İETT ile gençliğe yolculuk
Sakinlerimiz gençliklerinde yolculuk yaptıkları İETT’nin
nostaljik otobüsleri ile İstanbul turuna çıktı.
Nostaljik şarkılar eşliğinde yolculuk yapan sakinlerimiz,
İstanbul’un tarihi ve simge mekânlarını gezerek
duygusal anlar yaşadılar. Başkanlığımız tarafından
düzenlenen ve İETT Genel Müdürlüğü tarafından
organize edilen seyahate, aralarında engellilerin de
10-11’de
bulunduğu çok sayıda sakinimiz katıldı.

Yıl: 2

Osman Pepe: “Bu
kuruma hizmetin
manevi tarafı büyüktür”

Orman Eski Bakanımız
Osman Pepe, bu kuruma
hizmet etmenin manevi
tarafının çok büyük ve
önemli olduğunu, gönülden
yapılan işlerin dönüp
tekrar insanları bulacağını
ifade etti.
9’da

“Aslolan o sonsuz
ve ebedi âlemi
kazanmaktır”

Görme engellilerimiz
için okuma yazma
Görme engelli
sakinlerimiz
okuma yazma
kurslarında
eğitim alıyor.
8’da
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İstanbul
Üniversitesi’nden
Darülaceze’ye tam
destek

Başkanımız Hamza
Cebeci ile tarihi
Rektörlük binasında bir
araya gelen İstanbul
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Ak,
Üniversite olarak her
zaman Darülaceze’nin
yanında olduklarını
5’de

“Darülaceze Sosyal Devlet
geleneğinin kadim temsilidir”

Sakinlerimizi
unutmadı

Bakanımız Ramazanoğlu’nu Bakan olduktan sonra Darülaceze’ye
gelişinde Müsteşarımız Ebubekir Şahin, Başkanımız Hamza Cebeci
ile İdare Meclisi Üyelerimiz karşıladı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız
Dr. Sema Ramazanoğlu Darülaceze’de
bulunan sakinleri ziyaret etti. Bakanımız
Ramazanoğlu ilk önce Darülaceze
Yetimhanesi’ndeki çocuklara giderek onları
sevdi. Rehabilitasyon’da bulunan iş terapi
atölyelerinde çalışan sakinlerimizle de
ilgilenen Bakanımız onlarla sohbet etti.

Darülaceze Çocuk Parkı’nın
açılışında konuşan
Başkanımız Hamza Cebeci,
aslolanın sonsuz ve ebedi
alemi kazanmak olduğunu
6-7’de
söyledi.

Sayı: 3

Sakinlerimiz, Bakanımız Ramazanoğlu’na,
Darülaceze’de çok mutlu olduklarını,
hizmetlerinde bulunanlara dua ettiklerini
söylediler.
Sakinleri ziyaretten sonra Bakanımız
Ramazanoğlu Darülaceze İdare Meclisi
toplantısına da başkanlık yaptı.
2-3’de

Valimiz Şahin sakinlerimizin
yeni yılını kutladı
İstanbul Valimiz Vasip Şahin ile
eşleri Şeyma Şahin Hanımefendi, sakinlerimizin yeni yılını
kutladı.
Valimiz Şahin, sakinlerimizin
mutlu olması ve rahat etmesi
için devletimiz ve milletimizin
birlikteliğinin devamını dile
getirdi.
4’de

Fenerium Yöneticileri,
Başkanımız Cebeci ile
birlikte çocuk yuvasına
ve sakin dairelerine
ziyarette bulunup onlarla
sohbet edip hediyeler
14’de
dağıttılar.

Günışığı Derneği
hanımları
sakinlerimizi
ziyaret etti

13’de
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“Darülaceze Sosyal Devlet
geleneğinin kadim temsilidir”
Bakanımız Dr. Sema Ramazanoğlu, kurumumuzu ziyaretleri sırasında yaptığı
açıklamada Darülaceze’nin sosyal devlet geleneğinin kadim temsili olduğunu söyledi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Dr.
Sema Ramazanoğlu Darülaceze’de bulunan
sakinleri ziyaret etti.
Kurumumuza gelişinde Bakanımız’ı;
Müsteşarımız Ebubekir Şahin, Başkanımız
Hamza Cebeci ile İdare Meclisi Üyelerimiz
karşıladı.
Bakanımız Ramazanoğlu ilk önce Darülaceze
Yetimhanesi’ndeki çocukları ziyaret ederek
onları sevdi. Daha sonra ise Rehabilitasyon
Birimine geçti. Rehabilitasyon’da iş terapi
atölyelerinde çalışan sakinlerle ilgilenerek
sohbet etti.
Bakanımız, Darülaceze’nin Abdülhamid
Han’ın sosyal hizmet anlayışını yansıtan
en değerli kurumlardan biri olduğunu ve
günümüzde de fonksiyonunu yerine getirmeye
devam ettiğini dile getirdi.
Darülaceze İdare Meclisi toplantısına da
başkanlık yapan Bakanımız Dr. Sema
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Ramazanoğlu, Başkanımız
Hamza Cebeci’den
Darülaceze ve
projeleri ile ilgili
brifing aldı. İdare
Meclisi Üyeleri’ne
de bu güne
kadar yaptıkları
hizmetlerinden
dolayı teşekkür
etti. Bundan
sonra da bu
güzide kuruma
birlikte hizmet
etme ümidini
taşıdığını ifade
etti.
Köklü
medeniyetimiz ve
kültürel değerlerimizin
ışığında “İnsanı yaşat
ki devlet yaşasın” anlayışını
siyaset ilkesi olarak benimsediklerini
söyleyen Bakanımız Ramazanoğlu,

“Darülaceze’nin misyonunda
var olan sosyal devlet
olma, devletin şefkat eli
olma sorumluluğunu
yerine getirmek için
çalışmalarımızı
daha da verimli
hale getireceğiz.
Bizim siyaset
anlayışımız,
ahlâki, ilmi ve
fikri değerlerle
donatılmış
bir siyaset
anlayışıdır.
Yürüttüğümüz
çalışmalar
insanı yücelten,
insanı değerli
kılan çalışmalardır.
Yüreğimizle, vicdanımızla
dört elle sarılmamız gereken sosyal
alanlardır bunlar.” dedi.
Başkanımız Hamza Cebeci, Bakanımız
Dr. Sema Ramazanoğlu’na sakinlerimizin
yapmış olduğu karakalem tablosunu
hediye etti.
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Valimiz Vasip Şahin ile Eşleri
Hanımefendiler sakinlerimizin
yeni yılını kutladı
İstanbul Valimiz Vasip Şahin
ile eşleri Şeyma Şahin
Hanımefendi, Darülaceze’yi
ziyaret ederek, sakinlerimizin
yeni yılını kutladı.
Valimiz Şahin, sakinlerimizin
mutlu olması ve rahat etmesi
için devletimiz ve milletimizin
birlikteliğinin devamını dile
getirdi.
Şahin, bir buçuk asır önce
yapılan ve günümüzde de
misyonunu devam ettiren
Darülaceze’nin; din, dil, ırk
ayrımı yapılmaksızın herkese
sıcak bir yuva olduğunu,
bundan sonra da aynı şekilde
devam edeceğini söyledi. Bu
güzide kurumun milletimizin
büyüklüğünü gösteren en önemli
yapı olduğunu,
yaşlısına hürmet
göstermesi ve
yetimlerine
sahip
çıkmasıyla
da önemli
işlevi
temsil
ettiğini
söyledi.
Sakinlerimizin
her birinin kendileri için birer
hazine olduğunu, büyüklerimize
ve muhtaç insanlarımıza
hürmetle hizmet ettiğimiz oranda
istikbalimizden emin olacağımızı
söyleyerek; “Büyüklerimiz;
adetlerimizin, kültürümüzün
taşıyıcılarıdır. Bu anlamda
da toplumumuzun önemli bir
ihtiyacını da karşılıyorlar. Burada
bulunan anne ve babalarımıza
teşekkür ediyor, hayırlı seneler
diliyorum.”dedi.
İstanbul Valimiz Vasip Şahin,
“İnşaallah, gelecek yılın daha
huzurlu olmasını temenni ediyor,
mutluluk, sağlık ve huzur ile
birlikte İstanbullu hemşerilerime
iyi seneler diliyorum.” dedi.
Kadın ve erkek sakinlerimizin

bulunduğu daireleri tek tek
ziyaret ederek çiçek dağıtan
Valimiz Şahin, sakinlerimizle
bir müddet sohbet
ettikten sonra
Başkanımız
Hamza
Cebeci’nin
makamında
yeni
kurulacak
olan
Darülaceze
Sosyal Hizmet
Şehri’nin projeleri
ile ilgili bilgi aldı. Her zaman
olduğu gibi bu bu projede de
Darülaceze Başkanlığımızın
yanında olduğunu ve destek
verdiğini Başkanımız Hamza
Cebeci’ye iletti.
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“Üniversite olarak her zaman
Darülaceze’nin hizmetindeyiz”
Başkanımız Hamza Cebeci ile tarihi Rektörlük binasında bir araya gelen İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Ak, Üniversite olarak her zaman Darülaceze’nin yanında olduklarını söyledi.

Başkanımız Cebeci, Türkiye’nin en büyük
ve köklü üniversitesinin Rektörü Prof.
Dr.Mahmut Ak’ı Beyazıt’taki tarihi yerleşkede
ziyaret etti.
Darülaceze’nin projeleri ile ilgili görüş
alışverişinde bulunulan ziyarette İstanbul
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak,
“Üniversite olarak bütün fakültelerimizle
Darülaceze’nin hizmetindeyiz.”dedi.
Kurumu hakkında bilgi aktaran Rektör
Prof.Dr. Ak, İstanbul Üniversitesi’nin 18

Kasım 1933’te Türkiye’nin ilk ve
tek üniversitesi olarak öğrenim
hayatına başladığını, Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki ilk Avrupa
tarzı üniversite olarak kabul edilen
Darülfünun’un devamı olduğunu,
okulun bazı birimlerinin temelleri
ise İstanbul’un fethinin ertesi günü
30 Mayıs 1453’te Fatih Sultan
Mehmet’in emriyle kurulan Sahn-ı
Seman medreselerine kadar
dayandığından okulun kuruluşu bu
tarihe kadar uzandığını söyledi.
İstanbul Üniversitesinin aynı
zamanda Asya Pasifik bölgesinin
en iyi 100 üniversitesi arasında
bulunduğunu belirten Prof. Dr.
Ak, “Üniversitede yaklaşık 73.000
lisansüstü, lisans ve ön lisans
öğrencisi öğrenim görmektedir.
Bu yükseköğretim işlemi 12.000
öğretim üyesi ve öğretim elemanı
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Kuruluşunda olduğu gibi,
Osmanlı’dan günümüze misyonunu devam
ettiren istisna kurumlardan biridir. Üniversite
olarak ülkemizin en köklü diğer kurumu,
kimsesizlerin kimsesi olan Darülaceze’nin
her zaman yanında olacağız.”dedi.
Başkanımız Hamza Cebeci, sıcak
misafirperverliğinden dolayı Rektör Prof.
Dr. Mahmut Ak’a teşekkür etti. İstanbul
Üniversitesi’nin birikimi ve tecrübesini
Darülaceze için seferber etmesinin

önemine değinerek, “İnsanlığın kalkınmışlık
göstergesi o toplumdaki kimsesizlere,
gariplere, gurebalara, yetimlere verilen
kıymet neticesindedir. Hangi makamda,
hangi konumda olursak olalım, dünyada
kalacağımız zaman belirli bir müddete
tabidir. Makam da, konum da geçicidir. Baki
olacak olan ise yaptıklarımızdır. Yapılanlar
ise Huzur’u-İlahi’de bize şahitlik edecektir.
Ne mutlu şahitleri olanlara.” dedi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın talimatı ile çalışmalarına
başlanan sosyal hizmet şehirlerinin projesini
de İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mahmut Ak ile paylaşan Başkanımız
Hamza Cebeci, “Çalışmalarımızda sona
yaklaşmış durumdayız. Allah nasip ederse
en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız
Darülaceze’yi ziyarete gelecek ve
mevcutlarının içinde dünyanın en iyisi
olan projenin temel atılış tarihini de o gün
kamuoyu ile paylaşacaktır. Her zaman
söylediğim gibi, gönül istiyor ki bu gibi
kurumlara ihtiyaç olmasın. Malum, yaşam
şartları bunu gerektiriyor ise de bunun
en mükemmelini kendi insanlarımız için
yapmalıyız.”dedi.
Başkanımız Hamza Cebeci’nin İstanbul
Üniversitesi’ni ziyaretine Başkan
Yardımcılarımız; Ahmet Malatyalı, İlhan
Uğur, Ümit Ünal, İstanbul Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus
Ersöz ve Özel Kalem Müdürümüz Emrullah
Büyükaslan da katıldı.
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“Aslolan sonsuz ve
ebedi âlemi kazanmaktır”

Darülaceze Çocuk Parkı’nın açılışında konuşan Başkanımız Hamza Cebeci, insanın arzu
ve emelinin sonsuz yaşama olduğunu, bu arzu ve isteği veren yaratıcının mutlaka o isteğin
karşılanacağı sonsuz ve ebedi âlemi de var etmiş olduğunu söyleyerek, “aslolan o sonsuz
ve ebedi alemi kazanmaktır.”dedi.
İçişleri Bakanlığı Müsteşarımız Selami
Altınok Beyefendi’nin hanımları
Gülhan Altınok Hanımefendi’nin
önderliğinde İstanbul İl Emniyet Müdür
Yardımcımızın eşleri Tuğba Uyar Hanım’ın
koordinatörlüğünde Darülaceze Çocuk
Yuvası’na kurulan yeni oyun parkının açılışı
yapıldı.
Açılışa Başkanımız Hamza Cebeci’nin
yanısıra, İçişleri Bakan Yardımcımız
Selami Altınok Beyefendi’nin hanımları
Gülhan Altınok, İstanbul İl Emniyet Müdür
Yardımcımızın eşleri Tuğba Uyar Hanım
ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi
Salihoğlu Beyefendinin Hanımları, Bilfen
Eğitim Kurumları Başkanı Osman Öztürk
Bey’in hanımları, Ak Parti Şişli Kadın Kolları
Başkanı Habibe Macit, Best FM Yönetim
Kurulu Başkanı Emrah Hattat’ın eşi Bige
Hattat, Darülaceze sakinleri ile birçok davetli
katıldı.

vererek yaptılar. Bu
bir gönül işidir. Para
pul şöhret olabilir
ama gönüllülük
ayrı bişe. Herkesin
parası var ama Allah
herkese vermeyi
nasip etmiyor. Ne
güzel, sizlere vermeyi
de nasip etmiş. Ben
sizi tekrar tebrik
ediyorum, teşekkür
ediyorum. Tekrar
ifade etmek isterim,
burada olmaktan çok
mutluyuz. Her zaman da gelmeye devam
edeceğiz.”diyerek duygularını ifade etti.
Başkanımız Hamza Cebeci de
konuşmasına, bu güzel çocuk oyun
alanının yapımında emeği geçen başta
Gülhan Hanım olmak üzere, Tuğba Uyar
hanımefendiyi ve ekibini kutlayıp tebrik
ederek başladı.
İnsan ömrünün sınırlı ve kısıtlı olduğunu
söyleyen Başkanımız Cebeci, “Büyük
düşünürlerden Bediüzzaman diyor ki: “İşte,
insanın ebede uzanmış emelleri, kâinatı
ihata etmiş fikirleri ve ebedî saadete uzanan
arzuları gösterir ki, insan ebed için yaratılmış
ve ebede gidecektir. Bu fâni dünya ona bir
misafirhanedir ve ahiretine bir bekleme
salonudur.”der. Bu dünya bir misafirhane,
Darülaceze’yi Abdülhamid Han’ın kendi özel bir bekleme salonundan ibarettir. Bir yere
eşyalarını bağışlayarak kurmuş olduğunu, bu bir seyahate gideriz, elimizde bir bavulumuz
güzel kurumda sakinlerle birlikte olmaktan
bulunur. Üç gün, beş gün, bir ay kalır sonra
mutlu olduğunu, onlarla birlikte olabilmenin
döneriz. Yüz yıl da yaşasak, hayat sona
kendileri için onur olduğunu söyleyen Gülhan erdiğinde bir an gibi gelecek yaşayanlara.
Altınok hanımefendi; “Büyüklerimiz bizim
Onun için insanlar, bütün mesaisini, bütün
yol gösterenimiz, rehberimizdir. Onlardan
gücünü şu fani ve geçici dünyaya değil, ebedi
öğreneceğimiz çok şeyler var. Bundan sonra ve sonsuz olan âleme tahsis etmeli. İnsanın
da ziyaretlerimizi sık sık gerçekleştireceğiz
arzu ve emeli sonsuz yaşama arzusudur.
inşallah.”dedi.
Bu arzu ve bu isteği veren yaratıcı mutlara o
Altınok Hanımefendi, sakinlerin dualarını
isteğin karşılanacağı sonsuz ve ebedi âlemi
almaya geldiklerini, bundan sonrada sürekli
de var etmiştir. Aslolan o sonsuz ve ebedi
geleceklerini ifade ederek; “Bu kuruluş çok
büyük bir kuruluş. Sultan Abdülhamid’in
Han’ın mal varlığını bağışlayarak ve 1800’lü
yıllarda kurulmuş olup, günümüze kadar da
hizmet vermeye devam ediyor. Ben burada
olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum.”
beyanında bulundu. Arkadaşlarıyla birlikte
Darülaceze’nin çocuk bölümünde çok güzel
bir park yaptıklarını, boş olan terasta bu
parkla birlikte çocuk seslerinin olacağını
söyledi. “Katkısı olan bütün arkadaşlarımı
tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız gece gündüz
çalıştılar. Hep beraber elele gönül gönüle

alemi kazanmaktır. Dünya ahiretin tarlasıdır.
Burada ne ekersek onu biçeceğiz. Ne
yaparsak onun neticesini alacağız. Bu hesabı
her zaman yapmalıyız.” dedi.
Böyle müesseselerin oluşması için
elimizden gelen gayreti göstermemiz
gerektiğini, etrafımızdaki insanları bu konuda
teşvik etmemizin önemine vurgu yapan
Başkanımız Cebeci, “Etrafımızdaki varlıklı
insanları teşvik edelim ki böyle müesseseler
yaşasın. Gönül istiyor ki böyle kurumlara hiç
ihtiyaç duyulmasın. Ama ihtiyaç duyulduğu
zaman da en güzelini ve en mükemmelini
millet olarak ecdadımıza yakışır şekilde en
iyisini biz yapalım.”dedi.
Yeni yapılacak olan sosyal hizmet şehirlerine
de değinen Başkanımız, “İnşaallah
inanıyoruz ki en kısa zamanda Sayın
Cumhurbaşkanımız Darülaceze’yi ziyaret
edecek, o yapılacak olan, dünya çapında
bir numara olan projenin temel atılış tarihini
de buradan bize verecek, en kısa zamanda
da o projeyi gerçekleştireceğiz. Dünyaya
insanlık nedir, bu tip hizmet nasıl oluyor,
millet olarak bunun örneğini sunacağız.”diye
ifade etti.
Konuşmalar sonrasında Misafirlerle birlikte
Çocuk Oyun Parkı’nın açılışı gerçekleştiren
Başkanımız Cebeci, öğle yemeğini de
misafirlerimizle birlikte yediler.
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Altınova Belediyesi
ile sözleşme imzalandı
Altınova Belediyesi sınırları
içerisinde bulunan Darülaceze
Gölü’nün kullanımı ile ilgii
Belediye Başkanı Dr. Metin
Oral ile sözleşme yenilendi.
Başkanımız Yüksek Mimar
Hamza Cebeci, Altınova
Belediyesince kullanılan
Darülaceze Gölü’nün
Türkiye’nin tek tapulu
gölü olduğunu, Altınova
Belediye Başkanı Dr. Metin

Oral ile gölün daha etkin
kullanımı konusunda işbirliği
yapacaklarını söyledi.
Başkan Dr. Oral da; Altınova
Belediyesi olarak Darülaceze
Gölü’nü kendi mülkleri gibi
koruduklarını, son yıllarda
yaptıkları çalışmalarla Göl’de
ve çevresinde yaşanan kuş
türünün arttığını, bunun ise
bilim adamlarının ilgi odağı
olduğunu bildirdi.

Damat Tween’den sakinlerimize destek
Orka Holding Genel Müdürü Bekir Yunusoğlu, holding
yöneticileriyle kurumumuzu
ziyaret ederek sakinlerimize
hediyeler dağıttı.
Misafirlerini Başkanlık Makamı’nda kabul eden Başkanımız Hamza Cebeci, Darülaceze’nin 120 yıldır hizmetini
hayırsever kişi ve kurumların
sayesinde devam ettirdiğini
söyledi. Cebeci,“Darülaceze’nin destekçisi kurumlardan
ülkemizin önde gelen giyim
markası Damat Tween’in ürünlerini sakinlerimizin üzerinde
görmekten çok mutluyuz” dedi.
Başkanımız Cebeci, kurumsal
olarak yapılan bu bağışın diğer
ticari kuruluşlarımıza örnek
olmasını arzu ettiğini söyledi.
Orka Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun şahsında Orka Holding
Yönetimi’ne Darülaceze’ye
verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Holding’in Genel Müdürü Bekir
Yunusoğlu da firma olarak kurulduğu günden bugüne büyük
önem verdikleri sosyal sorumluluk projelerini Türkiye’nin
sürdürülebilir kalkınmasının
olmazsa olmaz unsuru olarak
gördüklerini söyledi. Yunusoğlu, bu anlayışla gerçekleştirdikleri projelerle toplumumuzda
farkındalık oluşturmak istediklerine vurgu yaptı. Yunusoğlu,
“Orka Holding, bugün olduğu
gibi her zaman Darülaceze
Başkanlığı’nda barınan sakinlerin giyinmelerine destek olacaktır. Erkek moda perakendesinin lider markalarını bünyesinde barındıran firmamız,
kuruluşundan bu yana büyük
önem verdiği kurumsal sosyal
sorumluluk projelerini tüm hızıyla sürdürecektir.”dedi.
Misafirlerimiz beraberlerinde
getirdikleri hediyeleri sakinlerimize kendi elleri ile dağıttılar.
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Görme engelli sakinlerimiz
okuma yazma öğreniyor
Kağıthane Halk Eğitim Merkezi ile birlikte, görme engelli sakinlerimize okuma yazma kursları başlatıldı.

Kağıthane Halk Eğitim Merkezi
ile birlikte, görme engelli
sakinlerimize okuma yazma
kursları başlatıldı.
Darülaceze Başkanlığı
Rehabilitasyon Birimi ve
Halk Eğitim Merkezi’nin ortak
çalışmaları ile açılan kursta,
kendisi de görme engelli
olan Mehmet Fatih Moray
eğitmenlik görevini yürütüyor.
12 sakinimizin katıldığı kurs,
haftada iki gün olmak üzere
176 saatlik eğitim sonunda
tamamlanacak. Kursa katılan
sakinlerimiz dersleri büyük bir
ilgi ile izliyor. Görme engelli
sakinimiz Habibe Yiğit ‘’
Bizim için eşsiz bir fırsat. Bu
kursun açılmasını sağlayan

Başkanımıza ve emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.
Hepsinden Allah razı olsun’’
diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Bu özel kursun yanında,
engeli olmayan, okuma yazma
bilmeyen sakinlerimize de
okuma yazma kursu açıldı.
Yine Kağıthane Halk eğitim
Merkezi ile birlikte açılan kursta
15 sakinimize, eğitmen Şengül
Sayar ders veriyor.
İş uğraş terapi atölyeleri
ile sakinlerimizin sosyal
yaşamlarına anlam katan
Rehabilitasyon Merkezimizde,
Siirt battaniyesi, Çorap, Resim,
Seramik , Atkı Dokuma, Kağıt
Geri Dönüşüm, Örgü gibi çeşitli
atölyeler yer alıyor.
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Osman Pepe: “Bu kuruma hizmetin

manevi tarafı çok büyüktür”
Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi Çevre ve Orman
Eski Bakanımız Osman Pepe kurumumuza ziyaret gerçekleştirdi.
Başkanımız Hamza Cebeci, Orman Eski
Bakanımız Pepe’yi makamında ağırlayarak yeni projeler ile ilgii detaylı bilgi
aktardı.
Siyasetçilerimizin ve devlet adamlarımızın Darülaceze’ye sahip çıkmalarının
önemine değinen Başkanımız Cebeci,
kurumumuz, devletimizin güvencesinde, kurulduğu günden bugüne tüm
ihtiyaçlarını hayırseverlerin bağışları ile
karşılayarak hizmetlerine devem ettiğini
söyledi.
Orman Eski Bakanımız Osman Pepe,
bu kuruma hizmet etmenin manevi tarafının çok büyük ve önemli olduğunu,
gönülden yapılan işlerin dönüp tekrar
insanları bulacağını ifade etti.
Bakanımız Pepe: “Büyüklerimizi Darülaceze’de huzur içinde gördükçe ecdadımızla gurur duyuyor, Darülaceze’nin
kurucusu Abdülhamid Han’ı rahmet ve
minnetle anıyoruz.”dedi.
Başkanımız Cebeci ile Orman Eski Bakanımız Pepe’nin görüşmesine Başkan
yardımcılarımız; Ahmet Malatyalı, Ümit
Ünal, İlhan Uğur ile Ali Erdem de hazır
bulundular.
Pepe, Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeliği yanında, Refah Partisi’nden
20. dönem, Fazilet Partisi’nden de
21.Dönem, Ak Parti’den 22.dönem, 23.
Dönem Kocaeli’nden milletvekili seçildi. 58. Hükümet’te Orman Bakanı, 59.
Hükümet’te de Çevre ve Orman Bakanı
olarak görev yaptı.
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İETT ile gençliğe yolculuk
Sakinlerimiz gençliklerinde yolculuk yaptıkları İETT’nin nostaljik
otobüsleri ile İstanbul turuna çıktı.
Sakinlerimiz gençliklerinde yolculuk
yaptıkları İETT’nin nostaljik otobüsleri ile
İstanbul turuna çıktı.
Nostaljik şarkılar eşliğinde yolculuk yapan
sakinlerimiz, İstanbul’un tarihi ve simge
mekânlarını gezerek duygusal anlar
yaşadılar.
Başkanlığımız tarafından düzenlenen ve
İETT Genel Müdürlüğü tarafından organize
edilen seyahate, aralarında engellilerin de
bulunduğu çok sayıda sakinimiz katıldı.
Darülaceze önünde İETT tarafından biri
engelli otobüsü olmak üzere İETT’nin en
eski ‘Tosun’ marka üç nostaljik otobüs hazır
bekletildi. Darülaceze sakinleri, nostaljik
otobüslere binerek İstanbul turu yaptı. Tur
sırasında sevinçleri gözlerinden okunan
Sakinlerimiz, 60-70’li yılların şarkıları
eşliğinde yolculuklarını sürdürdü. Geçmişe
yolculuk yapan sakinlerimizin sevinçlerini,
trafikte ilerleyen diğer sürücüler ile etraftaki
vatandaşlar el sallayarak paylaştı.
Sakinlerimizi bütün nimetlerden
faydalandırmak için ellerinden gelen tüm
gayreti gösterdiklerini söyleyen Başkanımız
Hamza Cebeci, “Darülaceze’de kalan
insanları burada bir tutuk evinde tutar
gibi değil, onların da bütün nimetlerden
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istifade etmeleri için elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz. Zaman zaman havalar iyi
olduğunda piknik yaptırıyoruz, boğaz turu
yaptırıyoruz. İETT bize üç tane nostaljik
otobüsünü bizzat tahsis etti ve buradan üç
otobüsün aldığı kadar seyahate fiziki yapı
olarak müsait olan sakinlerimizi otobüslere
alarak İstanbul’un en güzel yerlerini, tarihi
yarım ada dahil olmak üzere gezdirdiler.
Sakinlerimiz günlerce anlatabilecekleri güzel
bir hava yaşadılar. Büyükşehir Belediye
Başkanımız Dr. Mimar Kadir Topbaş’ın
şahsında, İETT Genel Müdürümüz Mümin
Kahveci beyefendiye ve emeği geçen tüm
personelimize teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanımızın
kendilerine verdiği vizyon doğrultusunda
faaliyetlerini sürdüklerini ve sakinlerimiz için
nostalji havasında bir seyahat yapmaları için
nostaljik otobüsleri hazırladıklarını belirten
İETT Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Hasan İçen, “Güzel faaliyetlerimizden biri de
Darülaceze sakinlerine İstanbul’u gezdirmek
oldu. İETT’nin “Tosun” marka otobüsleriyle
onlara da nostalji yaşatmak adına böyle bir
organizasyon düzenledik.” şeklinde konuştu.
Sakinlerimizden Aykut Sönmez de, “Beni

kırk elli sene evveline götürdü. Ben bunları
yaşadım, bu otobüslere bindim. Otobüslerin
arka kapısından girer, bileti alırdık, önden
de inerdik. Bunları yaşadık, o zamanlar
boynuzlu otobüsler vardı. Boynuzları ara sıra
çıkardı şoför iner takardı. Çok güzel oldu,
bizi o senelere götürdü. Bu seyahat çok
hoşuma gitti.” ifadelerini kullandı.
Bir diğer sakinimiz Cenay Öztunç ise,
“Çocukluğum bu arabalarla geçti benim.
Fatih’liyim, bu otobüslere çok bindim.
Edirnekapı - Eminönü çalışırlardı. Hatta,
otobüslerde boynuzu çektiğimiz zaman
dururdu. Şoför bizi kovalardı. 45 yıl önceye
gittim şuanda, Allah razı olsun yetkililerden.”
şeklinde duygularını dile getirdi.
Sakinlerimizden Füsun Kasnak ise, “Çok
mutlu oldum. Başkanımızdan Allah razı
olsun. Bize bugün çok güzel bir gün yaşattı.
Çok teşekkür ediyoruz kendisine.”dedi.
Diğer sakinler de benzer düşüncelerle
yetkililere teşekkür ederek çok mutlu
olduklarını ifade etti.
Darülaceze Başkanlığı önünden kalkan
nostaljik otobüslerle önce Baltalimanı,
Ortaköy, Beşiktaş, Dolmabahçe turu yapan
75 Darülaceze sakini İETT’nin Kağıthane
Tesisleri’nde öğle yemeklerini yedikten sonra
Eyüp, Unkapanı, Sultanahmet, Yenikapı,
Unkapanı, Kasımpaşa gibi İstanbul’un
tarihi noktalarını gezdi. Otobüslerde çalan
nostaljik şarkılarla gençliklerine yolculuk
yapan Darülaceze sakinleri düzenlenen
etkinlikten oldukça memnun kaldı.
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Başkanımız Cebeci:
Çalışanlarımız özverilidir
Başkanımız Hamza Cebeci,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kayışdağı Darülaceze
Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu.
Sakinleri odalarında ziyaret
edip onlarla sohbet eden
Başkanımız Cebeci, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı
olan Kayışdağı Darülaceze
Müdürlüğünü Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
Belediye Başkanlığı döneminde
bizzat üzerinde durarak
yaptığını ve burada hizmet alan
sakinlerinde bunu bilerek Sayın
Cumhurbaşkanımıza dualar
ettiğini, bunun da ahde vefanın en
güzel örneği olduğunu söyledi.
Başkanımız Hamza Cebeci,
kendisinin uzun yıllar Avrupa’da
kaldığını, Batı’nın insana
verdiği değer ile bizimkini
kıyasladığımızda bizimkisinin
yüksek derecede önde
olduğunu, Darülaceze’de çalışan
personellere baktığımızda bunu

daha iyi anlayacağımızı söyledi.
“Çalışanlarımız fazlasıyla
teşekkürü hak ediyorlar.” diyen
Başkanımız Cebeci, “Onların
özverili çalışmaları sonucu
sakinlerimiz, güvenli, mutlu ve
huzur içinde yaşıyorlar.” dedi.
Personele, hizmette çıtayı
daha yukarılara çekmek için
çalışmalarımızda daha özenli
olmaları gerektiği tavsiyesinde
bulundu.
Hizmet birimlerini de
inceleyen Başkanımız, ortak
gerçekleştirilecek projeler
konusunda Kayışdağı İstanbul
Darülaceze Müdürlüğü Raşit
Taşkın’la görüşmede bulundu.
Taşkın, Başkanımız Cebeci’ye
ziyaretleri için çok teşekkür etti.
Başkanımız Hamza Cebeci’nin
İBB Darülaceze Müdürlüğü’ne
yapmış olduğu ziyarete Başkan
Yardımcılarımız Ümit Ünal ile İlhan
Uğur da katıldı.

Ziyaretler
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Günışığı Derneği hanımları
sakinlerimizi ziyaret etti
İnsan ve Medeniyet Hareketi
Günışığı Derneği Hamidiye
Hanımlar Komisyonu sakinlerimizi ziyaret etti.
Başkan Yardımcımız Ali Erdem tarafından Başkanlık
Makamı’nda kabul edilen İMH
Günışığı Derneği Hamidiyeli
hanımlar, Darülaceze’ye sürekli geldiklerini ve burada
yapılan güzel hizmetlerin de
takipçisi olduklarını söylediler.
Sakinleri dairelerinde ziyaret
ederek ellerini öpüp hediyeler
veren misafirler, gördükleri
ilgiden mutlu olduklarını ifade
ettiler.
Dernek olarak bu kutsal çatı
altında verilen ulvi hizmetlerin
bir parçası olmak istediklerini
söyleyen İMH Günışığı Derneği Hamidiye Hanımlar Komisyonu Başkanı Zeliha Öz:
“Mübarek Mevlid Kandili’nde,

“İhmal edilmemesi
gereken bir kurum”
Üsküdar Belediye Meclisi II.Başkanı Esat Kalay Darülaceze’yi ziyareti sırasında, bu kurumun ihmal edilmemesi gereken bir kurum olduğunu söyledi.
Üsküdar Belediye Meclisi II. Başkanı Esat
Kalay Darülaceze’yi ziyareti sırasında, bu kurumun ihmal edilmemesi gereken bir kurum
olduğunu söyledi.
Üsküdar Belediyesi Meclis Üyeleri II. Başkan
Esat Kalay ile Başkanımız Hamza Cebeci’ye
ziyarette bulundu.
Başkanımız Cebeci misafirlerini Başkanlık
makamında kabul ederek kurum ile ilgili bilgi
aktardı.
Darülaceze’ye toplumumuzun her kesiminden
büyük iltifat olduğunu söyleyen Başkanımız
Cebeci, Belediyelerimizin daha fazla böyle
kurumlara ilgi göstermesini istedi.
Üsküdar Meclis II. Başkanı Esat Kalay da,
Darülaceze’nin boş zamanlarda ziyaret edilecek bir hobi malzemesi değil kendi günlük
planlarımızın arasına alarak görev bilinciyle
gelinmesi gerektiğini ifade etti. İnsana hizmet
etmenin bir medeniyet olarak yaşadığımızı da

söyleyen Kalay, Darülaceze’nin tarihi ve misyonu gereği ihmal edilmeyecek bir müessese
olduğunu ifade etti.

büyüklerimizi gelip görmek,
hal hatır sormak, yalnızlıklarını bir nebze de olsa paylaşmak istedik. Ecdadımızın
mirasına sahip çıkmak adına
bundan sonra da devamlı
gelerek gönüllü hizmette bulunacağız. Bu güzel kurumun
yapımında ve hizmetlerinin
devamında emeği olan herkesten Allah razı olsun.”dedi.
İMH Günışığı Derneği Hamidiye Temsilciliği Hanımlar
Komisyonu’nun Darülaceze
ziyaretinde, Başkan Yardımcımız Ümit Ünal’ın eşleri Güler
Ünal’ın da aralarında bulunduğu Komisyon üyelerinden;
Ayşegül Nas, Zehra Öz, Dilek
Doğan, Selma Yılmaz da hazır bulundular.
Başkan Yardımcımız Ali Erdem’de ziyaretlerinden dolayı
misafirlerimize teşekkür etti.
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Sakinlerimizi unutmadı
F

enerium yöneticileri sakinlerimizi
ziyaret etti.
Fenerium yöneticilerini
makamında kabul eden
Başkanımız Hamza
Cebeci, ziyaretlerinden
dolayı misafirlerine
teşekkür etti.
Daha sonra
Başkanımız
Cebeci ile
birlikte çocuk
yuvasına ve
sakin dairelerine
ziyarette bulunup
onlarla sohbet
edip hediyeler
dağıttılar.
Sonrasında “el
emeği göz nuru”

atölyelerin bulunduğu Rehabilitasyon
Birimimize geçtiler. Rehabilitasyonda
sakinlerin çalışmalarını ilgi ile izlerken
yapmış oldukları ürünlere hayran
kaldıklarını ifade ettiler.
Başkanımız Hamza Cebeci, “Sabah
buraya gelirken sakinlerimiz işe geliyor
gibi geliyorlar. Buradaki ürettikleri
ürünler onlar için çok değerli. Burada
üreterek sağlık
buluyorlar”dedi.
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Sakinlerimize
özel“Neşe Günü”
A

K Parti Şişli İlçe Kadın Kolları
yönetimi sakinlerimiz için “Neşe
Günü” düzenlediler.
Sakinlerimizin özellikle istemiş
oldukları yaprak sarma ve kısırları

evlerinde yapıp getiren ve kendi elleri
ile sakinlerimize ikram eden Ak Partili
hanımlar, böyle bir mutluluğa şahit
olmanın huzuru içinde olduklarını
ifade ettiler.

Darülaceze’nin kendi ilçelerinde
olmasının da farklı bir gururunu
yaşadıklarını beyan ederek,
sakinlerimizle güzel paylaşımlarının
da devem edeceğini söylediler.

