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Bi Dolu Medya Yeni Sezonun Açılış Gösterisini 
Darülaceze’de Gerçekleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğünün 
Toplantısına Ev sahipliği Yaptık.

Darülaceze Başkanlığı İdare Meclisi Eylül 2018 Toplantısı 
Aile , Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK’un 
Katılımıyla Gerçekleşti.

Darülaceze Buluşmalarının 
Konuşmacı Konuğu: 
HAYRİ BARAÇLI
Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen 
“Darülaceze Buluşmaları” kurumun Kültür 
Merkezinde gerçekleşti. Buluşmaya siyasetçi, 
akademisyen, bürokratlar, İş adamları, sanat ve 
spor camiasından önemli isimler katıldı.
Hayri Baraçlı’nın konuşmacı olarak katıldığı 
etkinlikte Darülaceze’nin toplumumuzdaki rolü-
nün daha iyi anlaşılabilmesi için neler yapılabi-
leceği konusunda istişarelerde bulunuldu.
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Değerli okuyucularımız;
Ekim ayı bültenimizde yine sizlerle birlikte 

olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sonbahar mevsimini yavaş yavaş hisseder-
ken, okulların yeni öğretim yılına başlamasıyla 
gündelik hayatımıza yeniden bir hareket geldi. 
Bizler Darülaceze’mizde daha çok çocuk cıvıltı-

sı ve genç yüzler görmeye başladık.

Darülaceze her yıl binlerce öğrencimizin 
ziyarete ettiği bir kurum. Okullarımızda öğ-
retmenlerimizin sosyal meseleler üzerindeki 

hassasiyetlerini bizi ziyarete geldiklerinde göz-
lemleyebiliyoruz. İlk, orta ve lise düzeyindeki 
öğrencilerimizin yapmış olduğu ziyaretlerin 
yanında üniversite öğrencilerinin kurdukları 
kulüpler ile insanları teşvik ederek sakinleri-
mizle birlikte olmak istemeleri, bizleri gelece-

ğimiz adına ümitlendiriyor. Çünkü Darülaceze 
“gönüllülük” kavramının hayat bulduğu ve 
kurumsallaştığı bir yapıdır. İnsan eğer gönlü 

isterse bir başkasına yardım etmek için çabalar. 

Darülaceze de insanların acziyet içinde, peri-
şan olmalarına gönlü elvermeyen  

Abdülhamid Han’ın talimatıyla, memleketin 
dört bir yanından insanların gönüllerinden 
kopan yardımlarla kuruldu ve tam 123 yıldır 
gönlü zengin insanlarımızın katkılarıyla hiz-
metlerini sürdürüyor. Kurumumuzda çalışan 

personelimiz türlü fedakarlıklarla  
gönülden hizmet veriyor.

Biz yine her zamanki gibi herkesi yaşlının, 
yoksulun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olma-

ya davet ediyor ve diyoruz ki; 

“Darülaceze’lik olmadan 
Darülaceze’ye gelin”

Hamza CEBECİ 
DARÜLACEZE BAŞKANI

Darülaceze Başkanlığı Adına Sahibi 
Hamza CEBECİ 

BAŞKAN

Genel Yayın Yönetmeni 
Ahmet MALATYALI

Genel Koordinatör 
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Yazı İşleri Sorumlusu 
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Kurumsal İletişim 
Burak AFŞAR

Hukuk Danışmanı 
Hasan ŞAHİN

Yayın Danışmanları 
İlhan UĞUR 
Funda ERSİN 
Selda TAŞ 
Merve ÇAKIR

Tasarım 
Darülaceze Başkanlığı 
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Arşiv / Fotoğraf 
Ali BAKÇA 
Abdülsamed TOPRAK

Baskı Akademi Ajans
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Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
İstanbul İl Müdürlüğü İstişare Toplantısına 

Ev Sahipliği Yaptık
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlık ettiği 
İstanbul İl Müdürlüğü İstişare Toplantısı, 
Darülaceze Başkanlığı Kültür Merkezinde 
gerçekleşti.

Toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar  
Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünde görev 
yapan idarecilerin tamamı katıldı.

 Her idarecinin kendi biriminin faaliyetleri 
hakkında sunum yaptığı toplantı yaklaşık 3 
saat sürdü. 

Toplantı öncesinde İstanbul İl Müdürlüğü 
Müdür Yardımcıları Arzu Gür ve Mihriban 
Arslan Büyük, Başkanımız Hamza Cebeci’yi 
makamında ziyaret etti.

Haber: Ersoy ERYAN

İstanbul İl Müdürlüğü Müdür Yardımcıları 
Arzu Gür ve Mihriban Arslan Büyük
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DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI İDARE MECLİSİ TOPLANTIMIZ 
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANIMIZ 

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK’UN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Darülaceze Başkanlığı Eylül Ayı İdare Mec-
lisi toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un 
katılımıyla gerçekleşti.

Başkanımız Hamza Cebeci ve İdare Mecli-
si Üyelerimiz; Hasan ŞAHİN,  
Necmeddin Bilal ERDOĞAN,  
Abdülhamid Kayıhan OSMANOĞLU,  
Abdurrahman TOPBAŞ, Derya YANIK, 
Fuat KULAÇOĞLU, Namık AYHAN, 
Şerif ESENDEMİR ve Tayyip YAŞAR’ın 
katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı öncesinde Bakanımız sakinleri-
miz ile görüşerek onları dinledi. Sakinleri-
mizin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakanımız 
ve İdare Meclisi Üyelerimiz ile sakinlerimiz 
arasında samimi ve sıcak diyaloglar kuruldu. 

Sakinlerimizle yapılan görüşmelerin ardın-
dan geçilen toplantıda önceki ay gerçekleşen 
hizmetler ve etkinlikler değerlendirilirken, 
gelecek ay ile ilgili eylem planı üzerine istişa-
relerde bulunuldu.

Haber: Ersoy ERYAN
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Darülaceze Başkanlığı tarafından düzen-
lenen “Darülaceze Buluşmaları” kurumun 
Kültür Merkezinde gerçekleşti. Buluşma-
ya siyasetçi, akademisyen, bürokratlar, İş 
adamları, sanat ve spor camiasından önemli 
isimler katıldı.

Sabah saat 8.30’da Bridge Restoran’ın 
sponsor olduğu kahvaltı ikramı ile başla-
yan toplantı Darülaceze Başkan Yardımcısı 
Ahmet Malatyalı’nın sunumuyla devam etti. 
Sayın Malatyalı Darülaceze’nin projelen-

dirdiği Sosyal Hizmet Şehri, Yurt Projesi 
ve Darülaceze Kamu Spotlarının yer aldığı 
sine-vizyon gösterimini sunduktan sonra 
Darülaceze gönüllümüz Sayın Asuman Ka-
raşabanoğlu’nu konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye davet etti.

Sayın Karaşabanoğu yaptığı konuşmasında 
II. Abdülhamid Han’ın vakıf kültürünü ete 
kemiğe büründürdüğü bu kurumun 123 yıl-
dır kesintisiz süren hizmetinden bahsederek 
özetle şu mesajı verdi:

“En uzak mesafe birbirini anlamayan 
iki kafa arasındaki mesafedir. Bu kritik 
günlerde bizim bu sıcaklığımız Misak-ı 
Milli’nin tüm sınırlarına yayılsın.”

Sayın Karaşabanoğlu’nun ardından Darü-
laceze Başkanı Sayın Hamza Cebeci Konuş-
masını yapmak üzere kürsüdeki yerini aldı. 
Sayın Cebeci, göreve geldiği 3 yıllık süreç 
içinde kurum içinde yapılan gerek mimari 
restorasyon gerekse hizmet anlamındaki 
çalışmalardan ve üretilen projelerden bah-

KONUŞMACI KONUĞU 

Dr. HAYRİ BARAÇLI
Darülaceze’ye gönül veren dostlarımızla bir araya gelerek, bu kutsal hizmeti 

daha ileri götürmek için istişarelerde bulunduğumuz buluşmalarımızdan birini daha gerçekleştirdik. 

DARÜLACEZE 
BULUŞMALARI
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sederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. 
Sayın Cebeci;

“Biz iyiyiz” demekle iyi olunmuyor. Eğer 
başkaları takdir ederse gönlümüz ferahlıyor. 

Göreve geldiğimizden bu yana Darülace-
ze’nin çehresi tamamen değişti. Eski halini 
hatırlarsınız. Burada en önemli mesele ya-
pılan işlerin çoğunun maliyetini sponsorla-
rın üstlenmesidir. Sizin gibi hayırseverlerin 
katkısıyla kurumun bütçesine dokunma-
dan bunca işler yapıldı.

Bu gün burada Darülaceze’ye yürekten 
katkıda bulunan dostlarımız var. Sabah 
saat 8:00’da davet ettik, koşarak geldiler. 
Ben burada herkese yapmış oldukları kat-
kılardan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Son olarak günün konuşmacısı Dr. Hayri 
Baraçlı misafirlere hitap etti. Sayın Baraçlı 
konuşmasında özetle şunları söyledi;

“Bizim anlayışımızda ve kültürümüzde 
darülacezeler, darülşifalar ve vakıflar gibi 
kurumlar varken topluma hizmet edebil-
mek sadece devlet anlayışı içinde değil, bir 

birlik anlayışı içinde ve sivil toplum daya-
nışması şeklindedir. Biz bunun en güzel 
örneğini içinde bulunduğumuz Darülace-
ze’de görüyoruz.

Bir çok ülkeyi ziyaret ediyoruz. Bu 
ziyaretlerimizde görüyoruz ki; en önemli 
özelliğimiz birlik ve beraberliğimizdir. Bi-
zim birlik ve beraberliğimizi ortaya çıkaran 
en önemli unsur ise dinimiz, dinimizin en 
önemli unsurlarından biri de “insanlığa 
hizmettir”. Bu yüzden ecdadımızın vakıf-
larının belirlenebilen sayısı 26 bin civarın-
dadır. Bu sayı Osmanlı Devleti’nin bir vakıf 
devleti ve bir sosyal devlet olduğunun en 
büyük göstergesidir. Vakıf anlayışı içinde 
bir birlik ve beraberlik ile bir dayanışma 
ruhu ortaya çıkardığını bizim asla unutma-
mamız gerekir.

Yabancıların bizi anlayamadığı çok 
önemli bir husus var. Bizle “bereket” an-
layışına sahibiz. Bu da vakıflarla, hizmet-
lerle, fitrelerle, sadakalarla veya kurbanla-
rımızla ortaya çıkıyor. Yabancıların bunu 
anlayabilmesi mümkün değildir. Çünkü 

biz kapitalist düşünmüyoruz. Biz insanlığa 
hizmet etmenin Hakk’a hizmet olduğuna 
inanıyoruz. Onun içindir ki Türkiye’ye 
yapılan saldırıların temel noktasında bu 
vardır. Bizim bu hizmetlerimizi ortadan 
kaldırmaya çalışıyorlar. Türkiye tüm 
dünyada insani yardım hususunda dünya 
2.’si konumundadır. Bunu da ayrıca dikkate 
almak gereklidir.” dedi.

Sayın Baraçlı’nın konuşmasının ardından 
Darülaceze’ye katkı sağlayan misafirlerimiz-
den; Ali Kütük, Atilla Bingöl, Arzu Çağlar, 
Rıdvan Yeşil, Abdullah Sanlı ve Hayri Ba-
raçlı’ya günün anısına birer hediye takdim 
edildi. Son olarak misafirlerimiz aile fotoğrafı 
çekimi için kamera karşısına geçti.

Etkinliğin sona ermesinin ardında ise 
misafirlerimiz Başkanımız Hamza Cebeci ve 
yönetim kadromuz eşliğinde Darülaceze’nin 
birimlerini gezerek bilgi aldılar ve Rehabi-
litasyon Merkezimizde sakinlerimiz ile bir 
araya geldiler.

Haber: Ersoy ERYAN

Dr. Hayri BARAÇLI Hamza CEBECİ Asuman KARAŞABANOĞLU

Arzu ÇAĞLARDr. Hayri BARAÇLI

Atilla Bingöl

Ali Kütük

Fuat Kulaç-Ahmet Malatyalı



Bi Dolu Medya
Sezonun Îlk Gôsterisi Îçin Darûlaceze'yi Seçti

TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın ile ünlü radyocu DJ Hop 
Dedik Ayhan’ın birlikte sunduğu “Bi Dolu Medya” 2018 yılının ilk 
gala gösterisi Darülaceze’de gerçekleştirildi.

Saat 11’de başlayan etkinlik öncesinde programa destek veren; 
PERPA Başkanı Mithat Yümlü, ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt, ME-
SİAD Başkanı Yusuf Gecü, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, İşa-
damı Muzaffer Gülbay ve Armatör Tahir Kıran Başkanımız Hamza 
Cebeci tarafından Başkanlık makamında ağırlandılar.

Programda Mehmet Aydın ve Hopdedik Ayhan; esprili videolara 
yaptıkları yorumlar ve izleyicileri dahil ettikleri interaktif şovlarıyla 
büyük alkış topladılar. Programın konuk sanatçıları Cengiz Özsu ve 
Züleyha Ortak’ın şarkılarıyla eğlenen sakinlerimiz sık sık şarkılara 
eşlik ettiler.

Darülaceze sakinlerine ve yaşlıları için özel olarak hazırlanan göste-
ri davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinliğe katılan Darülaceze 
sakinlerine Kahramanmaraş’ın ünlü dondurma firması tarafından 
dondurma ikram edildi. Program sonunda, ‘Bi Dolu Medya’ gösteri-
sine; destek veren ve katkıda bulunanlara iş adamlarımıza Darülaceze 
Başkanı Hamza Cebeci tarafından plaket verildi.

Programın sonunda Bi Dolu Medya adına programa destek veren ko-
nuklarımıza plaketlerini Başkanımız Hamza Cebeci takdim etti. Başkanı-
mız ayrıca Mehmet Aydın, Hopdedik Ayhan, Cengiz Özsu ve Züleyha 
Ortak’a da sakinlerimizin ürettiği el dokuması şal hediye etti.

Haber: Ersoy ERYAN
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HEPİMİZ              ’LİYORUZ
Turkcell, yabancı kaynaklar tarafından üretilen ve hepimizin kullandığı anında mesajlaşma programları-
na alternatif olacak yerli ve milli bir uygulamayı kullanıma sundu.  

Macaristan Heyeti “kardešş olalim” Dedi
Türk Macar İşadamları Derneği’nin (TÜMİŞAD) misafiri olarak Türkiye’de bulunan Macaristan heyeti  
Darülaceze’yi ziyarete geldiler. 

Turkcell her zaman sosyal projelere vermiş 
olduğu destek ile öne çıkan ülkemizin önemli 
kurumlarından biri olmuştur. Özellikle son 
üç yıl içinde kurumumuza yapmış oldukları 
katkılar ile hizmetlerimizi daha ileri noktala-
ra taşımamızda pay sahibi oldular.

Son dönemde ülkemizin içinde bulundu-
ğu şartlar göz önüne alındığında özellikle 
iletişim alanında yerli ve milli çözümlerin ne 
kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. 

Mobil cihazların ve internetin insan hayatına 
girmesiyle birlikte kişisel bilgilerin illegal 
yollarla ele geçirilmesi olasılığı da arttı. Bize 
ait bilgilerin başkalarının kontrolünde olması 
ve bunları kötü niyetler ile kullanması olasılı-
ğına karşı yerli ve milli yazılımlara yönelmek 
zorundayız. Turkcell bu alanda çağı yakala-
mak ve hatta ötesine geçmek adına önemli 
çalışmalar yürütüyor. 

Bu çalışmaların başında olan; Turkcell Dijital 
Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz ve Dijital 
Hizmetler Pazarlama Müdürü Fulden Altu-

ner’i Darülaceze’mizde misafir ettik. Başkan 
Yardımcımız Ahmet Malatyalı ve Özel Kalem 
Müdürümüz Merve Çakır tarafından karşı-
lanan misafirlerimiz Başkanlık Makamında 
ağırlandılar.

Görüşmede Turkcell’in mesajlaşma uygula-
ması olan “Bip, Fizy ve Araç Takip Sistem-
leri” ile ilgili istişareler yapıldı. Bu vesile ile 
misafirlerimize daha önce Turkcell’in katkı-

larıyla Darülaceze içinde tamamlanmış olan 
projeleri yerinde gösterme fırsatı bulduk.

Başta Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Ahmet Akça, Sayın Ayşem Ertopuz ve Fulden 
Altuner olmak üzere göstermiş oldukları has-
sasiyet ve iyi niyet için tüm Turkcell ailesine 
teşekkür ederiz.

Haber: Ersoy ERYAN

Macaristan Nyugdijasok Egyesülete / 
Emekliler Derneği ve Török Magyar Üzle-
tember Egyesülete / Türk Macar İşadamları 
Derneği ortaklığı ile Darülaceze’ye bir ziyaret 
gerçekleştirildi. 

Ziyarete; Dernek Başkanı Somogyvary 
Attila, Dernek Başkan Yardımcısı Dr. Palotai 
Ferecne, Dernek Başkan Yardımcısı Dombi 
Erzsebet, Dernek Başkan Yardımcısı Tomics 
Janos, Klüp Lideri Barhone Szabo Anna, 
Ekonomi Müdürü Minko Anna, Pecs-Branya 
Gazetesi İşletme Müdürü Simon-Keszthelyi 
Andrea, Pannonia Radio Müdürü Simon 
Gabor, Andrea Simon, Lisa Dombi, Asuzsa 
Antal, Kati Bodnar, İca Fata ,Zsuzsa Csendes, 
Margit Hegedüs, Adel Radnon, Beata Szabor, 
Karoly Donaczy, Bori Tempo ve Macaristan 
Fahri Konsolosu Osman Şahbaz katıldı.

Başkanımız Hamza Cebeci Macaristan’dan 
gelen misafirlerimizi makamında ağırladı. 
Cebeci; “Kurumumuzun Macaristan ile 
tanışması Macaristan’ın İstanbul Başkon-
solosu Balazs HEDRİCH’in ziyareti ile 
başladı. Bu ziyaret hem Kurum basınında 
hem de dış basında yer aldı. Sizleri de ağır-
lamaktan memnuniyet duyduk.” dedi. 

Darülaceze’nin bir tedavi merkezi değil, bir 
yaşam alanı olduğuna vurgu yapan Başkanı-

mız, Kurum ve projeleri hakkında bilgilen-
dirmede bulundu. 

Dernek Başkanı Somogyvary Attila; “Biz-
leri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. 
Bizim yaşadığımız yer, 160 bin nüfusu olan 
küçük bir şehir. Derneğimizin görevi üye-
lerinin problemlerini çözmek ve şehrimiz-
deki yaşlıların sorunlarını Belediye Başka-
nına ve belediye meclis üyelerine iletmek. 
Bu bağlamda Darülaceze ziyaretimiz bizim 
için çok anlamlı oldu.” dedi. 

Kurumumuzu gezen misafirlerimiz, yaşam 
alanlarıyla ilgili de bilgi aldı. Öğle yeme-
ğinin ardından Başkanımız Hamza Cebe-
ci’ye teşekkür eden dernek Dernek Başkanı 
Somogyvary Attila “Darülaceze ile kardeş 
kurum olmak ve 30. yılımızda birlikte 
proje ortaklığı yapmak isteriz.’’ dileklerinde 
bulundu. 

Ayrıca ziyaret esnasında Pannonia Radio 
Müdürü Simon Gabor Başkanımız Hamza 
Cebeci ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Son olarak günün anısına çekilen fotoğraf 
ile misafirlerimizi uğurladık.

Haber: Ersoy ERYAN

Ayşem Ertopuz - Fulden Altuner

Somogyvary Attila

Osman ŞahbazSimon Gabor
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TÜRKİYE’NİN GURURU: 
TEKNOFEST

Başkanımız Hamza Cebeci, TEKNOFEST 
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Fua-
rı’nın açılışına iştirak etti. 

Ocak 2017 tarihinde hayata geçen ve 
Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçek-
leştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma 
dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) 
önderliğinde, Türkiye’nin önemli kurum 
ve firmalarının destekleriyle düzenlenen 
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivalinde yer alan tüm stantları 
Başkanımız Cebeci ziyaret etti. Başkanımız; 
“ TEKNOFEST Türkiye’nin millî teknoloji 

hamlesi hedeflerinde önemli rol oynayan 
kuruluşların paydaşlığında düzenlenen çok 
önemli bir organizasyondur. Düzenleyen 
ve desteklerini esirgemeyen herkesi canı 
yürekten kutluyorum’’ diyerek duygularını 
dile getirdi.

Milli gururumuz Solo Türk ve Türk Yıldız-
ları ile birlikte, Türk ve yabancı gösteri grup-
larının da yer aldığı gösteriyi izleyen Başka-
nımız Hamza Cebeci THK Genç Kartallar 
ekibiyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve sakin-
lerimiz de TEKNOFEST’i ikinci gününde  
ziyaret etti. Tüm alanı gezen personel ve sa-

kinlerimiz festival alanına büyük ilgi gösterdi. 
Sakinlerimiz  alanda sergilenen farklı bü-
yüklüklere ve görevlere sahip çok sayıda özel 
uçakları inceledi ve bol bol fotoğraf çektirdi. 
Festival alanında, belirli sayıda ziyaretçinin 
deneyimleyebileceği rüzgâr tüneli ve plane-
taryum da yer aldı.

TEKNOFEST’te Take-Off Uluslararası Gi-
rişim Zirvesi, World Drone Cup, Solo Türk 
ve Türk Yıldızları ve  konserler yer alırken, 
dünya çapında binlerce hacker yeteneklerini 
sergiledi.

Haber: Selda TAŞ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
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TARİH VE KÜLTÜR ÜZERİNE...
Akademisyen, bürokrat ve yazarlardan oluşan misafirlerimiz 
Başkanımız Hamza Cebeci’yi ziyaret ettiler.

ARKADAŞLARIMIZ “YEMİN” ETTİ 
Aday memurlar yemin ederek asaletlerini aldılar. 

Başkanımız Hamza Cebeci bu sabah 
önemli isimlerin katıldığı bir görüşmeye ev 
sahipliği yaptı. 

Başkanlık Makamında gerçekleşen görüş-
meye Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı 
da katıldılar. Nezaket ziyaretinde bulunan 
misafirlerimiz aynı zamanda Vuslat Platfor-
mu Başkanı olan Başkanımız Hamza Ce-
beci ile Abant’ta düzenlenecek olan etkinlik 
üzerine istişarelerde bulundular. 

Katılan misafirlerimiz;

“İl Kültür ve Turizm Müdürü - Marma-
ra Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Coş-
kun Yılmaz, Sinop Milletvekili - TBMM 

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Üyesi Dr. Nazım Maviş, Ge-
nar Başkanı - Daily Sabah Yazarı İlhan 
Aktaş, Eski TİKA Budapeşte Koordina-
törü - Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 
Argetus Araştırma Direktörü - Ulusla-
rarası Vuslat Platformu Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Aslan, Sultanbeyli Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
- Yazar Mehmet Mazak, sabah.com.tr 
Genel Yayın Yönetmeni İsa Tatlıcan ve 
Argetus Danışmanı - Turkuaz Medya 
Grubu Çocuk Dergileri Yayın Danışmanı 
Erol Erdoğan” oldular.

2017 yılında göreve başlayan aday memur-
lar bir yıllık temel ve hazırlayıcı eğitim ve 
staj sürelerini tamamlayarak asaleten devlet 
memurluğuna atanmaya hak kazandı. 

Kurumumuzda görev yapan arkadaşla-
rımız Zeynep Gündoğdu, Sadık Aksakal, 
Sema Çalık, Hasan Şener ve Sinan Oğuz’un 
“Asli Memurluğa Atanma Yemin Merasimi” 
Ziyaretçi Merkezimizde düzenlenen tören 
ile gerçekleşti. Törene Başkan Yardımcıla-
rımız ve Birim Amirlerimiz katıldı. Aday 

memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nunun ilgili maddesine göre Türk bayrağı 
üzerine el koyarak yemin etti ve asaleten 
devlet memurluğu görevine başladı.

Tören sonunda göreve başlayan memur-
lar kurum yöneticilerimizle birlikte hatıra 
fotoğrafı çekildi. Çalışma arkadaşlarımızı 
kutlar, memurluk görevlerinin hayırlı ve 
uğurlu olmasını dileriz.

Haber: Selda TAŞ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Zeynep Gündoğdu Sema Çalık Sadık AksakalSinan OğuzHasan Şener
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TÜRK HAVA KURUMU 
DARÜLACEZE’DE
Teknofest öncesi kurumumuzda ağırladığımız Türk Hava Kurumu yöneticileri ile 
ortak etkinlikler üzerine istişarelerde bulunduk.

DARÜLACEZE’DEN YARDIM ELİ
Sultangazi Huzurevinde çıkan yangın sonucu zor durumda kalan sakinlere kapımızı açtık

Türk Hava Kurumu İstanbul Başkanı Dr. 
Gürbüz Kaya, THK Sarıyer Şube Başkanı Ha-
mit Tahan, Bayrampaşa Şube Başkanı Murat 
Aydın, Şişli Şube Başkanı Kenan Kandaz, İl 
Koordinasyon Müdürü Doğa Demir, İl Yöne-
tim Kurulu Üyesi Mustafa Ertop ve İbrahim 
Kara kurumumuzu ziyaret ettiler.

Başkanımız Hamza Cebeci ve İdare 
Meclisi Üyemiz Namık Ayhan tarafından 
başkanlık makamında ağırlanan misafirleri-
miz Ziyaretçi Merkezinde kurumumuzu ve 
projelerimizi anlatan sine-vizyon gösterimini 
izledikten sonra Rehabilitasyon Merkezimiz-
de sakinlerimiz ile bir araya geldiler.

Rehabilitasyon Merkezimizde sakinlerimi-
zin ürettiği ürünleri inceleyen misafirlerimiz, 
Türk Hava Kurumu olarak bu atölyelere 
katkıda bulunmak istediklerini ve birlikte 
yapılabilecek projelere her türlü desteği vere-
bileceklerini ifade etti.

Biz de kendilerine göstermiş oldukları 
yakın ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Haber: Ersoy ERYAN

Sultangazi Huzurevinde belirlenemeyen 
bir nedenden çıkan yangın sonucu mağdur 
durumda kalan sakinlere yardım eli Darüla-
ceze’den geldi.

Olayın meydana geldiğini duyar duymaz 
tüm programını iptal eden Aile, Çalışma ve 
Sosyal Politikalar Bakanımız Zehra Zümrüt  
Selçuk olay yerine intikal ederek inceleme-
lerde bulundu. Can kaybının yaşanmadığı 
olayda, tesisin kullanılamaz hale gelmesinden 
dolayı dışarıda kalan huzurevi sakinleri  
Bakanımız Selçuk’un talimatıyla Darülace-
ze’ye nakledildi.

Başkanımız Hamza Cebeci ile birlikte Da-
rülaceze’ye gelen Bakanımız gece geç saatlere 
kadar yangın mağduru sakinlerin durumu ile 
yakından ilgilendi.

Başkanımız Hamza Cebeci, “kurumumuz 
ihtiyaç durumunda daha fazla mağduru 
kabul edebilecek yeterlilikte olduğunu, her 
türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ve kendi-
lerini evlerinde hissetmeleri için gereki 
hassasiyetin gösterileceğini” ifade  etti.

Dr. Gürbüz Kaya

Sayın Bakanımız Selçuk’un yakından ilgilendiği yangın mağdurları Darülaceze’de 
en iyi şartlarda bakım altına alındılar. Başkanımız Hamza Cebeci’nin her gün ziyaret etti-

ği  misafirlerimizi evlerinde hissettirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
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HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rehberlik ve 
Teftiş Başkanlığı, İstanbul Grup Başkan Yardımcısı  
Tuncay Karabel’i ağırladık.

Darülaceze Başkanlığı İnsan Kaynakları 
Şube Müdürlüğü tarafından yıllık hizmet içi 
eğitim program dahilinde düzenlenen; “5018 
Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-
nunu” konulu  seminer Kültür Merkezimizde 
gerçekleşti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İstanbul 
Grup Başkan Yardımcısı Tuncay Karabel ta-
rafından verilen eğitim seminerine tüm idari 
personelimiz ve sorumlu hemşireler katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren seminerde  5018 Sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
Eğitiminde; “Mali Saydamlık ve Kanunun 
Kapsamı Mali Saydamlık ve Hesap Veri-
lebilirlik, Harcama Süreci, Mali Yönetim 

Sistemindeki Aktörler ve görevleri, Hesap 
Verme   ve Mali Sorumluluk, Üst Yönetici-
ler ve Harcama Yetkililerinin Görev ve So-
rumlulukları,Gerçekleştirme Görevlisinin 
Yetki, Görev ve Sorumlulukları,Muhasebe 
Yetkilisinin Yetki, Görev ve Sorumluluk-
ları, Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin 
Yetki, Görev ve Sorumlulukları, 5018 Sayılı 
Kanun Kapsamında Yaptırımlar ve Yetkili 
Merciler, 5018 Sayılı Kanunla Kamu İdare-
lerine Yüklenen Sorumluluklar,Performans 
Esaslı Bütçeleme, İç ve Dış Denetim, Kesin 
Hesap ve Genel Uygunluk Bildirimi,Kamu 
Alacakların Takibi, Tahsili, Taksitlendiril-
mesi, Ertelendirilmesi ve Silinmesi, Kamu 
İdarelerinin İnternet Sitelerinde Bulun-

ması Gereken Bilgiler, Kamu İdarelerinde 
Mali Durum ve Beklentiler Raporunun 
Hazırlanması, 5018 Sayılı Kanun ve İkincil 
Mevzuatların Uygulanması, Ön mali kont-
rol, İç kontrol başlıkları” yer aldı.

Tuncay Karabel 5018 sayılı kanun hakkın-
daki tüm detayları açıklayarak gelen soruları 
cevapladı. 

Eğitimin ardından Başkanımız Hamza 
Cebeci, Sayın Tuncay Karabel’e günün anı-
sına Darülaceze Albümü hediye etti. Birlikte 
çekilen hatıra fotoğrafının ardından etkinlik 
sona erdi. Sayın Karabel’e bize yapmış olduğu 
katkı için çok teşekkür ediyoruz.

Haber: Selda TAŞ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Tuncay Karabel
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Darülaceze’mizi ziyaret eden misafirlerimiz ile 
çektiğimiz hatıra fotoğraflarından bazılarını sizler için 

yayınlıyoruz. Sayfalarımızda yayınlayamadığımız 
ziyaretler için lütfen sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü

Haliç Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri

Era Koleji öğretmen ve öğrencileri

İstanbul Şişli Rotaract Kulübü 

Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Taşbaşı Eyüpsultan Gönüllüleri Platformu

Ziyaretler

Diriliş Postası Gazetesi Genel Müdürü Orhan Pekçetin ve 
Yazar Muhammed Şimşek
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Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanı ve 27. Dö-
nem Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve İstanbul Kadın Kolları Sosyal Politikalar 

Birim Başkanı Çiğdem Çelebioğlu

İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencileri ile Biruni Üniversitesi 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri

Zeytinburnu Kaymakamı Sayın Ali Taşkın Balaban ve 
Sayın Abdurrahman Erdoğdu 

Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Hizmet Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Arif İlke ve İstanbul Tv

Avrupa Yakası İtfaiye Bölge Müdürü Hasan Karakaş, Müdür Yardımcısı Mehmet 
Demir ve Şişli İtfaiye Grup Amiri Mustafa Zinnur Karali 

Özel Eryetiş Denizcilik Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile ARGAZ Yönetim 
Kurulu Üyesi M. Emir Dabak

TRT’nin duayen gazetecilerinden Elif Akkuş Gaziosmanpaşa Halk Eğitim Merkezi Kuaförlük bölümü eğitmen ve öğrencileri 
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Misafirin
Seyir

Defteri
Farkında mıyız? 

Değiliz. 
Sabah kalkıyoruz sıcak yatağımızdan . 
İşe, okula gitmemek için türlü bahaneler 
üretiyoruz kendimize. 
Neden ? Bir yanıtı yok tembellik, üşengeç-
lik. Halbuki farkında olsak sorumluluk-
larımızın, sahip olduklarımızın. Belki hiç 
uyumayacağız. Sabah işe giderken toplu 
taşımada ayakta kaldık diye sitem ediyo-
ruz belkide. Etmesek keşke evinden çıka-
mayanları düşünüp. İşe geliyoruz farklı 
tartışmalar . Tartışmasak, ölümlü dünya 
olduğunu unutmasak. 
Öğlen olur. Akşam olur. Sofralar kurulur 
yemekler koyulur ama yemek seçeriz . 
Seçmesek keşke aç insanlar olduğunu unut-
masak. Yatarız sıcak yatağımıza , unutma-
sak keşke evsiz insanları. Görebildiğimize, 
konuşabildiğimize, duyabildiğimize, yürü-
yebildiğimize şükretsek keşke. Unutmasak 
engellilerimizi, yaşlılarımızı, yardıma 
muhtaçlarımızı. Gençken unutmayalım ki 
unutulmayalım. Farkında olalım. Farkında-
lık yaratalım. Nasıl mı? Önce kendimizden 
başlayarak. Sen değişirsen, çevren değişir, 
çevren değirse toplum değişir. Gel bu hal-
kayı sen başlat . Kendinin farkına var.

...

Sayenizde çok güzel bir şeye ufakta olsa 
bir adım attım tabularımı kırdım. Her 
daim şükrediyoruz zaten ama ben eve 
gelince annemin babamın varlığına her 
zamanki gibi değilde daha da kalpten şük-
rettim. Oradaki çocuklarla azda olsa vakit 
geçirmek kendi adımıza düşündüğümüz 
zaman çok şey katıyor bize. Şükrü, mutlu-
luğu daha kolay yakalayabilmeyi, kendi-
mizi geçtim oradaki çocukların bir sevgi 
ihtiyacı var. Bu eksikliği omları görmeye 
gelen abi, abla, teyzelerle gideriyorlar. 
Oradaki bir çocuğun 50 yaşındaki bir tey-
zeye “anne” diye sarılıp kucağından inme-
mesi gözümün önünden gitmiyor. Doğrusu 
insanın kalbine dokunuyor oradakiler..
Miniklerden tut yaşlı teyze, dedelerimize 
kadar elimizde olsa da sürekli gidip orada 
sürekli vakit geçirebilsek keşke. Vesselam 
Rabbim bizleri hayırlı evlat hayırlı ana 
baba eylesin inşallah...

Darülaceze’ye gitmek; toprağa tohum 
atmak gibi. Zaman geçtikçe tanıştığımız 
dedeler nineler bizim mutluluk tohumları-
mız. Yakınlığımız da artıyor. Kocaman bir 
ağaç oluyoruz ve meyvesi de onları mutlu 
olarak görmek oluyor. Belkide başka bir 
ortamda rast gelmeyeceğin insanlarla bu 
çatı altında buluşup yüreklere dokunmak 
ve yüreğine dokunulması  günün kurtarıcı 
bir duygusu… Aklına düşer sevdiğin, sev-
diklerin. Bir telefon uzaklığında hissetmek 
istersin o kişileri. Tamda bu işte, bir telefon 
uzağında onlar bizim için. Demli bir çaya 
ancak bu kadar güzel bir muhabbet yakı-
şır. Bunu düşünen kitlelerin artması için 
farkındalık uyandırmalıyız. Dertlerine der-
man, mutluluklarına ortak, ihtiyaçlarına 
ise koşmak istiyoruz. Amacimizin sonucu 
da niyetlerimiz gibi olur inşallah.
...

Huzur bulduğum yer Darülaceze..

Darülaceze ne demek ? 

Nerede? 

Belki her gün önünden geçiyoruz, belki 
ismini duyuyoruz, belkide ne olduğunu bi-
liyoruz ama cesaret edemiyoruz . Aslında 
o kadar geniş bir anlamı var ki her giden 
farklı duygulara kapılıp farklı bir tanım-
lama yapabilir. Darülaceze din, dil gözet-
meksizin düşkünlere ,sahipsiz çocuklara 
sahip çıkıyor. Onları yetiştirip eğitim ve iş 
imkanı veriyor. Hayatlarını idame ettire-
bilme adına bütün olanakları sağlayan bir 
cennet..

Kimini yalnızlık getirmiş Darülaceze’ye, 
kimini bıkkınlık, kimini de kimseye yük 
olmayayım düşüncesi..

Darülaceze, oradaki  insanların huzur yeri 
olduğu kadar benimde huzur bulduğum 
yer oldu .

Bende hissettirdiği ve yaşattığı duygular 
paha biçilemez..

Bende cesaret edemeyenlerdendim .

Adağım vesile oldu böyle güzel ve anlamlı 
bir yeri tanımama... Çok şükür rabbime 
bana öyle bir cesaret verdi ki üstesinden 
geldim ve onları tanımayı sevip ,sarmayı 
başardım. 

Onların yüreğine dokunmak ,yüzlerini gül-
dürebilmek ,hikayelerini dinlemek bana o 
kadar çok şey kattı ki artık onlar olmadan 
kendimi eksik hissediyorum.

Beni görünce yüzlerinin gülmesi, ellerim-
den yanaklarımdan öpmeleri, bir çocuğun 
gitme demesi sarılıp öpmesi sanki hiç daha 
önce  sevilmemişim..

Yaşlılara saygı göstermenin , değer verme-
nin toplumun gelişmişliğiyle ilgili olduğu-
nu düşünüyorum. Farkındalık yaratmak, 
onlara nefes olmak için herkesin gelip bu 
duyguları yaşamasını istiyorum. 

Böyle bir kurumun olması çok güzel Allah 
düşürmesin ,eksikliğini de hissettirmesin..

Unutmayalım iyilik insanlık sanatıdır.

Mutlu edelim, mutlu olalım.

Dünyanın ruhu insanların mutluluğuyla 
beslenir.
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Herkesin bir yaşam hikayesi vardır. Hayata tutunma sebepleri farklıdır insanların.. Yaşam tarzları, bakış açıları farklılık gösterebilir. Ama ortak bir nokta vardır. 
Sevmek, sevilmek. Mutlu olmak ister tüm insanlık. Bu mut-luluk kişinin  içerisinde bulunduğu ortama göre değişkenlik gösterir. Şahsen bu mutluluğa ulaşmanın çok uzak olduğu-

nu düşünmüyorum. Mutlu olmanın;  bir çocuğu, yaşlıyı mutlu 
etmenin arkasında gizlendiğine inanıyorum. Mutlu etmenin basit olduğu bir zamandayız. İnsanların birbirinden bir merhabayı esirgediği bir zamandayız maalesef ki. İşte bunu fırsata çevirme vakti. Öğrendim ve yaşadım bir merha-

ba ile hastalıkların iyileşebileceğini. Çekinmeden utanmadan 
selam verin, tebessüm edin çevrenizdekilere.

Neden mi Darülaceze ziyareti?

 Çünkü Darülaceze buz dağının görünen 
yüzü diyoruz. Günlük telaşlarımıza kapıl-
mış  gidiyoruz. Evet hepimizin öncelikleri 
var kabul. Ama bizim öncelik dediğimiz 
şeyler bazı insanların lüksü belki de ihtiya-
cı. İyi insan yok diyoruz. Hayır var. Nerede 
mi? Sensin o iyi insan. Sadece farkında de-
ğilsin. Çünkü birini mutlu etmenin mutlu-
luğuna varmadın. Vaktin mi yok , paran mı 
yok. Bunlar bahanesi . Bir çikolata, şeker 
alıp hiç tanımadığın bir çocuğa verdin 
mi. Onun gözündeki şaşkınlığı, mutluluğu 
gör bence. Benim ısrarımı anlayacaksınız. 
Karamsar olma neden mi sen yoksan bir 
eksiğiz. Haydin Mutlu edip mutlu olmaya 
davetlisiniz güzel insanlar ...
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REKLAM


