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BAKANIMIZ 
ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK 
DARÜLACEZE’DE
İdare Meclisi üyelerimiz Sayın 
Bakanımızın katılımıyla Kasım 
toplantısını gerçekleştirmek üzere 
kurumumuzda bir araya geldiler.

Akbank “Şehrin İyi Hali” Projesi Kapsamında 
300 Üniversite Öğrencisini Kurumumuzda Ağırladık.
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Değerli okuyucularımız;

Geçtiğimiz Kasım ayı içinde Darülaceze’nin 
temellerinin atılışının sene-i devriyesini idrak et-
tik. Düşkünlere, acizlere ve muhtaçlara şefkat ka-
pısı olan bu kurum, bize Sultan II. Abdülhamid 
Han’ın yadigarıdır. Bu vesile ile Sultan II. Abdül-
hamid Han’ı rahmet ve minnet ile anıyoruz.

Tabii Abdülhamid Han’ı anarken onun çağı-
nın ötesini görebilen, yeniliklere açık ve bizi biz 
yapan değerlerin farkında ve o değerlere sonu-
na kadar sahip çıkan anlayışını da kavramamız 
gerekiyor.

Bu gün ülkemiz her alanda yükselişe geçmiş 
ve büyük bir sıçrama yapmaya hazır hale gel-
di. İşte bu durumda özellikle gençlerimize çok 
iş düşüyor. Ancak çalışan, düşünen, üreten ve 
yorulmadan kimliğine sahip çıkan nesiller bu 
sıçramayı gerçekleştireceklerdir.

Her gün yüzlerce gencin Darülaceze’ye geldi-
ğini ve buradaki sakinlerimizi ziyaret ettiğini 
görüyoruz. Onlarla konuşuyoruz, sakinlere na-
sıl davrandıklarını, nasıl iletişim kurduklarını 
gözlemliyoruz. Ne mutlu ki değerlerine sahip ve 
vicdanlı nesillerin yetiştiğini görüyoruz. Genç-
lerimizin Darülaceze’ye gelmesine vesile olan, 
onların elinden tutup getiren öğretmenlerimize 
de minnettarız.

Darülaceze bir okuldur. Kimimiz için hayatın 
en başında yaşamın gerçeklerini öğreten, kimi-
miz için ise ömrün sonbaharında mezun olacağı 
bir okul.

Önümüzdeki ay buluşmak 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

ABANT

Darülaceze personeline yönelik motivasyon 
etkinlikleri bu ay Abant gezisi ile devam etti.

Geçtiğimiz ay Çamlıca Camii, Topkapı Sa-
rayı ve Yerebatan Sarnıcı’na yaptığımız kültür 
gezisi yapmıştık. 

Kültür gezimize iştirak edemeyen arkadaş-
larımız bu ay günübirlik Abant gezisi ile bir 
nebze olsun şehrin karmaşasından kurtularak 
doğa ile baş başa kalabilecekleri bir fırsat ya-
kalamış oldular.

Sabah gün ağarmadan yola çıkan arkadaş-
larımızın ilk durağı yol üzerindeki Hendek 
Berceste’de kahvaltı yaptıktan sonra Yedigöl-

ler bölgesine geldiler.  Bir süre burayı gezen 
kafile daha sonra Gölcük’e hareket etti.

Gölcük’te göl kenarında çaylarını yudumla-
yıp  doğanın keyfini çıkardılar.

Gezinin son durağı olan Abant’ta akşam ye-
meği ve bir süre dinlenmenin ardından geri 
dönüş yolculuğu başladı.

Bu gezide bize eşlik eden Başkanımız 
Hamza Cebeci’ye bize böyle keyifli bir gün 
yaşamamıza vesile olduğu için çok teşekkür 
ediyoruz.

Ersoy ERYAN

ABANT GEZİSİ



Darülaceze Başkanlığı İdare Meclisi 
Toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un katılı-
mıyla gerçekleşti.

Başkanımız Hamza Cebeci ve İdare Mec-
lisi Üyelerimiz; Hasan ŞAHİN, Necmeddin 
Bilal ERDOĞAN, Abdülhamid Kayıhan 
OSMANOĞLU, Fuat KULAÇOĞLU, Namık 
AYHAN, Şerif ESENDEMİR ve Tayyip YA-
ŞAR’ın katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı öncesinde Bakanımız Sayın Zeh-
ra Zümrüt Selçuk ve İdare Meclisi Üyelerimiz 
kurumu dolaşarak sakinlerimiz ile sohbet etti.

AYLIK İDARE MECLİSİ TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
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Proje kapsamında 2000 gönüllü genç çeşitli 
alanlarda faaliyet gösteren 10 sivil toplum kuru-
luşu iş birliğiyle Türkiye genelinde yürütülecek 
topluma katkı projelerinde gönüllü oldu.

Kurumumuza ziyaretleri 5 Kasım Pazartesi 
günü başlayıp 9 Kasım Cuma günü sona eren 
Şehrin İyi Hali gönüllüleri, ziyaretçi merkezi-
mizde kurumumuzun tanıtım filmini izledi-
ler. Ziyaretçi merkezimizi gezen üniversiteli 
misafirlerimiz Rehabilitasyon merkezimizde 
sakinlerimizle bir araya geldi. 

Üniversiteli gençler, sakinlerimizin yapmış 
oldukları ürünlerin imalatına eşlik ettikten son-
ra Başkanımız Hamza Cebeci ile bir araya geldi.

Başkanımız Hamza Cebeci öğrencilerin 
kurumumuz hakkında düşüncelerini öğren-
dikten sonra üniversiteli misafirlerimiz yapılan 
hizmetlerden dolayı Başkanımıza teşekkürlerini 
ilettiler.

Üniversiteli misafirlerimiz Darülikram’da 
hazırlanan ikramların servisini de yaparak ku-
rulan sofrada sakinlerimiz ile birlikte oturdular.

Gençler Kalben Konseri’nde eğlendi

Volkswagen Arena’da gerçekleşen konserde 
kurumumuzun açtığı standa büyük ilgi vardı. 
Standımızda kurumumuzu tanıtan broşürler 
ve  yayınlarımız vardı.  Darülaceze’yi anlatan 
yayınlarımızı katılımcılara hediye ettik 

Ünlü sanatçı Kalben’in verdiği konsere farklı 
şehirlerden öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İs-
tanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa 
ve Antalya illerinden  yaklaşık 2600 öğrencinin 
katıldığı konserde gençler doyasıyla eğlendi.

Koray ÖRÜ

DARÜLACEZE’DE
ŞEHRİN İYİ HALİ

Akbank’ın dördüncü kez üniversiteli gençlerle hayata 
geçirdiği “Şehrin İyi Hali” gönüllülük projesi kapsamın-
da üniversiteli öğrenciler Darülaceze’de sakinlerimiz ile 
buluştu.
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BAYBURT’UN 
HERFENESİNİ BİLİR MİSİNİZ?

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları her ay düzenlediği ‘Herfene’ programına 
bu ay kurumumuz sakinlerini davet etti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın 
Kolları her ay düzenlediği ‘Herfene’ progra-
mına bu ay kurumumuz sakinlerini davet etti.

Kelime anlamıyla ‘Herkesin getirdikleri 
yiyecekleri birleştirerek birlikte yemek’ 
olan Herfene, Bayburt yöresine ait lezzetleri 
kurumumuz sakinlerine tanıtmak ve onlarla 
birlikte vakit geçirmek amacıyla Kadın Kol-
ları üyelerinin evlerinde yapıp getirdiği farklı 
lezzetlerle gerçekleşti. Sosyalleşme ve bağları 
kuvvetlendirme amacıyla yapılan etkinlik-
te sakinlerimiz sunulan birçok yemeği ilk 
defa gördüklerini ifade ettiler. Yavan çorba, 
Evelik, Herse, Ziron, Yalancı(Cıbıl) Dolma, 
Lor Dolması, İmir Dolması, Patates Böreği, 
Su Böreği, İncir Dolması, Un Helvası ve Tel 

Helvası’nın tadına bakan sakinlerimiz, hiçbir 
yemekte ‘et ürünü’ olmamasına rağmen bu 
kadar lezzetli yemeklerin yapılmasında emeği 
geçen başta Bayburt Kültür ve Yardım Derne-
ği Kadın Kolları Başkanı Zeynep NERGİS ve 
Kadın Kolları üyelerine teşekkür ettiler. Der-
nek Başkanı Faruk Kılıçaslan’ın şehir dışında 
olması nedeniyle katılamadığı programda, 
Başkan Vekili Tevfik Nergis sakinlerimize hi-
tap etti. ‘’Burada bizimle olmanızdan oldukça 
mutluyuz. Başkanımızın sizlere çok selamı 
var. İnşaallah tekrar birlikte oluruz’’ dedi. 
Daha sonra Kadın Kolları Başkanı Zeynep 
Nergis ‘’Her ay farklı misafirlerle yaptığımız 
bu geleneksel buluşmayı bu ay da sizlerle 
yapmak istedik. İnşaallah memnun kalmışsı-

nızdır. İstediğiniz bir zaman yine yaparız.’’de-
di. Son olarak kurumumuz adına konuşma 
yapan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube 
Müdürlüğü Personeli Uzm. Sosyolog Burak 
Afşar “Ben de aslen Bayburtluyum. Çok 
uzun zaman oldu yöresel yemeklerimizi 
tatmayalı. Sakinlerimizi de rutin hayatla-
rından alıp, farklı yemekler deneme fırsatı 
tanıdığınız için hem şahsım hem kurumu-
muz adına sizlere teşekkür ediyor, emeği 
geçen tüm hemşehrilerime şükranlarımı 
sunuyorum’’ dedi.

Program dernek üyelerinin sakinlerimizle 
sohbeti ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Burak AFŞAR
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Mevlid Kandili münasebetiyle 
düzenlenen etkinlik 

manevi coşkuyla idrak edildi.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed 
(S.A.V.)’i doğum günü olan Mevlid Kandilin-
de dualarla andık.

Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce, Hicri 
takvime göre Peygamberimizin doğum günü 
içinde bulunduğu haftayı “Mevlid-i Nebi 
Haftası” olarak kutlanacağını açıklamıştı. 19 
Kasım Pazartesi günü Mevlid-i Şerif ile başla-
yan Mevlid-i Nebi Haftası Darülaceze’mizde 
de manevi coşkuyla idrak edildi.

Kurumumuzun   Çok Amaçlı Salonunda, 
İstanbul Müftülüğü Koordinatörleri Birsen 
Kapıcıoğlu ve Şükrü Teke’nin hazırlayıp sun-
duğu özel bir program düzenledi.

Başkan Yardımcımız Funda Ersin’in açılış 
konuşmasıyla başlayan program Nur Ahmet 
Camii İmam Hatibi Abdurrahman Buzrul’un 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda Güngören Müftülüğü’nde gö-
revli hocalar ilahi dinletisi sundular.

İstanbul Müftüsü Yardımcısı Mustafa 
Yavuz’un Peygamberimiz (S.A.V.)’in güzel 
ahlakını anlattığı bir konuşma yaptı. Mev-
lid  programımız Darülaceze İmam Hatibi 
Cemail Alkan’ın duasıyla sona erdi.

Ersoy ERYAN

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASINDA 
RESULULLAH’I ANDIK 
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HİZMET İÇİ EĞİTİMLER 
DEVAM EDİYOR

Stress ile başa çıkmanın 
yolları...

Kurumumuz çalışanlarına yönelik İnsan 
kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından 
organize edilen ‘’Hizmet İçi Eğitimlerimiz ‘’ 
devam ediyor. Birçok farklı meslek grupla-
rına farklı konularla düzenlenen eğitimlerin 
bir parçası olan ‘’Stres ve Yönetimi’’ eğitimi  
tüm personeli kapsayacak şekilde  organize 
edildi. 

Uzman Klinik Psikolog Rukiye Karaköse 
‘’İş Stresi  ve  Stres Yönetimi’’ konulu seminer 
ile Darülaceze çalışanlarına eğitim verdi.

Özellikle yaşlı, engelli kişilere sunulan sağ-
lık ve bakım hizmetlerinde yaşanılan sorun-
ların yol açtığı iş stresine ve bu stresin nasıl 
yönetilmesi gerektiğine vurgu yapan Rukiye 
Karaköse; 
“Stres nedir? Stresin beynimizdeki, vücu-
dumuzdaki etkileri nelerdir? Stresin  neden 
olduğu hastalıklar nelerdir? Strese yatkın 
olan kişilik tipleri, stres yönetimi nasıl olmalı 
ve motive edici dozda stresin gerekliliği” 
sorularını cevapladı.

Seminer sonunda Başkan Yardımcımız 
Funda Ersin Sayın Karaköse’ye günün anı-
sına sakinlerimiz tarafından üretilen hedi-
yesini takdim ederken  Başkanımız Hamza 
Cebeci de Sayın Karaköse’ye teşekkür etti.

Birlikte çekikilen hatıra fotoğrafı ile etkin-
lik sona erdi.

Selda TAŞ
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YILLIK BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI İÇİN BİR ARAYA GELDİK

Darülaceze Başkanlığı’nda düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme ve de-
ğerlendirme toplantımız Başkanımız Sayın 
Hamza Cebeci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tüm personelimizin katıldığı değerlen-
dirme toplantısı öncesinde, Kurum birim 
yöneticilerimiz 10 günlük bir süreyi kapsa-
yan çalışma ile bir yılık faaliyetlerini grup 
grup personelimize sunmuştu. 

Yapılan son toplantı ile de tüm sunumlar 
Başkan Yardımcılarımız Funda Ersin, İlhan 
Uğur, Ahmet Malatyalı ve Özel Kalem Mü-
dürümüz Merve Çakır tarafından özetlendi.

Toplantı, özet sunumun ardından Başka-
nımız Hamza Cebeci’nin değerlendirme ve 
bilgilendirme konuşması ile son buldu.

Koray ÖRÜ
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CANAN ANDERSON KONSERİ
Keman virtüözü Canan Anderson bu kez kemanını Darülaceze için omuzladı.  Kurumumuzu ziyaret ede-

rek sakinlerimiz için sahne alan Anderson’a çok teşekkür ediyoruz. 

Kurumumuzun çok amaçlı salonunda 
gerçekleşen konsere Başkanımız Hamza 
Cebeci, Başkan Yardımcılarımız, kurum 
çalışanlarımız, gönüllülerimiz ve sakinleri-
miz katıldı.

Konser öncesinde Başkanımız Hamza 
Cebeci’nin makamında ağırladığı Canan 
Anderson ve eşi Cem Yılmaz kurumumuz 
ve kurumumuzun ileriye dönük projeleri 
hakkında bilgi aldı.

Konser esnasında Darülaceze ile ilgili bir 
anısını anlatan Canan Anderson; “Ben 5-6 
yaşlarındayken dedemle anneannem beni 
elimden tutup buraya getirmişlerdi. O dö-
nem gördüğüm şeyleri hiç bir zaman unut-
mayacağım. Çünkü çok üzülmüştüm ve 
ağlayarak çıktığımı hatırlıyorum. Ama bir 
sene önce Sayın Hamza Cebeci bizi buraya 
davet etti. Buranın nasıl bir cennete dö-
nüştüğünü ben kendi gözlerimle gördüm. 

O yüzden kendisine ve kendisine yardım 
edenlere teşekkür ediyorum. Yurt içinde 
ve yurt dışında bir çok konser verdim. 
Ama bugünün benim için ayrı bir özelliği 
var. Çünkü ben kemana başlamadan önce 
buradaydım. Şu anda sizinle burada olmak 
benim için gurur verici.” dedi..

Ersoy ERYAN
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ASKON ZİYARETİ

Dünyanın 
En Büyük Cezvesinden 
Kahve İçtik

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği 
Yöneticilerini Ağırladık.

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde yeni bir Guiness Dünya Re-
koru denemesi vardı. 1 metre 86 santimetre yüksekliğindeki özel 
yapım cezvede 2 buçuk ton Türk kahvesi pişirildi.

90 kilo kahve 20 kilo şeker yaklaşık 6 saat dev cezvenin içinde 
pişti. Guiness dünya rekorları organizasyonu etkinliği takip etti. 
Ölçümler yapıldı. Rekor denemesi merakla izlendi. 2 buçuk tonluk 
Türk kahvesi rekoruyla 25 bin bardak Türk kahvesi dağıtıldı.

Bu etkinlik kapsamında pişirdikleri kahveleri Darülaceze sakin-
lerine de ikram etmek isteyen yetkililer kurumumuza gelerek hem 
kahve ikram ettiler hem de kırdıkları dünya rekorunu kurumu-
muzda kutladılar.

Ersoy ERYAN 

Anadolu Aslanları İş Adamları Derne-
ği (ASKON) yöneticileri; Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Başkanı Mürşide Okumuş, 
Basın, Yayın ve Ambalaj Sektörü Başkanı 
Murat Güneş, ASKON Genel Sekreteri Fatih 
Poyraz, ASKON Dış İlişkiler Koordinatörü 
Ömer Uğurlu ve ASKON üyesi Emre Erbaş 
kurumumuza ziyarette bulundu.

Başkanımız Hamza Cebeci’nin makamın-
da ağırladığı misafirlerimize kurumumuz ve 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rehabilitasyon merkezimizi gezen misa-
firlerimiz sakinlerimizin üretmiş olduğu el 
emeği göz nuru ürünleri inceleyerek sakinle-
rimizle bir araya geldi.

Koray ÖRÜ

2 BUÇUK TON KAHVENİN 

HATIRI 
KAÇ YILDIR?
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ABANT GEZİMİZDEN KALANLAR
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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 ediniz.

AK PARTİ KAĞITHANE MERKEZ MAH. 
YÖNETİM KURULU VE TEŞKİLATI

ARNAVUTKÖY ANADOLU LİSESİ BEŞİKTAŞ 
SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ CEVDET ŞAMİKOĞLU İLKOKULU

ANKA TÜRK 
MOTOSİKLET GRUBU

BAHÇELİEVLER MEKTEBİM LİSESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

GÜNGÖREN İTO KIZ İMAM HATİP LİSESİ TURGUT REİS 
MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Ziyaretler
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AK PARTİ BAHÇELİEVLER 
YAŞLILAR KOMİSYONU

AK PARTİ BAHÇELİEVLER 
KADIN KOLLARI

NECDET KOTİL İLKOKULU

TANTAVİ İLKOKULU

SANCAKTEPE EYÜPSULTAN LİSESİ SEHİT TÜRKMEN 
TEKNİK KIZ ANADOLU LİSESİ 

PROF. DR. FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU 
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KURUCU REKTÖRÜ

KAPTAN AHMET ERDOĞAN 
İMAM HATİP LİSESİ

FEN BİLİMLERİ LİSESİ

FERİKÖY İMAM HATİP ORTAOKULU GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
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Misafirin
Seyir

Defteri

Bana şiirini okuyan Havva Teyze, 
saz çalan Abdullah Amcaya, Methiye 
Teyzeye ve nicelerine selam olsun. 
Sizi seviyorum.  
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrencisi 
Bahar Ülbeği

Bu gün buraya ilk defa geldim. As-
lında duygularımı ilk defa bu  ka-
dar yoğun yaşadım. Hasta olan, 
çocuğu olmayan, çocuğu olup da 
bakmayan binbir çeşit insan. Devle-
timizin böyle güzel bir yer armağan 
etmeleri çok güzel bence, bu yaşlı, 
hasta ihtiyar olan amcalarıma ve 
teyzelerime… Bir an kendi yaşlılı-
ğım  geldi gözümün önüne. Belki 
dedim, belki ben de bir zaman son-
ra burada olurum. Ne tuhaf bir şey! 
Evet bu gün ilkti belki ama ömrüm 
olursa her zaman gelmeyi isterim. 
Geleceğim de… Hepiniz çok güzelsi-
niz, hepinizi çok sevdim. Allah’ım 
sağlık ve sıhhat versin, hepinizi sevi-
yorum. Tuğba Karaağaç

Hayatın televizyon dizilerinde yaşlıların hor 
görüldüğü, hırpalandığı gibi bir yer olmadığını 
bizlere gösteren tüm Darülaceze çalışanlarına 
minnettarız.
Hilal Demirci

Herkes için Havacılık Derneği olarak bu gün Da-
rülaceze’yi ziyaret ettik. Her sene ziyaret ettiğimiz bu 
kurumdan çok memnun ayrılıyoruz. Tüm çalışanları-
mızın özenli ve güleryüzlü oluşundan, ilgi ve alakanız-

dan dolayı çok teşekkür ederiz. 
Herkes İçin Havacılık Derneği 

İstanbul Temsilciliği 
Zeynep Polat

Sizleri çok özlüyoruz, çok da seviyo-
ruz. Daima yaşama, daima hayata 
bağlanan ve bağlanmaya çalışan siz-
ler bizlere ışık tutuyorsunuz. Daima 
kendinize sarılın. Bizler de sizin hayat 
bağlanışınızla nefes alıyoruz. Allah 
yar ve yardımcınız olsun. Sizi unut-
mayacağım demiyorum, sizleri daima 
hatırlayacağım. 
Elif Gökter Gülüm Gürbük
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Büyüklerimizden çok güzel dualar aldık···
Onların başta sağlıklı‚ huzurlu ve mutlu 

yaşamalarını diliyoruz·
Hepinizi bakliyoruz…

Semtin Çocukları
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REKLAM


