
Yıl: 3           Sayı: 20      1 Ağustos  2017

6’da 10-11’de

6’da 12’de
1/5000 ve 1/1000 İmar Planı teklifimiz AK Parti ve CHP Meclis Üyelerinin 
oy birliğiyle geçti.İl Halk Sağlığı 

Müdürlüğü 
ziyareti

Darülaceze Kültür ve Çevre 
gezileri devam ediyor
Darülaceze Başkanımız Hamza Cebeci’nin himayelerinde 
düzenlenen personele yönelik kültür ve çevre gezilerinin bu 
seferki durağı Başkanımızın memleketi Düzce’ydi.  Personelimiz; 
Başkanımız Hamza Cebeci’ye, Düzce Belediye Başkanı Mehmet 
Keleş’e ve emeği geçen herkese kendilerine moral olan bu güzel gezi 
için teşekkür etti.

Mimar Sinan Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı 
öğretim görevlisi 
Suat Arıkan ve Haliç 
Üniversitesi Konservatuar 
Müdür Yardımcısı 
Nilgün Onat Darülaceze 
Başkanımız Hamza 
Cebeci’yi makamında 
ziyaret etti.

Konservatuar 
hocaları 
misafirimizdi

Beliff (Better End of 
Lİfe) Erasmus+ Projesi’ 
nin ortakları arasında 
bulunan İstanbul Halk 
Sağlığı Müdürlüğü, ilgili 
proje kapsamında, Avrupa 
ülkelerinde bulunan 
Hospice’ lere (yatılı palyatif 
bakım merkezleri) en yakın 
örnek olan Kurumumuzu 
ziyaret etti.

Güzel bir gün geçiren 
sakinlerimiz Darülaceze 
Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Fatih Recep 
Saraçoğlu’na teşekkürlerini 
sundu.

Sakinlerimiz 
Darülaceze Vakfı’nın 
organizasyonuyla 
Boğaz turundaydı

Sakinlerimizden 
Muhammed Aytekin 
KAVUKÇU. 
Sokaktaydı, kağıt 
toplayıcılığı yapıyordu. 
Şimdi Darülaceze’de 
huzurlu bir yaşamı var.

Okumak 
farkındalıktır

İstanbul Valimiz Vasip Şahin 
misafirimizdi

Başkanımız Hamza Cebeci Valimiz Vasip Şahin’i kapıda karşıladı. Valimize Şişli 
Kaymakamı İdris Akbıyık ile Emniyet Müdürü Murat Turhan da refakat etti.

Cumhurbaşkanımızın 
“Darülaceze” müjdesi 
hayata geçiyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nın 
4. birleşimi Saraçhane’deki belediye binasında 
gerçekleştirildi. Mecliste Arnavutköy Yassıören 
mevkiinde 150 bin metrekarelik alana inşa edilecek 
projeye ilişkin imar planı teklifini içeren komisyon 
raporu oylamaya sunuldu. Rapor AK Partili ve CHP’li 
meclis üyelerinin evet oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
Onaylanan raporla ilgili söz alan Darülaceze 
Başkanımız Hamza Cebeci, meclis üyelerine 
teşekkürlerini iletti.
AA muhabirine açıklamada bulunan Cebeci, şunları 
kaydetti:
“Yaklaşık 150 bin metrekarelik bir alan. Bu projenin 
hamisi ve fikir babası Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan. Sadece Avrupa Yakası değil Anadolu 
Yakası’nda da bu projenin yapılmasını arzu ediyor. 
Amacımız 1. etapta tapuyu almaktı, tapuyu aldık 
referandumdan bir hafta önce. Bugün de alanın imar 
planı tamamlanmış oldu. Avan projesi hazır. Bu proje 
sıradan değil, 70-80 milyon dolarlık proje. Dünyada da 
bu projenin bir numaralı proje olacağına inanıyorum. 
İnşaallah projemiz gerçekleşince dünya gelip örnek 
alacak diye düşünüyoruz.”
Mecliste onaylanan rapora göre, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığına bağlı Darülaceze Başkanlığınca 
Arnavutköy ilçesinde, Yassıören Mahallesi, 
rehabilitasyon merkezi, zihinsel engelli birimi, 
psikiyatrik tanılı birimi, yoğunbakım-gözlem birimi, 
yatağa bağlı birimi, geleneksel Türk sanatlarının icra 
edileceği amfi tiyatro, bin kişilik konferans salonu 
ve konaklama tesisleri, çocukların ihtiyaçlarının 
sağlanacağı çocuk merkezini içeren “Sosyal Hizmet 
Şehri” yapılacak.

Cumhurbaşkanımızın 
“Darülaceze” müjdesi 
hayata geçiyor
1/5000 ve 1/1000 İmar Planı teklifimiz AK Parti ve CHP Meclis Üyelerinin oy birliğiyle geçti.
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İstanbul Valimiz Şahin 
Kurumumuzda yapılan tadilat 
ve değişiklikleri yerinde görerek 
Başkanımız Hamza Cebeci’ye 
başarılarının devamını diledi. 
Sakinlerimizi de ziyaret 
eden Valimizi Başkanımız 

Cebeci makamında ağırladı. 
Sakinlerimizin el emeği ürünü 
günün anısına Valimize takdim 
edildi. Valimiz Vasip Şahin her ay 
düzenli olarak yayınlanan İyilik 
Postası gazetemizi inceledi. Şeref 
Defterini imzaladı.

İstanbul Valimiz Vasip Şahin 
misafirimizdi
Başkanımız Hamza Cebeci Valimiz Vasip Şahin’i kapıda karşıladı. Valimize Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık ile 
Emniyet Müdürü Murat Turhan da refakat etti.
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Ayrıca Darülaceze 
Tanıtım Filmi ve Yeni 
Sosyal Hizmet Şehri 
Darülaceze’nin sunumları 
gerçekleştirildi.
Başkanımız Hamza 
Cebeci ile tüm Kurumu 
gezen ve sakinlerimizle 
sohbet eden Arıboğan, 
çalışanlarımızın bir kısmı 
ile de tanışma fırsatı buldu. 
Arıboğan “Gençlerimiz 
yaşlıları, ölümün ne 
demek olduğunu 
bilmiyorlar. Halbuki 
yaşlıların hayatımızın 
bir parçası olması lazım. 
Herkes çalışıyor. Herkes 
çok meşgul. Burası 
Şefkat Kapısı. Bir barış 
havzası. Çok kıymetli 
bir yer, benim açımdan. 

Ben bugün öğrenciyim. 
Hepinizin ellerine sağlık. 
Burada yaşayan insanları 
görünce kendimi daha 
çok güvende hissettim.
Allah hiç kimseye muhtaç 
etmesin, muhtaçlara 
bakma gücü versin.’’ dedi.
Başkanımız Hamza Cebeci 
de ‘’ Gönül arzu ediyor 
ki buralara hiç ihtiyaç 
olmasın, olunca da en 
güzeli olsun. Bu tür yerleri 
ziyaret etmek ve buradaki 
insanların duasını almak 
lazım. ‘’ dedi.
Ziyaretin anısına 
Başkanımız Cebeci 
Deniz Ülke Arıboğan’a 
Darülaceze Albümü 
takdim etti.

Prof.Dr.Deniz Ülke Arıboğan 
Darülaceze Başkanlığı’nı ziyaret etti
Başkanımız Hamza Cebeci makamında Kurumda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Karcher temizlik firması, tadilatı tamamlanan Rehabilitasyon Birimimizin temizlik işlerini yaptı. Başkanımız Hamza Cebeci, Karcher firmasına 
kurumumuza gösterdiği ilgi için teşekkkür etti.

Karcher temizlik firması Rehabilitasyon birimimizin 
temizliğini yaptı
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Darülaceze İyilik Postası
Gazetesi

Darülaceze Başkanlığı Adına 
Sahibi Başkan 

Hamza CEBECİ
Yüksek Mimar

Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet MALATYALI

Yazı İşleri Sorumlusu
Nevzat ÖZKAYA

Kurumsal İletişim
Burak AFŞAR

Arşiv fotoğraf
Ali BAKÇA

Adres
Darülaceze Cad. No. 51 Okmeydanı-Şişli /İSTANBUL

Tel: 0212 210 1895 Fax: 0212 210 1896
gazete@darülaceze.gov.tr / www.darülaceze.gov.tr

Yerel Süreli Yayın

Yayın Danışmanları
İlhan UĞUR

Emrullah BÜYÜKASLAN
Selda TAŞ

Hukuk Danışmanı
Hasan ŞAHİN

Tasarım
Darülaceze Başkanlığı

Basın Ofisi
Baskı

Akademi Ajans Matbaa

Mimar Sinan Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı 
öğretim görevlisi Suat 
Arıkan ve Haliç Üniversitesi 
Konservatuar Müdür 
Yardımcısı Nilgün Onat 
Darülaceze Başkanımız 
Hamza Cebeci’yi 
makamında ziyaret etti.
Başkanlık makamındaki 
ziyaret esnasında 
Darülaceze’de son dönemde 
yapılan çalışmalar ile ilgili 
sunum da yapıldı.  
Misafirlerimiz, Başkanımız 
Cebeci’ye misafirperverliği 
için teşekkür etti.

Konservatuar hocaları misafirimizdi

Beliff (Better End of Lİfe) 
(Yaşam Sonunu Daha 
İyi Geçirmek) Erasmus+ 
Projesi’ nin ortakları 
arasında bulunan İstanbul 
Halk Sağlığı Müdürlüğü, 
ilgili proje kapsamında 
Palyatif Bakım 
Hastaları’nın yaşam 
kalitesini arttırmaya 
yönelik gözlem ve 
deneyim paylaşmak 
üzere Avrupa ülkelerinde 
bulunan Hospice’ lere 
(yatılı palyatif bakım 
merkezleri) en yakın 
örnek olan Kurumumuzu 

ziyaret etti. Bu bağlamda 
ülkemize proje 
kapsamında ziyarette 
bulunan 4 Fransız ve 4 
İtalyan proje ortakları 
ile birlikte İstanbul Halk 
Sağlığı Müdürlüğü’nü 
Başkanımız Hamza 
Cebeci makamında 
ağırladı. Ziyaret 
kapsamında kurum 
tanıtımı ve hizmet 
işleyişi, psiko-sosyal 
destek hizmetleri 
konularında deneyimler 
paylaşıldı.

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ziyareti
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Türkiye-
Türkmenistan 
Dostluk ve 
Dayanışma Derneği 
Genel Başkan 
Yardımcılığı, 
Dünya Glokal ve 
Şehir Diplomasisi 
Enstitüsü (WIGCD) 
Yönetim Kurulu 
Üyeliği, İstanbul 
Çevre Yönetimi 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. (İSTAÇ)
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekilliği, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Danışmanlığı, 
Dünya Yerel 
Yönetim ve 
Demokrasi 
Akademisi Vakfı 

(WALD) Yönetim 
Kurulu Başkanlığı 
ve Birleşmiş Kentler 
ve Yerel Yönetimler 
Orta Doğu ve Batı 
Asya BölgeTeşkilatı 
(UCLG-MEWA) 
Genel Sekreterliği 
görevlerini 
yürütmekte olan 
Mehmet Duman 
Başkanımız 
Hamza Cebeci’yi 
makamında ziyaret 
etti. Başkanımız 
Cebeci Kurum 
ile ilgili yapılan 
çalışmaları anlattı. 
Ziyaret sonunda 
günün anısına 
hediye takdim 
edildi.

Mehmet Duman Başkanımız Hamza Cebeci’yi 
makamında ziyaret etti

Bakım ve Sağlık Hizmetleri personelimiz 
fırın sohbetlerinde bir araya geldi.
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdürü Demet Yurtsever’in 
konuk olarak katıldığı programda 
Kurumumuzdaki kalite çalışmaları hakkında 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kurumumuzdaki kalite çalışmaları devam ediyor
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Sabahın erken saatlerinde yola 
çıkan Darülaceze personeli 
Başkanımız Hamza Cebeci ile 
beraber Samandere Şelalesi’ni 
gezerek, kahvaltı yaptı. Kahvaltının 
ardından Düzce Belediye Başkanı 
Mehmet Keleş, Başkanımız Cebeci 
ve tüm personeli makamında 
ağırladı. Kısa tanışma sonrası 
Düzce Belediyesi toplantı 
salonunda Düzce Belediye Başkanı 
ve Belediye Meclis üyelerine 
Darülaceze ile ilgili Tanıtım 
Filmleri ve Darülaceze Sosyal 
Hizmet Şehri projesinin sunumları 
yapıldı. Düzce ile ilgili tanıtım 
videosu da personelimiz tarafından 
ilgiyle izlendi. 
Düzce Belediye Başkanı ile birlikte 
Düzce Turu yapıldı. 
Şehir turunun ardından yolculuk 
Topuk Yaylası Fenerbahçe Sosyal 
Tesisleri’ne yapıldı. Belediye 
Başkanımızla birlikte güzel 
bir öğle yemeği yenildi. Topuk 

yaylasından sonra Melen çayı 
rafting alanına gidildi. Nehir 
üzerinde 120 metre gidiş dönüşlü 
bulunan zipline deneme fırsatını 
tanıyan Belediye Başkanı Keleş’e 
personelimiz teşekkür etti. 
Keleş’’ Darülaceze bizim için çok 
önemli, bildiğimiz, hizmetlerini 
takip ettiğimiz bir kurumdur. 
Hoşgörü ve medeniyetin sembolü 
olan Darülaceze’ye her türlü 
hizmete hazırız’’ dedi. Belediye 
Başkanımızla vedalaştıktan sonra 
Düzce yolculuğunun son durağı 
Akçakoca oldu. 
Batı Karadeniz bölgesinde Düzce 
iline bağlı bir ilçe olan Akçakoca’da 
tüm ekibi ,Kurumumuzda mimar 
olarak görev yapan Merve Çakır 
ağırladı. Tüm personelimiz başta 
Başkanımız Hamza Cebeci’ye, 
Düzce Belediye Başkanı Mehmet 
Keleş’e ve emeği geçen herkese 
kendilerine moral olan bu güzel 
gezi için teşekkür etti.

Darülaceze Kültür ve Çevre 
gezileri devam ediyor
Darülaceze Başkanımız Hamza Cebeci’nin himayelerinde düzenlenen personele yönelik 
kültür ve çevre gezilerinin bu seferki durağı Başkanımızın memleketi Düzce’ydi.
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Açılış gecesinde konuşan 
Darülaceze Başkanımız Hamza 
Cebeci “Bugün film seyretmek 
için bu alana toplandık. Bu filmde 
rol alan değerli sanatçılarımızın 
da sizlere selam vermesi, 
sizlerle olması çok güzel. Ben 
katılan herkese çok teşekkür 
ediyorum. 4 hafta boyunca 
burada 4 sinema organizasyonu 
yapacağız. Sanatçılarımızın, 
sporcularımızın, siyasilerimizin 
ve gönüllülerimizin bize verdiği 
katkı bizim heyecanımızı her gün 
daha da arttırıyor ve moralimizi 
yükseltiyor.” dedi.
Açılışa katılan Güllü Filmi 
oyuncusu Ediz Hun sakinlerimizle 
tek tek selamlaşarak sohbet etti. 
Tüm izleyicilerle hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Selamlama konuşmasını 
sevgi üzerine yazılmış şiirle 
noktaladı. Nebahat Çehre de böyle 
bir organizasyonda yıllar sonra 

tekrar Darülaceze’de bulunmaktan 
dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Konuşmanın ardından Yeşilçam 
filmlerinin en ünlü sesi Belkıs 
Özener, Sevemedim Kara Gözlüm 
şarkısını Darülaceze sakinlerimiz 
için seslendirdi.
Programa rahatsızlığından dolayı 
katılamayan Türkan Şoray’ın ise 
yolladığı mesaj büyük alkış aldı.
Organizasyonda emeği geçen 
Asuman Karaşabanoğlu da herkese 
verdiği destek için teşekkür etti.
Açılışa Shov Tv Hayat Güzeldir 
sunucusu Esra Harmanda da 
ekibiyle katıldı.
Darülacezenin bahçesine kurulan 
alanda film izleyenlere çekirdek, 
gazoz, mısır dağıtıldı. Sakinlerimiz 
heyecan içerisinde Güllü filmini 
izlerken zaman zaman duygulu 
anlar yaşadı.
Geceye TÜRVAK ile Vadullah TAŞ 
da büyük destek verdi

Darülaceze’de Yeşilçam Yazlık Sinema Geceleri 
“Güllü” filminin gösterimiyle başladı
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Okumayı çok seven bir sakimiz...
Bir sabah gazete almaya geldiğinde 
kendisi ile tanış oluyoruz.
Kendisinden bahsediyor;  “1954 
Ankara doğumluyum. Ankara’da 
uzun süre kalamadık. Babamlar 
İstanbul’da Balat’ta oturuyorlardı. 
Doğum için babam annemi Ankara’ya, 
dedemlerin yanına getirmişti. Benim 
doğumum sırasında doktorlar, kritik 
bir doğum olacağını söylemişler o 
yüzden, dedemler, dayımlar Ankara’da 
olduğundan orada yardımcı olurlar 
diye gelmişler.
Ben sezeryanla doğmuşum. Hastanenin 
o zamanki başhekimi, bütün aile 
bireylerini karşısına alarak anneme; 
“kızım senin doğumun çok zor 
oldu. Çocuğu da seni de çok zor 
kurtardık. Ölüm riski çok yüksekti. 
Yeni hamileliğin daha da tehlikeli 
olacak.”diyerek uyarıda bulunmuş.
Takdiri ilahinin önüne geçilmiyor 
tabi ki. Annem kız kardeşime hamile 
kalıyor. Henüz annem yirmi dört 
yaşındaydı. zHaseki’ye acile götürüyor. 
Çocuk sağ ve esen dünyaya geliyor 
ama annem hayata gözlerini yumuyor. 
Mekanı cennet olsun, Allah taksiratını 
affetsin. Kalan cemil cümleye sağlık 
afiyet versin. Kız kardeşim beş aylık 
bebekti. Çocuk, haliyle, bakıma, 
ihtimama muhtaç. Konu komşunun 
elinde çocuk helak oldu. Beş aylık 
bebek iken vefat ediyor. Hayatta hiç 
kimsem yok. Baba tarafından kimseyi 
tanımıyorum. Belki kütükten araştırsak 
akrabalarıma ulaşabilirim ama, bu 
güne kadar onu da yapmadım. Bu 
şekilde öğrenmek kabil olabilir ama, 
benim öyle bir merakım da olmadı. 
Buna gerek de duymadım. Akrabalarım 
olmasa da yalnız değilim. Bu kurumu 
çok seviyorum.
Annem vefat ettikten sonra dedem 
babamı ikna ederek beni yanına 
aldı. Babam zaten dünden razıydı. 
Babamla hiçbir zaman iftihar etmedim. 
Zaten öyle iftihar edecek, övünecek 
bir meziyeti yoktu. Ama annem, 
muhteşem bir kadındı. Çok fazla 
annemi hatırlamasamda arkadaşları 
ve yakından tanıyanlar ondan övgüyle 
bahsederler. İyi bir terziymiş annem. 
Hatta bir çok sanatçının da o zaman 
elbiselerini dikermiş. Ben o zaman 
dört buçuk yaşındaydım. Dedem, 
anneannem ve dayım beni yetiştirdi. 
Anneannem Kurban Bayram’ın 
ikinci günü vefat etti. Dedem bana; 
“Oğlum ben de artık fazla yaşamam” 

dedi. Bende; “Ağzından yel alsın 
dede.”dedim. Dedemle anneannem, 
teyze çocuklarıydı. Aralarında müthiş 
bir sevgi saygı vardı. Üç ay sonra da 
dedem vefat etti.  Olacakların önüne 
geçemeyiz. Hepimiz faniyiz. 
Anneannem ve dedem benim annem 
babam gibiydi. onların vefatları 
beni çok etkiledi. İki koltuk değneği 
düşünün, iki koltuk değneğini 
kaybetmiş, yürüme özürlü durumuna 
düştüm adeta. Bu olay beni o kadar 
etkiledi, ama hiç bir zaman hayata 
tutunmaktan vazgeçmedim. Hayata 
dört elle sarıldım. 
Dedemlerden sonra küçük dayımın 
yanında kaldım bir müddet. Dayımın 
pastanesi vardı Aksaray’da. Daha sonra 
Osmaniye’de onunla birlikte çalıştım. 
Dayımın bende çok emeği var. Askere 
gidip geldikten sonra ise İstanbul’a 
döndüm. 
Evet, birşey sahibi olamadım, 
hiç evlenmedim, tahsilimi de 
tamamlayamadım. Okulu bıraktımsa da 
okumayı hiç bırakmadım.Okumayı çok 
seviyorum. 
İnsanlarla medeni ölçüler içerisinde 
sağlıklı diyaloglar geliştirerek 
öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum. 
Ufak tefek ticaretle de uğraştım 
ama onda da başarılı olamadım. En 
nihayetinde kiralarımı bile ödeyemez 
hale geldim. Çaresiz kaldım. O yüksek 
kalın duvarları aşamayınca, enerjim, 
nefesim gücüm yetmeyince artık çaresiz 
kaldım. Naçar ve düçar,  kuruma 
yerleşmeye karar verdim.”
Aytekin abi bunları anlatırken öyle 
güzel, öyle akıcı sözcükler dilinden 
dökülüyor ki, pür dikkat dinliyorum. 
“Pazarlarda tezgah açmak zorlaşınca, 
kağıt toplamaya başladım” diyor. Tabi 
bu işi yaparken de sıradışı çalışıyor. 
“İnsan onuruyla çalıştıktan sonra her iş 
birdir.”diyor.
“Gençler günde iki üç çuval kağıt, 
plastik topluyor, ben ise bir çuvalı zor 
dolduruyorum. Günlük kazancım 
on beş, yirmi liraya kadar indi. Bu işi 
yaparkende çok zorlanmaya başladım. 
Bitkin düşüyordum iyice. Gündüz 
sıcakta çalışmak zor oluyor. O durumda 
gece çalışıyorum. 
Bir gün kağıt toplama arabam elimde, 
Aksaray’ı dolaştıktan sonra Muratpaşa 
Camisi’nin yanındaki parka geldim. 
Arabamı zincirle bağladım elektirik 
direğine. Dinleniyorum. Elimde de 
kitap var, dinlenirken onu okuyorum. 
Gecenin sakin havasında kitap okumak 

güzel oluyor.” 
Burada antiparantez açalım, kağıt 
toplarken elinde bulunan poşette de 
kitabı, gazetesi ve sözlüğü bulunuyor. 
Vakit buldukça kitap okuyor. Hatta, 
‘boş vakit demek ne demek’ diyor. ‘Boş 
vakit olur mu?’ diyor. “Vakit en büyük 
servettir” diyor.
“Gece saat üç buçuk civarı, beni 
parkta gören bakkal arkadaşım da 
yanıma geldi. “Uykum kaçtı, biraz 
muhabbet edelim” dedi. Biz onunla 
konuşurken takım elbise giyinmiş 
biri geldi karşı banka oturdu. Bize 
baktığını farkedince, “”mahsuru yoksa 
muhabbetinize katılabilir miyim?” dedi. 
Biz de “tabii” dedik. Sohbet ilerleyince 
bakkal arkadaşım uykusunun geldiğini 
söyleyerek müsaade istedi. Biz o 
arkadaşla sabah yediye kadar sohbet 
ettik. Marmara Üniversitesi’nden 
emekli doçentmiş kendisi. Tabi bu 
arada telefonlarımızı da alıp verdik 
birbirimize. Dostluğumuz ilerledi. 
Bir kaç gün sonra bana, “Sen bu 
sıkıntıları çekme. Darülaceze’yi biliyor 
musun? Oraya götüreyim seni. Orada 
kal. Mevcut sıkıntılarında giderilmiş 
olur.”dedi. İlk başta hiç düşünmedim. 
Sonra iyice kendimi dinlediğimde, 
dışarda yaşamamın çok zor olduğunu, 
Darülaceze’nin benim için daha uygun 

olacağına kanaat getirdim. O arkadaşı 
aradım, kararımı verdiğimi söyledim 
O da “hayırlı olsun, git arabayı 
hurdacıya ver, ben hemen geliyorum. 
Darülaceze’ye gidiyoruz” dedi. 
Arabayı hurdacıya verdim, o dostumla 
Darülaceze’ye geldik. Allah razı olsun, 
o dostum buradaki arkadaşlara kendini 
tanıttı ve “ne tür sıkıntısı olursa beni 
arayın” dedi. Sonra müracaatım da 
olumlu bulundu ve burada kalmaya 
başladım.
Abdülhamid Han’dan Allah razı olsun. 
Bu güzide kurumu, bu tarihi kurumu 
ihdas edenler nur içinde yatsınlar. 
Ben bu kurumda çok çok mutluyum. 
Personel güzel, başkanımız da, idari 
personel de çok iyi. Burada kalan 
sakinlerle dostluğumuz güzel. Burada 
yapılanlar, buranın koşulları hep bizim 
iyiliğimiz için düşünülmüş, herşey 
bizim için yapılıyor. Çevre düzenlemesi 
olağanüstü güzel. Bu çalışmaları büyük 
bir iftiharla gözlemliyoruz. Buraya 
katkısı olanlar elbette ki büyük bir iş 
yapıyorlar. Burada yapılan çalışmalar, 
sunulan imkanlar bizim rahatımız için, 
daha konforlu yaşamamız için. Bu da 
bizi mutlu ediyor, bize kıvanç veriyor. 
Başkanımız Hamza Cebeci’ye teşekkür 
ediyoruz. Başkanımızın şahsında tüm 
çalışanlara minnet borçluyuz.

Okumak farkındalıktır

Sokaktaydı, kağıt toplayıcılığı 
yapıyordu. Şimdi Darülaceze’de 
huzurlu bir yaşamı var.

Muhammed Aytekin KAVUKÇU
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GüncelDarülaceze İyilik Postası

Darülaceze Vakfı 
sakinlerimize yat gezisi 
düzenledi. Araçlarla 
kurumdan alınan sakinlerimiz 
Eminönü’nden hareket eden 
yat ile boğaz turu yaptı. 
Önce öğle yemekleri yendi. 
Ardından sanatçıların canlı 

müzik performansları ile yatın 
üst katında eğlenceli saatler 
yaşandı. Çaylar kahveler 
içildi. Güzel bir gün geçiren 
sakinlerimiz Darülaceze Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Fatih Recep Saraçoğlu’na 
teşekkürlerini sundu.

Sakinlerimiz Darülaceze Vakfı’nın 
organizasyonuyla Boğaz turundaydı
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İstek Vakfı öğrencileri Darülaceze Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Liv Hospital Doktorları ve çalışanları Darülaceze sakinlerimizi ziyaret etti.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü öğrencileri 
tarihi fırınımız Darülikram’da sakinlerimizle bir araya geldi.



14
1 Ağustos 2017 Darülaceze İyilik Postası

Yıl: 3    Sayı: 20   www.darulaceze.gov.tr

Ziyaretler

Beyoğlu Müftülüğü Fatih Sultan Mücahitler Camii Kız Kuran Kursu öğrencileri sakinlerimizi ziyaret etti.

Toki Kayaşehir Orta Okulu öğrencileri Darülaceze sakinlermizi ziyaret etti.
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