 42 yıl emek vermiş emekliliğinden sonra da 
hizmete devam eden emektarımız Hemşire Hav-
va GÜRAK, Şişli Kaymakamı İdris AKBIYIK, 
geçmiş dönem Şişli Belediye Başkanı Mustafa 

SARIGÜL ve Başkanımız Hamza CEBECİ birer 
konuşma yaparak bayram mesajlarını ilettiler.

Asuman KARAŞABANOĞLU yaptığı konuş-
mada; “Gönüllülük herhangi bir şeyi hizmet 
diye sunmak değildir. Gönüllülük, kantarda 
ederi olan bir hizmeti bir saygı duruşu olarak 
vakfetmektir.” dedi. 

Darülaceze emektarı Havva GÜRAK herkesin 
bayramını kutladıktan sonra şu mesajı verdi;

“Emekli olduktan sonra Abdülhamid Han’ın 
mirasını devam ettirmek üzere Sevgi Evleri 
açtık. Darülaceze’den gelen çocuklarımızı 
bir bütünlük içinde buralarda yetiştirmeye 
devam ediyoruz.

Her bayram kahvaltımızı Darülaceze’de yapı-
yoruz. Çocuklarımız; Bizim de Darülaceze’de 
dedemiz var ninemiz var diyerek buraya geli-
yor. Başkanımız ve Kaymakamımız da onların 
bayram harçlıklarını veriyor. Biz böyle büyük 
bir ailemiz olduğu için çok mutluyuz.” dedi.

Günün anısına çekilen aile fotoğrafının ardından 
program sona erdi.

Selda TAŞ

Başkan Hamza CEBECİ

Başkan Yardımcısı 
Ahmet MALATYALI

Başkan Yardımcısı 
Funda ERSİN

Şişli Kaymakamı 
İdris AKBIYIK

 
Havva GÖRAK

 
Züleyha ORTAK

 
Asuman 
KARAŞABANOĞLU

Darülaceze’ye 30 yıl hemşire olarak 
hizmet verdikten sonra emekli olan 
fakat sosyal alandaki faaliyetlerini 
aralıksız sürdüren Havva GÜRAK, 
kurumumuzdan yetişen evlatları-
mızla birlikte bayram sabahında 
aramıza katıldılar.
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Kurban Bayramında ülkemizin önde gelen 
medya kuruluşlarının Darülaceze’den yaptıkları 
canlı yayınlar ile  milyonlarca eve misafir olduk.

Gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerinin 
haber duraklarından bir tanesi de Darülaceze oldu. 

Sabahın erken saatlerinden itibaren canlı yayın 
yapan basın mensupları, sakinlerimizin de elleri-
ni öperek bayramlarını kutladı. 

TRT Haber, CNN Türk, Habertürk, Akit 
TV, A Haber canlı yayınlar ile Darülaceze’yi 
kamuya hatırlattı. 

Kanallar haberlerini yaparken, Darülaceze Ba-
sın Yayın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü de 

HABERCİLER 
“HABER” 

OLDU!

basın mensuplarının fotoğraflarını 
çekerek emeklerini haberleştirdi.

Hayat Bir Film İse 
Stüdyosu Darülaceze
Özellikle Akit TV’nin bahçemizde 
adeta bir stüdyo kurarak Başkanımız 
Hamza CEBECİ ve sakinlerimizden 
İsmail Hakkı KESKİN ile Hikmet 
GEYİK’i konuk ettiği canlı yayınla-
nan “Bayram Özel” programı büyük 
ilgi gördü.

İnsanların Darülaceze ve benzer 
sosyal yardımlaşma kuruluşlarına 
karşı gereken hassasiyeti göstere-
bilmeleri için gerek ulusal gerekse 
yerel medya organlarımızın bu tür 
yayınlar ile toplumun farkındalığını 
arttırmaları gerekiyor. Bizi ziyarete 
gelen misafirlerimizden yıllardır 

İstanbul’da yaşadıklarını ve bu bina-
nın önünden defalarca geçtiklerini 
ama girmenin kısmet olmadığını 
söyleyenler oluyor. Aslında bu du-
rum bir çoğumuz için geçerli; her ne 
kadar kendimize bile itiraf etmekten 
utansak da...

İşte tam da bu yüzden medya-
mızın bu konuya daha fazla ilgi 
göstermesi gerekiyor. 

Yaptığı işlerle toplum tarafından be-
ğenilen ve dolayısıyla örnek alınan 
kişilerin de mutlaka bu sorumluluğu 
omuzlarında hissetmesi gerekiyor.

Bu vesile ile bayramın ilk gününde 
bizi yalnız bırakmayan ve yoğun ilgi 
gösteren tüm basın mensubu arka-
daşlarımıza ve yayın kuruluşlarına 
teşekkür ederiz.

Selda TAŞ

AKİT TV

TRT HABER

A HABER

CNN TÜRK

HABER TÜRK
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BİZ
BÜYÜK BİR

 

AİLEYİZ

Her bayram olduğu gibi bu bayram da tüm per-
sonelimiz Kültür Merkezimizde bir araya geldi.

Düzenlenen törende Başkanımız Hamza CEBE-
Cİ, Başkan Yardımcılarımız Ahmet MALATYA-
LI, İlhan UĞUR, Funda ERSİN, İdare Meclisi 
Üyemiz Doç. Dr. Şerif ESENDEMİR ve  Başheki-
mimiz Ufuk YURTSEVER, çalışanlarımızın Kur-
ban Bayramını kutlayan birer konuşma yaptılar. 

Başkanımız Hamza Cebeci;  
“Kurumumuzda yaptığımız tüm işleri beraber 
el ele yaptık. Bayramda da özveri ile hepiniz 
çalışarak kuruma katkıda bulunacaksınız. 
Hepinizin bayramını kutlar, çalışmalarınızda 
başarılar dilerim.” dedi. Rıdvan Yeşilsoy

Başkanımız Hamza Cebeci’nin konuşmasının 
ardından, personelimizi temsilen çalışma arka-
daşlarımızdan Yusuf Adem UZUN, Hilal Tuğçe 
SAATÇİ, Sümeyra KOCAASLAN,  
Rıdvan DURGUN ve Erdal TÜRKCAN bay-
ram dileklerini iletti.

Yeşilsoy Group’a Teşekkür
Bayramlaşma sonunda, Başkanımız CEBECİ  
Kurumumuza katkıda bulunan Yeşilsoy 
Group’un sahibi Rıdvan Yeşilsoy ve yöneticisi 
Nebi Kerçin’e şükran belgelerini takdim etti. 
Program çekilen aile fotoğrafı ile son buldu.

Selda TAŞ

Yusuf Adem UZUN Hilal Tuğçe SAATÇİ

Sümeyra KOCAASLAN Erdal TÜRKCANRıdvan DURGUN
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Bayramın ikinci günü ziyare-
tini gerçekleştiren Sayan Kaya,  
sakinlerimizin ve personelimizin 
bayramını kutladı.

Bahçemizde ziyaret için gelmiş 
bulunan vatandaşlarımızın 
da yoğun ilgisiyle karşılanan 
milletvekilimiz, hem sakinlerle 
hem de ziyaretçilerimizle bol bol 
sohbet etti. Ziyaretçiler arasında 
bulunan gençleri de bu duyarlı 
davranışlarından dolayı tebrik etti.

Başkanımız Hamza Cebeci 
Milletvekilimiz Fatma Betül 
Sayan Kaya’yı makamında 
ağırladı. Ziyaret bayram fotoğraf 
çekiminin ardından son buldu.

DARÜLACEZE’SİZ 
BAYRAM OLMAZ

65.Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, 27. Dönem İstanbul 
Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkanımız Fatma Betül Sayan Kaya bu 
bayram da sakinlerimizi unutmadı. 
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Serap TİBUK:
“Hiç bir başarı tesadüf değildir.”
 Cemiyet hayatının tanınmış isim-
lerinden olan ve sosyal sorumluluk 
projelerinde görevler alan Serap 
Tibuk, bayram günü Darülaceze’mi-
zi ziyaret etti. 

Başkanımız Hamza Cebeci ve 
Başkan Yardımcımız Ahmet Malat-
yalı’nın ağırladığı misafirimiz kız ve 
erkek çocuklarımızı ziyaret ede-
rek onları sevindiren misafirimiz, 
sakinlerimizin yaşam alanlarını ve 
atölyelerini ziyaret ederek ürünle-
rinden de satın aldı.

Sayın Tibuk ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada şunları söyledi;

“Burası Avrupa standardlarının 
üzerinde. Ben buranın böyle bir 
yer olduğunu bilmiyordum. Ayrıca 
böylesine tarihi bir şaheser olan 
yapıların restore edilip korunması 
gerçekten takdire şayan. Başarı 
tesadüf değildir, burada yapılan 
işlerin çok usta bir ekip işi olduğu 
belli. Emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum.”

Balıkesir Karesi Kurucu Belediye 
Başkanı Yücel YILMAZ’ın Davetine 
İcabet Ettik
Balıkesir Karesi Kurucu Beledi-
ye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz’ın 
4 Ağustos 2018’de kurumumuzu 
ziyaret ederek misafirimiz olmuştu. 
Sayın Yılmaz bu ziyareti sırasında 
bizleri de Karesi’ye davet etmişlerdi.

Başkanımız Hamza Cebeci, Balıke-
sir Karesi Belediyesi Başkanı Yücel 
Yılmaz’ın bu daveti üzerine 59. 
Geleneksel Kurtdereli Güreşleri’nin 
açılışlarına katıldı. Cuma namazı 

sonrası Balıkesir’in Meşhur Çına-
raltı’nda önceki yılların Kırkpınar 
ağaları ve güreşçileriyle bir araya ge-
len Başkanımız, akşam da Belediye 
Başkanı Sn. Yılmaz’ın misafiri oldu. 

Başkanımız Hamza Cebeci’ye Genel 
Koordinatörümüz Mehmet Ayhan 
Ömeroğlu, Başkan Yardımcımız Ah-
met Malatyalı ve 2003 yılı Kırkpınar 
ağası Necdet Çakır eşlik etti.
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OSMANOĞLU 

AİLESİ 
DARÜLACEZE’DE

İdare Meclis Üyemiz Sayın 
Abdülhamid Kayıhan 
OSMANOĞLU’nu ve ailesini  Darü-
laceze Başkanlığında misafir ettik.

Darülaceze’nin kurucusu 34. Osmanlı 
Padişahı Sultan İkinci Abdülhamid 
Han’ın 2. kuşak torunu ve hayattaki 
26 Osmanlı şehzadesinden Türkiye’de 
yaşayanların en büyüğü Şehzade Ab-
dülkadir Harun Osmanoğlu ve ailesi; 
Sultan Farizet Osmanoğlu, Abdülha-
mid Kayıhan Osmanoğlu, Nurhan 
Sultan, Nilhan Sultan ve Nilüfer 
Sultan büyük dedelerinin mirasında 
bir araya geldiler. Birlikte yenilen öğle 
yemeği sonrasında kurumu gezen ha-

nedan üyeleri sakinlerimiz tarafından 
ilgiyle karşılandı. 
Gezi sonrası başkanlık makamında 
ailesini ağırlayan Başkan Vekilimiz A. 
Kayıhan OSMANOĞLU: 
“Bugün benim için çok önemli bir 
gün. Yıllar sonra ailemizin en büyü-
ğü babam Şehzade Abdülkadir Harun 
OSMANOĞLU’nu ata yadigarı 
kurumumuzda ağırladık. Sakinle-
rimiz ailemize çok ilgi gösterdiler. Bu 
da bizi çok mutlu etti. Herkese çok 
teşekkür ediyorum’’ dedi.

Burak AFŞAR
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Bu bayram Boğaziçi Golf Kulübü’nün bahçemize 
kurduğu mini golf sahasında kıran kırana bir 
turnuva yaşandı.

Boğaziçi Golf Kulübü’nün hocaları eşliğinde 
hızlandırılmış bir eğitimin ardından başlayan 
müsabakalara başta Başkanımız Hamza Cebeci, 

Genel Koordinatörümüz Mehmet Ayhan Öme-
roğlu ve Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı 
olmak üzere yöneticilerimiz, sakinlerimiz ve 
ziyaretçilerimiz yoğun ilgi gösterdi. 

Korakor süren mücadelelerin kazananı sakin-
lerimizden Mehmet Çetinbilek oldu. Kendisini 

buradan tekrar tebrik ediyor, Boğaziçi Golf 
Kulübü ve Yönetim Kurulu Başkanı Salih Arslan’a 
bayram boyunca bahçemize renk katarak farklı 
bir spor dalını tanımamıza vesile oldukları için 
çok teşekkür ediyoruz.

Ersoy ERYAN



EYLÜL 201810

Etkinliklerimiz

Şişli Belediyesinin katkılarıyla 
düzenlenen konserimize Belediye 
Başkanımız Hayri İnönü de katıldı. 

Başkanımız Hamza Cebeci’nin hoş 
geldiniz konuşmasının ardından 
Sayın Hayri İnönü sakinlerimize 
hitap ederek Şişili Belediyesinin her 
zaman Darülaceze’nin hizmetinde 

olduğunu belirtti ve  yaklaşmakta 
olan Kurban Bayramını kutladı. 

Darülaceze Başkanlığının bahçe-
sinde gerçekleştirilen etkinlikte 
sakinlerimiz Levent Işıktekin Pro-
ject’in birbirinden güzel şarkılarıyla 
eğlendiler.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün Ziyareti Ve  
Işıktekin Project Konseri

İBB Şehir Hatları Konseri
Vapur ile seyahat eden bir çok İstanbullunun tanıdığı İBB Şehir Hatları 
Vapur Müzisyenleri bu kez vapurda değil Darülaceze sahnesinde yer aldılar. 
Sahneye önce BiQuartet gurubu çıktı. Kemanda Tuğçe Topdemir, Keman’da 

Buse Efsen, Viyola’da Selim Kurtuluş, Çello’da Cemal Yön bizlere keyifli 
anlar yaşattılar. Başkanımız Hamza Cebeci konserin düzenlenmesine vesile 
olan Sayın Tunç Baydar’a günün anısına bir hediye takdim etti.

BiQuartet

Tunç Baydar
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BELKIS ÖZENER KONSERİ

Akın Balık Restoran’ın 
Öğle Yemeği Davetine Katıldık
Başkanımız Hamza Cebeci, Genel 
Koordinatörümüz Mehmet Ayhan 
Ömeroğlu, Başkan Yardımcımız 
Ahmet Malatyalı ve sakinlerimiz 
Karaköy Akın Balık Restoran’ın 

öğle yemeği davetinde bir araya 
geldi. Nostaljik ve sıcacık bir at-
mosferde bizi ağırlayan Akın Balık 
Restoran’a bu nazik davranışı için 
çok teşekkür ederiz.

Siyah beyaz seyrettiğimiz Türkan 
Şoray’lı, Filiz Akın’lı, Hülya Koçyi-
ğit’li filmlerde dinlediğimiz şarkıla-
rı hep Belkıs Özener seslendirmiş-
tir. Ama bunları çoğumuz bilmeyiz 
nedense çünkü Belkıs Özener bir 
türlü ön plana çıkamayan ender 
starlardan biridir.

Belkıs Özener 1955 yılında İstan-
bul’da yapılan bir ses yarışmasında 
birinci olur ve o yılların ünlü gazi-
nolarından biri olan Beyaz Park’ın 
sahnesinde ödülünü alırken herkes 
bu kızın ilerde büyük bir sanatçı ola-
cağını düşünüyordu. Olmasına oldu 
ama sahne ve plak dünyasından de-
ğil de ünü yerli filmlerde sesini ver-
diği oyuncular sayesinde oldu. Zeki 

Duygulu, Radife Erten ve Alaeddin 
Yavaşça’dan Türk Sanat Müziği ders-
leri alarak şarkıcılığa başlayan Belkıs 
Özener, daha sonra sahnelerden 
kopup filmlerde çeşitli oyuncuların 
yerine şarkı söylemeyi tercih etmişti. 
Sahnelerde şarkı söylemektense, 
filmlerde başrol oyunculara sesini 
vermek daha güzel gelmiş olmalı ki 
yıllarca bu işi yaptı. En çok filmlerde 
şarkıcı Türkan Şoray’ın sesi oldu ve 
sesinin ona çok yakıştığını belirti-
yordu her röportajında. 

Biz de kendisiyle bir arada olmaktan  
ve kurumumuzda ağırlamaktan çok 
mutlu olduk. Bize böyle keyifli anlar 
yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz.  

Nişantaşı Çeşme Bazlamada 
Mutlu Kahvaltılar
Bayramın ikinci günü sakinleri-
miz  kahvaltılarını Sinem Tuncer’in 
davetlisi olarak Nişantaşı Çeşme 
Bazlama Kahvaltı’da yaptı.
Sinem Tuncer ve ekibi sakinlerimizi 
kapıda karşıladı. Keyifli kahvaltının 
ardından Çeşme Bazlama Kahvaltı 
çalışanları;
 “Bizler de çalıştığımız için anne 
ve babalarımızın yanında değiliz 
ama bayram sabahı sizlerle birlikte 
olmak bu özlemimizi giderdi.’’ dedi.
Eğitimini yurt dışında tamamlayan 
ve hemen ardından Çeşme’de bu-

lunan  Çeşme Bazlama Kahvaltı’yı 
Çeşme’den İstanbul’a taşıyan Sinem 
Tuncer ;
“Sosyal projelerde her zaman yer 
almak istiyorduk. Darülaceze’yi 
ve sakinlerinizi tanımak beni çok 
mutlu etti. Kapımız her zaman 
size açık. Umarım sık sık bir araya 
geliriz.” dedi.

Sakinlerimiz de Sinem Hanım ve 
ekibini Darülaceze’ye davet etti. Bu 
keyifli ve mutlu bayram sabahı için 
Sinem Tuncer’e teşekkür ederiz.

Vural Akbay ve Solinay Yemek’e teşekkür ediyoruz.
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Bayramda ziyaretimize gelen kamuoyunun 
tanınmış simalarından biri de Hakan-Gizem 
Hatipoğlu çifti oldu. Hepimiz onları ekranlardan 
tanıyoruz. Ama röportajımıza geçmeden tekrar 
kısaca hatırlamakta fayda var diyoruz. Önce biraz 
Hakan’ı tanıyalım: 

Hakan Hatipoğlu 1980 İstanbul doğumlu. 400’ün 
üzerinde Milli formayı giymiş su topu oyuncusu. 
İşletme mezunu.

Reklamcılık ve etkinlik pazarlaması üzerine iş ha-
yatında uluslararası ve ulusal firmalarda çalışmış, 
özellikle kitle yönetimi konusunda iş hayatında 
uzmanlaşmış bir reklamcı.

2008 yılından bu yana medya sektöründe yer 
alıyor. Bir yarışma programı ile sektöre giren 
Hakan Hatipoğlu, 8 yılda Behzat Ç, Kapadokya 
Düşleri dizilerinde oynadı. Yaşam Aktif, Soru 
Bankası ve Bir Milyon Kimin yarışmalarını 
sundu, Duman Olmadan ve Survivor Panorama 
Programlarında sunuculuk moderatörlük yaptı.

Gizem Hatipoğlu Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp 
sunduğu “Var mısın yok musun?” adlı yarışma 
programına katılmış ve burada  tanışan ikili 
programdan kısa bir süre sonra evlilik kararı al-
mıştı. Eşi gibi Survivor’da yarışan Gizem Hatiop-
lu 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Özel bir üniversitede reklamcılık bölümünden 
mezun olan Gizem Hatipoğlu, Var Mısın Yok Mu-
sun programından 130 bin TL’lik ödülle ayrılır-
ken Survivor’da beklediği başarıyı sağlayamamıştı.

2011 tarihinde Star TV ekranlarında yayınlanan 
Star Life adlı magazin programında sunuculuk 
yapan Hatipoğlu, 2016 tarihinde de Kanal D 
ekranlarında yayınlanan Ev Gezmesi isimli prog-
ramda görev almıştı.

Son olarak TV8 ekranlarında takipçileriyle bu-
luşan “Sağlık Zamanı” isimli programın sunucu-
luğunu üstlenen Hatipoğlu, aynı zamanda çeşitli 
markaların internet üzerindeki projelerin de 
reklam yüzü oldu.

Röportajımızda ilk sözü Hakan alıyor ve başlı-
yor anlatmaya:

Aslında 10 yılı aşkın süredir medya sektörün-
deyiz. Bir yarışma ile başladı her şey şimdi bu 
dünyanın tam ortasındayız ikimizde. Aslında 
çok büyük bir sorumluluk. Bizi izleyen takip 
eden birçok insan var. Özellikle gençler ve 
çocuklar bizleri örnek alıyorlar. Bizde kendi 
kültürel ve ailevi yapımızla gençlere örnek 
olmak istiyoruz.

H.H: Survivordan ben yeni geldim. Şimdi yeni 
sezona güzel projelere hazırlanıyoruz

G.H: bende hem sosyal medyada hem televiz-
yonda moda üzerine çalışmalar yapıyorum.

2- Survivor yarışmasında ailenizden sevdikleri-
nizden uzaktaydınız. Yalnızlık, özlem, açlık ve bir 
sürü sıkıntılar çektiniz. Öyle bir ortamda olmak 
hayata, aile kavramına bakışınızı değiştirdi mi?

Ailenin değerini daha çok anlıyorsun. Tabii ki 
seni seven insanların seni özlemle beklemeleri 
her ne kadar zor olsa da her zaman inandığım 
birşey vardır. Mesafeler ve ayrılıklar sevgi-
yi güçlendirir. Bağları kuvvetlendirir. Tabii 
ki Survivor’da olmak kolay değildir. Çünkü 

RöportajHakan 
HATİPOĞLU

Gizem 
HATİPOĞLU
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ülkenizden uzaktasınız, başka bir kültürün 
başka bir hayatın içindesiniz. İlk insan gibi 
yaşıyorsunuz ama insan herşeye alışıyor benim 
hep inandığım birşey vardır; hayat bir sistem-
ler dünyasıdır. İnsan hangi sistemde yer alırsa 
zamanla ona uyum sağlar.

3- Darülaceze’ye ziyarete geldiniz. Daha önce 
ziyaret etme imkanı bulabilmiş miydiniz? Gör-
düğünüz ortamda neler hissettiniz?

H.H: Darülaceze ilk defa ziyarete geldik. Daha 
doğrusu bu kadar detaylı ilk defa ama bizim 
için inanılmaz bir deneyim oldu. Tahminim-
den çok daha iyi şartlarla ve tahminimizden 
çok daha profesyonel bir anlayışla karşılaştık 
ve bu bizi çok mutlu etti.

G.H: Ben de aynı şekilde İlk defa bu kadar  
detaylı ziyaret ettim. Çok mutlu oldum. Özel-

likle misafirlerin üretim alanları hem beni 
hem Hakan’ı çok etkiledi. Burada bir şeyler 
üretiyor olmaları, el işleri ile  uğraşmaları,  
ekonomiye katkı sağlama anlamında bence 
çok değerli. Bu konuda size ve kurumunuza 
çok teşekkür ediyorum.

4- Siz de bir bebek bekliyorsunuz. Hem bir evlat 
olarak hem de geleceğin anne babaları olarak ne 
söylemek istersiniz?

H.H: Evet inşallah çok yakında bir bebeği-
miz olacak. Bir anne-baba olarak çocukların 
değerini bildiğimiz kadar ileri yaştaki insan-
ların da kıymetini çok iyi biliyoruz. Hepimiz 
çocukluk yaşadık, hepimiz genciz ve hepimiz 
bir gün yaşlanacağız. Önemli olan hayatın her 
evresinde kendi kültürümüze, milletimize ve 
değerlerimize yakışır şekilde hareket eden 

sosyal sorumluluklarının bilincinde olan 
bireyler olmak. 

G.H: Ben de anne olarak çok heyecanlıyım. 
Çünkü evlat sahibi olmak eminim ki bambaşka 
bir duygu. Hamileliğim süresince bu duyguyu 
fazlasıyla hissetmeye başladım. Allah nasip 
ederse kucağımıza aldığımızda aile olmanın gü-
zelliğini ve önemini yaşayacağız. Amacımız aile-
sine ülkesine bağlı sorumluluklarının bilincinde 
iyi kalpli ve vicdanlı bir çocuk yetiştirmek.

Hakan ve Gizem Hatipoğlu çiftine böyle bir 
bayram gününde bizi de hatırladıkları için çok 
teşekkür ediyoruz.

Ersoy ERYAN



EYLÜL 201814

Ziyaretler

İdare Meclis Üyelerimizden Kayıhan Osmanoğlu, misafirleri; Yeşim SATIRLI, Menşur 
COŞKUN, Ahmet KUTLUCAN, Hüseyin GÜLER, Fuat GÖÇER, Ahu AŞANTUĞRUL ve 

Şafak TUNÇ’u kurumumuzda ağırladı.

Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı 
Çiğdem Çavdar Çelebioğlu ve komisyonu kurumumuzu ziyaret ettiler. 

Suudi Arabistanlı IKRAM Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdulrahem Al- Zahrani kendi 
ülkesinde kuracakları yardım merkezine örnek almak için 

Darülaceze’mize gelerek incelemelerde bulundu. 

Emre Urhan ve arkadaşlarına Darülaceze’ye yaptıkları maddi ve manevi 
katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Etkinliklerimizde serinlememizi sağlayan Veysel Kılıç’a  ve 
LuLu Gelato Dondurma’ya  

çok teşekkür ederiz.

İstanbul Üniversitesi, AUZEF dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin  
Kurumumuzu ziyaret ederek sakinlerimizle buluştu.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri Başkan Yücel Akdemir’in öncü-
lüğünde kurumumuza gerçekleştirdikleri ziyarette Başkanımız Hamza Cebeci tarafından 

Başkanlık makamında ağırlandılar.



15EYLÜL 2018

BB Beyaz Masa’ya bağlı Beyaz Karanfiller bayram ziyareti için Darülaceze’deydiler. Beyaz 
karanfil yetkilileri tüm daireleri tek tek dolaşarak sakinlerimizin bayramını kutladılar ve 

getirdikleri hediyeleri paylaştılar.

İnsan Vakfı Müdürü Ercan Sarı’ya ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Ak Parti Kağıthane Gençlik Kolları Kurumumuzu bayram ziyaretinde bulundu. Sakinleri-
mizle bayramlaşmak için bir araya gelen misafirlerimiz onlarla hoş sohbette bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge 
Başkanı Deniz Köken kurumumuza bayram ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD 3. Bölge Yurtiçi Teşkilatlanma Üyesi Mehmet Aydın, İş Adamı Alican Cebeci ve İş 
Adamı Murat Özgener kurumumuza bayram ziyaretinde bulundular. Başkanımız Hamza 

Cebeci misafirlerimizi makamında ağırladı.

Sancaktepe Belediye Spor, Hocaları eşliğinde ve Yedi Kardeş Anadolu Platformu 
sakinlerimizle bayram ziyareti için bir araya geldiler.

Kızılay İstanbul İl Müdürü Sayın Ebubekir Özkul  
bayramda kurumumuzu unutmayanlardan oldu. 




