Darülaceze’de
geleneksel iftar
Başkanımız Hamza Cebeci; iftar programına
katılan misafirlerimize teşekkür ederek,on bir
ay boyunca beklediğimiz mübarek günlerin
hızla akıp gittiğini, farkına varamadığımız
birçok güzelliği de Ramazanla hatırladığımızı
söyledi. 5’de
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“Hayır işleri
Osmanlı’da devlet
politikasıydı”
Başkanımız Hamza
Cebeci, Merkezi Dubai’de
bulunan Evkaf ve Çocuk
İşleri Vakfı Genel Sekreteri
Tayeb Abdulrahman Al
Rais ile IMC Global Strateji
Direktörü Ramadan Assi’yi
kabulünde, hayır işlerinin
Osmanlı’nın devlet politikası
olduğunu söyledi. 5’de

Nişantaşı
Üniversitesi’nden
Sakinlerimize
sıcak ilgi
Üniversitelerarası Kurul
Başkanı Nişantaşı
Üniversitesi Kurucu
Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Bayram’la
birlikte öğrencileri
Kurumumuzu ziyaret etti.
11’de

Eyüp Belediyesi’nin
Vuslat Yolculuğu’nun
konukları Darülaceze
sakinleri oldu

12’de

Başkanımız Cebeci
ekibiyle birlikte
Bakanımız Sayan
Kaya’yı ziyaret etti

Bakanımız Kaya: “Şefkat ve merhameti,
yardımlaşmayı kendisine ilke edinmiş
kadim bir tarihin mirasçılarıyız”
Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya, “Muhtaçlık, insanın fiziki veya
ekonomik yoksunluk içinde olması değildir. Asıl muhtaçlık, insanın
sevgi ve merhametten yoksun olmasıdır.” dedi. 2-4’de

Egemen Bağış ile Eşi Beyhan Bağış
misafirlerini Kurumumuzda ağırladı
Kurumumuz
bahçesinde
gerçekleşen iftar
programına, Es
Medya Yönetim
Kurulu Başkanı
Ethem Sancak,
Şarkıcı Seda Sayan,
eşi Erhan Çelik, Milli
Basketbolcu İbrahim
Kutluay ve eşi Demet
Kutluay ile iş, sanat,
siyaset dünyasından
birçok isim ile dini
azınlık temsilcileri
katıldı. 7’de

Bakanlıkta gerçekleştirilen
toplantıda kurumda
yapılan ve de yapılacak
olan çalışmalarla ilgili
bilgilendirme yapıldı. 6’de

Darülaceze
Başhekimi Dr. Nilifer
Dereli: “Her yerde
kazanabilirsiniz
ancak ruhunuzu
doyuramazsınız.”
14’de

Yeni gönüllümüz
Bıçak Ali
TRT’de ilgi ile izlenen
Filinta dizisinde Bıçak
Ali’yi oynayan Cem Uçan
kurumumuza ziyarette
bulundu.

13’de
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Bakanımız Kaya: “Şefkat ve merhameti,
yardımlaşmayı kendisine ilke edinmiş
kadim bir tarihin mirasçılarıyız”
Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya, “Muhtaçlık, insanın fiziki veya ekonomik yoksunluk içinde
olması değildir. Asıl muhtaçlık, insanın sevgi ve merhametten yoksun olmasıdır.” dedi.
Darülaceze’de düzenlenen iftara
katılan Bakanımız Kaya, burada
kalan sakinlerimizin elini öptü,
dertlerini dinledi, onlarla sohbet
edip iftar açtı.
Başkanımız Hamza Cebeci yaptığı
selamlama konuşmasında; Sayın
Bakanımız’ın bizlere sunduğu,
ikram ettiği bu iftarda kendileriyle
birlikte olmaktan mutluluk
duyduklarını ifade etti.
Başkanımız Hamza Cebeci
konuşmasının devamında: “Sayın
Bakanımız seçimler öncesinde
yapmış olduğu ziyaretlerinde
Darülaceze’ye tekrar geleceğini
söylemişti. Bakan olarak kendilerini
kurumumuza ağırlamaktan onur
duyuyoruz.
Sayın Bakanım, Mekke,
Medine ve Kudüs şehirlerinden

sonra methedilen şehirlerden
bir tanesininde İstanbul’dur.
Peygamberimiz(s.a.v.) hadislerinde
bunu bildiriyor. İstanbul bu kutsal
şehirler arasına girdiği gibi
Darülaceze’de İstanbul’un böyle
önemli bir müessesesi. Kuruluşu
121 yıl öncesine dayanan, 121
yıldan bu yana hiç kesintiye
uğramadan, yoksula, garibe,
güçsüze, mazluma ve kimsesizle
hizmet veren, kimsesizlerin kimi
olan, kapısına gelen bir mazlumu,
bir mağduru asla geri çevirmeyen
bir müessesedir. Kapıya gelenin
ne dini, ne dili, ne ırkı, ne
mezhebi, ne meşrebi ne partisi
hiç birşeyi sorulmadan kendine
bakmakla mükellef kimsesi yoksa
bu kuruma alınıyor. 50 yıldır bu
kurumda kalanlar, daha bebek iken
buraya gelmiş ve ömrünü burada
tamamlamış olan sakinlerimiz
var. 121 yıl içerisinde onbinlerce
kimsesize ev sahipliği yapmış,
böyle bir müessese ancak bizim
şanlı ecdadımıza yakışır. Dünyanın
hiç bir yerinde, böyle üç semavi
dinin mabedinin bir arada olduğu
bir müessese, ya da kurum
göremezsiniz. Sokakta kalan,
kimsesiz olan, madur olan isanlara
kucak açmış bir kurumdur burası.
O günleri Şair şöyle ifade ediyor:
Haykır! Kime, lâkin? Hani sâhipleri
yurdun?

Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola
baktım;
Feryâdımı artık boğarak, na’şını,
tuttum,
Bin parça edip şi’rime gömdüm de
bıraktım.
Seller gibi vâdîyi enînim
saracakken,
Hiç çağlamadan, gizli inen yaş gibi
aktım.
İşte o dönemlerde bu mazlum
insanlara kucak açılmaya
başlanmış, bu günde devam
ediyor.”
Darülaceze’nin çok büyük
devletlerin düşünüpte yapamadığı
bir insanlık abidesi olduğunu
söyleyen Başkanımız Cebeci; bu
kurumun büyük bir medeniyetin
müşahhas timsali olduğunu,
hümanizmanın lafta değil
uygulamadaki asil duruşu
olduğunu ifadesine ekleyerek:
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“Darülaceze, medeni milletlerin
şapka çıkarması gereken hakikatin
ta kendisidir. İçinde bulunduğumuz
zaman diliminin bu asil duruşa bu
günde dünden fazla ihtiyacı var.
“beyanında bulundu.
“Yapılan bunca keşiflere ve
icadlara rağmen insanlık
aradığı huzuru bulamamaktadır.
Havada sayısız jetleriniz, karada
onbinlerce tanklarınız, Kıta’lardan
Kıtalar’a ateş eden silahlarınız
sizi ve dünyayı mutlu etmiyor
ve etmeyecektir de. “Eğer
çiğnenmemek isterlerse seylab-ı
eyyama, Rücu etsinler artık
Müslümanlar sadr-ı İslâm’a!”diyerek
konuşmamı tamamlarken, bizi
burada yalnız bırakmadığı için
değerli Bakanımız’a teşekkür
ediyor, Kurumumuz adına
saygılarımızı sunuyorum, sağolun
var olun.” ifadesini kullandı.
Bakanımız Fatma Betül Sayan
Kaya, iftar programında yaptığı
konuşmada, rahmet, mağfiret ve
bereketle donatılmış mübarek
ramazan ayının millete ve İslam
alemine hayırlar getirmesini
dileyerek, şunları söyledi:
“Allah birlik ve beraberlik içinde
bizlere, nice oruçlar tutmayı nasip
etsin. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek
olsun. İnsanlığın rahmet ve barışa
her zamankinden çok daha
fazla ihtiyaç duyduğu günlerden
geçiyoruz. Elbette böylesi
günlerde siz değerli Darülaceze
sakinlerimizle, kendimizi ulu bir

çınarın gölgesinde hissediyoruz.
Muhtaçlık, insanın fiziki veya
ekonomik yoksunluk içinde olması
değildir. Asıl muhtaçlık, insanın
sevgi ve merhametten yoksun
olmasıdır. Böyle bir kalbi kim
onarabilir. Rabbim bizleri sevgiden
ve merhametten yoksun kılmasın.
Bu güzel ramazan akşamında
kalbimizde sevgiyle, sizlerle gönül
köprülerimizi güçlendirmeye,
muhabbetimizi daim kılmaya geldik.”
Şefkat ve merhameti,
yardımlaşmayı kendisine ilke
edinmiş kadim bir tarihin mirasçıları
olduklarını vurgulayan Bakanımız
Kaya, ecdadın eşsiz bir ahlak
ve fazilet örneği gösterdiğini,
kendilerinden sonraki nesillere
hizmet edecek hayır kuruluşları
tesis ettiğini anlattı.
Bakanımız Kaya, ülkede pek çok
yeniliğin de mimarı, ilham kaynağı
olarak da bilinen 2. Abdülhamit
Han’ın kurduğu Darülaceze’nin, ilk
günden bu yana merhameti, şefkati,
yardımlaşmayı, sıkıntıda olanları
korumayı kendisine ilke edindiğini
belirterek, şöyle devam etti:
“Darülaceze, bugüne kadar 30
bini çocuk olmak üzere toplam 72
bin kişiye şefkat yuvası olmuştur.
Darülaceze, unutulmaya yüz tutmuş
değerlerimizi ve taşıdığı dayanışma
ruhuyla, insanlar arasında gönül
köprüleri kurma erdemini gelecek
nesillere taşımada örnek bir
kuruluş. Sizler bu anlamda engin
tecrübelerinizle geçmişi geleceğe
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taşıyorsunuz ve yine kuşaklar
arası dayanışmayı sizlerle birlikte
güçlendiriyoruz. Bir düşünür diyor
ki; ‘Yaşlanmak bir dağa tırmanmaya
benzer; çıktıkça yorgunluğunuz
artar, nefesiniz daralır ama görüş
açınız genişler.”
Bakanımız Fatma Betül Sayan
Kaya, “Eşit ve adil yönetim
anlayışıyla sosyal politikaları
hayatımızın her alanında yaygın
hale getirmek için çalışıyoruz.
Halen 600’e yakın insanımızı
kuruluş felsefesinden ödün
vermeden barındıran Darülaceze,
din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep

Sayı: 8

farkı gözetmeyen, cami, kilise ve
havrasıyla dünyada eşi benzeri
olmayan bir hayır kurumudur.
Bu da medeniyetimizin
insanların dini inançları
konusunda da ne kadar
hoşgörülü ve koruyucu
olduğunu gösteriyor.
İnsana hizmette eşitliği
ve adaleti temel
felsefe olarak
kabul eden
Darülaceze,
benzersiz bir
hoşgörüyle
insanımızın

Güncel
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huzur ve saadeti için önemli
görevler ifa etmeyi sürdürüyor.”
ifadesini kullandı.
Darülaceze’nin şefkat yuvası
olduğunu dile getiren
Bakanımız Kaya,
burada hizmet
etmenin gönül ve
sevgi işi olduğunu
vurguladı. İnsanı
sevmeden
hizmet
olamayacağını
belirten
Bakanımız
Kaya, Yunus

Emre’nin, ‘Yaratılanı severiz,
yaratandan ötürü’ sözünü hatırlattı.
On dört yıldır halka hizmete
devam ettiklerini aktaran Kaya,
yetim ve öksüzlerin, şehit yakınları
ve gazilerin, yaşlı ve bakıma
muhtaçların, engellilerin hakkını
ve hukukunu korumanın görevleri
olduğunu söyledi.
Programın ardından Başkanımız
Hamza Cebeci tarafından
Bakanımız Sayın Kaya’ya
Darülaceze sakinleri tarafından
yapılan çeşitli hediyeler takdim
edildi.
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Darülaceze’de geleneksel iftar
Darülaceze’nin geleneksel olarak düzenlediği iftar programında çok sayıda davetli bir araya geldi.
Darülaceze’nin bahçesinde
gerçekleştirilen iftar
programı sonrasında
yemek duasını Hz.Ali Camii
Müezzini Hafız Bekir Köse
yaptı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürü ve aynı zamanda
İdare Meclisi Üyemiz
olan Önal İnal Tekin,
Darülaceze’de yapılan
güzel hizmetlerinden

dolayı Başkanımız Hamza
Cebeci’ye iltifat edip,
başarılarının devamını
diledi.
Başkanımız Hamza
Cebeci de, yapmış
olduğu konuşmada,
iftar programına katılan
misafirlerimize teşekkür
ederek, “Oruçlarımızın,
ibadetlerimizin, hayır ve
hasenatımızın makbul

olmasını Rabbimden niyaz
ediyorum.”dedi. On bir
ay boyunca beklediğimiz
mübarek günlerin hızla
akıp gittiği, farkına
varamadığımız birçok
güzelliği de Ramazanla
hatırladığımızı söyledi.
Başkanımız Cebeci:
“Hamdolsun, Rabbim bizleri
bu Ramazan-ı Şerifte
de çok farklı bir şekilde
ibadetlerimizi yapmayı
bizlere nasip etti, lütfetti.
Cenabı Allah’tan bizi bu
Ramazan’a ulaştırdığı gibi
Bayrama da eriştirmesini
diliyorum. İdrak etmekte
olduğumuz Ramazan
ayının burada bulunanlarla
birlikte tüm milletimizin, din
kardeşlerimizin, insanlığın
kurtuluşuna, huzuruna
vesile olmasını temenni
ediyorum.” diyerek sözlerini
tamamladı.
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ASP Bakanımız Sayan Kaya’yı
Başkanımız Cebeci ekibiyle ziyaret etti
Başkanımız Hamza Cebeci Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına atanan
Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya’ya yeni görevi dolayısıyla tebriklerini iletti.
Bakanlıkta gerçekleştirilen
toplantıda kurumda
yapılan ve de yapılacak
çalışmalarla ilgili
bilgilendirme yapıldı.
Toplantının önemli konusu
ise yeni yapılacak olan
“Darülaceze Sosyal Hizmet
Şehri” idi. Ziyarette; Başkan

Yardımcılarımız Mimar
Ahmet Malatyalı ile Yüksek
Mimar Ümit Ünal da hazır
bulundu.
Bakanımız Fatma Betül
Sayan Kaya da Başkanımız
Hamza Cebeci ve ekibine
ziyaretlerinden dolayı
teşekkür etti.

Faaliyetler
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Egemen Bağış ile Eşi Beyhan Bağış
misafirlerini Kurumumuzda ağırladı
Kurumumuz bahçesinde gerçekleşen
iftar programına, Es Medya Yönetim
Kurulu Başkanı Ethem Sancak,
Şarkıcı Seda Sayan, eşleri, Milli
Basketbolcu İbrahim Kutluay ve eşi
Demet Kutluay ile iş, sanat, siyaset
dünyasından birçok isim ile dini azınlık
temsilcileri katıldı.
Egemen Bağış ile Eşi Beyhan
Bağış, karşıladıkları davetlilerle tek
tek selamlaştı.Ezanın okunmasıyla
davetliler iftarını açtı. Duanın ardından
teşekkür konuşması yapan Egemen
Bağış, “Ecdat yüzyıllar evvel burayı
yaptırırken caminin yanına kilise
ve havrayı da yaptırmış. ‘Bu şehrin
insanları farklı inançta olabilirler
ama hepsi bu toprakların çocukları,
hepsi birbirlerinin inançlarına saygılı,
hepsi birbirinin kültürüne, ırkına
saygı gösteriyor’ demiş. Biz, eşim
ve çocuklarımla birlikte bayramlarda
buraya geliyoruz. Biz onlarla muhabbet
ediyoruz.

Devlet zaten bütün ihtiyaçlarını
gideriyor. Ama onların muhabbete de
ihtiyacı var. İstanbul’un en merkezi
noktasından bir tanesindeyiz. Buradan
geçerken bir beş dakika uğrayıp
buradakilerle sohbet ederseniz inanın
bana, siz de huzur bulacaksınız.”
dedi. Bağış konuşmasının sonunda,
vatandaşlardan Darülaceze’nin
hesaplarına bağışta bulunmaları
çağrısı yaptı.
Kurumumuz adına konuşma yapan
Başkan Yardımcımız Yüksel
Mimar Ümit Ünal; Darülaceze
Müessesesi’nin, din, dil, ırk ve
mezheplerinden dolayı öldürdükleri
bir dönemde Sultan II.Abdülhamid
Han tarafından insanlığın hizmetine
sunulmuş en önemli kurum olduğunu
ifade ederek; “İçerisinde; camisi,
havrası ve kilisesiyle dünyaya; barış,
kardeşlik ve hoşgörü mesajı veren tek
kurumdur.” dedi. AB Eski Bakanımız
Egemen Bağış, eşleri Hanımefendiye
ve katılımcılara teşekkür etti.
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Başkanımız Hamza Cebeci’den
Fazlı Kılıç’a iade-i ziyaret

Başkanımız Hamza Cebeci, Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a bulunduğu iade-i ziyarette,
kendisinden övgüyle bahsederek İstanbul’un en başarılı belediye başkanlarından olduğunu söyledi.
Başkanımız Yüksek
Mimar Hamza Cebeci,
Başkan Yardımcımız
Mimar Ahmet Malatyalı
ve AK Parti Kâğıthane
İlçe Gençlik Kolları
Başkanı Murat Çiftçi ile
birlikte Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a
iade-i ziyarette bulundu.
Ziyaret esnasında
Başkanımız Cebeci,
Kâğıthane Belediye
Başkanı Fazlı Kılıç’ın
İstanbul’un en başarılı
belediye başkanlarından
olduğunu dile getirdi ve
Darülaceze’ye karşı özel
ilgisinin kendisini memnun ettiğini ifade ederek
teşekkür etti.

“Hayır işleri Osmanlı’da devlet politikasıydı”
Başkanımız Hamza Cebeci,
Merkezi Dubai’de bulunan
Evkaf ve Çocuk İşleri Vakfı
Genel Sekreteri Tayeb
Abdulrahman Al Rais ile
IMC Global Strateji Direktörü
Ramadan Assi’yi kabulünde,
hayır işlerinin Osmanlı’nın
devlet politikası olduğunu
söyledi.
Başkanımız Hamza Cebeci,
Evkaf ve Çocuk İşleri Vakfı

Darülaceze İyilik Postası
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Genel Sekreteri Tayeb
Abdulrahman Al Rais ile
IMC Global Strateji Direktörü
Ramadan Assi makamında
kabul ederek, kurum
hakkında bilgi aktardı.
Hayır işlerinin Osmanlı’nın
devlet politikası olduğunu,
Sultan Abdülhamid Han’ın;
eğitim, sağlık, sosyal ve hayır
işlerinin sadece Anadolu’ya
değil tüm İslam Coğrafyası’na

yaygınlaştırmasının da bunun
göstergesi olduğunu ifade
etti.
Evkaf ve Çocuk İşleri Vakfı
Genel Sekreteri Tayeb
Abdulrahman Al Rais de,
Abdülhamid Han’ın Türkiye
dışındaki İslam topraklarında
da iyi tanındığını, yaptırdığı
eserlerin önemli bir
bölümünün hala kullanıldığını
söyledi.
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Başkanımız Hamza Cebeci
Lokman Çağırıcı’yı ziyaret etti
Başkanımız Hamza Cebeci, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı ziyaret ederek,
Darülaceze’nin projeleri ile ilgi görüş alışverişinde bulundu.
Başkanımız Hamza Cebeci, Lokman
Çağırıcı’nın, Bağcılar’da örnek bir
belediyecilik yaptığını çalışmalarını
takdirle takip ettiklerini söyledi.
Darülaceze’nin yurt içinde ve yurt
dışında daha iyi tanıtılması için
yapılan çalışmaları Çağırıcı ile
paylaşan Başkanımız Cebeci, bu
konuya birçok kesimin de ilgisini
çekeceklerine inandıklarını ifade
etti.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı da Darülaceze’nin başına
Başkanımız’ın geçmesi ile büyük
mesafeler kattettiğini, Darülaceze
için üzerlerine düşen göreve her
zaman hazır olduklarını söyledi.
Ziyaretleri için Başkanımız’a
teşekkür etti.

“Gelin Gönüller Yapalım,
Bu Ramazan ve Her Zaman”
İl ve İlçe Müftülerinin de
katıldığı, Kur’an-ı Kerim
tilaveti ile başlayan
program, ilahilerle devam
etti. Oruçların açılmasının
ardından Başkan

Yardımcımız İlhan Uğur,
programa katılan İstanbul
İl Müftüsü Prof. Dr. Rahmi
Yaran ve İstanbul Vali
Yardımcısı Osman Ateş
birer konuşma yaptılar.

Konuşmacılar Ramazan’ın
birleştirici yönüne vurgu
yaparak, manevi duyguların
zirve yaptığı bu günlerin iyi
değerlendirilmesi gerektiği
ifade ettiler.
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Beşiktaş Belediyesi, Darülaceze için
üzerine düşen göreve hazır
Başkanımız Hamza Cebeci, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a
makamında ziyarette bulundu.
Samimi geçen ziyarette
Başkanımız Cebeci,
Beşiktaş Belediye Başkanı
Hazinedar’a Darülaceze’ye
yakın ilgisinden dolayı
teşekkür etti. Başında
bulunduğu güzide kurumun
hizmetlerini aksatmadan bu
güne devam ettirmesinin
halkımızın her kesiminin
ilgisinden kaynaklandığını
söyledi.
Beşiktaş Belediye
Başkanı Murat Hazinedar
da Başkanımız Hamza
Cebeci’ye, Darülaceze’de
yapmış oldukları çalışmaları
yakından takip ettiğini,
Beşiktaş Belediyesi olarak

ta üzerlerine düşen göreve
hazır olduklarını beyan etti.
Başkanımız Hamza
Cebeci’ye, ıhlamur
ağaçlarından elde edilen
Beşiktaş İlçesi’ne has
ıhlamur parfümü hediye
eden Başkan Hazinedar,
ziyaretlerinden duyduğu
memnuniyeti ifade ederek
teşekkür etti.
Başkanımız Hamza
Cebeci’nin Beşiktaş Belediye
Başkanı Murat Hazinedar’ı
ziyaretlerine; Başkan
Yardımcılarımızdan Ahmet
Malatyalı, Ümit Ünal ile Özel
Kalem Müdürümüz Emrullah
Büyükaslan da refakat ettiler.
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Nişantaşı Üniversitesi’nden
Sakinlerimize sıcak ilgi
Üniversitelerarası Kurul Başkanı Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Abdullah Bayram’la birlikte
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Program Başkanı Suzan Çolak ve öğrencileri Kurumumuzu ziyaret etti.
Başkanımız
Hamza Cebeci,
Üniversitelerarası Kurul
Başkanı Nişantaşı
Üniversitesi Kurucu
Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Bayram’la
birlikte Saç Bakımı
ve Güzellik Hizmetleri
Program Başkanı Suzan
Çolak ve öğrencilerini
makamında kabul
etti. |Projelerinden
dolayı teşekkür eden
Başkanımız Cebeci,
günün anısına
Kurumun ilk yıllarına ait
fotoğraflardan oluşan

albümünü takdim etti.
Sakinlerimize büyük ilgi
gösteren öğrencilerin
uygulamalarında
Başkan Yardımcımız
Ahmet Malatyalı’nın
yanı sıra Üniversitenin
Kurucu Rektörü Prof.
Dr. Abdullah Bayram ile
Saç Bakımı ve Güzellik
Hizmetleri Program
Başkanı Suzan Çolak da
bulundular.
Başkan Yardımcımız
Ahmet Malatyalı Rektör
Abdullah Bayram ve
ekibine kurum hakkında
bilgi verdi.

12
Temmuz 2016

Darülaceze İyilik Postası
Yıl: 2

Sayı: 8

Güncel

www.darulaceze.ist

Eyüp Belediyesi’nin Vuslat Yolculuğu
konukları Darülaceze sakinleri oldu
Eyüp Belediyesi’nin Yüksek Hızlı Tren’le Eyüp Sultan’dan Mevlana’ya düzenlediği
Vuslat Yolculuğu’nun konukları bu kez Darülaceze sakinleri oldu.
Eyüp Belediyesi
Darülaceze sakinlerine
Yüksek Hızlı Tren’le
Konya’ya yolculuk
gerçekleştirdi. Sabah
kahvaltılarını Yüksek
Hızlı Tren’de yapan
konuklar, Konya’da Eyüp
Belediyesi’nin ekibi
ve uzman rehberler

eşliğinde Mevlana
Müzesi ve Şems-i Tebrizi
Türbesi’ni gezdiler. Eyüp
Belediyesi’nin konukları
yolculuğun sonuna
doğru ise Akyokuş seyir
alanından Konya’yı
doyasıya seyrettiler.
Hızlı Tren ile Konya’ya
düzenlenen Vuslat
Yolculuğu programını çok
beğenen ve kendilerine
böyle güzel bir imkan
sunduğu için Eyüp
Belediye Başkanı Remzi
Aydın’a teşekkür eden
Darülaceze sakinleri,
dönüşte kendilerine ikram
edilen akşam yemeğinin
ardından Darülaceze’ye
döndüler.
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Yeni gönüllümüz Bıçak Ali
TRT’de ilgi ile izlenen Filinta dizisinde Bıçak Ali’yi oynayan Cem Uçan
kurumumuza ziyarette bulundu.
Başkanımız Hamza Cebeci,
Cem Uçan’ı makamında
kabul ederek, dizideki rolü
ve performansından dolayı
tebriklerini ifade etti.
Filinta’nın Bıçak Alisi Cem
Uçan, Abdülhamid Han’ı çok
sevdiğini ve Ulu Han’a vefa
borcu olarak da Darülaceze
gönüllüsü olmak istediğini
söyledi.
Başkanımız Hamza Cebeci,
Filinta’nın Bıçak Alisi Cem
Uçan’a kurumu gezdirerek
projeleri hakkında bilgi
aktardı.

Sakinlerimiz ve personelimiz
tarafından da ilgi ile
karşılanan dizi oyuncusu
Uçan, gördüğü ilgiden
memnun kaldığını, burada
olmaktan büyük mutluluk
yaşadığını ifadelerine
ekleyerek onlarla sohbet edip
fotoğraf çektirdi.
Başkanımız Hamza
Cebeci’nin Dizi oyuncusu
Cem Uçan’ı kabulünde;
Başkan Yardımcılarımız
Ahmet Malatyalı, Ümit Ünal,
İlhan Uğur ve Ali Erdem de
hazır bulundu.
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“Her yerde kazanabilirsiniz ancak
ruhunuzu doyuramazsınız”

NİLÜFER DERELİ
(Başhekim -Pediatrist)

Nilüfer Hanım Pediatrist aynı
zamanda Darülaceze’nin
başhekimi. Başhekimlik
görevini 8 aydır yürütüyor.
Kurumda göreve başlamasını
şöyle anlatıyor;
‘’ 1997 yılı Ağustos ayında
Kurumdaki göreve başladım.
Darülaceze yuva doktoru
Muhibittin Bey hastanede yattığı

için, henüz o dönemlerde
çözülemeyen SSK
yoğunluğu nedeniyle,
hem Çocuk polikliniğinde
çalıştım, hem de yuvada
doktor beyin görevini
üstlendim. Bu vesile
ile değerli doktorumuz
Muhibittin Bey’i de anmış
olduk. Allah rahmet eylesin.’’
Darülaceze’de çalışmak
nasıl bir duygu,
sizce diğer sağlık
kuruluşlarında verdiğiniz
sağlık hizmetlerinden
nasıl bir farkı var?
“Buradan başka bir yerde
çalışamam diye düşündüm her
zaman. Part-tıme çalıştığım
dönemlerde bir çok yerden
teklif aldım sadece bizimle
çalış diye. Ama ben hiçbir
zaman Darülaceze’yi bırakmayı
düşünmedim. Çünkü önemli olan
insanın ruhunu doyurabilmesidir.

Parayı her zaman her yerde
kazanabilirsiniz ancak ruhunuzu
doyuramazsınız.”
Darülaceze, çocuklar ve
sakinler, sizin için ne ifade
ediyor?
“Çocuklarımız için Darülaceze’nin
büyük bir şans olduğunu , buraya
geldikleri an, kötü talihlerinin bir
nebze de olsa iyi bir başlangıç
ile düzeldiğini düşünüyorum.
Ama yaşlılarımız için aynı şeyi
hissedemiyorum. Onu da şöyle
açıklamak istiyorum. Darülaceze
ile ilgili bir durum değil söylediğim.
Ne yazık ki artık eskisi kadar
aile bağlarının kuvvetli olmayışı,
gelişen dünya teknolojileri
ile insanların beklentilerinin
yükselmesi, gençlerimizin bireysel
bir hayatı benimsemesi, bizim ve
diğer huzurevleri gibi kuruluşların
sayısının artmasına neden
oluyor. Zamanında mükemmel bir
düşünce ile kurulan Darülaceze

sanki bir dünya modeli gibi. Dünya
dönmeye devam ettikçe, bizim
gibi huzur ve bakım evlerine hep
ihtiyaç duyulacak.’’
Kurumunuzda çalışanlar için
son bir cümle alırsak sizden;
“Burası çok geniş bir alan, bu
yüzden de geniş bir çalışma
yelpazesi var. Aşçımız da var,
marangozumuz da. Avukatımız
da var hastabakıcımızda.
Herkes çalıştığı yere göre,
verdiği hizmete göre imtihanını
verecek. Ama bir hastabakıcı
ile aşçının imtihanı aynı değil.
İnsana bakım hizmeti vermek,
altını temizlemek çok meşakkatli
bir iş, dolayısıyla imtihanları da
o derece zor. Verdiğimiz hizmet
bize çok şey katıyor. Değerini bilip
özümseyerek çalışmak lazım.
Tüm çalışanlarımıza kolaylıklar
diliyorum.’’

Funda ERSİN (Başhemşire)
Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
“1998 yılı Çanakkale 18
Mart Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokul mezunuyum.
Mezun olduktan sonra bir sene
özel sektörde çalıştım. 2005
yılı Ocak ayından itibaren de
Darülaceze’de çalışmaktayım.’’
Darülaceze’de çalışmak nasıl
bir duygu?
“Burada çalışmak çok güzel.
Kurumumu seviyorum ve
mutluyum. Sakinlerle aile gibiyiz.
Ortam sıcak ve samimi. Bu
duvarların arkasındaki dünya
daha gerçekçi.”
Sizce Darülaceze’de verilen

sağlık hizmetinin diğer
sağlık kuruluşlarında verilen
hizmetten nasıl bir farkı var?
“Diğer sağlık kuruluşlarında
hastanın sadece sağlık yönü yani
tedavisi ile ilgilenirsiniz. Hastanın
tedavisi biter ve belki de bir daha
hiç görmezsiniz hastayı. Ama
burada süreklilik var. Sakinler gelir
ve hayatlarına Darülaceze’de
devam eder. İletişiminize sevgi,
saygı ve vicdanınız katılır. A’dan
Z’ye sakinlerin tüm ihtiyaçları
ile biz ilgileniriz. Sakinlerimiz
bizim çocuklarımız gibi. Nasıl ki
evde çocukların her şeyinden
mesulüz burada da sakinlerimizin
her şeyinden biz hemşireler
ve hastabakıcı arkadaşlarımız
mesul. Kıyafetini, saçını,tırnağını,
dolabının kapağını ve
hatta kaybolan tarağını bile
düşünürüz.’’
Darülaceze ve sakinler sizin
için ne ifade ediyor?

“Darülaceze deyince aklıma
gelen ilk kelime ev, aile. Sakinler
de bizim için, anneanne,
babaanne, dede, anne, baba,
kardeş ve yeri geldiğinde
çocuğunuz gibi.’’
Burası hayatınıza ne kattı?
“Yaşlılara ve engellilere farklı bir
bakış açısı kazandırırdı bana.
Onları hissedebiliyorum. Aslında
çocuklarımız bile farklı büyüyor
diğer çocuklardan. Sokakta
gördükleri yaşlılara ve engellilere
daha farklı daha duyarlı
yaklaşıyorlar. Kurum dışında bile
yaşlılar beni bulur. Bu bir hissiyat
sizi anlayana yaklaşırsınız her
zaman.’’
Çalışma arkadaşlarınıza
tecrübelerinize dayanarak
neler önerirsiniz?
‘’Sabır. Fazlaca empati ve ilgi.
Bazen tek bir dokunuş ve tek bir
selam.’’
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Öğrenciler misafirimizdi

Hasköy Orta Okulu

Gümüşsuyu Ortaokulu

Gaziosmanpaşa Sakarya İlkokulu

İhlas Koleji

Toki Halkalı Anadolu İmam Hatip Lisesi

