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İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ 
EĞİTİM VE FARKINDALIK 
SEMİNERİ
İstanbul İl Müftülüğünün 
geniş katılımı ile gerçekleşen 
seminerde “yeni sezon 
danışmanlık faaliyetlerinin 
değerlendirmesi” konu edildi.

DEĞİŞİMİ İZLEMEK VE YÖNETMEK
Geleneksel “Darülaceze Buluşmaları” kapsamında 2018 yılının son buluşması konuşmacı konuğumuz 

Argetus Araştırma danışmanı ve UVD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Erol Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.
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Değerli okuyucularımız;

Yeni bir yıla yeni umutlarla, yeni 
heyecanlarla başlarken; 

“Yüce Allah’tan hepimiz için sağlık, 
afiyet ve esenlikler diliyorum.”

Her bitiş yeni bir başlangıcı barındırır. 
Yeni bir yıl kimi için ömürden bir 

eksiliş, kimi için ise yeni tecrübeler, 
hayaller ve idealler anlamına gelir. 
Dolayısıyla hüzünle karışık ümit 
barındırır yeni bir yıla girmek.

Biz ümitsizliği, umudu kesmeyi asla 
kültürümüzde ve inancımızla 
bağdaştıramayız. Atalarımız; 

“Çıkmadık candan ümit kesilmez” 
derken tam da bunu anlatmak 

istemişlerdir. Bu yüzden yılmayan, 
vazgeçmeyen, her tökezlediğinde ayağa 

kalkarak başka yoldan deneyen bir 
milletin varisleriyiz. 

İşte bu yüzden Yüce Allah’tan, 
değerlerimize sarılıp yeniliklere ve yeni 

hedeflere doğru durmadan yılmadan 
koşan ve hiç yorulmayan bir gençlik, 

bir toplum ve bir ülke diliyorum 

Önümüzdeki ay görüşebilmek 
ümidiyle ...

Hamza CEBECİ 
DARÜLACEZE BAŞKANI

Darülaceze Başkanlığı Adına Sahibi 
Hamza CEBECİ 

BAŞKAN

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

Telefon: (0212) 210 18 95 (Pbx) 
Faks: (0212) 210 18 96 

E-posta: darulaceze@darulaceze.gov.tr

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel misafirler ağırladı. 

Bakan Selçuk, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı 
Muhammed Abdullah Tuncay, beraberindeki heyet ve down sendromlu 
çocuklar ile bir araya geldi. 

Bakan Selçuk, Down Sendorumlu gençler Sercan Kara,  Mert Kurt, 
Semih Özel, Emircan Baş, Muhammed Demirbaş, Ahmet Kenan Hekim 
ve Işıl Ersun ile yakından ilgilendi. 

Bakanlıkta gerçekleşen kabulde renkli görüntüler ortaya çıktı. Bakan 
Selçuk gençler ile tek tek sohbet etti. Down sendromlu gençlerden kimi 
emekli, kimi memur, kimi belediyede özel kalem olmak, kimi de evlenme 
isteğini dile getirdi. 

Down Sendromlu Gençlerden 
Bakan Selçuk’a Anlamlı Hediye

Bakan Selçuk’a plaket takdim eden gençlerin anlamlı bir hediyesi daha 
vardı. “Herşey 1 farkla olacak” yazan ve çerçeveletilen tişörtte yer alan 
“Gönül Dostumuz 52” ifadesi 26 çift kromozomu belirtiyordu. 

Down Sendromlu Ahmet 
Bakan Selçuk’a Şarkı Söyledi

Bakan Selçuk, “Maziye bir bakıver” şarkısını söyleyerek kendisine 
sürpriz yapan Down Sendromlu Ahmet Kenan Hekim’i alkışladı.  

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
selam göndermek isteyen Ahmet’e ileteceğini söyledi. 

Kabul, Bakan Selçuk’un gençlere mangala hediye etmesi ve fotoğraf 
çekimi ile sonlandı. 

Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk 
Down Sendromlu Çocuklar İle Bir Araya Geldi
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Darülaceze Başkanlığı İdare Meclisi 
Aralık 2018 Toplantısı Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt 
Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkanımız Hamza Cebeci ve İdare 
Meclis Üyelerimiz; 

Hasan ŞAHİN, 
Tayyip YAŞAR, 
Namık AYHAN, 
Derya YANIK, 
Abdülhamid 
Kayıhan OSMANOĞLU, 

Fuat KULAÇOĞLU, 
Abdurrahman TOPBAŞ ve 
Şerif ESENDEMİR’in katıldığı toplantı 
yaklaşık 4 saat sürdü.

AYLIK İDARE MECLİSİ TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
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Geleneksel “Darülaceze Buluşmaları” 
kapsamında 2018 yılının son buluşması 
konuşmacı konuğumuz Argetuş Araştırma 
danışmanı ve UVD Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi Erol Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

200’e yakın siyasetçi, bürokrat, sanatçı ve 
gönüllülerin ağırlandığında program Kömür 
Türk Mutfağı’nın hazırladığı kahvaltı ile 
başladı. 

Kahvaltı sonrası yaptığı “Değişimi İzle-
mek ve Yönetim” konusunu işlediği konuş-
mada Erdoğan; “Darülaceze gibi değerli bir 
kurumda sizlerle bir araya gelmiş olmaktan 
çok mutluyum. Dünya nüfusunun hızla 
yaşlandığı gerçeğinden yola çıkarak, Da-

rülaceze’de Değişimi İzlemek ve Yönetmek 
konusunun anlamı da çok büyük.” dedi.

Sayın Erdoğan sözlerine; “Değişimi tarif 
ederken akışkan bir süreç olarak tanımlı-
yorlar. Akışkan kelimesi çok önemli çünkü 
akışkan kelimesini sözlükler ‘özledikleri-
mizi izleyebildiğimiz’ bir süreç olarak ifade 
ediyorlar.” diyerek devam etti.

Erol Erdoğan konuşmasının sonunda 
yapılan hizmetlerden dolayı Başkanımız 
Hamza Cebeci başta olmak üzere Başkan 
Yardımcılarımız, Yöneticilerimiz ve tüm çalı-
şanlarımıza teşekkürlerini iletti.

Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı’nın 
sunumu ile devam eden programda Darüla-

ceze ve yeni projeleri ile ilgili video sunumla-
rı yer aldı. 

Darülaceze gönüllüsü Asya Port Marka 
Danışmanı Asuman Karaşabanoğlu ve Urfa 
Belediye Başkanı Nihat Çiftçi selamlama 
konuşmalarıyla misafirlere hitap ettiler. 

Program sonunda Başkanımız Sayın 
Hamza Cebeci “Sabahın erken saatlerinde 
toplantımıza icabet eden tüm konuklarımı-
za ve onur konuğumuz Sayın Erol Erdo-
ğan’a teşekkür ederim. Yaşlanan nüfusta 
bakıma ihtiyacı olan insanlarımız için kur-
mayı planladığımız ve projelendirdiğimiz 
yeni yerlerimiz için de tüm halkımızdan 
destek bekliyoruz.’’ dedi.

DARÜLACEZE BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR. 
KONUĞUMUZ:

EROL ERDOĞAN
KONUMUZ:

“DEĞİŞİMİ İZLEMEK VE YÖNETİM”

Erol ERDOĞAN Hamza CEBECİ Nihat ÇİFTÇİ Asuman KARAŞABANOĞLU
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Nihat Çiftçi 
Şanlıurfa Belediye Başkanı

Darülaceze asırlık bir kuruluş. İyiliğin 
vuku bulduğu bir kampüsteyiz. Yaşlıları-
mızın huzurla yaşadığı tamamiyle yardım-
laşmanın doruğa çıktığı bir yerdeyiz. Bu 
yüzden huzurluyuz. 

Başkanımız Hamza Cebeci’ye bu güzel 
davet için çok teşekkür ederiz. Toplumu-
muzun dayanışması çok önemli, hayırse-
verlerin hayırda buluşması çok önemli. 
Bunu burada bir kez daha idrak etmiş 
olduk.

Canan Anderson 
Sanatçı, Keman Virtüözü

Erol Erdoğan’ın konuşması beni çok 
etkiledi. Kendi fikirlerimizin arkasında 
durmamızın önemini tekrar hatırlat-
tı. Kendimden örnek verecek olursam; 

Konservatuarda bize söylenen başka tür 
müziklerin dinlenmemesi sadece klasik 
müziğe odaklanmamız gerektiğiydi. Fakat 
ben farklı müzik türlerini de dinledim, 
araştırdım. Çünkü benim içimde farklı 
türlere karşı konulmaz bir merak vardı. Bu 
sayede zengin bir müzik kültürüne sahip 
oldum. Değişime ayak uydurarak kemanı 
modernize ettim ve böylece geniş kitlelere 
kemanı tanıtarak sevmelerini sağladım. 

Darülaceze’nin böyle toplantılarla 
insanları bir araya getirmesini çok önemli 
buluyorum. Bunun için de Başkanımız 
Hamza Cebeci’ye çok teşekkür ediyorum.

Rukiye Karaköse 
Klinik Psikolog

Hayat sürekli bir değişim ve devinim 
halinde. İnsanlık tarihinin herhangi bin 
yılında yaşanan değişim kadar şu geçtiği-
miz 30 yılda değişim yaşandı diyebiliriz. 

Bu kadar hızlı bir devinimi yakalamak 
anda kalabilmek bile çok büyük bir başarı. 
Bunun önüne geçmek öngörüde bulunabil-
mek, proaktif davranabilmek çok önemli. 
Bunları daha çok düşünmek zorundayız.

Darülaceze insana hizmeti merkeze 
alan bir kuruluş. Biz insanın her çağında 
sevgiye, saygıya, hürmete layık olduğuna, 
halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğuna  
inanıyoruz. Darülaceze bunun en güzel 
tecessüm etmiş hali.

Türkiye nüfusu giderek yaşlanıyor. Nü-
fusumuzun %8’inin 65 yaşın üstünde ol-
duğunu görüyoruz. Bununla ilgili çok hızlı 
sosyal politikalar üretmemiz gerekiyor. 
Üretilirken de çok teknik, çok profesyonel 
olmakla birlikte çok şefkatli olmak gereki-
yor. Darülaceze çok profesyonel ve şefkatli 
bir el olarak bu işi çok iyi beceriyor.

Nihat Çiftçi 
Şanlıurfa Belediye Başkanı Canan ANDERSONRukiye KARAKÖSE



Birlikte yapılan kahvaltının ardından 
başlayan seminere İstanbul Müftüsü Prof. 
Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İl Müftü Yardım-
cısı Veysel Işıldar, İl Müftülüğü Koordina-
törleri Birsen Kapıcıoğlu ve Şükrü Teke ile 
Başkanımız Hamza Cebeci, Başkan yar-
dımcılarımız ve Müftülük personeli katıldı.

Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar’ın 
Kur’an tilavetiyle başlayan seminerde 
Başkanımız Hamza Cebeci’nin selamla-
ma konuşmasının ardından İl Müftümüz 
Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz “Yeni sezon 
danışmanlık faaliyetleri değerlendirmesi” 
başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Başka-
nımız Sayın Hamza Cebeci konuşmaların-
da şunları söyledi:

“Çok kıymetli İl Müftüm, değerli Diya-
net Teşkilatı mensupları, Darülaceze’nin 
değerli yöneticileri ve kıymetli hâzirun 
hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle 
selamlıyorum.

Günün erken saatinde İstanbul’un 
çeşitli semtlerinden kalkıp buraya kadar 
geldiniz, bunun karşılığını İnşallah Rab-
bim size kat ve kat verecektir.

Başta böyle bir program için Darülaceze 
Yerleşkesini seçtiklerinden dolayı İstanbul 
Müftülüğüne, Sayın Müftümüze ve ekibine 
çok teşekkür ediyorum. Kahvaltıyı üstlenen 
Darülaceze Vakfı’na teşekkür ediyorum. Bu 
koordinasyonu sağlayan, her hafta gelen 
sakinlerimizle ilgilenen arkadaşlara ve on-

larla birebir çalışan Genel Koordinatörü-
müz Mehmet Ayhan Ömeroğlu’na teşekkür 
ediyorum.

Darülaceze ile alakalı konuşmaya 
başlarsak çok uzun sürer. Darülaceze’nin 
mevcut yerleşkesiyle alakalı bazı videolar 
gösterdik. Yeni yapacağımız Sosyal Hizmet 
Şehrini ve hemen 20 metre arka tarafta 
bulunan otopark alanına; öğrenci yurdu, 
geriatri kampüsü ve ticari alanlar yapaca-
ğız. Her iki projenin ardından üçüncüsü 
Anadolu Yakası’nda yapılacak olan Sosyal 
Hizmet Şehrin’inin ve bu 3 büyük projenin 
arkasından olan Sayın Cumhurbaşkanımı-
za da huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Öğrenci yurdunu projemizi kendi 
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İstanbul İl Müftülüğünün geniş katılımı ile gerçekleşen seminerde “yeni sezon danışmanlık faaliyetlerinin 
değerlendirmesi” konu edildi.

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ 
EĞİTİM VE FARKINDALIK SEMİNERİ 

Veysel Işıldar Birsen Kapıcıoğlu Şükrü Teke
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kaynaklarımızla yapacak durumdayız. Da-
rülaceze güçlü bir müessese. Yapacağımız 
yurttan, ticari alandan para kazanacağız. 
Diğer yapacağımız Sosyal Hizmet Şehrini 
para kazanmak için değil millete hizmet 
etmek için yapacağız. Burası yapılırken 
de dünya çapında bir kampanya yapılmış. 
Mısır’dan bile buraya yardımlar gelmiş. 
Abdülhamit Han cebinden 10 bin altın, 
eşyalarını satarak 7 bin altın bağışlamış. 
Toplam 72 bin altına burası yapılmış. 123 
yıldır da hizmetine devam ediyor. Biz 
sadece geçmişle övünmek, geçmişi anlat-
mak değil; geleceğe de ışık tutacak, asrın 
şartlarına ve gelecek nesiller hitap edecek 
projeler yapmak zorundayız. 

Üstad diyor ya; “Biz ne harabiyiz, ne ha-
rabatiyiz, biz kökü mazideki atiyiz.” Maziyi 
ihmal etmeyeceğiz ama geleceğe de örnek 
olacak projeler yapacağız ve dünyayı peşin-
den sürükleyen bir yapıya sahip olacağız. 

Kur’an ayetlerini dinlediğiniz zaman bu 
sahada da bizim başka milletlerin peşinden 
gidiyor olmamız  bizim kendimizde olma-
dığımızı gösterir. Üstad der ki; “Elde Kur’ân 
gibi bir mu’cize-i bâki varken, Başka burhan 
aramak aklıma zâid görünür. Elde Kur’ân 
gibi bir burhan-ı hakikat varken, Münkirle-
ri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?”

Buraya Çin’den, Almanya’dan, Şan-
gay’dan, Japonya’dan kısacası dünyanın her 
yerinden ziyaretçi geliyor. Ayda ortalama 
10 bin kişi ağırlıyoruz. 30 üniversiteden 
300 küsür stajyerimiz var. Rasgele stajyer 
almıyoruz. Stajyerlerin hepsiyle özel müla-
katlar yapıyoruz.

Ben 67 yaşındayım. 50 küsür yıldır 
memlekette olan bitenleri takip ediyoruz. 
50 yılını da canlı yaşayanlardan dinleyerek 
nigehbahız. Bu memlekette 141, 142 ve 
163 diye 3 tane madde vardı. 141 ve 142 
sol görüşlüler için düşünce yasağıydı. 163 
ise dindar için düşünce yasağıydı. Allah’ın 
adı peygamberin sünnetiyle başladığın 
zaman suçlu sayılırdın. Bir arkadaşım bu 
maddeden dolayı 8 sene yattı. Allah rahmet 
eylesin Muhsin Yazıcıoğlu o da bir o kadar 
yattı. Sonra;  “suçun yokmuş çık dışarı” 
dediler. Böyle kısıtlamalar olur mu? Böyle 
bir anlayış olur mu?

Şimdi bende diyorum ki; “bu dü-
şünce yasaklarını Turgut Özal kaldırdı. 
Bunlar düşünce yasağıydı ama şimdi 
düşünemez olduk.”

Batıda aile yapısı çöküyor. Almanya’da 
her 100 evin 50’sinde 1 kişi oturuyor. İtal-
ya’da boşanma oranı yüzde 60. Bizde kötü-
ye gidiyoruz bazı noktalarda. Bizim burada 

psikologlarımız var. Onlara diyorum ki; 
Batıdan devşirdiğimiz psikolojik metodlar 
yeterli olsaydı, batıda aile yapısı çökmezdi. 
Bazen diyorum psikologların psikologlara 
gitmesi lazım.

Geçenlerde Hürriyet Gazetesi bir ödül 
töreni yaptı. Ahmet Hakan, Hürriyet Gaze-
tesi’nin önemli bir yazarı. O ödül törenin-
den bir gün sonra köşesinde şöyle yazdı: 
“Herkes ödülünü alırken rahattı ama ben 
hala heyecanlıydım. İmam Hatiplilikten 
üzerimde kalan ezikliği hala atamadım.”

Bu ezikliği silkip atacağız. Bir milleti 
batıranda, bir milleti çıkaranda o milletin 
okumuş neslidir. Bunu iddialı söylüyo-
rum. Bu milleti düzeltecek yegane ekip 
Diyanet’in kadrosu olmalıdır. Neden bunu 
söylüyorum. İnsanları Hakk’a ve doğruya 
çağıran Allah’ın sözünden daha sağlam 
bir söz olamaz. Onun için bu işin çıkışı bu 
kadroyla olacak.”

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğ-
retim Üyesi Yard. Doç. Dr. Abdülhakim 
Beki’nin konuşmasının ardından çekilen 
hatıra fotoğrafı ile seminer sona erdi.

Hasan Kamil Yılmaz Hamza Cebeci
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KOSOVA GİLANLILAR 
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KONSERİ

RESOLVE: EAST GENÇLİK BULUŞMASI
İngiltere’den Asfar’ın yasal temsilciliğini yaptığı “RESOLVE: East” isimli gençlik 

değişimi ile İstanbul’a gelen gençler programlarının üçüncü gününde kurumumuza 
misafir oldular.

Şef Nilgün Güler eşliğinde Kosova 
Gilanlılar Türk Sanat Müziği Korosu kuru-
mumuzda konser verdi. Sakinlerimizin de 
şarkılara eşlik ettiği konser kurumumuzun 
Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi.

Kosova Gilanlılar Derneği 1997 yılında 
kurulmuş ve Kosova Cumhuriyeti ile Tür-
kiye Cumhuriyeti arasında sosyal yardım-
laşma alanında faaliyet gösteren bir dernek.

Özellikle savaş döneminde savaş mağdur-
larına sahip çıkarak barınma ve ihtiyaçları-

nın karşılanmasında çalışmalar yapan dernek 
yurt içinde bir çok projeye destek veriyor. 

Kosova Gilanlılar Derneğine kuru-
mumuza göstermiş oldukları ilgi ve ger-
çekleştirdikleri etkinlik için çok teşekkür 
ediyoruz.

Çatışma çözümlemede sporun bir araç 
olarak kullanılması konulu değişime İngil-
tere, Gürcistan, Bosna Hersek ve ev sahip-
liği yapan Türkiye’den 29 genç İstanbul’da 
buluştu.

Projenin Türkiye Koordinatörü Özkan 
Uzelli etkinlikle ilgili “Gençlik çalışma-
sı Türkiye’de her geçen gün büyümekte, 
gelişmekte olan bir sektör. Biz de gençlik 
çalışanları olarak gençlerimize kişisel geli-
şimleri, uluslararası faaliyetlerden haberdar 
olmaları ve katılım sağlamalarıyla ilgili 
gereken desteği sağlamaya hazırız” dedi.

Başkanımız Sayın Hamza Cebeci’nin 
makamında ağırladığı misafirlerimiz kuru-
mumuz ve kurumumuzun tarihi hakkında 
bilgi aldı.
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YENİ YILA 
YENİLENEREK GİRDİK

Türkiye’nin en başarılı berberlerinden 
biri olan Şükrü Dudu ve bayan kuaförü 
Ahmet Çoban sakinlerimize saç, el ve ayak 
bakımı yaptı.

Sakinlerimizin bakımları sonrasında 
ziyaretçi merkezimizde gerçekleşen etkin-
likte sakinlerimize ikramlar ve hediyelerde 
bulunuldu.

Başkanımız Sayın Hamza Cebeci katıl-
dığı etkinlikte şunları söyledi: “Burasının 
farklı bir yapısı ve atmosferi var. Burada bu 
tarz hizmetlerimiz yılın 365 günü devam 

etmektedir. Şükrü Bey, Darülaceze’de bir 
farklılık yaşanması için burada sakinle-
rimizi bay, bayan ayırmaksızın yeni yıla 
en güzel şekilde hazırlamanın gayretini 
gösteriyorlar ekip halinde. İstanbul’daki 
diğer kuaförlerinde yapmasını gönlümüz 
arzu eder. Ahmet Çoban ve Şükrü Bey ile 
birlikte ekibinin tamamına teşekkürlerimi 
sunarım” dedi.

Başkanımız Sayın Hamza Cebeci’nin 
konuşmalarının ardından konuşan Şükrü 
Dudu; “Biz de Başkanımıza çok teşekkür 
ediyoruz bize bu imkanları sundukları 

için, biz de dükkanı kapatıp buraya geldik. 
Bayan kuaförü olmadığım için arkadaşım 
Ahmet Çoban bize eşlik etti. Darülaceze’ye 
herkesin gelmesi gerektiğine bugün kesin 
inandım. Bugün öğlen yemeğini burada 
yedim. Gittiğimiz restoranlardan daha 
güzel bir yemek çıkıyor. Burası gerçekten 
müthiş bir yer. Ben ve ekibim burada çok 
mutlu olduk. Bu mutluluğu bize verdiği 
için Başkanımız Sayın Hamza Cebeci’ye 
teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik sponsor firmanın hediyeleri 
takdim etmesiyle son buldu.

Başkanlığımız bünyesinde çalışan tüm 
personele yönelik “Olumlu İnsan İlişkileri 
Açısından Etkili İletişim Becerileri” konulu 
eğitim Prof. Dr. Berat BIRFIN BİR tara-

fından 14 Aralık 2018 Cuma günü 14:00-
15:00 saatleri arasında verildi.

Bu eğitim kapsamında ;

İletişim nedir? İletişim türleri, etkili ile-
tişimde etkenler ve engeller, etkin dinleme, 
beden dilinin önemi, iletişimde karakter ve 
kişiliğin önemi. Empati ve iletişimde empa-
tinin önemi vurgulandı.

İletişim sürecinde 5N1K yani Ne? Ne-
den? Nasıl? Nerede? Ne zaman? Kim? So-
rularını kullanırken kelime seçebilme yete-
neğimiz iletişimdeki başarımızda etkindir. 
Doğru soru kelimelerini doğru davranışsal 
yaklaşım tarzı ile bir arada kullanıldığında  
etkinliğinin ortaya çıktığına değinildi. 

HİZMET İÇİ 
EĞİTİMLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

OCAK 2019
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FOUR SEASONS BEŞİKTAŞ ŞUBESİ
Four Seasons Beşiktaş şubesi yönetici 

ve Spa Merkezi çalışanları Kurumumuzu 
ziyaret etti.

Rehabilitasyonda sakinlerimizle soh-
bet eden misafirlerimiz ayrıca el bakımı 
da yaptı.

Rehabilitasyon ürünlerini tek tek incele-
yen ve hepsini çok beğenen misafirler, tüm 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkanınız Hamza Cebeci de Makamın-
da ağırladığı misafirlerimize Darülaceze’nin 
yeni projelerini anlattı.

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ 
KONSERİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü müna-
sebetiyle Türkiye Yardım Sevenler Derneği 
Beyoğlu Şubesi ve Korosu kurumumuzda 
konser verdi.

Kurumumuzun Çok Amaçlı Salonun-
da gerçekleşen etkinlikte Türkiye Yardım 
Sevenler Derneği Beyoğlu Şubesi üyeleri 
sakinlerimize ikramlarda bulundu.

Türkiye’nin en köklü derneklerinden 
biri olan Türkiye Yardım Sevenler Derneği 
ilk olarak Himaye-i Eftal Cemiyeti’nde bir 
komisyon olarak toplanmış, daha sonra Hi-
maye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti adını 
almıştır. 1938 yılında Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk derneğe “Türkiye Yardım Sevenler 
Derneği” adını vermiştir.

Türkiye Yardım Sevenler Derneğine şar-
kılarıyla bize unutulmaz bir gün yaşattıkla-
rı için çok teşekkür ederiz.
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İYİLİĞE UÇANLAR THY
Dünyanın dört bir yanına uçan Türk Hava Yolları hosteslerinin rotası bu sefer Darülaceze oldu. Kurdukları 
kulüp ile “iyiliğe uçmayı” ilke edinmişler. Bize de onları V.I.P. ağırlamak düştü. 

SAKARYA AKADEMİ GENÇLİK
Gençlik birlikteliği sloganı altında bir araya gelen Sakarya Akademi 
Gençlik kurumumuza ziyarette bulundu.

Ziyaretçi merkezimizde kurumumuz tarihi hakkında bilgi 
alan genç misafirlerimiz, rehabilitasyon merkezimizde sakinle-
rimizle bir araya geldiler.

Ziyaret sonrasında Çok Amaçlı Salonumuzda gerçek-
leştirilen etkinlikte Akademi Gençlik’e Darülaceze’nin yeni 
projelerini anlatan sunumlar gerçekleştirildi. Gençlik Başkanı 
Aykut Yağcı misafirperverlik için Başkanımız Hamza Cebeci 
ve Kurum yetkililerine teşekkür etti.

Türk Hava Yolları hosteslerinin kurmuş 
olduğu İyiliğe Uçanlar Kulübü kurumu-
muzu ziyaret etti.

Ziyaretçi merkezimizde kurumumuz ve 
kurumumuzun tarihi hakkında bilgi alan 
misafirlerimiz, rehabilitasyon merkezimiz-
de sakinlerimizle bir araya geldiler.

Misafirlerimiz Rehabilitasyon Merkezimizdeki resim atölye-
si ve dokuma atölyesinde yapılan eserleri inceleyerek eser sahibi 
sakinlerimizden eserleri hakkında bilgi aldılar. 

Başkanımız Hamza Cebeci de; “Bugün burada 
olmanız, yaşlılarımızla bir araya gelmeniz çok 
güzel. Ziyaretçilerimizin yüzde yetmişi gençler-
den oluşuyor. Bu tür farkındalıklarınız ile hayatta 
başarılı olacağınıza inanıyorum. Ayrıca başarı çok 
okumak, çok çalışmak ve birbirine sıkıca bağlan-
mak ile orantılıdır.” dedi.



Darülaceze’mizi ziyaret eden misafirlerimiz ile 
çektiğimiz hatıra fotoğraflarından bazılarını 

sizler için yayınlıyoruz. Sayfalarımızda yayınlayamadığımız 
ziyaretler için lütfen sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz.

Ziyaretler

AHBAP PLATFORMU

BOĞAZİÇİ TÜRK EZGİLERİ BORSA İSTANBUL ANADOLU VE TEKNİK 
LİSESİ CEVATPAŞA ORTAOKULU

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ KIZILAY KULÜBÜ

AK PARTİ BEYOĞLU KADIN KOLLARI İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ALMAN SAĞLIK 
ÇALIŞANLARI EKİBİ

AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ ÖĞRENCİLERİ BAŞAKŞEHİR İMAM HATİP LİSESİ

OCAK 201912
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İTO ÇATALCA İLKOKULU

HASEKİ LİSESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

GAZİOSMANPAŞA GENÇLİK MERKEZİ

HALİL PEKMEZCİ ANADOLU LİSESİ

İHSAN ÇELİK İLKOKULU

GÖKÇEN MUSTAFA ANADOLU LİSESİ GÜLTEPE İLKOKULU

DOĞA KOLEJİ EĞİTİM BİLİMLERİ KOLEJİ FATİH ŞUBESİ

GÜNEY YAPI İNŞAAT

İSTANBUL BİLİM KOLEJİ
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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

PETEK KOLEJİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

İYİLER KULÜBÜ

MUSTAFA YEŞİL KIZ İMAM HATİP LİSESİ

YÜZYIL SARANELLER EĞİTİM KURUMLARI

MİLLİ EĞİTİM VAKFI KOLEJİ SAKARYA AKADEMİ GENÇLİK

MEHMET PISAK ANADOLU LİSESİ SAINT MICHEL FRANSIZ LİSESİ

ŞAFAK ORTAOKULU

KAĞITHANE SPOR TAYFA



Misafirin
Seyir

Defteri
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2018’in son günü burada olacağımızı hiç 
düşünmemiştik. O kadar etkilendik ki buradaki 

amcalarda teyzelerde geleceğimizi gördük. 
Buraya gelene kadar bir ailemiz vardı, şimdi ise 
bir çok aileye sahibiz. Artık uğrayabileceğimiz 

bir kapımız var. Sadece ilgi bekleyen bu 
tontonlara sıcak bir gülüş yeterli.

Hepimizin buraya ayıracakbir vakti olmalı. öyle 
hayatlar öyle hikayeler var ki gelip görmenizi 

isterim.

Hacer Günaydın
Özlem Orhan

Berna İldeş
Ümit Gündüz
Ayşe Zeybek
Recep Ekinci
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