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Cumhurbaşkanımız 
Başkanımızı Mabeyn’de kabul etti

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Yeni yapılacak olan “Sosyal Hizmet Şehirleri”nin projelerinin 

tamamlanarak temel atma gününün kendilerine müjde olarak 
bildirilmesini istedi.
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Cumhurbaşkanımız, Başkanımızı 
Mabeyn Köşkü’nde kabul etti
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Cumhurbaşkanımız  

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 

Başkanımız Hamza Cebeci’yi makamında 

kabul etti.

Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Yıldız 

Sarayı’nda bulunan Mabeyn Köşkü’nde 

gerçekleşen kabülde, Başkan Yardımcımız Y. 

Mimar Ümit Ünal da hazır bulundu.

Başkanımız Hamza Cebeci’den Arnavutköy 

ilçesine bağlı Yassıören mahallesi 

sınırlarında bulunan ve 150.000 m2 alana 

inşa edilecek yerleşke ile ilgili  brifing alan 

Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yapılacak olan 

Sosyal Hizmet Şehri’nin proje işlemlerinin bir 

an önce tamamlanarak, temel atma gününün 

kendilerine müjde olarak bildirilmesini istedi.

Başkanımız Hamza Cebeci, 

Cumhurbaşkanımız ile yaptıkları görüşmenin 

çok olumlu geçtiğini ifade ederek, “Zat-ı 

Muhteremlerinin kurumumuza olan 

alakasından dolayı çok mutluyum. Sayın 

Cumhurbaşkanımız en kısa zamanda 

Darülaceze’yi ziyaret etme arzusundadır.” dedi.

Başkanımız Cebeci, Cumhurbaşkanımıza 

yeni yapılacak olan “Sosyal Hizmet Şehri”nin 

yanı sıra Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma 

hocamızın kurumumuzun daha geniş kitlelere 

tanıtılması ile ilgili dört dilde hazırlayacağı 

kitap konusunda da bilgi arz ettiğini beyan etti. 

Cumhurbaşkanımız, Başkanımızı 
Mabeyn Köşkü’nde kabul etti
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Müsteşarımız Ebubekir Şahin, Sayın Bakanımıza 
vekaleten Darülaceze İdare Meclisi toplantısının 
başkanlığını yaptı. Kurumun önemli kararlarının bu 
toplantılarda alındığına dikkat çeken Şahin, yapılan 
toplantının hayra vesile olmasını temenni ederek, 
bu büyük sorumluluğu hiç bir menfaat beklemeden 
yıllardır üslenen İdare Meclisi Üyeleri’ni özverili 
çalışmalarından dolayı tek tek tebrik etti. 

Darülaceze’nin ecdadımızın insanlık nişanesi 
olduğunu söyleyen Müsteşarımız Şahin, burada 
bulunmanın ayrı bir mutluluk olduğunu ve bu mutluluğu 
yaşadığını beyan etti.

Dünya barışa ve kardeşliğe muhtaç iken Darülaceze 
örneğini daha somut bir şema olarak sunmanın 
gerekliliğini ifadelerine ekledi.

Uzun yıllar İdare Meclisi Üyeliği de yapan Başkanımız 
Hamza Cebeci, Müsteşarımız Ebubekir Şahin’e güzel 
temennileri için teşekkür etti.

“Darülaceze ecdadımızın 
insanlık nişanesidir”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı aynı zamanda İdare Meclisimizin II. Başkanı Ebubekir Şahin, “Darülaceze 
ecdadımızın insanlık nişanesidir.” dedi.



 5

Yıl: 1    Sayı: 2    www.darulaceze.gov.tr

Aralık 2015Güncel Darülaceze İyilik Postası

Darülaceze’ye dört dilde tanıtım

“Sancaktepe her zaman 
Darülaceze’nin yanında”

Kadim geçmişe sahip kurumumuzun tanıtımıyla ilgili 
dört dilde kitap hazırlanması konusu Prof. Dr. İhsan 
Süreyya Sırma hocamızla görüşüldü.

Başkanımız Hamza Cebeci ile Başkan Yardımcımız 
Ahmet Malatyalı’nın katıldığı toplantıda, Prof. Dr. 
İhsan Süreyya Sırma, Abdülhamid Han ile neden 
ilgilendiğini şu satırlarla ifade etti. 

“60’lı yıllarda, o günlerde Abdülhamid’den söz etmek 
her yiğidin harcı değildi. Liselerde, üniversitelerde 
“Kızıl Sultan” olarak tanıtılırdı. 1967 yılında Fransa’da 
tarih doktorası yapacağım zaman, şu “Kızıl Sultan”ı 
bir araştırayım, dedim. Paris’te College de France’da 
Prof. Dr. Jacques Berque’le başladığım doktora 
tezimi bu konuda alınca Sultan Abdülhamid’in kim 
olduğunu öğrendim.’’ dedi.

Başkanımız Hamza Cebeci, Darülaceze’nin tarihini 
göz önüne aldığımızda ülkemizde de yurt dışında da 
gerekli tanınırlığının olmadığı, Cumhurbaşkanımızın 
talimatları ile gerçekleşecek çalışma neticesinde bu 
eksikliğin giderileceğini söyledi.

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma hocamız ile Darülaceze’nin tanıtımıyla ilgili dört dilde hazırlanacak 
olan kitap konusu görüşüldü.

Başkanımız Hamza Cebeci, Sancaktepe Belediye Başkanı 
İsmail Erdem’e ziyarette bulundu.

Üç dönemdir Sancaktepe Belediye Başkanlığı görevini 
yürüten Erdem, Başkanımız Hamza Cebeci, Başkan 
Yardımcılarımız İlhan Uğur ve Ümit Ünal’ı makamında 
ağırladı.

Darülaceze’nin beynelminel bir kurum olarak halkımızın 
vicdanını temsil ettiğine vurgu yapan Başkan Erdem, 
şahsen ve de belediye olarak her zaman Darülaceze’nin 
yanında olduklarını söyledi. Darülaceze söz konusu 
olduğunda Sancaktepe Belediyesi’nin her zaman 
sorumluluk üsleneceğini ifade etti.

Başkanımız Hamza Cebeci de Sancaktepe Belediye 
Başkanı İsmail Erdem’e misafirperverliğinden dolayı 
teşekkür etti.
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İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 
katkılarıyla Darülaceze Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen prog-
ramda Başkanımız Hamza Ce-
beci, bir kavmin efendisinin o 
kavme hizmet edenler olduğu-
nu, Darülaceze’nin de bunun 

somut bir örneği olduğunu söy-
ledi.

Aydın Üniversitesi Türkiye 
Araştırmaları Merkezi Başka-
nı Öğr. Gör. Banu Dalaman’ın 
moderatörlüğünde gerçekleşen 
panele, Başkanımız Yüksek 

Mimar Hamza Cebeci, Prof. Dr. 
Hüseyin Hatemi ile birlikte Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğü Sosyal Hizmet 
Uzmanı Mehmet Kürşat Alde-
mir de katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen 
programda Başkanımız Hamza 
Cebeci, insanların insanlığını 
unuttuğu bir dönemde Abdül-
hamid Han’ın insanlığa arma-
ğanı olan, kendi özel eşyalarını 
sattırarak elde edilen kaynakla 
kurduğu Darülaceze’nin, o dö-
nemde olduğu gibi bugün de 
dünyada bir benzerinin olma-
dığını söyledi. Cebeci “Darü-
laceze ecdadımızın medeniyet 
sembolüdür. Avrupa’da böyle 
bir müessese görmeniz müm-
kün değil. Kendi devrinde oldu-
ğu gibi, şimdi de sahasında tek-
tir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatlarıyla yapacağımız iki 
yeni Darülaceze de, herkesin 
görmek istediği sosyal hizmet 

Darülaceze İyilik Postası

Darülaceze İyilik Postası
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

Yayın Danışmanları

İlhan UĞUR
Ümit ÜNAL
Ali ERDEM

Emrullah BÜYÜKASLAN
Selda TAŞ

Hukuk Danışmanı

Hasan ŞAHİN

Tasarım
Darülaceze Başkanlığı

Basın Ofisi

Baskı
Akademi Ajans Matbaa

“Bir kavmin efendisi 
ona hizmet edendir”
Darülaceze, “Kentin içinde sosyal sorumluluk” paneline ev sahipliği yaptı. 
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şehirleri olacaktır. Gönül istiyor ki bu 
müesseselere ihtiyaç olmasın, ama ol-
duğu zaman da en iyisi olsun.’’ dedi.

Başkanımız Cebeci, İslami bilincin bir sa-
nat olarak icra edildiği, şefkatin ve mer-
hametin canlı örneği olan Darülaceze 
önümüzde duruyor iken, İslam’ı ve Müs-
lümanları “kafa kesen”ler olarak tanımla-
manın ne akli ne de vicdani olmadığını 
ifade ederek, “Bir Müslüman’a din, kafa 
kesme fırsatı vermez. Biz biliriz ki bir kav-
min efendisi o kavme hizmet edenlerdir. 
İdealimize uygun, insan onuruna uygun 
hayatlar inşa etmeli, o hayatlar için ise 
uygun mekânlar oluşturmalıyız. Batı’nın 
maskeli yüzünün de farkında olarak ken-
di değerlerimize sahip çıkmalıyız.”diye-
rek konuşmasını tamamladı.

Seminerde Prof. Dr. Hüseyin Hatemi 
kendisinin İstanbul serüvenini şöyle 
anlattı: “Bir dönemin kamulaştırma ça-
lışmaları ile mahallelere kimlik veren 
mescitler yıkıldı. 1960’larda şehirler 
arası yollar açılınca, diğer şehirlere aynı 
hizmet götürülemeyince İstanbul’a göç 
başladı.1984’lere kadar İstanbul kötü 
durumdaydı. 1994’ten sonra kısmi ge-

lişme oldu. Ak Parti döneminde ise gü-
zel işler yapıldı. Metro, Metrobüs, Tram-
vay, Marmaray… Ama acayip bir şekilde 
AVM ve gökdelenler de yapıldı. Şehrin 
bu görüntülerinin değişmesi gerekir. Gü-
venlik götürürseniz “teba” yerinde rahat 
eder. Göç engellenir. Güvenlik olmazsa 
güvenli olan yerlere göç edilir. Güvenlik-
li yer vatan, güvenliksiz yer ise gurbet 
olur. Günümüzde gurbeti vatan edinmi-
şiz. Yiğit yattığı yerden belli olur. İdeal 
hukuk devleti bilincine sahip olmalıyız. 
Halkına yabancılaşmamak gerekir. Her 
insan eşittir. Eskiden gül gönüllerde olur-
du. Şimdi ise çiçekçilerde görebiliyoruz 
gülü. Sadece görüntüsü güle benziyor, 
başka bir benzer yanı yok güle. İnsan, 
“onur”unda eşittir. Zulüm olaylarını, te-
rör olaylarını, bizimki yaptı mı iyi, kar-
şındaki yaptı mı kötü, olmamalı. Sultan 
Abdülhamid Han asla maganda değildi. 
İddia edildiği gibi, ‘hakkı olanın hakkını 
verin, baş kaldıranın başını kopartın’ 
dememiştir.” dedi. Darülaceze gibi bir 
şefkat kurumunu yapan birinin böyle 
söylemesinin mümkün olamayacağı-
na vurgu yaparak, Sultan Abdülhamid 
Han’ın zor şartlarla kurduğu Darülace-
ze’nin kapısını sadece müslümanlara 
değil, gayrimüslimlere de açık tuttuğunu 
ve onların ibadet ihtiyacı için mabetler 
yaptığını ifade etti.

Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Kürşat 
Aldemir de İstanbul’un tarihi ve kültürel 
yapısı nedeniyle, sosyal sorumluluk açı-
sından neden mutlu eden bir şehir oldu-
ğuna değindi.

Program sonunda katılımcılara plaket 
takdim edildi.

Darülaceze İyilik Postası
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2005 yılında dönemin başbakanı olan 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen 
Küresel Yaşlanma Kurultayı ile kabul edilen 
İstanbul Yaşlanma ve Bakım Deklarasyonu 
10. yılı ve 25. Uluslararası Yaşlılar Günü kut-
lamaları Darülaceze’de gerçekleştirildi.
Şefkat abidesi Darülaceze’nin 120. yılı et-
kinlikleri kapsamında birlikte gerçekleştirilen 
organizasyonda “Yaş Dostu Dünya: Bir Mil-
yon İmza Kampanyası” kamu, özel sektör, 
sivil toplum kuruluşları, medya ve kanaat 
önderlerinin katılımı ile başlatıldı.
Organizasyonun açılışını Dünya Yaşlanma 
Konseyi kurucusu ve başkanı Gerontolog 
Dr. Kemal Aydın yaptı. Yaşlanmanın herkesi 
ilgilendirdiğine dikkat çeken Aydın, Dünya 
Yaşlanma Konseyi’nin kuruluş amaçları ve 
hizmetlerini anlattı. Forum kapsamında ya-
pılan Küresel Yaşlanma Kurultayı 
kararlarını da Cumhurbaşkanımız 
ve Başbakanımız başta olmak 
üzere ilgili bakanlara sunacakları-
nı belirti. 
Ev sahibi olarak konuşmasını 
yapan Başkanımız Hamza Ce-
beci, ‘’120. yılını tamamlamak 
üzere olan Darülaceze’de, Dünya 
Yaşlanma Konseyi’nin kurultay 
yapması bizim için gurur vericidir.’’ 
dedi. Başkanımız Cebeci, Darüla-

ceze’de yaklaşık 550 sakinin hizmet aldığını, 
bunların yaklaşık 200’ünün yatağa bağımlı 
olduğunu, yaş ortalamasının hayli yüksek 
olduğunu söyledi. Darülaceze’nin dünyada 
da örnek kuruluş olduğuna vurgu yapan 
Başkanımız, dil, din, ırk, renk, ideoloji ayrımı 
gözetmeksizin bakıma muhtaç ve kimsesi 
olmayanların burada kalabildiğini anlattı.
İstanbul’da iki yeni Darülaceze planları 
olduğunu belirten Başkanımız Hamza Ce-
beci sözlerine şöyle devam etti: “Anadolu 
ve Avrupa Yakası’nda iki Darülaceze pro-
jemiz mevcut. İnsanlar sanki bir 

şehir ya da 
kasabada 
kalıyor-
muş gibi 

olacak. 
Hastalık ve 

yaş durumuna 
göre, ora-

da 

kalan insanlar, canı sıkıldığında alışverişine 
gidebilecek. Kapasitesinin bin kişilik olması 
planlanan bu merkezlerde, yaşayanlara ya 
da onlara bakmaya gelecek kişilerin kalabile-
ceği misafirhaneler de olacak. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatı üzerine hazırlanan projelerimiz, Ana-
dolu Yakası’nda Akfırat civarında, Avrupa 
Yakası’nda Yassıören Arnavutköy’de 150.000 
m2 alanda kurulacak. Avam projeleri de yapı-
lan bu şehirler son olarak Cumhurbaşkanımı-
za sunulacak. Onayı alındıktan sonra proje-
lerin, iki sene içerisinde bitirilmesi planlanıyor. 
Gönül istiyor ki bu müesseselere hiç ihtiyaç 
olmasın, ama olursa da en iyisi bizde olsun.’’

Açılış konuşmalarının ardından Dünya Yaş-
lanma Ödülleri verildi. Başkanımız Hamza 
Cebeci, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağ-

lığı Kurumu Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı 
ve Özürlüler Daire Başkanı Banu Ekinci, 

Prof. Dr. Saime İnal Savi, Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, eski Devlet Bakanı 
Hasan Aksay’ın yanı sıra çeşitli 
sivil toplum kuruluşları temsilci-
leri ödül de aldı.
Ödül Töreni sonunda Başkanı-
mız Hamza Cebeci tüm konuk-
lara Abdülhamid Han’ın kendi 
elleriyle yaptığı masanın bu-

lunduğu Başkanlık Makamı’nda 
ikramlarda bulundu.

FaaliyetlerDarülaceze İyilik Postası

Dünya yaşlanma forumu ve 
ödül töreni Darülaceze’de...
DÜNYAK (Dünya Yaşlanma Konseyi) İstanbul Yaşlanma ve Bakım Deklarasyonu 10.Yılı ve 
25. Uluslararası Yaşlılar Günü kutlamaları Darülaceze’de gerçekleştirildi.
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Güney Koreli sağlık 
yöneticileri misafirimizdi

Güney Kore’de Sağlık ve 
Sosyal Yardımlar Bakanlığı 
bünyesinde görev alan yöneticiler 
Darülaceze’yi ziyaret etti.   
Başkanımız Hamza Cebeci, Güney 
Kore’li konukları kurumumuz 
sakinlerini ziyaretleri sonrasında 
makamında kabul etti.
Başkanımız Cebeci, 
Darülaceze’nin medeniyet algımızı 
yansıtan önemli  bir sembol 
olduğunu; din, dil, ırk, mezhep 
farkı gözetmeksizin camisi, kilisesi 
ve havrasıyla dünyada eşi benzeri 
olmayan bir hayır kurumu olarak, 
birlikte yaşama adına önemli 

mesajlar sunduğunu söyledi. 
“Darülaceze’yi anlamak dünya 
mazlumlarını anlamaktır.” dedi.
Kurumumuzu gezen Güney Kore 
Hang Yang Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Jaehwan Lee, Darülaceze’de 
verilen hizmetlerin dünya 
standartlarında olduğunu ve bu 
ziyaretten çok memnun olduklarını 
belirttiler.
Başkanımız Hamza Cebeci 
konuklara 120 yıl önce 
kurumumuzun açılışı sırasında 
Sultan Abdülhamid Han’a sunulan 
albümlerin tıpkı basımını hediye 
etti.
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Başkanımız Hamza Cebeci, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi  Genel 
Sekreter Yardımcısı Nihat Macit ile 
kardeş kurum olan İBB Darülaceze 
Müdürü Reşit Taşkın’la Başkanlık 
Makamı’nda bir araya geldiler.
Başkanımız Cebeci’nin, 
misafirlerimizi kabulüne Yardımcıları; 
Ahmet Malatyalı, Ümit Ünal, İlhan 
Uğur, Ali Erdem ve Özel Kalem 
Müdürü Emrullah Büyükaslan da 
iştirak ettiler.
Başkanımız Cebeci, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’na bağlı 
olan Okmeydanı Darülaceze’yi 
cennet mekan Abdülhamid Han’ın 
yaptırdığını, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü’nü 
ise Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
olduğu dönemde buranın bir şubesi 

olarak inşa ettirdiğini bu vesile ile iki 
Darülaceze arasında manevi bir bağ 
olduğuna vurgu yaptı. İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Nihat Macit ile 
Darülaceze Müdürü Reşit Taşkın’la 
uzun yıllara dayanan dostluklarının 
olduğunu söyleyen Başkanımız, 
kendilerini burada misafir etmekten 
mutlu olduğunu ifade etti.
Ortak çalışma alanlarının oluşması 
konusunda fikir alışverişinde 
bulunan Başkanımız Cebeci ile 
kardeş kurum yöneticileri, bundan 
sonra daha sık bir araya gelinmesi 
konusunda mutabakata vardılar.
Sayın Macit ile Sayın Taşkın 
misafirperverliğinden dolayı 
Başkanımız Hamza Cebeci’ye 
teşekkür ederek, buradaki 
çalışmaların kolaylaştırılması 
konusunda her zaman yanlarında 
olacağını beyan etti.

Başkanımız Hamza Cebeci, 
Türk Kızılay’ı Genel Başkan 
Yardımcısı ve Yeryüzü 
Doktorları Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Kerem Kınık 
ile Kızılay Yönetim Kurulu 
Üyesi aynı zamanda Genel 
Sekreter Yardımcısı olan 
Hüseyin Can’ı makamında 
kabul etti.

Kınık ile Can’ın 
ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti ifade eden 
Başkanımız Cebeci, 
Kızılay’ın da Darülaceze 
gibi kadim bir geleneğin 
ürünü olduğunu, bu 
kurumlarla kendimizi 
dünyaya en güzel biçimde 
ifade edebileceğimizi 
söyledi. 

Güncel

Kardeş kurum  
yöneticilerini ağırladık

“Kızılay ve Darülaceze 
kadim geleneğin ürünüdür”
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Başkanımız Hamza Cebeci, aile dostu 
olan milli boksörlerimizden Cemal Ka-
macı’nın oğlu Cumhurbaşkanlığı Danış-
manı Mustafa Kamacı’yı makamında 
misafir etti. 
Kamacı, Cumhurbaşkanımız’ın Darüla-
ceze’ye çok önem verdiğini ve yakından 
takip ettiğini, sakinlerin burada rahat bir 
hayat sürmesi için gerekli imkânların 
sağlanmasında kolaylık gösterilmesi ko-
nusunda talimatlarının olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mustafa 
Kamacı daha sonra sakinlerimizi ziya-
ret ederek onlarla sohbet etti. 
Rehabilitasyon Biriminde sakinlerin 
yapmış olduğu el emeği göz nuru ürün-
leri inceleyen Kamacı, “Bu ürünler bize 
gösteriyor ki üretimin yaşı yoktur. İnsan 
her yaşta üretebilir, yeter ki ümidini kay-
betmesin.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı 
Kamacı’dan Başkanımız’a ziyaret
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İstanbul Düzceliler Derneği Başkanı 
İlyas Çelebi ve dernek üyeleri, 
Darülaceze Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Kendisi de Düzceli olan Darülaceze 
Başkanımız Hamza Cebeci ile 
birlikte kurumumuz sakinlerini ziyaret 
eden Çelebi ve ekibi sakinlerimizle 
sohbet etti.

Başkanımız Hamza Cebeci, 
makamında ağırladığı İlyas Çelebi’ye 
kurum hakkında bilgi verdi ve 120 yıl 
önce Darülaceze’nin açılışı sırasında 
Sultan Abdülhamid Han’a sunulan 
“Darülaceze Albümleri”ni hediye etti.

Sesi ve sanatıyla çok kişiyi kendisine hayran 
bırakan bir sanat erbabının ziyaretinden 
mutluluk duyduğunu söyleyen Başkanımız 
Cebeci, sakinlerimizin de kendisini çok 
sevdiğini söyledi.

Sanatçımız Aydan Erbaş da, Darülaceze’yi 
çok sevdiğini, buranın kendisi için özel bir 
anlam ifade ettiğini söyledi. Erbaş, “Şunu 
belirtmek istiyorum, burası ecdadımızdan, 
Abdülhamid Han’dan bize yadigâr bir 
mekân. Tarihî bir bina, 
o atmosferi hissetmek 
harika bir duygu. 
Gençlerimizin, 

kardeşlerimizin buraya gelerek bizzat 
bu tarihi binayı ve burada yaşayan 
büyüklerimizi görmelerini, o harika 
duyguyu yaşamalarını isterim. Hamza 
Cebeci Başkanımızın şefkati, sevgisi, ilgisi 
büyüklerimize öyle güzel ve öyle içten ki… 
Çok şükür ki yuvalarında mutluluk var. 
Misafirperverliklerinden dolayı Darülaceze 
Başkanlığı’na, Başkanımız Hamza Cebeci 
Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. 
Değerli 
büyüklerimizle 
güzel 

bir 

gün geçirdik. Ağladık, güldük… Burada 
yaşadıklarım anılarım da tatlı bir hatıra 
olarak hep kalacak. Hayatı paylaşmak, 
annelerimiz ve babalarımızın elinden 
tutmak, onların kokularını hissetmek 
değişemeyeceğim özel bir duygu benim 
için. Ömrüm yettiğince bu güzellerimi hiç 
bırakmayacağım.”diyerek duygularını 
paylaştı.

Düzceli Başkanımız
Düzcelileri makamında ağırladı

“Abdülhamid Han’a hayranım”
Başkanımız Hamza Cebeci ünlü ses sanatçımız Aydan Erbaş’ı makamında kabul etti.
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Darülaceze toplumumuzun göz bebeği 

Büyük ailenin fertleriyiz

Başkanımız Cebeci, Prof. Dr. 
Faris Kaya ve Başkan Yardım-
cısı Mustafa Çalışan› maka-
mında kabul etti.

Başkanımız Cebeci, Sultan 
Abdülhamid Han’ın Darülace-
ze’yi 120 yıl önce zor şartlarda 
bina ettiğini, kurulduğu günden 
bugüne tüm giderlerini hayırse-
verlerin bağışları ile karşıladı-
ğını ve devlete bağlı olmasına 
rağmen hizmetlerini devlete 

yük olmadan devam ettirdiği-
ni söyledi. Darülaceze’nin bu 
yönüyle bir vakfa benzese de 
kendine münhasır bir kurum ol-
duğunu ifade etti.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İcra 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faris 
Kaya’da Darülaceze’nin toplu-
mumuzun gözbebeği olduğunu 
söyledi. Kendi vakıf çalışmaları 
ile ilgili de bilgiler aktardı.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faris Kaya, Başkanımız Hamza Cebeci’ye ziyarette bulundu.

Darülaceze’ye ziyaret gerçek-
leştiren Türkiye Sağlık İşçileri 
Sendikası Genel Başkanı 
Hasan Öztürk’ü Başkanımız 
Hamza Cebeci makamında 
kabul etti.

Başkanımız Cebeci, Darüla-
ceze’nin çalışanıyla, sakiniyle, 
gönüllüsü ve bağışçısıyla 
sağlam bağları olan aile oldu-
ğunu söyledi. “Sakinlerimize 
verilen hizmetlerde nasıl titiz 
isek çalışanlarımızın hakları 
ve hukukları konu olduğunda 
da aynı hassasiyeti gösteriyo-
ruz.”dedi.

Sendika Başkanı Öztürk de 
Türkiye Sağlık İşçileri Sen-
dikası idarecileriyle, şube 
başkanlarıyla, temsilci ve 
üyeleriyle bir bütün olduğunu 
söyledi. Başkanımız Cebe-
ci’ye bu konuda gösterdiği 

hassasiyet için teşekkür etti. 
“Ben her zaman, şube baş-
kanlarıma, temsilcilerime ve 
sendikanın her kademesin-
deki çalışan arkadaşlarıma; 
üyelerine verecekleri bilgilerin 
doğru ve dürüst bilgiler olma-
sını ve Sağlık İş Sendikası 
yöneticilerinin de 8 saat gibi 
bir çalışma mef’umu olmadığı 
24 saat görevlerinin başında 
olmalarını özellikle rica ediyo-
rum. Unutmayalım ki başarı 
dürüst çalışmaktan geçiyor.”-
dedi.

Gelişim Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Burhan 
Aykaç kurumumuza ziyaret 
gerçekleştirdi. 

Başkanımız Hamza Cebeci, 
Rektör Aykaç’ı, makamında 
kabul ederek, kurumun kuruluş 
hikayesini paylaştı.

“Darülaceze’nin hayat 
bulmasında ve bu güne kadar 
yaşamasında emekleri olan 
herkese minnet duygusu 
beslemek durumundayız” diyen 
Prof.Dr.Aykaç, “Üniversite olarak 
her zaman Darülaceze’nin 
yanındayız ve her türlü desteği 
vermeye hazırız” dedi.

Gelişim Üniversitesi’nden 
Darülaceze’ye tam destek
Başkanımız Hamza Cebeci’yi ziyareti 
sırasında Prof. Dr. Aykaç, “Üniversite olarak 
her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.
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Darülaceze Başkanlığı, 
kategorisinde asil örnektir

Başkanımız Hamza Cebeci, Başkan 
Yardımcılarımız Ahmet Malatyalı, Ümit 
Ünal ve Özel Kalem Müdürümüz Emrullah 
Büyükaslan ile birlikte TSK Çamlıca Özel 
Bakım Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdiler

TSK Çamlıca Özel Bakım Merkezi 
Başkanı Hava Savunma Albay Olcayto 
Süder, Darülaceze heyetini makamında 
ağırlayarak ikramda bulundu. 

Albay Süder, Başkanımız Hamza 
Cebeci’ye ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek Darülaceze’nin 
kategorisinde asil bir örnek olduğunu 
bu örnekliğinden de meslek mensupları 
olarak ziyadesiyle nasiplendiklerini 
söyledi.

Albay Suder, TSK Çamlıca Özel Bakım 
Merkezi’nin; Askeri Memur, Astsubay, 
Uzman Jandarma Çavuş ve Uzman 
Erbaş emeklilerinden 65 yaşını doldurmuş 
olanlar, kimsesiz olup da devamlı bakıma 
muhtaç olan kişilere bakım, tedavi ve 
gözetim hizmeti verdiğini takrir etti.

Başkanımız Hamza Cebeci de, insanın 
eşrefi mahlûkat olduğunu, şerefli 
insanların da şerefini muhafaza etmenin 
asli vazife olduğunu, bu tip kurumlara 
ihtiyaç duyulmamasını arzu ettiklerini ama 
ihtiyaç vuku bulduğunda da en moderni 
ile hizmet verilmesi gerektiğini beyan etti. 
Ve Albay Olcayto Süder’e misafirperverliği 
için teşekkür etti. 

Darülaceze Karaman’dan misafir ağırladı
Başkanımız Hamza 
Cebeci Karaman İl 
Emniyet Müdürü Mehmet 
Şahne’yi makamında 
kabul etti. 
Darülaceze’nin bahçesine 
girildiğinde insanı naif 
bir huzur kapladığını 
söyleyen  Şahne, burada 
görev yapmanın ayrıcalık 
olduğunu ifade etti.

Başkanımız Hamza 
Cebeci de Mehmet 
Şahne’nin ziyaretinden 
dolayı teşekkür ederek, 
kimsesizlerin kimsesi olan 
bu kurumun ecdadımızın 
yadigârı olduğunu, toplum 
ve yöneticiler olarak 
sahip çıkılması gerektiğini 
söyledi.
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İçişleri Bakan Yardımcımız Selami Altınok 
Beyefendi’nin hanımları Gülhan Altınok 
Hanımefendi’nin önderliğinde İstanbul İl 
Emniyet Müdür Yardımcımızın  eşleri Tuğba 
Uyar Hanım’ın koordinatörlüğünde ve Best 
FM’in sponsorluğunda Darülaceze Çocuk 
Yuvası’na yeni oyun parkı kuruldu.

Çocuk oyun alanının boyasını Best FM’in 
sevilen sunucuları, Cem Arslan, Serdar 
Gökalp ile Yasemin Şefik birlikte yaptılar. 
Başkanımız Hamza Cebeci, Gülhan Altınok 
Hanımefendi veTuğba Uyar Hanım’a  
duyarlılığından dolayı teşekkür etti.  
Başkanımız Cebeci, “Darülaceze, 120 
yıldır halkımızın bağışlarıyla hizmetini 

devam ettirmektedir. İnsanlarımızın, 
hayırseverlerimizin bu ilgi ve  destekleri 
devam ettiği sürece hizmetlerimizde daha 
üst noktalara varacağımızı, bu vesile ile siz 
Hanımefendilere, Best FM’e, Best FM’in 
sevilen radroyucularına ve de en ufak emeği 
bulunan dostlarımıza muhabbet duygularımı 
ifade etmek isterim.”dedi.

Radyocular iş başında 




