İdare Meclisimiz ilk toplantısını yaptı
Bakanımız Fatma Betül Sayan
Kaya, Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’nın
Darülaceze ile yakından
ilgilendiğini, bu iyilik hareketinin
çalışmalarına kendilerini
dahil ettiği için Sayın
Cumhurbaşkanımız’a minnet

ve şükranlarını arz ettiğini ifade
etti. Bu ilk toplantının kurumu
tanıma toplantısı olduğunu,
Sayın Başbakanımızın
ve Cumhurbaşkanımızın
teveccühüne layık olmak için
bütün üyelerin seferber olacağını
sözlerine ekledi.

4’de

Yıl: 2

7’de

İdare Meclis Üyelerimiz
personelimizle buluştu

Bakanımız Sayın Dr.
Fatma Betül Sayan Kaya,
İdare Meclisi Üyeliğine
atanan Hukukçu Hasan
Şahin, Hukukçu Namık
Ayhan, Hukukçu
Derya Yanık, İşadamı
Abdurrahman Topbaş,
Aile ve Sosyal Politikalar
İstanbul İl Müdürü Önal
İnaltekin, Yrd. Doç.
Dr. Şerif Esendemir ve
İşadamı Fuat Kulaçoğlu
personelimizle bir araya
geldi.
5’de

1 Ağustos 2016

Macar
Konsolosluğuna
iade-i ziyaret

Hidayet Türkoğlu
ve Eşi Hanımefendi
Sakinlerimizle
bayramlaştı

Cumhurbaşkanımızın
Başdanışmanı eski Milli
Basketbolcu Hidayet
Türkoğlu ve eşi Banu
Türkoğlu, Kurumumuza
bayram ziyaretinde
bulundu.
Sakinlerimizle tek tek
bayramlaşıp, hayır dua
isteyen Hidayet Türkoğlu
ve eşi Banu Türkoğlu
Başkanımız Hamza
Cebeci ile birlikte bayram
hediyelerini de takdim etti.

Sayı: 9

Başkanımız Hamza
Cebeci, Macaristan
İstanbul Başkonsolosu
Balázs Hendrich’a iade-i
ziyarette bulundu. 11’de

Bakanımız Sayın Dr. Sayan Kaya
İdare Meclis Üyelerimizi kabul etti

Sevilen Sanatçı
Yusuf Güney ile
TV8 Sahur
Programı
sunucusu Hafız
Bekir Köse
Darülaceze
gönüllüsü oldu

2-3’de

Darülaceze’de

15 Temmuz Şehitleri anıldı

Darülaceze Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Okmeydanı’ndaki tarihi Darülaceze bahçesinde
anma programı düzenledi. 8-9’de

Sakinlerimizle sohbet
edip, mini bir konser
veren sanatçımız Yusuf
Güney, sonrasında
sunucu Bekir Köse ile
birlikte Kurumumuz'un
Yuvası'nda kalan
çocuklarımızla da
yakından ilgilenerek,
onlarla vakit geçirdi.
10’da
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Bakanımız Sayın Dr. Fatma Betül Sayan
Kaya İdare Meclis Üyelerimizi kabul etti

Bakanımız Sayan Kaya, görevi devam eden ve yeni göreve başlayan İdare
Meclis Üyelerimizi Makamında kabul etti.
Darülaceze’ye hizmet etmenin
onurlu bir görev olduğunu ve de
fedakârlık gerektirdiğini söyleyen
Bakanımız, Darülaceze İdare
Meclisi Üyesi olarak yeni görev
alan; Hukukçu Hasan Şahin,
Hukukçu Namık Ayhan, Hukukçu
Derya Yanık, Yrd. Doç. Dr. Şerif
Esendemir ve İşadamı Fuat
Kulaçoğlu’nu tebrik etti.
Bakanımız Dr.Fatma Betül
Sayan Kaya Başkanlığında;
Müsteşarımız Sn. Ebubekir
Şahin, Başkanımız Sn. Hamza
Cebeci, Sn. Abdulhamid Kayıhan
Osmanoğlu, Sn. Abdurrahman
Topbaş, Sn. Derya Yanık,
Sn. Hasan Şahin, Sn. Fuat
Kulaçoğlu, Sn. Namık Ayhan,
Sn. Şerif Esendemir, Sn. Tayyip
Yaşar, Sn. Önal İnaltekin’den
oluşan Darülaceze İdare Meclisi
görevine başladı.
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İdare Meclisimiz ilk
toplantısını yaptı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca ataması yapılan İdare Meclisi
Üyelerimiz Bakanımız İdare Meclisi Başkanımız Sn. Dr. Fatma Betül Sayan
Kaya başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bakanımız İdare Meclisi
Başkanımız Sn. Dr. Fatma
Betül Sayan Kaya, Ulu
Hakan Sultan Abdülhamid
Han tarafından insanlığa
armağan edilen çağların iyilik
hareketi Darülaceze’nin İdari
Meclisi’ne atadığı her bir üye
ile kimsesizlerin kimsesi olan
Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’nın
yakından ilgilendiğini, bu iyilik

hareketinin çalışmalarına
kendilerini dahil ettiği için
Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’a
minnet ve şükranlarını arz
ettiğini ifade etti. Bakanlık
olarak da Darülaceze’ye
büyük önem verdiklerini
belirten Sn. Sayan Kaya,
bu ilk toplantının kurumu
tanıma toplantısı olduğunu,
Sayın Başbakanımızın
ve Cumhurbaşkanımızın
teveccühüne layık olmak
için bütün üyelerin seferber
olacağını sözlerine ekledi.
Yaklaşık iki saat süren
toplantı, Başkanımız
Yüksek Mimar Hamza
Cebeci’nin kurum ile ilgili
sunumunun ardından İdare
Meclisi Üyeleri gündemdeki

maddeleri görüşerek karara
bağladılar.
Toplantı, Bakanımız
Dr.Fatma Betül Sayan Kaya
Başkanlığında; Müsteşarımız
Sn. Ebubekir Şahin,
Başkanımız Sn. Hamza
Cebeci, Sn. Abdurrahman
Topbaş, Sn. Derya Yanık,
Sn. Hasan Şahin, Sn. Fuat
Kulaçoğlu, Sn. Namık Ayhan,
Sn. Yrd.Doç.Şerif Esendemir
ile Sn. Önal İnaltekin’nin
katılımıyla gerçekleşti.
Bu program öncesinde
Başkanımız Hamza Cebeci,
İdare Meclisi Üyelerimize
kurumun içerisinde yapılan
çevre düzenlemeleriyle ilgili
yerinde bilgi verdi.
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İdare Meclis Üyelerimiz
personelimizle buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın 11.07.2016 tarih ve 78311
sayılı olurlarıyla Darülaceze İdare Meclisi Üyeliğine atanan Hukukçu Hasan Şahin, Hukukçu Namık Ayhan,
Hukukçu Derya Yanık, İşadamı Abdurrahman Topbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürü Önal
İnaltekin, Yrd. Doç. Dr. Şerif Esendemir ve İşadamı Fuat Kulaçoğlu personelimizle bir araya geldi.

Darülaceze Toplantı Salonu’nda
gerçekleşen tanışma toplantısı;
Başkan Yardımcımız Ahmet
Malatyalı’nın İdare Meclisi
Üyelerimizin özgeçmişlerini
sunumuyla başladı.
Tanışma toplantısında söz alan
İdare Meclisi Üyemiz Hukukçu
Derya Yanık şöyle konuştu:

“Öncelikle hepinize çok çok
teşekkür ediyorum. Sayın
Başkanımız’a da huzurlarınızda
teşekkür etmek isterim, bizi sizlerle
tanıştırdığı için. Yıllardır burada
çalışan arkadaşlarımız vardır, ama
bizim açımızdan yeni bir atmosfer.
Tamamen gönüllülük esasına dayalı
bir çalışma. O yüzden değeri ve
sorumluluğu biraz daha artıyor
bizim için. Osmanlının o zamanki
çok kültürlü, çok renkli, çok ırklı,
çok etnisiteli yapısını bünyesinde
barındırırcasına, ifade edercesine,
caminin, havra ve kilisenin yan
yana olduğu bir sembol yer. Bizim
kültürümüzün, içinden geldiğimiz;
koruyuculuğu, kapsayıcılığı, himaye
ediciliği, insana insan olduğu için,
insan kimliğinden, eşref-i mahlukat
olduğu için değer veren ve saygı
gösteren inancın tam bir resmidir
Darülaceze. Ben şu yaşadığımız
günlerde bu kapsayıcılığı ve
bu sahip çıkışın çok daha
önemli olduğunu düşünüyorum.
Bir hukukçu olarak da bunu
önemsiyorum.”dedi.
Cumartesi günü gerçekleşen
Darbe girişimine de değinen Yanık,
Bu saldırının sadece bir gruba,
bir siyasi görüşe bir kitleye karşı
yapılan bir hareket değil, topyekün
ülkemize ve bizim varlığımıza karşı
yapılan bir hareket olduğunu ifade
etti. Derya Yanık, “Biz bu hareketi
yine şükürler olsun ki bütün bir ülke,
bütün bir toplum olarak, etnisitesi,

siyasi görüşü, mezhebi, meşrebi,
rengi, dili, hiç farketmeksizin geriye
püskürtme başarısını gösterdik.
Çünkü kültür kodlarımızda,
toplumsal mayamızda böyle bir
birikim var, ihtiyaç olduğunda ortaya
çıkıyor. Biliyorum ki bundan sonraki
süreçte daha çok ortaya çıkacak,
daha çok vatan sevgisini, insan
sevgisini, birbirimizi kucaklamayı
birbirimizi koruyup kollamayı öne
çıkararak çok daha güzel işler
gerçekleşecek.” diye konuştu.
Yanık sözlerini, “Darülaceze birlik
ve beraberlik anlamında sembol bir
yer, merkez bir yer. Bu merkezi ve
etki alanını büyütmek, geliştirmek,
bu örnek sembolü daha geniş
kitlere tanıtmayı Allah bize nasip
etsin.” diyerek tamamladı.
İdare Meclisi Üyelerimizden
Hukukçu Namık Ayhan da
konuşmasında: “Esirgeyen ve
bağışlayan Rabbimin ismi ile
başlıyorum. Hamd alemlerin
rabbi olan Allah’a mahsustur.
Siz hepiniz burada Hamd’ın ve
Besmele’nin en anlamlı olduğu bir
mekânda, büyük bir vazifeyi ifa
eden yoldaşlarımızsınız. Burası bir
hizmet mekânı. Abdülhamid Cennet
Mekan’ın ruhu şad olsun. Burada
sizler yıllardır hizmet veriyorsunuz.
Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın
ve Bakanımızın onayıyla sizin

bu hizmetlerinizde yolunuzu
açmak, sıkıntılarınızda size destek
olmak, bir ihtiyacınız olduğunda
bu ihtiyaclarınıza çözüm bulmak
için varız. Sizi rahatlatmak, sizin
yürüyüşünüzü güçlendirmek, sizin
hizmet kalitenizi ve gayretinizi
arttırmak, için varız. Onun için böyle
bir toplantıda bizleri davet ettiği
için Sayın Başkanımıza teşekkür
ediyorum. Bizleri beraber çalışma
arkadaşı olarak sizlerle tanıştırdığı
ve buna layık gördüğü için Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’a ve Sayın Bakanımız
Fatma Betül Sayan Kaya’ya; sizlere
güç kuvvet, destek olmak için
bize vazife verdiği için teşekkür
ediyorum.
Sizinle bu yolda yürürken var
olan hizmeti bulunduğu yerden
daha ileriye götürmek gibi bir
hedefimizin, bir gayemizin, bir
inancımızın olduğunu bilmenizi
isteriz. Biz burada sizlerle bir şeyi
aynı şekilde, eskiden nasılsa öyle
götürmek için görevlendirilmedik.
Biz Abdülhamid Han’ın emaneti
olan bu mekânı daha ileriye,
Türkiye’nin layık olduğu yere,
dünden daha güzel bir ülkeye,
dünden daha güzel bir mekâna
dönüştürmek için görevlendirildik.
Sizlerinde bu gaye ile verdiğiniz
hizmetlere bir heyecan, bir
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motivasyon, bir artı değer katma
inancındayız. Ve birlikte, bu tempo
ile yürüyeceğimize inancımız
tamdır.
Sevgili meslektaşımın ifade ettiği
gibi Cuma günü karanlık bir geceye
şahit oldu. Elhamdülillah, aynı
günün sabahında aydınlık bir
güne kavuştuk. Bu milletin, sizlerin
baktığımız buradaki sakinlerin,
evdeki ailelerinizin ve sokaktaki
insanımızın birlikte koyduğu bir
iradedir bu. Destanlaşan bu irade
olduğu sürece, tankın topun ve

İdare Meclisi Üyelerimiz Sn. Derya
Yanık ile Sn. Namık Ayhan’ın
konuşması sonrasında kürsüye
gelen Başkanımız Hamza Cebeci,
bütün İdare Meclisi Üyelerimizin
görüldüğü gibi herbirinin toplumda
karşılığı olan, birikimi, deneyimi
olan, bu Müesseseye ciddi katkılar
verecek kişilerden oluştuğunu
söyledi. Hiçbirinin buradan dünyevi
bir beklentisinin olmadığını, bir
isteği ve bir taleplerinin olmadığını,
fedakarlık yaparak bu kurumun
daha güzel işlemesi, kalanların ve

tüfeğin ve ihanetin bu ülkeye hiç
birşey yapamayacağını cuma
gününden beri meydanlarda
gösteren bir milletimiz var. Bu millet
ruhunu, din, dil, ırk renk ayrımı
yapmaksızın bu müessesede,
yüzyıl önce canlandıran
Abdülhamid’in ruhuna ithafen siz
bu hizmetlerinizi sürdürüyorsunuz.
Biz de bu hizmete destek vermek
ve sizin bu heyecanınıza ortak
olmak için buradayız. İnşallah,
bugünden daha güzel bir Türkiye’ye
uyanacağız, bugünden daha güzel
bir Darülaceze’ye şahit olacağız,
bu konuda sizinde emeklerinizi
dün olduğu gibi bundan sonra da
esirgemeyeceğinize inancımız
tamdır. Birlikte daha güzel bir ülke
için, daha güzel bir Darülaceze
için ne yapmamız gerekiyorsa onu
yapmamız konusunda inancımız
tamdır. Allah yar ve yardımcımız
olsun.”diyerek duygularını ifade etti.

çalışanların daha mutlu ve huzurlu
olması için ellerinden gelen gayreti
göstereceklerine inandığını söyledi.
Başkanımız Cebeci konuşmasına
şöyle devam etti. “Macaristan
İstanbul Başkonsolosu Balázs
Hendrich, ziyaretimize geldiğinde,
kurumu gezip, Kilise ve havrayı, hac
ile yıldızı yan yana gördükten sonra:
‘Ben buradan çok gelip geçiyordum.
Uzun bir duvar görüyordum.
Bundan böyle buradan geçerken
bu uzun duvarın içerisinde bir
tarih, bir medeniyet ve bir insanlık
yattığını düşünerek geçeceğim.’
Bizim bu Müesseseyi, şanına
yakışır yönetmemiz, yürütmemiz,
istikametle çalışmamız gerek.
Burayı kuran Abdülhamid Han, hiç
bir ayrım yapmamıştır. Bu misyona
aykırı düşecek davranışlardan da
kaçınmamız gerek.
İşte, ülkemiz zor durumlarla karşı
karşıya kaldığında, Darülaceze

ruhu ile, millet yek, vücut oluyor.
Zaten bu müessese kurulurken de
emperyalistler bu toprakları işgal
etmek için mücadele veriyorlardı.
Ama biz öyle asil, öyle necip bir
milletiz ki bu toprakları işgal etmek
isteyenlerin dinlerinin mabetlerini
yapmışız, mağdurlarına da kucak
açmışız,ayrım yapmamışız,
bugünde yapmıyoruz. Tüm
mağdurlara kucak açıyoruz.
Batı bunu yapmıyor; Batı, ‘dinin
değiştirirsen, burada da benim
işime yararsan alırım’ diyor. 20 bin
kişi alırım diyor, yirmi şart koşuyor.
Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Falan
mezhepten, falan meşrepten ayrımı
yapmıyoruz. Kimseyi zalimlerin
silahları önünde bırakmıyoruz.
Mağdurlara, mazlumlara
kucak açıyoruz. Zalimlerin de
mazlumların da gözü bu ülkede.
Niye? Mazlumlar bizden ümit
beklemekte, medet beklemekte.
Zalimler de daha fazla güçleniriz,
onlar bu topraklarda hüküm
süremeyecekleri için gözleri bizim
üzerimizde. Bu yüzden emperyal
güçler Türkiye’nin güçlenmesini,
barış ve huzur içinde olmasını asla
istemezler, istemeyeceklerdir. Bu
gün ülkemizde olan hadiselerin
arkasında emperyal güçlerin
olduğunu bilmek için çok akıllı
olmaya gerek yoktur. Sıradan
vatandaşa, ümmi vatandaşa
sorsanız bu oyunların perde
arkasında emperyal güçlerin,
Amerikasının, CIA’ının, MOSSAD’ın
olduğunu söyleyecekler.
Komşularımızla iyi geçinmemizi
istemiyorlar. Rus uçağını düşürenler
de ordunun içindeki ihanet
şebekesidir. Rusya ile kavga
ettirmek, Suriye ile kavga ettirmek
için ellerinden geleni yapıyorlar.
Obama 158 yıldır yayınına devam
eden The Atlantic’e verdiği
demeçte, “Biz Tayyip Erdoğan’ı
Doğu ve Batı arasında ılımlı
bir lider olarak görüyorduk. Ne
zaman ki güçlü Türk Ordusu’nun
Suriye’ye girmesini istedik, buna
karşı çıktı. Ondan sonra bizim için
bitti.” diyor. Niye öyle istiyor? Türk
ordusu Suriye’ye neden gitsin?
Tür Ordusu da Müslüman, Suriye
halkı da Müslüman. Suriye benim

komşum, Suriye benim dostlarım,
kardeşlerim. Neden ben Suriye’ye
saldırayım?
Bu milletin bağımsızlık duygusu
fıtratında var. Yedi düvele boyun
eğmedi eğmeyecek de. Bu millet
asla zulme boyun eğmeyecek, asla
esareti kabul etmeyecek.
Bu millet dış saldıralara karşı hep
birlikte olmuştur. Bunun en önemli
örneği kurtuluş savaşıdır. Bütün
toplum birlikte saf tutmuşlardır.
Bu millete saldıran kim? Bu milletin
vergileri ile alınan silahları, bu
millete doğrultan kim? Savaşın bir
kuralı vardır, kavganın bir kuralı
vardır. Bizim inancımızda, harp
esnasında kadına, çocuğa, sivil
halka silah çekilmez, mabetlere
ateş edilmez. Hele hele bir milletin
meclisine ateş asla edilmez.
Bu milletin Meclis’ine silah
sıkanlar, bedelini ödeyecekler,
ağır ödeyecekler. Bu millet çoluk
çocuğuyla sokağa çıkıyorsa,
bu millete reva görülenleri asla
gerçekleştiremeyeceklerdir.
Bu hadise basit ve sıradan bir
hadise değil. Garip ve masum
çocukların üzerine ateş eden,
‘ateş et’ dediği asker, meşru
olmayan emri yerine getirmediği
için o askerleri vuran, sen kimin
askerisin?Sen benim verdiğim
vergilerle maaşını alıyor, o milletin
düşmana karşı kullanılması
için aldığı silahları bu millete
doğrultuyorsun. Bire zalim sen
kimden yanasın.
Bu millet bu tecrübelerden sonra,
asla buna benzer oyunlara
gelmeyecektir. Bu millet dimdik
ayakta, kökü dışarda olan hainleri
etkisiz hale getirecektir.
Biz inanıyoruz ki “hak galip
gelecektir.” dedi.

Güncel

Darülaceze İyilik Postası
Yıl: 2

Sayı: 9

7
Ağustos 2016

www.darulaceze.istanbul

Hidayet Türkoğlu ile Eşi Hanımefendi
Sakinlerimizle bayramlaştı
Cumhurbaşkanımızın
Başdanışmanı eski Milli
Basketbolcu Hidayet Türkoğlu ve
eşi Banu Türkoğlu, Kurumumuza
bayram ziyaretinde bulundu.
Sakinlerimizle tek tek
bayramlaşıp, hayır dua isteyen
Hidayet Türkoğlu ile eşi Banu
Türkoğlu, Başkanımız Hamza
Cebeci ile birlikte bayram
hediyelerini de takdim etti.
Sakinlerimiz,
Cumhurbaşkanımızın
Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu
ile Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'a
selamlarını yolladılar.
Ziyaret sonrasında Başkanımız

Hamza Cebeci, Türkoğlu
çiftini Başkanlık Makamı'nda
ağırladı. Darülaceze'nin
sakiniyle, çalışanıyla, bağışçısı
ve gönüllüleriyle büyük bir
ailenin fertleri olduğunu
söyleyen Başkanımız Cebeci,
Bayramlarda kendi aileleriyle
bayramlaşmadan önce
burada bulunan sakinlerle
bayramlaştıklarını ifade etti.
Darülaceze kimsesizlerin
kimsesi olduğu için bayramlarda
burada kalan insanların
unutulmaması gerektiğini
sözlerine ekledi. Ziyaretleri için
teşekkür etti.
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Darülaceze’de

15 Temmuz Şehitleri anıldı
Darülaceze Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında
şehit olanlar için Okmeydanı’ndaki tarihi Darülaceze bahçesinde anma programı düzenledi.
Başkan Yardımcımız
Ahmet Malatyalı’nın
takdimleri ile gerçekleşen
Programa Darülaceze
sakinleri ile çok sayıda
hayırsever, iş adamı ve
sanatçı katıldı. Şehitler
için Fatih Çağlar’ın
okuduğu Kuran-ı Kerim
tilavetinden sonra İstiklal
Marşı okunarak, İBB
mehteran takımı gösterisi
sunuldu.
Açılış konuşmasını yapan
Başkanımız Yüksek
Mimar Hamza Cebeci, “Bu
millet tarihinde kendi ana
unsurları ile kendi öz vatan
evlatları ile hiçbir zaman
cephede yenilmedi.” dedi.
“Biz yeri geldiği zaman
şehadeti yaşamaya tercih
ederiz” diyen Başkanımız
Cebeci, şöyle konuştu:
“Hocamızın okuduğu
surede ‘Allah yolunda

öldürülenlere ölüler
demeyiniz, onlar Allah
katında rızıklandırılıyorlar,
siz farkında değilsiniz’
diyor. Şehit kanları ile
sulanmış bu topraklar.
Yerin altındaki şehitlerin
ruhaniyeti bu millete
sirayet ediyor. Bu millet
yenilmez, bunlar onun
farkında değiller. Akif
ne diyor; ‘Şüheda
fışkıracak sıksan toprağı
şüheda’. Şehit kanları
ile yoğrulmuş bu toprak,
sıktığın zaman şehitler
fışkıracak. Bu millet
Allah’ın izniyle yine galip
gelecek. Geldi de. Bunlar
bugüne kadar üzerimize,
içimizden seçtikleri ajanlar,
satılmışlarla geldiler. Yüz
yıldır kendi üniformalarını
giyerek bu topraklara
gelemiyorlar. Irak’a gittiler,
İran’a gittiler, Suriye’ye
gittiler ama buraya
gelemiyorlar. Mertçe
gelemiyorlar. Kahpece,
alçakça, sinsice geliyorlar.”
Milleti, kimsenin esareti
altına alamayacağını
belirten Başkanımız
Cebeci, şunları söyledi:
“Allah’ın izniyle hangi
şekliyle gelirse gelsinler
biz yedi düvele karşı

zafer kazanmışız, yetmişi
de gelsin bu millet yine
mağlup olmayacak.
Zannediyorduk ki bu
gençlik Facebook, Twitter
gençliği, bilmem ne,
bunlar sıkıntı görmedi,
harp görmedi, efendim
darbe görmedi. Bunlar
rahat ve rehavet içinde
yetiştiler. Acaba bunların
mücadele azmi gücü var
mı? Elhamdülillah, bizden
cesur çıktılar. Tankların
önüne yattılar. Namlulara
göğüs gerdiler. Mermilerin
üzerine yürüdüler.”
Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın
meydanlardan sık
sık dile getirdiği Arif
Nihat Asya’nın ‘Dua’
şiiri, Sanatçı ve
Cumhurbaşkanlığı
Danışmanı Mustafa
Kamacı’nın
seslendirmesiyle marş
olarak düzenlemişti.
Kamacı, programda bu
marşı seslendirdi.
Darülaceze İdare
Meclisi adına İdare
Meclisi Üyemiz Namık
Ayhan, AK Parti Şişli
Kadın Kolları Başkanı
Habibe Macit, Düzce
Dernekler Federasyonu
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Başkan Vekili Asuman Karaşabanoğlu ile
Sanatçılarımız Züleyha, Bekir Köse de 15
Temmuz gecesine dair birer konuşma yaptı.
Köse, konuşmasından sonra ‘15 Temmuz
Şehitlik Marşı’ adlı ezgiyi okudu.
Programın sonunda Darülaceze sakinleri
ile yönetici ve davetliler birlikte fotoğraf
çektirdi.
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Sevilen Sanatçı Yusuf Güney ile
TV8 Sahur Programı sunucusu Hafız
Bekir Köse Darülaceze gönüllüsü oldu
Sevilen sanatçı Yusuf Güney ile TV8’in Sahur Programı Sunucu Bekir Köse
Kurumumuza ziyarette bulundu.
Başkanımız Hamza Cebe
gezdirerek Darülaceze'nin
verdiği hizmetler ile ilgili
bilgi aktardı.
Sakinlerimizle sohbet
edip, mini bir konser veren
sanatçımız Yusuf Güney,
sonrasında sunucu Bekir
Köse ile birlikte Kurumu muz'un Yuvası'nda kalan
çocuklarımızla da yakından
ilgilenerek, onlarla vakit
geçirdi.

Darülaceze İyilik Postası
Gazetesi

Darülaceze Başkanlığı Adına
Sahibi Başkan

Hamza CEBECİ
Yüksek Mimar

Genel Yayın Yönetmeni

Yayın Danışmanları

Ahmet MALATYALI

İlhan UĞUR
Ali ERDEM

Hukuk Danışmanı

Hasan ŞAHİN

Emrullah BÜYÜKASLAN
Selda TAŞ

Yazı İşleri Sorumlusu

Nevzat ÖZKAYA
Kurumsal İletişim

Tasarım

Darülaceze Başkanlığı

Burak AFŞAR
Arşiv fotoğraf
Ali BAKÇA

Baskı

Akademi Ajans Matbaa
Genel Süreli Yayın
Adres

Darülaceze Cad. No. 51 Okmeydanı-Şişli /İSTANBUL
Tel: 0212 210 1895 Fax: 0212 210 1896
gazete@darülaceze.gov.tr / www.darülaceze.gov.tr

-

Darülaceze'nin manevi
atmosferinden çok et kilendiklerini ifade eden
bizlere hediye eden Sultan
Abdülhamid Han'a şükran larını ilettiklerini ve buranın
gönüllüsü olmaktan da
onur duyacaklarını söyle diler.
Başkanımız Hamza Ce beci, bu duyarlılıklarından
dolayı kendilerine teşekkür
etti.
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Macar Konsolosluğuna iade-i ziyaret
Başkanımız Hamza Cebeci, Macaristan İstanbul Başkonsolosu Balázs Hendrich’a iade-i ziyarette bulundu.
Başkanımız Yüksek Mimar Hamza
Cebeci’yi makamında kabul eden
Macaristan İstanbul Başkonsolosu
Balázs Hendrich, son günlerde
ülkemizde yaşanan olaylardan
büyük üzüntü duyduğunu paylaştı.
Başkonsolos Hendrich, Macaristan
Devleti olarak, Büyükelçilik
nezdinde Türkiye’de yaşanan
hadiselerden duydukları üzüntüyü
ilettiklerini söyledi.
Başkanımız Hamza Cebeci de
Türkiye’nin Macaristan ile tarihi

ve köklü kültürel paylaşımlarının
olduğunu, ülkemize olan ilgilerinden
dolayı kendilerine teşekkür etti.
Macaristan İstanbul
Başkonsolosu’nde geçen
kabulde, Macaristan Kayseri
Fahri Konsolosu ve Türk Macar
İşadamları Derneği (TÜMİŞAD)
Başkanı Osman Şahbaz’ın
yanısıra, Başhekimimiz Uzm.
Dr. Nilifer Dereli ile Özel Kalem
Müdürümüz Emrullah Büyükaslan
da hazır bulundu.
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ÇOCUKLARIMIZ VE ÇALIŞANLARIMIZ
MUTLU OLSUN DİYE

Kurumumuz Personel Çocuk Kreşi yenilendi. Birçok tadilat ve yeni yapılar içinde yer
alan kreş hem çocuklarımızı hem de çalışanlarımızı mutlu etti.

1 öğretmen ve bakıcı annenin
görev yaptığı personel çocuk
kreşinde 17 çocuk var.
Tayyibe Türkmenoğlu
(Öğretmen)
-Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Darülaceze’de 2005 yılında
KPSS ataması ile göreve
başladım. 12 yıldır çalışıyorum.
Burası benim ilk görev yerim. Kız
Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi
mezunuyum. Göreve başladıktan
sonra da Açıköğretim İşletme
Bölümünü bitirdim.
-Personel Çocuk Kreşinin
kapasitesi nedir? Kaç çocukla
ilgileniyorsunuz?
Kreşimiz 0-5 yaş arası 17
çocuğumuza hizmet veriyor. 5
yaşından sonra ana sınıfına
kayıt yaptırıncaya kadar
bizimle beraberler. Çocuk
sayımız dönemsel olarak da
değişebiliyor.
-Tüm gün neler yapıyorsunuz
çocuklarla? Bir gününüzü anlatır
mısınız?
Kurumumuz vardiya
sistemine göre çalıştığı için

sabah 07:00 ‘da görevimize
başlıyoruz. Çocuklarımızı
sıcak bir şekilde karşılıyoruz.
Sabah kahvaltımızı yapıyoruz.
Şimdi yaz olduğu için bahçeye
çıkıyoruz, park alanını
kullanıyoruz. Kışın da veliler
ile işbirliği yaparak aldığımız
eğitim setleri ile çocuklarımızın
eğitimlerini gerçekleştiriyoruz.
Öğle yemeğinin ardından
çocuklarımız dişlerini fırçalıyor.
Uyku ve dinlenme saatleri 12:0015: 00 arasında. Ardından ikindi
kahvaltımızı yapıyoruz. Görevi
15:00’da biten veliler 15:00’da ,
diğer velilerimiz de mesai saati
bitiminde çocuklarını alıyor.
-Mesleğinizden memnun
musunuz?
Evet memnunum. Çocukları
çok seviyorum. Çocuk gelişimi
bölümünü bilinçli olarak tercih
etmiştim.
-Personel Çocuk Kreşlerinin
çalışan anneler için önemine de
değinmek gerekir değil mi?
Personel çocuk kreşlerinin
her kurumda olması gerekiyor
gerçekten. Özellikle
bizim kurumumuzda
aynı yerleşke içinde
yer alması çok
büyük avantaj. Bu
şekilde herhangi
bir problemde
velilerimize çok rahat
ulaşıyoruz. Kreşin
aynı ortamda yer
alması hem anneler,
hem çocuklar hem
de bizler için çok

rahatlatıcı bir unsur.
-Personel Çocuk Kreşi yenilendi
ve yeni yuvanızdasınız? Hem
çocukları hem çalışanları nasıl
etkiledi?
Hepimiz çok olumlu etkilendik.
Yeni binamız çok bakımlı, daha
aydınlık. Daha sıcak bir ortam
yaratıldı.
-Son olarak mesleğinizin
zorlukları nelerdir ve
meslektaşlarınıza neler
önerirsiniz?
Çocuklara bakmak ve eğitmek
ve bunu doğru şekilde yapmak
gerçekten çok zor. Çok
sorumluluk isteyen bir meslek.
Sabır, özveri ve fazlasıyla sevgi
isteyen bir iş. Benim tavsiyem
içinde çocuk sevgisi yoğun
insanlar bu mesleği yapsın.

Solmaz Ayan ( Bakıcı Anne)
22 yıldır Darülaceze’de
çalışıyorum. 5 yıldır da Personel
Çocuk Kreşinde Bakıcı anne
olarak görev yapmaktayım. Şu
an toplamda üç kişi bu görevi
yürütüyoruz.
Çocuklarla çalışmak zor. Ama
onların sevgisi tüm zorlukların
üstesinden gelmemizi sağlıyor.
Onlar bizim geleceğimiz.
Çocuklarımıza ne verirsek, bize
geri dönecektir. Güzel şeyler
öğretirsek güzel şeyler görürüz.
Bununla da mutluluk duyarız.
Yeni kreşimiz de çalışmamıza
şevk kattı. Merdiven olmaması
daha güvenli hale getirdi.
Daha aydınlık. Yeni
olması bakımlı olması
çocuklarımızın da dikkatini
çekiyor ve daha istekli
geliyorlar.
Kurumlarda kreşlerin
olması anneler için çok
çok önemli. Güvenerek
bırakıyorlar ve çocuklarıyla

da uzun saatler ayrı kalmıyorlar.
Onların çalışma verimlerini de
yükselten bir olgu. Emeği geçen
herkese teşekkürlerimizi sunarız.
Fatma Erol (Bakıcı Anne)
1997 yılından beri Darülaceze’de
çalışıyorum.Göreve
başladığımda da Personel
Çocuk Kreşinde başlamıştım
çalışmaya. 13 yıl poliklinikte
çalıştıktan sonra kendi isteğimle
tekrar kreşte çalışmaya
başladım. Üç yıldır bu bölümde
hizmet veriyorum.
Çocuklarla çalışmak çok
ama çok sabır isteyen bir iş.
Ama çocukları çok sevdiğim
için ve ben de bir anne
olduğum için zorluklarla nasıl
başa çıkacağımı biliyorum.
Kendi tecrübelerimizden de
faydalanıyoruz. Hafta sonları
bile çocukları özlüyorum.
Yeni kreşimiz çok daha düzenli
ve temiz. Daha aydınlık.
Önceden çocuklarımızın sayısı
azdı. Kreş yenilenince velilerden
talep arttı. Çocuklarımız da daha
istekli gelmeye başladı.
İşyerlerinde kreşin olması çok
önemli. Annelerin gözleri arkada
kalmıyor. En zor anlarında
yanlarında olabiliyorlar.
Annelerimize bu imkanı sağlayan
yönetimimize şükranlarımızı
sunarız.
Pusat Ege Kurtoğlu
6 yaşındayım. Yeni kreşimi çok
seviyorum. Önceden geldiğimde
sevmediğim için ağlamıştım.
Yeni yeri görünce ağlamadım.
Emir
5 yaşındayım. Yeni evimiz çok
güzel. Camları güzel.
Şebnem Ardıç
4 yaşındayım. Burası çok güzel.
Kelebekler çok güzel. Yeni
arkadaşlar bulduğum için çok
sevindim.
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Ulaşım koordinasyon
Kurumun olmazsa olmazı

1986 yılından bu yana
Darülaceze’de çalışan, şu an Garaj
sorumlusu olarak görev yapan
Davut Yıldırım ‘’Çok zor şartlarda
çalışıyorduk. Geldiğimiz noktaya
kadar yaşadığımız süreçler bize çok
şey kazandırdı.’’

Bir toplu iğne
bile kullanırken,
onun üzerinde ne
kadar hakkımız
olduğunu düşünmemiz
gerekiyor.

-İş hayatınıza nasıl atıldınız?
‘’ 1986 yılında Darülaceze’de
personel olarak göreve başladım.
1990 yılında garajın kurulması ile
ehliyeti olan personeller garaja
şoför olarak geçiş yaptı. 90 yılından
bu yana da garaj da çalışıyorum ve
şu an Garaj sorumlusuyum.’’
-Garajın sorumlulukları,
Darülaceze’ye verdiği hizmetler
nelerdir?
‘’ Garaj Kurumun diğer birimleri
gibi olmazsa olmazı. 80’li yıllarda
sakinlerimizi hastanelere götürmek
çok zahmetliydi. Otobüse binerek
çevre hastanelere giderdik. Garajın
kurulması ile çok büyük bir rahatlık
yaşadık. İlk açıldığında da hem
şoför olarak hem de hastane

sorumlusu olarak çalıştım. Şu an
kontrol, muayene ve acil olmak
üzere günde en az ortalama 30
sakinimizi hastanelere naklediyoruz.
Haftada iki gün Darülaceze
koruması altında olan çocuklarımızı
eğitim merkezlerine götürüyoruz.
Ayrıca garaj olarak sakinlerin sosyal
hayatlarına da destek oluyoruz.
Mesela sakinlerimizin kabir
ziyaretleri, sosyal ve çevre gezileri
gibi taşımacılığını da biz yapıyoruz.
Bürolara da destek hizmeti
veriyoruz.’’
-Garajınız kısa bir süre önce
yenilendi. Bu konuda neler
söyleyeceksiniz?
‘’Garajımız önceden çok küçük bir
alandı. 10 m2 alanda 13 şoför bir
aradaydık. Yöneticilerimiz zaman
zaman alternatif çözüm aradılar.
Araçlarımızın da mekana ihtiyacı
vardı. Başkanımız Hamza Bey
Kurum içerisinde yeni bir garaj
yaptırdı. Biz garaj çalışanları
kendimizi daha değerli hissettik.
Bu da çalışmalarımıza daha
olumlu yansıdı. Motivasyonumuz
yükseldi. Bu yüzden şükranlarımızı
sunuyoruz. İşimiz zor, yorucu ve
çok stresli. Çalışma ortamımızın
daha ferah ve sağlıklı olması,
çalışma performansımızı
arttırdı. Kuruma gelirken sadece
memur ya da çalışan mantığı ile
gelmiyoruz. Nasıl daha yararlı
oluruz, işlerimizi nasıl daha iyi
organize ederiz diye düşünüyoruz.
Burası evimiz gibi. Çoğumuz
diğer birimlerde de çalıştığımız
için, vicdani sorumluluklarımız
ağır basıyor. Bağışlarla ayakta
duran kurumumuzda, bağışların
her kuruşunun yerini bulması için
bizlerde elimizden geleni yapmaya
çalışıyoruz. Mesela gideceğimiz
yerlere daha az mazot harcamak

Burada hizmet
verirken her şeye
çok dikkat etmek
gerekiyor.
için en kestirme yolları tercih
ediyoruz.’’
-Çalışma arkadaşlarınıza ve
Darülaceze’ye gönül verenlere ne
söylemek istersiniz?
Şahsım ve gördüklerim adına
Kuruma gelen herkesin kapıdan
girdikleri an vicdanlarının devreye
girdiğini düşünüyorum, biliyorum.
Darülaceze’de her şeye çok dikkat
etmemiz, alışkanlıklarımızı kapı
dışında bırakmamız gerekiyor.
Bir toplu iğne bile kullanırken,
onun üzerinde ne kadar hakkımız
olduğunu düşünmemiz gerekiyor.
Böyle düşünerek yaşamanın
herkese artıları olacaktır. Biz büyük
bir aileyiz, ailemizin de kıymetini
bilmeliyiz.’’
Bayram Güçtimur (Şoför) ‘’ 17
yıldır Darülaceze’de çalışıyorum.
Burası maneviyatı yüksek bir
mekan. Burada çalışmaktan gurur
duyuyorum. Garajda çalışmaktan
da çok mutluyum. Yeni çalışma
ortamımızda bizlere daha da
mutluluk verdi. Başta Başkanımız
Hamza Bey olmak üzere emeği
geçen herkese şükranlarımızı
sunarız.’’
Enes Ünal (Şoför) ‘’ 7 aydır şoför
olarak hizmet vermekteyim. Tabii
benim için henüz alışma süresi.
Darülaceze’de işe başlamadan
yoktu. Şu an yeni tanımaya
başladığım önemli bir müessese.
Burada çalışıyor olmaktan ve
sakinlere hizmet etmekten çok
mutluyum.’
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Öğrenciler misafirimizdi

Oğuzkağan Orta Okulu

Pilevne Anadolu Lisesi

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lİsesi

75. Yıl Ortaokulu

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ziyaretçilerimiz
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Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Kağıtane İTO İlkokulu

Eyüp Nişanca Bilgi Evi

Uğur Koleji

Tarhan Koleji
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