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Değerli okuyucularımız;

İstanbul’da bahar ilk önce 
Darülaceze’ye gelir.

Her ne kadar bu söylediğimiz kulağa 
bir slogan gibi gelse de biz bu hususta 

ciddi ve iddialıyız.

Bahçemizde ağaçlara ve çiçeklere 
can yürüyüp de tüm tazelikleriyle 

bizi sarmalamaya başladığında 
sakinlerimizden ziyaretçilerimize kadar 

herkeste bir neşe ve heyecan gözle 
görülür hale gelir.

Siz de hafta sonu birkaç saatinizi 
ayırır misafirimiz olursanız çiçekler ve 

yeşillikler arasında yükselen gülüşleri ve 
mırıldanan şen şarkıları duyarsınız.

Bahar ile birlikte Ramazan 
ayını da karşıladığımız bu mübarek 

günlerde manevi duyguları da yoğun 
yaşayacağımız bir süreç başlıyor. Bu 
vesile ile bizleri bereketiyle donatan 

Ramazan’ın hepimiz için hayırlara vesile 
olmasını yüce Allah’tan dilerim.

Geçtiğimiz Nisan ayı içinde Sosyal 
Hizmet Şehri’nin basın lansmanını 

gerçekleştirdik. Bakanımız Sayın Zehra 
Zümrüt Selçuk’un da katıldığı etkinlikte 

birçok basın mensubuna ev sahipliği 
yaptık. Projemize ilgi gösteren ve destek 
veren tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.

Gelecek sayımızda görüşebilmek ümidiyle, 
hoşça kalınız.
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Kuruluşlarımızda kalan 0-6 yaş 
grubu çocuklarımıza kitaplıklar 
oluşturmak ve ailelere rehberlik 
etmek için Bakanlığımızca 
oluşturulan çalışma grubu 
tarafından, çocuk kitaplarına ilişkin 
hazırlanan liste güncellendi. Türk 
ve dünya edebiyatından çocuk 
kitaplarının, belirlenen ölçütler 
çerçevesinde incelenmesinin 
ardından listeye yeni kitaplar 
eklendi.

Çalışmalar Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
kamuoyuyla paylaştığı “100 Günlük 
İcraat Programı” kapsamında 
gerçekleştirildi. Çocuk dostu 
eserlerin desteklenmesi ve zararlı 
içeriklerle mücadele edilmesi 
başlığı ile sürdürülen çalışmalar 
sonucunda listeye, 27 yeni kitap 
daha eklendi.

Uzmanlarca oluşturulan çalışma 
grubunun yaptığı incelemeler 
sonucunda daha önce,  0-6 
yaş grubu çocuklar için zararlı 
içerik bulundurmayan ve çocuk 
gelişimine olumlu katkı sağlayacağı 
değerlendirilen 305 kitap 
belirlenmişti. Yapılan çalışmalarla 

çocuk dostu kitap sayısı 332 oldu. 
Listeye yeni kitapların eklenmesine 
devam edilecek.

Başlatılan çalışmayla, 
üniversitelerden alınan görüşler 
doğrultusunda oluşturulan 
kriterler çerçevesinde 0-6 yaş 
çocukların gelişim özellikleri 
dikkate alınarak, çocuk kitapları 
titizlikle inceleniyor. Çalışma grubu 
incelemesini yaparken kitapları ilk 
etapta evrensel ahlak kuralları ve 
milli-manevi değerler açısından 
ele alıyor. Ayrımcılığı teşvik 
eden ve düşmanca anlatımlar ile 
görsellerin kullanılıp kullanmadığı 
da değerlendirme ölçütleri arasında 
yer alıyor. Bir başka değerlendirme 
unsuru ise kitabın kurgusunda 
şiddet içeren ya da şiddeti bir 
çözüm yolu olarak gören bir 
içeriğin bulunup bulunmadığı. Yine 
çok önemli ön eleme unsurlarından 
biri de; kitabın müstehcenlik 
ve cinsel istismar açısından 
değerlendirilmesi. Hırsızlık, yalan 
söyleme, kötü söz söyleme gibi 
olumsuz davranış modellerinin 
kitapta ne şekilde ele alındığı da 
değerlendirme kriterleri arasında 
yer alıyor.

Çocuk Dostu Kitap Listesi Güncellendi

KİTAP LİSTESİNİ 
İNDİRMEK İÇİN QR 
KODU TARATINIZ.



Darülaceze Başkanlığı İdare Meclisi 
Toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt 
SELÇUK’un katılımıyla gerçekleşti.

Başkanımız Hamza Cebeci ve İdare 
Meclisi Üyelerimiz; Hasan ŞAHİN, 
Necmeddin Bilal ERDOĞAN, Abdülhamid 
Kayıhan OSMANOĞLU, Derya YANIK, 
Fuat KULAÇOĞLU, Namık AYHAN, Şerif 
ESENDEMİR ve Tayyip YAŞAR toplantıya 
katıldı.

Toplantı sonrasında Bakanımız Sayın 
Zehra Zümrüt Selçuk ve İdare Meclisi 
Üyelerimiz kurumumuzda demans ve 
alzheimer hastalarının kaldığı Daire 9’a 
yapılan kış bahçesini gezerek, personel 
yemek salonuna yapılan tadilatı incelediler.

Toplantı günün anısına çekilen 
fotoğraflarla son buldu.

İDARE MECLİSİMİZ 
BAKANIMIZIN KATILIMIYLA TOPLANDI
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MİRAÇ KANDİLİ ve BERAT GECESİ PROGRAMI

UMRE KAFİLEMİZ DÖNDÜ

İslam Aleminin değerli iki gecesini İstanbul Müftülüğünce düzenlenen ekinliklerle ihya ettik.

Sakinlerimiz ve onlara eşlik eden personelimizden oluşan kafile Umre 
ibadetini yerine getirerek yurda döndü.

İçinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve 
bereketi barındıran Miraç kandilini hep 
birlikte idrak ettik.

Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor 
zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, 
bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i 
Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce 
Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini 
temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade 
etmektedir.

Bu gece, Kur’an-ı Kerimde; “ Kendisine 
ayetlerimizden bir kısmını gösterelim 
diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, 
çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi 
Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. 
Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, 
hakkıyla bilendir.” şeklinde beyan 
edilmektedir.

Yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, 
Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ’dan 

göklere uzanan bu kutlu yolculuk, 
Peygamberimizin şahsında insanlığın 
önüne açılan büyük bir ufuk, Allah’ın 
rahmetine, azametine ve kudretine 
görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve 
anlamına yapılan ciddi ve samimi bir 
yolculuktur.

Böyle özel gecelerde bizimle birlikte 
olan İstanbul Müftülüğüne çok teşekkür 
ederiz.

2 personelimiz ve 4 sakinimiz, İstanbul 
Altın Rafinerisi A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Özcan Halaç’ın misafiri olarak umre 
ibadetlerini yerine getirdiler.

Umrecilerimizi Başkanımız Hamza 
Cebeci İstanbul Havaalanı’ndan uğurladı.

Umrecilerimizi taşıyan uçak Cidde’ye 
indi. Kara yolu ile Mekke’ye giderek Umre 
vazifelerini yerine getirdiler. Ziyaretin 
ikinci bölümünde Medine’ye geçerek Mes-
cid-i Nebevî’yi ziyaret eden umrecilerimiz 
ziyaretlerini tamamladılar.

Umre ziyaretini tamamlayarak yurda 
dönen sakinlerimiz Başkanımız Hamza 
Cebeci’yi Başkanlık makamında ziyaret 
ederek, umre ibadetini yerine getirken 
Başkanımız ve tüm Darülaceze ailesi için 
dua ettiklerini ifade ettiler.

Biz de Allah-u Teâlâ’nın tüm dualarını 
ve ibadetlerini kabul etmesini temenni 
ediyoruz.
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İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA 
DARÜLACEZE’Yİ ZİYARET ETTİ

Darülaceze Başkanlığı olarak temellerini 
atmaya hazırlandığımız önemli projelerin 
arefesinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı 
kurumumuzda ağırlamak ve desteğini almak 
fırsatını bulduk.

Kurumumuzun Kültür Merkezinde 
gerçekleşen etkinliğe İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Darülaceze 
Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Saraçoğlu, 
STK Yöneticileri, işadamları ve kurum 
personelimiz katıldı.

Kur’an Tilavetiyle başlayan programda 
Darüleceze’yi ve projelerimizi tanıtan sine-
vizyon gösteriminin ardından; gönüllümüz 
Asuman Karaşabanoğlu, Darülaceze Vakfı 
Başkanı Fatih Saraçoğlu, Başkanımız 
Hamza Cebeci ve Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz birer 
selamlama konuşması yaptılar.

Son olarak günün konuşmacısı Sayın 
Ali Yerlikaya haziruna hitaben bir konuşma 
yaptı.

Sayın Yerlikaya konuşmasında özetle 
şunları söyledi; “Biz başkaları gibi değiliz. 
Bizim inancımız ben açım diyenin 

soframızda yer bulduğu, azalmasından 
korkmadığımız bir bereket kavramı 
barındırır. Biz Bismillah der başlarız, 
Elhamdülillah ile kalkarız. Bu nimetler 
Rabbimizin bize ikramıdır. Dolayısıyla bu 
düstur üzere kurulmuş olan Darülaceze’nin 
manevi havasını teneffüs etmekten çok 
bahtiyarım. Başta başkanımız Hamza 
Cebeci olmak üzere tüm Darülaceze ailesini 
hizmetlerinden dolayı tebrik ederim” dedi.

Toplantı birlikte çekilen hatıra 
fotoğrafının ardından sona erdi.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA

YÜCEL YILMAZHAMZA CEBECİFATİH SARAÇOĞLU
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SOSYAL HİZMET ŞEHRİ BASIN TANITIMI
Yakın zamanda yapımına başlanacak olan Sosyal Hizmet Şehrinin tanıtım toplantısı  
Kültür Merkezimizde gerçekleşti.

Darülaceze Başkanlığı tarafından ha-
zırlanan “Sosyal Hizmet Şehri Projesinin” 
tanıtım toplantısı kurumumuzun Kültür 
Merkezinde gerçekleşti.

Toplantıya; Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Darülaceze Başkanı Hamza CEBECİ, İdare 
Meclisi Üyemiz Necmeddin Bilal Erdoğan, 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Huriye Martı, RTÜK Başkanı Ebubekir 
ŞAHİN, Darülaceze Vakfı Başkanı Fatih 
Saraçoğlu, Darülaceze İdare Meclisi Üyele-
rimiz; Abdurrahman TOPBAŞ, Derya YA-
NIK, Fuat KULAÇOĞLU, Namık AYHAN, 
Şerif ESENDEMİR, Tayyip YAŞAR, Hasan 
ŞAHİN, Arnavutköy Belediye Başkanı 
Ahmet Haşim Baltacı, medya temsilcileri, 

sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda 
davetli katıldı.

Kahvaltının ardından Kur’an tilaveti ile 
başlayan toplantıda Darülaceze’yi ve pro-
jelerimizi anlatan sine-vizyon gösterimi ile 
Arnavutköy İlçesi Yassıören Mahallesinde 
inşasına başlanacak olan Darülaceze Sosyal 
Hizmet Şehri tanıtım filmi gösterildi.
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Ardından; Asuman KARAŞABANOĞ-
LU, Yağız ŞENKAL, Fatih SARAÇOĞLU, 
Erden TİMUR, Ebubekir ŞAHİN, Huriye 
Martı, Başkanımız Hamza CEBECİ son 
olarak Bakanımız Zehra Zümrüt SELÇUK 

birer konuşma yaparak yeni kurulacak olan 
bu tesisin tıpkı 125 yıl önce Sultan Abdül-
hamid Han’ın yaptığı gibi tüm halkımızın, 
kurum ve kuruluşlarımızın el birliğiyle 
dayanışma içinde inşa edilmesi gerektiğine 

vurgu yaptılar.

Toplantı günün anısına çekilen fotoğra-
fın ardından sona erdi.
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23 NİSAN 
ULUSAL EGEMENLİK VE  

ÇOCUK 
BAYRAMI

23 Nisan Uusal Egemenlik Ve 
Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi 
kurumumuzda da coşku ve sevinçle 
kutlandı. Çocuk bölümü sorumlusu 
arkadaşlarımız ve çocuklarımız Başkanımız 
Hamza Cebeci’yi makamında ziyaret 
ederek hediyelerini aldılar. Ardından 
Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı’yı 

ziyaret ederek “Başkan Yardımcılığı” 
makamına oturdular.

Ulusal egemenliğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın daha nice bayramlara 
ulaşması temennisiyle tüm halkımızın 
Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramını 
kutlarız.
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BURSA GEZİMİZ
Darülaceze personeli günübirlik Bursa 

gezisiyle stres attı.

Başkanımız Hamza Cebeci, yönetici 
kadromuz ve personelimizin katıldığı 
gezide 1326 Fetih Müzesi, İnkaya Tarihi 
Çınarı, Cumalıkızık Köyü, Yeşil Türbe, Ulu 
Camii ve Koza Han ziyaret edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş yakın ilgi gösterdiği gezimiz 
tahsis edilen rehber eşliğinde gerçekleşti.

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mustafa 
Bayraktar ile öğle yemeğinde bir araya 
gelen kafilemiz günün sonunda İstanbul’a 
döndü.
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HAYAT 
PAYLAŞTIKÇA

AYA YORGİ KİLİSESİ’NDE PASKALYA AYİNİ

Darülaceze kurulduğu günden bu 
yana hizmetlerini bağışlarla yürüten bir 
kurumdur. Bu yüzden daima halkla iç içe 
ve sürekli bağlantı halinde büyük bir aile 
olmuştur. Starwood Orman Ürünleri 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Yıldız da Darülaceze ailesinin bir ferdi 
olarak kurumumuzun 3 aylık ihtiyacını 
karşılayacak malzeme bağışı ile bizleri 
sevindirdi. Kendilerine bu vesile ile 
şükranlarımız sunuyoruz.

Başkanımız Hamza Cebeci, Baykar 
Makina Teknik Müdürü Selçuk 
Bayraktar’ı ziyaret etti.

Bayraktar, ziyaret sonrasında Zeytin 
Dalı Harekatı’nda en ağır muharebe 
koşullarında 5000 saat aralıksız görev 
yapan BAYRAKTAR TB2 S/İHA’ların 
uçması için görev alan tüm teknik, idari ve 
kullanıcı personelin anısına hazırlanmış 
‘Posta Pulu’ görselini Başkanımız Hamza 
Cebeci’ye takdim etti.

BAŞKANIMIZ HAMZA CEBECİ BAYKAR’DA...

II. Abdülhamid Han’ın din, dil, ırk 
ayrımı gözetmeksizin herkese kapısını 
açtığı, dünya üzerinde 3 semavi dinin 
mabedlerini tek bir arazi üzerine inşaa 
etmesiyle başlayıp 125 yıldır devam eden 
gelenek bu yılda devam etti.

Paskalya bayramı sebebiyle Aya Dimitri 
Kilisesi Başrahibi Gennadios Von Assima 
ve pederlerle birlikte kısmen restorasyonu 
gerçekleşen Darülaceze Aya Yorgi 
Kilisesinde uzun bir aradan sonra ayin 
düzenlendi.

Başkanımız Hamza Cebeci’nin izni ve 
katkılarıyla gerçekleştirilen ayine çevre 
ilçelerden yaklaşık 40 kişi katıldı.
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SADETTİN SARAN ve EKİBİ 
KURUMUMUZU ZİYARET ETTİ

50 YILLIK MEKTUP

Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Sadettin Saran kurumumuza ziya-
rette bulundu.

Misafirlerimiz Rehabilitasyon Merkezi-
mizi gezerek sakinlerimiz yapmış olduğu el 
emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Misafirlerimiz Başkanlık makamında 
ağırlandıktan sonra Ziyaretçi Merkezi-
mizde Başkanımız Hamza Cebeci, Başkan 
Yardımcılarımız Ahmet Malatyalı ve Funda 
Ersin ile yöneticilerimizin katıldığı toplan-
tıda bir araya geldiler.

Program günün anısına çekilen fotoğ-
raflarla son buldu. 

Mehmet Amcanın hikayesi bundan tam 
50 yıl önce başlıyor. 

Bundan tam 50 yıl önce gönül verdiği 
Fenerbahçe’nin maçlarını kaçırmayan 
genç Mehmet, kulübe bir mektup yazarak 
kendisine Fenerbahçe forması istedi. Fakat 
o günün şartlarında bu isteğini gerçekleş-

tirmek mümkün olmadı. Ta ki Mehmet 
Amcanın hikayesi sosyal medyada yayınla-
nana kadar.

Durumu sosyal medyadan öğrenen Fe-
nerbahçe Kulübü’nün yöneticileri Mehmet 
Amcanın doğum günü olan 26 Nisan’da 
bir sürpriz yaparak hem doğum gününü 

kutladılar hem de gecikmeli de olsa Fener-
bahçeli oyuncuların imzaladığı formayı 
kendisine hediye ettiler.

Bu nazik davranış için tüm Fenerbahçe 
Camiasına teşekkür ediyoruz.
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Misafirin
Seyir

Defteri

Geçtiğimiz aylarda turistik 
ziyaret için şehrimizde bulunan 
İskoç asıllı İspanya vatandaşı Eppie Gould 
Davis’i Darülaceze’de ağırlamıştık. Misafi-
rimiz olduğu süre boyunca kendisine Ab-
dülhamid Han’dan, darülaceze tarihinden 
bahsettik. Eppie de İspanya‘ya döndükten 
sonra bir mektup yazarak bize teşekkür 
etmiş. Bizi mutlu eden bu mektubu sizlerle 
paylaşmak istedik.

Sevgili Ersoy, 

Bana Darülaceze’yi gösterip tanıtarak 
zaman ayırdığınız için çok teşekkür 
ederim.

Sultan Abdülhamid’in dini ayrımcılık 
yapmadan evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine 
bu sığınağı inşa etmesi muazzam bir fikir. 
Bu da onun ne kadar ileri görüşlü ve sosyal 
bilinçli biri olduğunu ortaya koyuyor. Aynı 
toprak parçasında bir cami, bir kilise ve bir 
sinagog olması muhteşem bir şey. 

Bir meslek terapisti olarak, 
rehabilitasyon programlarınızla ve zihinsel 
rahatsızlıktan muzdarip olanlara yaptığınız 

yardım ve sağladığınız imkanlar çok 
ilgimi çekti. Onların hayatının kendilerini 
mutlu eden şeyleri kazanmalarıyla 
zenginleşeceğini düşünüyorum.

Yakında inşa edecek olduğunuz Sosyal 
Hizmet Şehri için gördüğüm planlar 
muhteşem. Proje hazırlanırken her 
türlü ihtiyaç en ince ayrıntısına kadar 
düşünülmüş. Başkalarına ilham vermek 
çok az insanın yapabileceği bir şeydir.

Sosyal hizmetler ve mesleki eğitimlerle 
insanları eğitebilir ve düşüncelerini 
yönlendirebiliriz. Fakat başkaları hakkında 
ön yargılı olmamak için gerekli temel 
eğitimin, aileden alınması gerektiği 
anlaşılıyor.

Bugün dünyada, tüketicilik yaygın 
hale geldi, bu herkesi daha sonra mutlu 
edecek şeylerin kazanılmasıyla hayatların 
zenginleşeceğine inanmaya teşvik ediyor. 
İnsanlar daha sonra mutlu olmak için 
sürekli tüketiyor fakat istedikleri mutluluğa 
ulaşamıyorlar.

Ve dünya çapında bir ülkenin 
medeni olup olmadığına ancak 

dezavantajlı vatandaşlarına (Hasta, yaşlı, 
kimsesiz ve engelliler gibi..) ne kadar önem 
verdiğine bakılarak karar verilir. (ve tabi ki 
hayvanlara)

Öz-merkezcilik bugünün kültürel 
düşmanıdır. İnsanların, kendilerini 
diğerlerinden değersiz hissettirmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Türkiye’nin dünya 
çapında bir ülke olduğunu ve nasıl bir 
medeniyete sahip olduğunu, dezavantajlı 
vatandaşlarını nasıl tanımladığına bakarak 
anlayabiliyorum.

Lütfen Başkanınız Hamza CEBECİ’ye 
selamımı iletin. Onunla tanışmak benim 
için büyük şeref ve onurdur. 

Hediye ettiğin güzel kitap ve dergi 
için çok teşekkür ederim, onlara değer 
vereceğim.

Mrs. Elisbeth Gould Davies 

Malaga Espana

İspanya’dan mektup var...
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Ziyaretler

TOKİ TAŞOLUK İLKOKULU

HİMMET ULUBEY ORTAOKULU İHLAS KOLEJİ KEMERBURGAZ KURTKEMERİ GEZİMİZ

HALİSE ÖZARPACI

BEŞİKTAŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EZGİ TÜZÜN FATİH GELENBEVİ LİSESİ

NURİ PAKDİL ORTAOKULU



DARÜLACEZEYE YARDIM DERNEĞİ

RIFAT CANAYAKIN LİSESİ

KÜLTÜR KOLEJİ

ÜSKÜDAR İCADİYE İLKOKULU YALOVA ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE MEV KOLEJİ

TOKİ AVRUPA KONUTLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SELÇUK KIZ LİSESİ

PAYİDAR RESTORAN GEZİMİZ

ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ KADİR 
ASLAN TAŞOLUK LİSESİ
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