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Bakan Müezzinoğlu: 
“Darülaceze gibi değerlere 
daha güçlü sahip çıkılmalı”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu, Darülaceze 
Buluşmaları kapsamında iş adamları ile kurumumuzda bir araya geldi.

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin süreci hızlandı

Darülaceze’de bir 
‘iyilik meleği’

Darülaceze’ye gönüllü 
hizmet veren 56 yaşındaki 
Sevim Zenge, 11 yıldır 
buradaki yaşlı ve hasta 
kadınların saçlarını 
kesip, boyuyor, manikür, 
pedikürlerini yapıyor ve 
yıkanmalarına yardımcı 
oluyor.

Başkanımız Hamza 
Cebeci’den Düzce 
Belediye Başkanı 
Mehmet Keleş’e 
ziyaret

Darülaceze’den  
kardeş Suriyeli 
mazlumlara yardım

Mustafa Sandal 
misafirmizdi

Sevilen sanatçı Mustafa 
Sandal, kurumumuza 
ziyarette bulunarak 
sakinlerimizle sohbet edip 
onlarla vakit geçirdi.

Öğrencilerden 
sakinlerimize 
mektup var

İBB Meclis Üyesi 
Ebubekir Taşyürek 
kurumumuza 
ziyarette 
bulundu

Bilal Erdoğan 
Darülaceze’de 
misafirimizdi

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi, 
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
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Bakanımız Müezzionoğlu, yeni 
yılın ilk saatlerinde insanlık 
dışı terör eylemi sonucu 
bir kısmı yabancı uyruklu 
39 kişinin öldürüldüğünü 
kaydederek, “Ailelerinin 
acılarını paylaşıyorum. 
Milletimizin başı sağ olsun.” 
dedi.
Terörü lanetlediğini ve 
kınadığını ifade eden 
Bakanımız Müezzinoğlu, 
şunları söyledi:
“Hiçbir insani değerle 
bağdaşmayacak bu tür 
eylemler esasında insanlık 
suçu olarak değerlendiriliyor. 
Fakat ne yazık ki bu terör 
eylemlerine karşı medeni 

dünyanın duruşunu 
da insan vicdanı tekrar 
tekrar sorguluyor. Bugün 
Türkiye’mizde ve de dünyanın 
değişik coğrafyalarında 
yaşanan terör eylemlerine 
baktığımızda, çok farklı 
hesapların sonucu olarak 
insanların katledilmesi, 
hele hele masum insanların 
katledilmesiyle vicdanlar 
öldürülüyor, insanlık 
öldürülüyor. 
Türkiye’deki terör eylemlerine 
baktığımızda da yine 
farklı argümanlarla, farklı 
figürlerle, farklı noktalarla 
ama perdenin arkasını 
analiz ettiğimizde esasında 

Bakan Müezzinoğlu, “Dünyanın 
Darülaceze gibi değerlere daha 
güçlü sahip çıkması gerektiğine 
inanıyorum.”dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu, Darülaceze Buluşmaları 
kapsamında iş adamları ile kurumumuzda bir araya geldi.
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hesabın net olduğunu, bu millet 
üzerine olduğunu, bu ülke üzerine 
olduğunu, bu devlet üzerine 
olduğunu gördüğümüz olayları 
yaşıyoruz. Bu farklı noktalardan 
farklı muhataplarla ve farklı 
argümanlarla yapılan bu terör 
eylemlerinin esasında perde 
arkasındaki organizasyonunun 
milletin kaderiyle ilgili olduğunu, 
bu ülkenin geleceğiyle ilgili 
olduğunu okuyan bir milletimiz 
var. Bunun üstesinden gelecek 

bir dirayetimiz var. İnşallah birlik 
ve beraberlik içinde bu hain 
eylemlerin üstesinden geleceğiz, 
bu hain terör eylemlerini organize 
edenler de bu gücü umut ederim 
ki bundan sonra kendilerinde 
bulamayacaklardır.”
Darülaceze’nin Musevilerin, 
Hristiyanların, Müslümanların 
ibadet mekanlarıyla birlikte insani 
değerlerin bütün özelliklerini 
taşıyan bir kuruluş olduğuna 
değinen Bakanımız Müezzinoğlu, 

şöyle devam etti:
“İnsanlığın Darülaceze gibi 
değerlere güçlü sahip çıkmasını, 
huzurlu ve güvenli yarınlara 
ancak bu tür değerleri birlikte 
güçlü sahiplenebilirsek 
büyüyebileceğimizi görmemiz 
lazım. Terör eylemlerini 
örgütleyenler de şunu bilmeliler 
ki yarın bu tür hadiseler onların 
da başına gelir, onların başına 
geldiğinde de bu millet yine ‘Ah 
ne güzel oldu’ demez. Orada da 

yine ‘insanlık 
katliamı’ 
deriz. Orada 
da yine 
vicdanımız 
acır ve kanar. 
Dolayısıyla 
merkeze 
insanı alan, 
insanı 
yaşatmayı, 

yüceltmeyi alan bir anlayışa, 
‘medeniyim’ diyen dünyanın 
çok daha güçlü sahip çıkması 
gerektiğine inanıyorum. Bu olayda, 
eğlence mekanında kimseye 
herhangi bir yanlışı olmayan 
insanlara bu tür bir eylemin 
yapılmasını kınıyorum ve ders 
alması gerekenlerin de inşallah 
en iyi dersi alacaklarını ümit 
ediyorum.” 
Başkanımız Hamza Cebeci, 
Bakanımız Müezzinoğlu’na 
ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. 
Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu, 
sakinlerimizle de yakından 
ilgilenerek, onlarla sohbet ederek 
yeni yıllarını tebrik etti. Bakanımız 
onlara şikayetleri olup olmadığını 
sordu. Burada yaşamaktan 
ve verilen hizmetlerden 
mutlu olduklarını ifade eden 
Sakinlerimiz, Bakanımıza çok 
teşekkür ettiler.
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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

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin 
süreci hızlandı
Başkanımız Hamza Cebeci, 

İdare Meclisi Üyemiz Hasan 

Şahin,  Başkan Yardımcımız 

Ahmet Malatyalı, Genel 

Koordinatörümüz Mehmet 

Ayhan Ömeroğlu ile birlikte 

Maliye Bakanımız Naci Ağbal’a 

ziyarette bulundu.

Bizzat Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 

talimatları ile çalışmalarına 

başlanan Darülaceze Sosyal 

Hizmet Şehri’nin durumu 

Maliye Bakanımız Sayın 

Naci Ağbal’ın da katılımıyla 

gerçekleşen toplantıda ele 

alındı.

Maliye Bakanlığı’nda yapılan  

toplantıda Başkanımız Hamza 

Cebebi, sürecin hızlandırılması 

konusunda kanaatlerin 

oluştuğunu söyledi.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatlarıyla başlayacak olan 
‘’Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’’ projesi ve 
Kurumda yapılan çalışmalar hakkında bilgi 

verildi. Proje ile yakından ilgilenen Sayın Bilal 
Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri 
çalışmalarının hızlanması için elinden geleni 
yapacağını belirtti.

Başkanımız Sayın Hamza Cebeci ziyaretin 
anısına Sayın Bilal Erdoğan’a Darülaceze’nin 
kuruluş dönemindeki fotoğraflardan oluşan 
‘’Darülaceze Albümünü’’ takdim etti.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Bilal Erdoğan’ı 
Darülaceze Başkanımız Sayın Hamza Cebeci makamında ağırladı.

Bilal Erdoğan 
Darülaceze’de misafirimizdi
TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi, 
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
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Belediye Başkanlığı 
Makamında 
gerçekleşen ziyarette, 
Keleş, belediye 
çalışmaları hakkında 
Başkanımız Cebeci’ye 
bilgi verdi. 
Darülaceze’de 
yapılan onarım ve 
faaliyetler konusunda 

görüş alışverişinde 
bulunuldu. 
Ziyarette, Darülaceze 
İdare Meclisi Üyemiz 
Hasan Şahin, Başkan 
Yardımcımız Ahmet 
Malatyalı ve Genel 
Koordinatörümüz 
Mehmet Ayhan 
Ömeroğlu da yer aldı.

Başkanımız Hamza Cebeci’den Düzce Belediye 
Başkanı Mehmet Keleş’e ziyaret

Başkanımız Hamza Cebeci ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, Düzce Belediye 
Başkanı Mehmet Keleş’i ziyaret etti. 
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Savaş ve ağır kış şartları 
nedeniyle yardıma muhtaç 
Suriyelilere ve yerlerinden 
ayrılmak zorunda kalan 
Haleplilere destek için 

Darülaceze Başkanımız 
Hamza Cebeci’nin talimatı 
ile Kızılay ortaklığında, 
muhtelif insani yardım 
malzemeleri, barınma 

malzemeleri, kışlık 
malzemeler ve bakım 
malzemelerini içeren araç 
Halep’e gönderilmek üzere 
yola çıktı.
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Darülaceze’de bir ‘iyilik meleği’
Darülaceze’ye gönüllü hizmet veren 56 yaşındaki Sevim Zenge, 11 yıldır 
buradaki yaşlı ve hasta kadınların saçlarını kesip, boyuyor, manikür, 
pedikürlerini yapıyor ve yıkanmalarına yardımcı oluyor.

Darülaceze’de kalan yaşlı ve hasta kadınlara 
11 yıldır gönüllü kuaförlük yapan ve onların 
yıkanmalarına yardımcı olan 56 yaşındaki Sevim 
Zenge, buradaki bakıma muhtaç hemcinslerinin 
“iyilik meleği” oldu.
“Çocuklar için ne yapabilirim” düşüncesiyle 11 
yıl önce Darülaceze’ye gelen Sevim Zenge, burada 
çocukların değil, yaşlı, bakıma muhtaç olanların 
kaldığını öğrendi.
Mesleğinin kuaförlük olduğunu ve bu konuda 
kadınlara yardımcı olabileceğini yetkililere 
söyleyen Zenge, 11 yıldır düzenli olarak haftanın 
üç gününü Darülaceze’de kalan kadınlara 
ayırarak destek oluyor.
“Buraya çok severek ve isteyerek geliyorum”
Zenge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
bunu hangi motivasyonla yaptığını şu cümlelerle 
anlattı:
“Orası çok farklı bir şey. Burayı anlatamam 
zaten. Bana diyorlar ki çok yoruluyorsun. Yaşlı 
annem ve babam da var. Kız kardeşimin engelli 
çocukları da var onlara da yetişmeye çalışıyorum. 
Ama burayı bir şekilde bırakamıyorum. 
Burası öyle bir şey ki anlatırken bile gözlerim 
doluyor. Onları kendi çocuğum gibi seviyorum, 
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çocuk gibiler zaten. Bilemiyorum, başlayınca 
bırakamıyorsunuz. Ayrı bir sevgi burası yani. 
Buraya çok severek ve isteyerek geliyorum.”
“Onların duası bana yetiyor”
“Buraya severek, isteyerek geldiğin zaman 
buradakilere bir şey verebilirsin” diyen Zenge, 
aldığı duaların çok önemli olduğunu söyledi.

Zenge, şunları kaydetti:
“Onların duasıyla ben umre yaptım, hacca 
gittim. Hiç hesapta olmazken yani bir gecede 
biri bana ‘sen umreye gideceksin’ dedi. Hiç 
namaz kılmasını bilmeyen, doğru-düzgün dua 
bilmeyen, yani devamlı çalıştığım için öyle bir 
insandım. Hemen yeğenimi aradım ‘ben umreye 
gidiyorum’ dedim. Umrenin ne olduğunu 

bilmeden gidiyorum yalnız... O sene ramazan 
umresi yaptım. O seneden beri her yıl ramazan 
umresine gidiyorum. Hacca da gittim. 6 senedir 
böyle. Onların duasıyla oldu diye düşünüyorum. 
Çünkü çok dua ediyorlar. Onların duası bana 
yetiyor. Onları gerçekten çok seviyorum, bu 
anlatılacak bir duygu değil. 11 senedir buraya 
geliyorum, kaç tane gönüllü diye bir-iki gün gelip 
bir daha gelmeyen insanlar var. Burası farklı bir 
yer. Gelmeyeyim dediğiniz zaman vicdan azabı 
çekiyorsunuz.”
“Burada ayrı bir enerji alıyorum”
Bazen de ihtiyaçları olan şeyleri dışarıdan alıp 
geldiğini, ancak böyle yardım edebildiğini 
söyleyen Zenge, “Bazen de yaşlı ve hasta 
olanların el ve ayak tırnaklarını kesiyorum, 

saçlarını boyuyorum, saç kesiyorum. Aslında 
saç kesmek burada başladığım bir iş. Normalde 
ben manikür-pedikür yapıyorum. Ama burada 
hepsini yapıyorum. Burada ayrı bir enerji 
alıyorum. Ne kadar yorgun olursam olayım 
buraya girdiğim an, onlara bir iş yaptığım an 
sanki Allah tarafından dopingleniyorum. Farklı 
bir şey diyorum ya. Hiç yorgunluk hissetmeden 
yapıyorsun.” ifadelerini kullandı.
Başkanımız Hamza Cebeci, Anadolu Ajansı’nın 
kurumumuza yakın alaka gösterdiğini ifade 
ederek; “Anadolu Ajansı İstanbul Ofisi Editörü 
Hüseyin Altınalan  ile Muhabirler; Emin İleri, 
Arif Hüdaverdi Yaman ve İbrahim Aktaş’ın 
şahsında Anadolu Ajansı’nın yönetimine 
teşekkür ediyorum.” dedi.
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Darülaceze sakinlerimiz ve Okan Üniversitesi öğrencileri 
tarihi fırınımız Darülikram’da bir araya geldi
Okan Üniversitesi Gastronomi 
bölümü öğrencileri 
hazırlamış olduğu ikramları 
Darülikramda sakinlerimize 
ikram ettiler. Düzenlenen 

program sonrasında 
Başkanımız Hamza Cebeci, 
öğrencilere kurumda verilen 
hizmetler ile ilgili bilgi vererek 
sakinlerimizin çalışma 

atölyelerini gezdirdi.
Başkanımız Hamza Cebeci 
daha sonra öğrencileri 
makamında ağırlayıp, 
düzenlemiş oldukları etkinlik 

için teşekkür ederek Okan 
Üniversitesi Öğretim görevlisi 
Murat Tezcan’a Darülaceze 
Fotoğraf Albümü takdim etti.

Başkanımız Hamza Cebeci, 
Mustafa Sandal ve Serdar 
Oal’ı makamında ağırlayarak 
Kurumumuz ile ilgili projeleri 
hakkında bilgi aktardı.
Makam ziyareti ardından 
Başkanımız Hamza Cebeci 
ile birlikte kurumu gezen 

Mustafa Sandal ve Serdar Oal 
sakinlerimizle sohbet etti. 
Kurumumuz çocuk yuvasınıda 
ziyaret eden Mustafa Sandal 
ve Serdar Oal çocuklarımızla 
yakından ilgilenerek onlara hediye 
dağıttı.

Mustafa Sandal misafirimizdi
Sevilen sanatçı Mustafa Sandal ve Horobox ve Filati İplik sahibi Serdar Oal kurumumuza ziyarette bulundu.
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Darülaceze’de bütün mevsimler başka güzeldir
Kış mevsimide tüm güzelliğiyle 
geldi evimize. Kar yağışıyla 
beyaza bürünen Darülaceze’de, 
kar hem sakinlerimize hem 
de çalışanlarımıza büyük bir 
sevinç yaşattı.

Başkanımız Hamza Cebeci 
sakinlerimizi ziyaret 
ederek hatırlarını sordu ve 
birlikte fotoğraf çektirdi. 
Personellerimiz işbaşında 
sakinlerimizin hayatını 

kolaylaştırmak için tüm 
güçleriyle çalışmaya devam 
ediyor.
Darülaceze’de kış başkadır. 
Sizleri de bekleriz......
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Güvercintepe Ortaokulu 
öğrencilerinin Kurumumuz sakinleri 
için göndermiş olduğu mektuplar 
sahiplerine teslim edildi.
Öğrencilerin kurum ziyaretinde 
tanıştıkları amca ve nineleri için 
yazmış oldukları mektupları 
kurumumuz hemşire ve personelleri 

öğrenciler adına sakinlerimize teslim 
etti.
Mektuplarını teslim alan sakinlerimiz 
duygu dolu anlar yaşayarak 
öğrencilerin bu duyarlılıklarından 
dolayı çok mutlu olduklarını 
dile getirdiler.

Öğrencilerden sakinlerimize 
mektup var
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Darülaceze Başkanımız 
Hamza Cebeci ve 
İdare Meclis üyemiz 
Derya Yanık, Ebubekir 

Taşyürek’i makamında 
ağırladı.
Makam ziyareti 
sonrasında Başkanımız 

Hamza Cebeci, Taşyürek’e 
kurumumuzu gezdirerek 
yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi aktardı.

İBB Meclis Üyesi Ebubekir Taşyürek 
Kurumumuza ziyarette bulundu
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Misafirlerimiz...

Kağıthane Çözüm Temel Lisesi öğrencileri sakinlerimizi ziyaret etti.
Sakinlerimiz ile güzel vakit geçiren öğrencileri Başkanımız Hamza Cebeci ziyaretleri sonrasında makamında 
ağırlayarak öğrencilere kurum tarihi ve sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri kurumumuzu ziyaret etti. Başkanımız Sayın Hamza Cebeci öğrencilerimizi 
makamında ağırlayarak Kurumda yapılan çalışmaları anlattı.
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