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DarülacezeBÜLTENİ
ŞUBAT 2020

Necmeddin Bilal ERDOĞAN;
“Oku uzağa atabilmek için; yayı 
en geriye çekmek gerekir!”
Darülaceze Buluşmaları kapsamında Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 
organize edilen 5. KYK Tematik Kış Kampları, “Hukuk 
Kampı” programı icra edildi. 

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK;
“Bizimki bir ufuk projesi”
Darülaceze Darülirfan Toplantı Salonumuzda düzenlenen ve Milli Eğitim 
Bakanımızın onur konuğu olduğu, Sayın Mutlu Alkan’ın organize ettiği etkinliğe 
Başkanımız Hamza Cebeci, İdare Meclisi Üyemiz Fuat Kulaçoğlu, iş insanları, 
akademisyenler ve eğitim camiasının önemli isimleri katıldı.
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Değerli okuyucularımız; 
1895 yılında Sultan Abdülhamit 

tarafından kurulan, bugüne kadar 
30 bini çocuk olmak üzere 100 bin 

bakıma muhtaç insana hizmet veren 
yurdumuzun müstesna kurumu tam 

125 yaşında.

Darülaceze’nin kurulmasını 
emreden Sultan Abdülhamit Han’ın, 

Osmanlı’nın yıkılma döneminde 
yaptığı işler saymakla bitmez. O 

günün şartlarında yaptığı kurumlar 
ve hizmetler hala devam ediyor. Bu 

farkı iyi görmek ve iyi anlamak lazım. 
Darülaceze de o kuruluşlardan bir 
tanesi. Bir asırdır ayakta kalan ve 

bu hizmeti hiç aksatmadan yürüten 
Darülaceze, milletimizin asaletinin 

işareti, merhametinin de canlı 
örneğini oluşturmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana 
kadirşinas milletimizin bağışlarıyla 

ayakta kalmış ve kalmaya da devam 
edecektir. Yeni projelerimizle sosyal 

dayanışmanın, yardımlaşmanın 
en güzel örneği olan Darülaceze 

ruhunu siz değerli gönüllülerimizle, 
çalışanlarımızla, bağışçılarımızla 
yaşatmayı ve  bu mirası gelecek 

nesillere aktarmayı kendimize görev 
biliyoruz.

Açılışının 125. sene-i devriye vesilesi 
ile Darülaceze’yi kuran Abdülhamit 

Han’ı rahmetle anıyor, bugüne 
kadar gelmesinde emeği ve katkısı 
olan tüm Darülaceze gönüllülerine 

şükranlarımızı sunuyoruz.

Hamza CEBECİ 
DARÜLACEZE BAŞKANI

Darülaceze Başkanlığı Adına Sahibi 
Hamza CEBECİ 

BAŞKAN

Genel Yayın Yönetmeni 
Ahmet MALATYALI

Genel Koordinatör 
M. Ayhan ÖMEROĞLU

Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü 

Ersoy ERYAN

Kurumsal İletişim 
Burak AFŞAR

Hukuk Danışmanı 
Hasan ŞAHİN

Yayın Danışmanları 
İlhan UĞUR 
Funda ERSİN 
Mesude ÖZCAN 
Selda TAŞ 
Merve ÇAKIR

Tasarım 
Darülaceze Başkanlığı 
Basın Ofisi

Arşiv / Fotoğraf 
Koray ÖRÜ

Baskı Bilir Basım

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

Bakan Selçuk, Elazığ’da Depremden Etkilenen 
Vatandaşları Ziyaret Etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Elazığ’da depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Valilikteki basın toplantısının ardından Gazi Huzurevi’ne geçen 
Bakan Selçuk, huzurevi sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde 
bulundu.

Selçuk, depremde evi hasar gördüğü için huzurevine getirilen 
87 yaşındaki Vecihe Budak’ı odasında ziyaret ederek sohbet etti. 
Bakan Selçuk, huzurevi sakinlerinden emekli gazeteci Turgay 
Aydoğan ve 81 yaşındaki Mehmet Arif ile de yakından ilgilendi. 
Huzurevinin Bocce takımı ile de fotoğraf çektiren Bakan Selçuk, 
Çocuk Evleri Sitesi’nde çocuklarla bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Kültür Park’taki çadırlarda kalan depremden 
etkilenen vatandaşlarla da buluştu. Alana kurulan çadırları ziyaret 
eden Bakan Selçuk, gönüllü eğiticilerin hizmet verdiği gezici 
anaokulundaki hizmetleri de yakından inceledi.

Burada oyun tırında çocukların yaptığı çalışmaları inceleyen 
Selçuk, çocuklarla tek tek ilgilendi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralıları da ziyaret 
eden Bakan Selçuk, yurdun dört bir yanından vatandaşlarca 
gönderilen yardım malzemelerinin depolandığı Elazığ Organize 
Sanayi Bölgesindeki merkezi ziyaret etti. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın deposunda çalışan gönüllülerle sohbet etti.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye 
ziyaretinde bulunan Bakan Selçuk, Yakup Kılıç Spor Salonu’nda 
kalan vatandaşları da ziyaret ederek, çocuklarla yakından ilgilendi.
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Darülaceze Başkanlığı Aylık İdare Meclisi Toplantısı, 
Bakanımızın Başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıya 
Başkanımız Hamza CEBECİ ve 

İdare Meclisi Üyelerimiz; 
Necmeddin Bilal ERDOĞAN, Abdurrahman TOPBAŞ, Derya YANIK, Hasan ŞAHİN 

Fuat KULAÇOĞLU, Namık AYHAN, Şerif ESENDEMİR ve Tayyip YAŞAR katıldı.

DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI
OCAK AYI İDARE MECLİS TOPLANTISI



ŞUBAT 20204

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK;

Bizimki bir “ufuk” projesi

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’u 
Darülaceze’mizde ağırladık.

Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı’nın 
moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin 
ilk bölümünde Darülaceze’yi ve projelerini 
anlatan sinevizyon gösteriminin ardından 
Darülaceze Gönüllümüz Asuman 
Karaşabanoğlu ve Başkanımız Hamza 
Cebeci birer konuşma yaptı. Akabinde 
Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk 
kürsüden katılımcılara hitap etti.

Selçuk, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim 
yapmak istediğimiz şey aslında bir ufuk 
projesi. Bizim aklın bilimin ve metodun 
dışında bir yolumuz yok. Önce bir mekanik 
kurulacak sonra kültür üretilecek daha 
sonra da o kültür yeşerecek ve bir zihniyet 
değişikliğine doğru evrilecek” dedi. Bu 
işin yapılabilirliğinin kolay olduğunu 
aktaran Selçuk evrensel bir bakış açısıyla 
kendi kültürümüzü işleyerek nesillerin 
yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Etkinliğin soru-cevap şeklinde devam 
eden ikinci bölümünde katılımcıların; 
“Yabancı dil müfredatında bu kadar 
çok ders saati olmasına rağmen bir 
lise mezununun hala bir yabancı dili 
konuşamıyor olmasının sebebi nedir?” 
sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bu tür konular aslında bir ekosistem 
analizi gerektiriyor. Bu İngilizce dersiyle 
olup biten bir şey değil. Şöyle düşünün; 
Bir ilkokul öğrencisi bir yılda 72 saat 

ingilizce dersi alıyor. bu süreyi bir yaz 
eğitiminde 3 haftada verebilirsiniz. çocuk 
haftada 2 saat ders alıyor ve bir sonraki 
ders için 1 hafta beklemek zorunda 
kalıyor. Biliyoruz ki beyin bir bilgiyi 
aldığı zaman 48 saat içinde tekrar edilip 
pekiştirilmez ise daha sonra o bilgiye 
yeni bilgi olarak bakıyor. Yani süreç 
yönetiminde de bir sıkıntı var. Daha da 
önemlisi Türkçe’de sıkıntı var.Türkçe zayıf 
olduğu için matematik, coğrafya, tarih 
ve ingilizce zayıf. Türkçe’nin öğretim 
yönteminde problemimiz var. Türkçe’nin 
4 dil becerisine ait bir testi yok. Biz işi 
bu tarafıyla ele alarak çalışmalarımızı 
yapıyoruz.”

Bakan Selçuk konuşmasına şöyle 
devam etti:

“Herkes kendi dünya görüşüne göre insan 
yetiştirmeye çalışıyor ve bir tarafa doğru 
çekiştiriyor. Fakat çocuğun hiza alındığı 
bir sistemde, zamanın çocuk olduğu 
sistemde, bıkmadan yorulmadan, bugün 
için, güncel ve popüler olan için değil 
gelecek için bir tasavvur hazırlamaya 
çalışmalıyız.

Elbette gücümüz her şeye yetmiyor. Bu 
her şeyi onaylıyoruz ya da her şeyi kabul 
ediyoruz anlamına gelmiyor. Ama mesele 
insanın niyet alanını koruması veya insanın 
kendi hayallerinin gerçekleşmesiyle ilgili. 
Hala yolda olup olmadığına bakmasıdır. 
Eğer hala o yoldaysak ve sağa sola 

Milli Eğitim Bakanımızın 
onur konuğu olduğu, 
Sayın Mutlu Alkan’ın 

organize ettiği etkinliğe 
Başkanımız 

Hamza Cebeci, 
İdare Meclisi Üyemiz 

Fuat Kulaçoğlu, 
iş insanları, 

akademisyenler ve 
eğitim camiasının 

önemli isimleri katıldı.
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koyarak da olsa bir şekilde; itilerek 
kakılarak da olsa doğru yolda olmak 
çok değeri bir şeydir. Bu anlamda ben 
çocuğun yüzüne, öğretmenlerin gözlerine 
baktığımda aslında milli eğitimin yolda 
olmasının güzelliğine şahit oluyorum. Ama 
bu kolay bir iş değil. Biz kağıt üretmiyoruz. 
Fotokopi kağıdı ya da bardak veya 
herhangi bir şey. Nesillerin selametinden 
söz ediyoruz ve bununda bağlamsal 
olarak çok çok büyük bir döngüyü 
içinde barındırdığını biliyoruz. Yani çocuk 
yetiştirmek bir insan yetiştirmek toplumun 
kendi sosyalleşmesinin dönüşümüne 
şahit olmak kolay bir mesele değil.

Dönüşüm için gerekli olan nedir?

Bu kadar şehirleşme baskısı altında 
olmuş bu kadar girdiyi çok önemsemiş 
ama süreçleri  önemsememiş bir 
yapının içerisinde insandan, öncelikle 
davranışlarının dönüşmesi, alışkanlıklarının 
dönüşmesi, kültürlerinin dönüşmesi için 
bir mekanizmaya ihtiyacımız var. 

Bu bazda mekaniği kurmak gerekir. Ama 
mekaniği kurduğumuzda kültürlenme 
başlayacak. Kültürlenme başlandıktan 
sonra belki bir nesil içerisinde zihniyet  
dönüşümünün ortaya çıkmasına da 
kaynak olmak mümkün olabilecek. Yani 
önce bir mekanik kurulacak, sonra kültür 
üretecek, sonra o kültür yeşerecek ve bir 
zihniyet değişikliğine doğru evrilecek.

Bütün bunların çok soyut olduğunun 
farkındayım. Ama şöyle düşünün, ben 
aslında bir pratik adamıyım. Bütün hayatım 
sınavlarda, eğitim ortamlarında geçti. Çok 
sayıda okullar kurdum, derse girdim. Her 
kademede okul öncesinde, orta okulda, 
lisede yüz binlerce öğretmenin eğitiminde 
bulundum. Uluslar arası birçok çalışmada 
ve eğitim çalışmasında bulundum. 
Bütün bunları şunun için söylüyorum; Bu 
işin pratiği çok kolay, yani yapılabilirliği 
konusunda hiçbir şüphem yoksa ben 
geldiğimden beri işin içine girdikçe bu işin 

yapılabileceği konusundaki inancım çok 
daha yükseliyor.

Herkes herhangi bir şeyi niçin istiyor 
diye baktığımızda ilk gördüğümüz şey 
şu herkes herkesin kendisi gibi olmasını 
istiyor. Yani bana benzesin benim gibi 
olsun. Kendi çocuğu içinde bunu istiyor 
başkasının için de. Eğer kendimizden 
daha çok üreteceksek Türkiye’nin 
geleceği konusunda yeniden düşünmek 
lazım. Bize muhakkak suretle, bu 
çocukları kendi doğalarına hürmet ederek 
bırakmak lazım.

“Bilimin gücü arttıkça 
öldürme gücü de artıyor.”

Toplumlar geçmişle yaşayabilirler ya 
da şimdiye hazır olabilirler. Eğitimin 
bu kadar güçlendiği dönemde, çevre 
kirliliği veya Dünya’yı yok etmenoktasına 
getirebilecek savaşlara kalkıştığımıza 
bakınca aslında içinde bulunduğumuz 
çelişkiyi gördük. Bilimin gücü, teknolojinin 
gücü arttıkça teknolojinin öldürme gücü 
artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı en azından 
benim anlayabildiğim kadarıyla, benim 
uğraştığım çerçeve içerisinde evrensel 
bir bakış içerisinde dünya’nın gittiği yere 
doğru bakıyor. Kendi bakışımın öncelikle 
evrensel olduğunu ve bunu da tüm 
eğitim sisteminde göstererek söylüyorum. 
Dünya’ya evrensel bakmazsak bilgi 
parantezimizde sıkıntı yaşar.

Bir topluma verilecek en büyük zarar 
o toplumu kendi kültüründen mahrum 
etmektir. Buna bir çerçeve oluşturmak, 
çok büyük bir projeyi ortaya koyuyormuş 
gibi projelendirmemiz, aşama aşama 
detaylandırmamız lazım. Bizim için şuanda 
var olan metodojiler gerçekten bilimin 
ve aklın bir ahlak terakkisi içerisinde 
dönüşmesiyle mümkün olacaktır.”

Etkinlik günün anısına çekilen aile 
fotoğrafının ardından sona erdi.

Ziya Selçuk, 1961’de Ankara’da 
doğdu. Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde 
lisansını, aynı üniversitede gelişim 
psikolojisi alanında yüksek lisansını 
yapan Selçuk, 1989’da Hacettepe 
Üniversitesi’nde psikolojik 
danışmanlık ve rehberlik alanında 
doktorasını tamamladı, Gazi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 
doçentlik ve profesörlük 
unvanlarını aldı.

TED Üniversitesi’nin yanı 
sıra, çok sayıda özel eğitim-
öğretim kurumunun kuruluşunu 
gerçekleştiren Selçuk, Türkiye 
Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
ve TÜBİTAK Grup Yürütme 
Komitesi Üyesi.
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5. KYK Tematik Kış Kampları, “Hukuk Kampı” katılımcılarını ağırladığımız 
Darülaceze Buluşmasında konuşan Necmeddin Bilal ERDOĞAN 

gençlere çok önemli mesajlar verdi; 

“Oku uzağa atabilmek için; yayı en geriye çekmek gerekir!”
Darülaceze buluşmaları 

kapsamında Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Kredi ve 
Yurtlar Genel Müdürlüğü 
tarafından organize edilen 5. 
KYK Tematik Kış Kampları, 
“Hukuk Kampı” programı 
icra edildi. 

Darülaceze başkan 
yardımcısı Ahmet Malatyalı 
moderatörlüğünde 
gerçekleşen programda 
kurumun dünü bugünü 
ve vizyonu hakkında bir 
sinevizyon gösterimi 
gerçekleştirildi.  Etkinlikte 
İstanbul Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Dr. Cemil Bağlama, 
Darülaceze Başkanı Hamza 
Cebeci ve Darülaceze İdare 
Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan 
katılımcılara hitap etti.

Bilal Erdoğan, 5. KYK 
Tematik Kış Kampları 
kapsamında düzenlenen 
“Hukuk Kampı”na katılan 
öğrencilerle Darülaceze’de 
bir araya geldi.

Darülacezenin 125 yıldır 
düşkünlere, muhtaçlara 
kapılarını açtığını anlatan 
Erdoğan, kurumu, son 
dönemde biraz daha tarihi 
açıdan dönemine dikkat 
çekilen 2. Abdülhamit’in 
ülkeye kazandırdığını 
söyledi.

“Geleceği tasarlamanız 
için geçmişi bilmeniz 
gerekir”

Bilal Erdoğan, geçmişle 
övünmenin bazen beyhude 
bir çaba, boş bir nostalji gibi 
düşünüldüğünü anlatarak, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Biliyorsunuz 
bizim biraz okçulukla da 
uğraşımız var. Bir yerde 
okuduğum bir söz; ‘Bir oku 

ileriye atabilmeniz için o 
kirişi, o yayı geri çekmeniz 
gerekir, geri çekmeden onu 
ileri atamazsınız.’ diyor. Buna 
kültür insanları ‘Geleceği 
tasarlamanız için geçmişi 
bilmeniz gerekir.’ derler.

Geleceği düşünürken 
geçmişten ilham alınması, 
ders çıkarılması gerektiğini 
vurgulayan Erdoğan, 
toprağı vatan yapmanın 
oradaki insanların 
gönüllerine girmekle 
mümkün olduğunu söyledi.

Osmanlı’nın 
hoşgörüsünden örnekler 
veren Erdoğan, “Bu 
topraklar üzerinde 
huzurumuzu sağlamamızın 
yolu yine adaletli bir sosyal 
düzeni inşa etmemizden 
geçiyor. İnsanların birbirine 
ön yargıyla baktığı değil, 
muhabbetle bakabildiği, 
kabulle bakabildiği. 
Normalde düşünün 
ki bu topraklar tarih 
boyunca da mültecilere 
kucak açmış, ev sahipliği 
yapmışken bugün Suriyeli 

misafir mültecilerimizle 
ilgili devamlı menfi 
propagandanın peşinde 
olan birileri var. Hepsini 
terörist olarak yaftaladığınız 
zaman elinize ne geçiyor?” 
diye sordu.

“Bizim 20. yüzyıl aydınımız 
maalesef dünyayı takip 
edemedi, dünyayı kaçırdı.”

Nasıl kaçırdı?

İttihatçılar eğitim için 
gittikleri zaman Avrupa’ya 
özellikle Fransa’daki 
pozitivist akımlardan 
etkilendiler, dinin hep 
tu kaka edildiği, kötü 
görüldüğü, haşa Allah’la 
tanrıyla bir rekabetin, 
bir didişmenin hayat 
tarzı edinildiği bir dünya 
görüşünü benimseyip 
Türkiye’ye döndüler. 
Avrupa o pozitivizmi 
aştı, bizim aydınımız o 
pozitivizmden 100 yıl, 150 
yıl kurtulamadı. Bu, biraz 
aydınımızın da dünyayı 
kaçırmasını, ülkemizin 
de dünya gündemlerinin 
hep peşinden gitmesini, 

gerisinde kalmasını getirdi.”

“Yeni bir aydın kesime 
ihtiyaç var.”

Türkiye’nin 21. yüzyılda 
yeni bir aydın kesime 
ihtiyacı olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, 
“Bu ülkenin geleceği için 
gençlerine mesajlar veren, 
motivasyon veren kimimiz 
var? Cumhurbaşkanımız 
geçmiş önümüze yara yara 
gidiyor, Libya’da mücadele, 
Doğu Akdeniz’de 
mücadele, Suriye’de 
mücadele, dünyanın dört 
bir yanında dünyanın en 
büyük aktörleriyle masaya 
oturuyor artık bizim arkadan 
gelenler olarak bu arkayı 
iyi desteklememiz lazım. 
Fikirle desteklememiz 
lazım, projelerle 
desteklememiz 
lazım, hayallerimizi 
gerçekleştirerek 
desteklememiz lazım.” 
ifadelerini kullandı.

Gençlerin bu 
ülkenin 21. yüzyılını 
oluşturacağını aktaran 
Erdoğan, gençlerden, 
uzun vadeli planlar 
yapmalarını ve “Ülkem 
için ne yapabilirim?” diye 
düşünmelerini istedi.

Erdoğan’ın konuşmasının 
ardında çekilen hatıra 
fotoğrafı ile program sona 
erdi.
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İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Dr. Cemil Bağlama
1961 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Sivas’ta, üniversiteyi İstanbul’da 
okudu.
Felsefe bölümünde master yaptıktan sonra 
doktora çalışmasını sosyoloji alanında 
tamamladı. 20 yıl İstanbul’da öğretmenlik ve 
idarecilik yaptı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Dr. Cemil Bağlama katılımcılara 
hitaben yaptığı konuşmasında 
şunları söyledi:

Bu yıl 5. KYK Kış Kampları: Hukuk 
Kampı kapsamında ülkemizin 
8 ayrı şehrinden toplam 160 
öğrencimizle Atatürk Öğrenci 
Yurdunda toplandık. 5 yıldır devam 
eden bu toplantıların 3. İstanbul 
toplantısını gerçekleştiriyoruz.

Şu an Türkiye’nin 14 ilinde de 
sosyoloji, iletişim, eğitim, hukuk, 
sinema, innovasyon, tarih, 
medeniyet, edebiyat, sosyal 
sanatlar, spor, uluslar arası ilişkiler 
ve gönüllülük konularında bu 
kamplar yapılıyor.

Bu etkinlik kapsamında 
öğrencilerimizi ağırlayan Darülaceze 
ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Başkanımız Hamza CEBECİ, çoğunluğu genç öğrencilerden 
oluşan katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Biz geçmişimizi bilmek zorundayız. Eğer geçmiş ile alakalı 
herhangi bir bilgiye sahip değilsek geleceğe doğru sağlam 
adımlar atmakta zorlanırız. Meşhur şairlerimizden merhum 
Yahya Kemal’in bir beytinde.”; “�Ne harâbîyim ne harâbâtîyim 
Kökü mazide olan âtîyim...� diyor. Biz geçmişimizi bileceğiz ve 
geleceğe sağlam adımlar ile yürüyeceğiz.

Namık Ayhan, Hamza Cebeci, Cemil Bağlama, Yusuf Dönmez, 
Necmeddin Bilal Erdoğan, Fuat Kulaçoğlu, Hasan Şahin
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Başkanımız Hamza Cebeci’nin Başkanlık 
makamında ağırladığı misafirimiz 
daha sonra Ziyaretçi Merkezimizde 
düzenlediğimiz etkinlikte personelimiz ve 
sakinlerimiz ile sohbet etti.

Kapışmak yaptığı konuşmada şunları 
söyledi:

“Ben 8 yıldır Türkiye, Amerika ve 
Almanya’da insanlarla buluşup mutluluk, 
barış, huzur ve kendini iyi hissettirmek 
üzerine eğitimler vermeye çalışan bir 
insanım. Psikologlar yüzyıllardır insanlara 
bunun reçetesini vermeye çalışıyorlar 
ama ben anladım ki; insanın iç huzuruna 
ulaşabilmesi için yardımlaşmaktan başka 
şifa yokmuş.

Günümüzde insanlar topluca mutsuzluğa 
ve yalnızlığa doğru koşuyor. Kendilerini 
mutlu edecek olanın para ve güç 
olduğunu sanıyorlar. Bu yüzden insanlar 
evlilik kararını çok hızlı veriyor ve çok hızlı 
boşanıyorlar. Geriye mutsuz çocuklar 
kalıyor.

Modern dünya insana: 
“Kimseye güvenme, anne ve baban 
yaşlıysa bırak, dünyada tek önemli 
olan sensin!” diyor. Ben bunun böyle 
olmadığının çığlığını atarak mümkün 

olduğunca fazla insanın duyması 
için çabalıyorum. Özellikle bu gün 
burada olmak benim için çok önemli 
bir ders. Aranızda olmak bana çok şey 
kazandırıyor. Bunun için size yürekten 
teşekkür ediyorum.”

Etkinliğin ardından Rehabilitasyon 
Merkezimizdeki atölyeleri ve üretilen el 

ürünlerini inceleyerek sakinlerimiz ile bir 
araya geldi.

Günün anısına fotoğraf çekiminin ardından 
misafirimizi uğurladık. Sayın Aşkım 
Kapışmak’a Darülaceze’ye karşı göstermiş 
olduğu hassasiyet için çok teşekkür 
ederiz.

Aşkım KAPIŞMAK 
İç huzuruna ulaşabilmenin reçetesi: “Yardımlaşma”

Yazar ve İletişim Uzmanı Aşkım Kapışmak’ın kurumumuza gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı 
konuşmada yardımlaşmanın manevi önemine değindi..

Aşkım KAPIŞMAK, Rehabilitasyon Merkezimizde sakinlerimiz 
ile buluşarak atölyelerde üretilen el ürünlerini inceledi.

Atölyelerde çalışan sakinlerimiz ile Sayın KAPIŞMAK arasında 
sıcak ve samimi diyaloglar kurulurken; Rehabilitason Merkezi 
sorumlumuz Gülcan Batur TAŞKIN, misafirimize atölyelerde 
yapılan çalışmaların psikolojik ve fiziksel faydaları hakkında 
bilgi verdi.

Ziyaretçi Merkezinde düzenlenen toplantıda 
sakinlerimiz ve personelimiz ile bir araya gelen misafirimiz, 
gelecekte Darülaceze ile projeler gerçekleştirmek ve daha 
sık ziyarete gelmek istediğini belirtti.

KAPIŞMAK’ın konuşmasının tamamını izlemek için QR 
kodu okutarak Youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
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Çorum Dernekler Federasyonunun Kurumumuzda 
Düzenlediği Konserde Eğlenceli Bir Gün Geçirdik

Çorum Dernekler Federasyonu tarafından 
Darülaceze Başkanlığında düzenlenen 
konserde sakinlerimiz eğlenceli bir gün 
geçirdi.

Başkanımız Hamza Cebeci, Başkan 
Yardımcımız Ahmet Malatyalı, Ak Parti 
Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaaslan, 
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali 
Yıldız’ın eşi Sayın Seyhan Yıldız, Çordef 
Genel Başkanı İsmail Gölten, Çordef 
Kadın Kolları Başkanı Tuğba Ulusoy ve 
sakinlerimizin katıldığı konserde sanatçı 
Duygu Koçak Sezer sahne aldı.

Başkanımız Hamza Cebeci konserden 
sonra misafirlerimizi Başkanlık 
Makamında ağırladı. Günün anısına 
fotoğraf çekiminden sonra misafirlerimizi 
uğurladık.

İstanbul’un en başarılı Çocuk 
Meclisi olan Eyüpsultan Çocuk 
Meclisi, Meclis Başkanı Yunus 
Emre Muti başkanlığında 
kurumumuza ziyaret 
gerçekleştirdi.

Program Ziyaretçi 
Merkezimizde kurumumuz 
tanıtımı ile başladı. 
Rehabilitasyon Merkezimizde 
sakinlerimizle bir araya gelen 
misafirlerimiz onların yapmış 

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisini Ağırladık

olduğu el emeği göz nuru 
ürünleri inceledi.

Başkanımız Hamza Cebeci 
misafirlerimizi makamında 
ağırladı.

Misafirlerimizin ziyareti günün 
anısına çekilen fotoğraflarla 
son buldu.
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İSTANBUL MÜFTÜSÜ PROF. DR. 
MEHMET EMIN MAŞALI’YI 

ZİYARET ETTİK

KOCAELİSPOR 
FORMASINA REKLAM OLARAK 

DARÜLACEZE’Yİ SEÇTİ

TFF 3. Lig 2. Grup’ta lider olan 
Kocaelispor, forma reklamı 
olarak Darülaceze’yi seçti.

Başkanımız Hamza Cebeci, 
Başkan Yardımcımız Ahmet 
Malatyalı ve Darülaceze 
Sakinleri, Kocaelispor’un Pa-
yassporla karşılaştığı müca-
delede Kocaelispor Başkanı 
Hüseyin Üzülmez’in misafiri 
oldu.

Kocaelispor yetkilileri sakinle-
rimize maç öncesi yemek ve 
hediye takdim etti.

Başkanımızı ve sakinlerimizi 
misafir eden Kocaelispor yö-
netimine teşekkür ederiz.

İstanbul Müftüsü olarak 
göreve başlayan Prof. Dr. 
Mehmet Emin Maşalı’yı, 
Başkanımız Hamza Cebeci, 
İdari Meclis Üyelerimiz 
Necmeddin Bilal Erdoğan, 
Hasan Şahin, Fuat Kulaçoğlu, 
Abdurrahman Topbaş ve 
Daimi Heyet Üyelerimiz ile 
birlikte makamında ziyaret 
etti.

Sayın Maşalı’ya hayırlı olsun 
dileklerini ileten Başkanımız 
ve Meclis üyelerimiz 
Darülacezemizi daha iyi 
tanımak adına kendilerini ve 
ekibini kurumumuza davet 
ettiler.

Ziyaretimiz Sayın Müftümüze 
sakinlerimizin el emekleriyle 
ürettikleri Siirt battaniyesini 
hediye ederek ve günün 
anısına çekilen fotoğraflarla 
son buldu.
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GIZ İYİ NİYET ANLAŞMASI 
İMZALANDI

PERSONELİMİZİN YEMİN 
TÖRENİ

Başkanımız Hamza Cebeci, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi ile “GIZ İyi Niyet 
Antlaşması Protokolü” kapsamında ger-
çekleştirilen imza törenine katıldı.

Başkanımızın Yönetim Kurulu Üyesi 
olduğu Darülaceze Vakfı adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Fatih Recep Saraçoğ-

lu, İdari Meclis üyemiz Fuat Kulaçoğ-
lu’da katıldı.

Darülaceze Vakfı yöneticilerinin yanı 
sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Fatma Şahin, Alman Uluslarara-
sı İş Birliği Kurumu (GIZ), Internationaler 
Bund (IB), Alternatif Yaşam Derneği (AY-

DER), İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) 
yetkilileri imza töreninde bir araya geldi.

Yapılan konuşmaların ardından imza 
töreni günün anısına çekilen fotoğraflar-
la son buldu.

Darülaceze Başkanlığında görev yapan memur adayı 
arkadaşlarımız yemin ederek asaletlerini aldılar.

Ziyaretçi Merkezimizde düzenlenen yemin törenine Başkan 
Yardımcımız İlhan Uğur, Genel Koordinatör Mehmet Ayhan 
Ömeroğlu, Özel Kalem Müdürü Merve Çakır, Başhekim Ufuk 
Yurtsever  ve personelimiz katıldı.

Yemin eden arkadaşlarımıza asaletlerinin hayırlı olmasını 
diliyor, uzun yıllar Darülaceze Ailesine sağlık ve huzur içinde 
hizmet etmelerini temenni ediyoruz.

Yemin ederek asaleti 
onaylanan arkadaşlarımız;

Ebru Piyade
Volkan Önal
Suzan Karanfil
Yakup Gören
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Darülaceze’nin 125. yaşı vesilesiyle 
Anadolu Ajansı Başkanımız Hamza 
Cebeci ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Darülaceze’de görev yapmayı “nasip” 
olarak tanımlayan Başkanımız, AA 
muhabiri Kübra Kara’ya yaptığı açıkla-
mada, Türklerin, Müslüman, Hristiyan 
ayırt etmeden her kesime yardım 
eden bir millet olduğunu dile getirdi. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun en zor 
dönemlerinde bile Balkanlar ve Kaf-
kaslar’daki mağdurlara kucak açtığını 
anlatan Cebeci, “Darülaceze’ye girdiği-
niz zaman sağ tarafta cami, sol tarafta 
kilise ve havra, ortada mefharet sütunu 
var. O sütun da öyle hassas bir şekilde 
dikilmiş ki camiye, kilise ve havraya 
eşit mesafede. Bu duyarlılık dünyanın 
hiçbir yerinde yoktur. Mefharet sütunu, 
tarihte insanlara zulmetmeyen, tarihte 
gücünü insanları sömürmeye kullan-
mayan bir milletiz demek.” dedi.

“70 sene burada yaşamış insan var”

Kurumun farklı bir ruhu olduğunu dile 
getiren Başkanımız, 150 civarında yata-
ğa bağımlı kişinin bakımını üstlendikle-
rini anlattı. Başkanımız, “Yedirmezseniz 

yiyemez, temizlemezseniz temizle-
nemez, çevirmezseniz dönemez. 70 
sene burada yaşamış insan var, engelli 
çocuk olarak gelmiş, evlatlık alınma-
mış, 50 senedir burada yatan insan var.” 
ifadelerini kullandı.

Başkanımız, 550 kapasitenin hemen 
hemen her dönem dolu olduğunu, 
çarşamba günleri toplanan tıbbi heye-
tin kurumda bakılan kişileri kontrolden 

geçirdiğini söyledi. Bir kişinin Darülace-
ze’ye aylık maliyetinin yaklaşık 10 bin 
lira olduğunu kaydeden Başkanımız, 
kurulduğu günden bu yana bağışlanan 
mülklerden kira geliri elde ettiklerini 
aktardı. Bağışların yanı sıra İstanbul’da-
ki belediyelerin eğlence vergilerinden 
kuruma pay aktarıldığını dile getiren 
Başkanımız, binanın arkasındaki kurban 
bağış yerinden de gelir elde ettiklerini 
belirtti.

Dünyada benzeri olmayan hayır kurumu Darülaceze 125 yaşında

Başkanımız Hamza Cebeci Darülaceze’nin 125. yaşı vesilesiyle 
Anadolu Ajansının sorularını yanıtladı.

Başkanımız Hamza Cebeci, NTV Ana Haber 
Bülteninde Seda Öğretir’in konuğu oldu.

31 Aralık 2019 yılbaşı gecesi Fikret Şeneş anısına, onun 
bestelerinin ünlü sanatçılar tarafından seslendirildiği ve 
Darülaceze yararına düzenlenen konseri yayınlayan NTV, Ana 
Haber Bülteninde Başkanımız Hamza Cebeci’yi konuk etti.

Seda Öğretir’in sorularını yanıtlayan Başkanımız, Darülaceze’nin 
dünü, bugünü ve projelerini anlattı.

Ayrıca düzenlenen konserde darülaceze sakinlerini de misafir 
eden NTV ailesine Darülaceze’ye verdiği destek için çok 
teşekkür ediyoruz.
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Gaziosmanpaşa 
Müftülüğü Öğrencileri

Gaziosmanpaşa 
Müftülüğü tarafından 
organize edilen 
ziyarette öğrenciler 
Ziyaretçi Merkezimizde 
kurumuzun hakkında bilgi 
alarak, yapılacak olan 
projelerimizin sine-vizyon 
gösterimlerimi izlediler.

Başkanımız Hamza 
Cebeci öğrenci 
misafirlerimizle bir araya 

gelerek onların sorularını 
cevapladı.

Misafirlerimiz 
Rehabilitasyon 
Merkezimizde 
sakinlerimizin yapmış 
olduğu el emeği göz nuru 
ürünleri inceledi.

Misafirlerimizin programı 
günün anısına çekilen 
fotoğraflarla son buldu.

Hayat Ünİversİtesİ

Darülaceze

Bayrampaşa Temel 
Bilimler Koleji

Bayrampaşa Temel Bilimler 
Koleji öğrenciler kurumumuza 
ziyarette bulundu.

Ziyaretçi Merkezimizde 
kurumumuzun tarihi ve 
kurumumuz hakkında bilgi alan 
misafirlerimiz, Rehabilitasyon 
Merkezimizde sakinlerimizle bir 
araya gelerek onların yapmış 
olduğu el emeği göz nuru 
ürünleri inceledi.

Turkuaz Uluslararası Öğrenci 
Derneği Hanımlar Komisyonu

Turkuaz Uluslararası 
Öğrenci derneği Hanımlar 
Komisyonu, İdare Meclisi 
Üyemiz Doç. Dr. Şerif 
Esendemir ile birlikte 
kurumumuzu ziyaret etti.

Başkanımız misafirlerimizi 
makamında ağırladı.

Misafirlerimiz 
kurumumuzu gezerek 
sakinlerimizle bir araya 
geldi.
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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.

ZiyaretlerZiyaretler

İLKSEÇ VAKFI

UÇAK TEKNİSYENLERİ UĞUR LİSESİ ZEHRA MUSTAFA DALGIÇ 
MESLEK LİSESİ

HACI FATMA GÜL LİSESİ

KENT ÜNİVERSİTESİ

NEF OKULLARI MUSTAFA YEŞİL KIZ İMAM HATİP LİSESİ

FAHRETTİN ÖZÜDOĞRU ANADOLU LİSESİ
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DARÜLACEZE
Yeni Sosyal Hizmet Şehri’ni gelin,

125 yıl önce olduğu gibi

www.hepimizinevi.com

SMS

1895 yaz
1895’e gönder

444 60 80

BİZİ ARAYIN

hepimizinevi.com
darulaceze.gov.tr

ONLINE BAĞIŞ

10 TL ile ücretlendirilecektir


