Bu Bayramda
Darülaceze cıvıl cıvıldı
Kurumumuza toplumun her kesiminden kurban kesimi için
gelenlerin olduğunu söyleyen Başkanımız Hamza Cebeci,
Darülaceze’nin kurban kesmek için güvenli ve isabetli
müessese olduğunu ifade etti.
“Bayram paylaşmaktır. Kurban bayramı yoksulun, fakirin
varlığını farketmektir.”dedi. 6-7’da

Yıl: 2

Milletvekilimiz
Ahmet Hamdi
Çamlı Kurumumuza
ziyarette bulundu

Ak Parti İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Hamdi
Çamlı, kurumumuza
ziyarette bulundu.
4’de

Yeni Akit
gazetesinden Fatma
Gülşen Koçak
Başkanımız Yüksek
Mimar Hamza
Cebeci ile röportaj
yaptı.

Bakanımız
Kaya:
“Darülaceze
ülkemizin örnek
bir hayır
kuruluşudur.”

Darülaceze’de
Bakanımızla bayram
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya,
Darülaceze Başkanlığı’na gelerek sakinlerimiz ve
personellerimizle bayramlaştı.

Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya’nın bayramlaşma programına; Başkanımız
Yüksek Mimar Hamza Cebeci ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Müsteşarımız Ebubekir Şahin, İdare Meclis Üyelerimizden Hukukçu Namık
Ayhan, İşadamı Fuat Kulaçoğlu, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, yine İdare
Meclisi Üyelerimizden olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selim Çelenk,
refakat etti. 2-3’de

Darülaceze Adak ve Kurban Satış
yeri ile kesimhane yenilendi
8-9’da

10-11’de
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İşadamı Murat
Doğanay:
“Çok etkilendim”

İdare Meclisi
Üyemiz Abdülhamid
Kayıhan Osmanoğlu
ile kurumumuzu
ziyaret eden Avrasya
Grup Yönetim
Kurulu Başkanı
Murat Doğanay
Darülaceze’den çok
etkilendiğini söyledi.
11’de

Star gazetesi yazarı
Selahaddin
E.Çakırgil
Darülaceze’yi yazdı

Star gazetesi köşe yazarı
Selahaddin E. Çakırgil
ile kardeşi Prof.Dr. Emin
Eş Hoca’nın da olduğu
beraberindeki heyetle
kurumumuza yaptığı
ziyareti yazdı. 5’da
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Darülaceze’de Bakanımızla bayram

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya,
Darülaceze Başkanlığı’na gelerek sakinlerimiz ve personellerimizle bayramlaştı.

Güncel
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Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya’nın
bayramlaşma programına; Başkanımız
Yüksek Mimar Hamza Cebeci ile birlikte
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Müsteşarımız Ebubekir Şahin, İdare
Meclis Üyelerimizden Hukukçu
Namık Ayhan, İşadamı Fuat
Kulaçoğlu, Abdülhamid
Kayıhan Osmanoğlu,
yine İdare Meclisi
Üyelerimizden olan
Aile ve Sosyal
Politikalar İl
Müdürü Selim
Çelenk, refakat
etti.
Sıcak ve
samimi bir
ortamda
geçen
ziyarette
sakinlerimizle
sohbet edip tek
tek ilgilenen
Bakanımız
Kaya,

Sayı: 10
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“Sizlerin hayat tecrübelerini dinlemek,
bayram gününü sizlerle geçirmek çok
büyük bir mutluluk” dedi.
Sakinlerimizin büyük ilgisiyle
karşılaşan Bakanımız,
“Darülaceze ülkemizin örnek
bir kuruluşudur. Buradaki
insanların mutluluğu bütün
ülkemizin mutluluğudur.
Daha iyi bir yaşama sahip
olmanız ve mutluluğunuzun
devamı için çalışmalarımız
devam edecek. ” diyerek
beraberinde getirdikleri
hediyeleri de kendi
elleriyle dağıttı.
Yeni yapılan Ziyaretçi
Kabul Merkezi,
Personel Çocuk
Kreşi, kurum
içi çevre
düzenlemesi
ile
restorasyonu
bu dönemde
tamamlanan
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Darülaceze Cami’sinde de incelemede
bulunan Bakanımız, Başkanımız Hamza
Cebeci’nin şahsında emeği geçen herkese
teşekkür etti.
Başkanımız Hamza Cebeci de;
Darülaceze’nin halkımızın bağışlarıyla
121 yıldır hizmetine devam ettiğini
hatırlatarak, “Darülaceze’de, Sayın
Cumhurbaşkanımız’ın himayelerinde her
geçen gün daha iyi hizmet sunmaktayız.
Bu Kurban Bayramı’nda da kurumumuza
kurbanını bağışlayan ve sakinlerimizin
ziyaretine gelen halkımıza şükranlarımı arz
ediyorum.”dedi.
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Milletvekilimiz Ahmet Hamdi Çamlı
Kurumumuza ziyarette bulundu
Ak Parti İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Hamdi Çamlı,
kurumumuza ziyarette bulundu.
Vekilimiz Ahmet Hamdi
Çamlı ile Başkanlık
Makamında bir araya
gelen Başkanımız Hamza
Cebeci, Sayın Vekilimizle
kadim dostlukları olduğunu,
burada kendilerini misafir
etmekten de mutlu
olduklarını söyledi.
Başkanımız Cebeci,
Vekilimiz Çamlı’ya yeni
yapılacak olan Darülaceze
Sosyal Hizmet Şehri ile ilgili
ayrıntılı bilgi verdi.
Kurum bünyesinde yapılan
çevre düzenlemeleri ile

ilgili çalışmaların sonuna
geldiklerini söyleyen
Başkanımız Cebeci, tarihi
yapıya uygun olmayan
eklentileri kaldırarak
daha yaşanılır bir ortam,
standartları yüksek bir
yaşam alanı oluşturduklarını
ifade etti.
Darülaceze’nin yeni halini
gördüğünde şaşırdığını
söyleyen Milletvekilimiz
Çamlı, daha önce bu
kurumu ziyaret ettiğini,
zihninde o günlerden
kalan kareler var iken bu

ziyaretlerinde gördükleri
karşısında şaşırdığını dile
getirdi.
Vekilimiz Çamlı Başkanımız
Hamza Cebeci’ye hitaben:
“Darülaceze’de yapmış
olduğunuz hizmetler
konusunda bilgileniyorum
ve takip ediyorum. Sizin
şahsınızda buraya emek
veren herkesten Allah razı
olsun. Rabbimiz bu güzide
kurumun emektarlarının
ömürlerine bereket versin ki
bu güzel hizmetleriniz daim
olsun.” dedi.

Güncel
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Selahaddin E. Çakırgil Darülaceze’yi yazdı
Star gazetesi köşe yazarı Selahaddin E. Çakırgil ile kardeşi Prof.Dr. Emin Eş Hoca’nın da olduğu
beraberindeki heyetle Başkanımız Yüksek Mimar Hamza Cebeci’yi makamında ziyaret etti.
Başkanımız Yazar E.
Çakırgil ile beraberindeki
heyeti kurumu gezdirerek
yapılan hizmetler
konusunda bilgi aktardı,
ziyaretlerinden dolayı
teşekkür etti.
Uzun yıllar yurt dışında
yaşamını sürdürdükten
sonra Türkiye’ye dönüş
yapan Yazar Selahaddin
E. Çakırgil, bugünkü
Star gazetesindeki köşe
yazısında bu ziyareti konu
aldı. Darülaceze’nin,
Dünün gençlerinin ve
güçlülerinin, yarınların
ihtiyarları olacağı

‘Dâr-ul’Aceze’de bir kaç saat…
Geliniz bugün, son zamanlarda
hemen hepimizin zihnini daha
bir meşgul eden sosyo-politik
konulardan biraz uzaklaşıp;
dünün gençlerinin ve güçlülerinin
hallerinden, yarınların ihtiyarları
olacak olanlara nice ders ve
mesajlar veren bir kurumdan söz
edelim.
***
9 Eylûl Cuma günü öğle
sonrasında, Dârulaceze’yi ziyaret
etmek fırsatı oldu.
Kelime mânâsını tam olarak
bilmesek bile, klişe haline gelmiş
bazı isimlerden, el yordamıyla yine
de bir şeyler anlarız.
‘Dâr’, arabçada, ev, hane, belirli
bir hizmetin verildiği mekan
mânâsında..
‘Dâr-ı dünya’, dünya hayatı
mânâsında kullanılır.
‘Dâreyn’ denildiğinde ise, iki dünya,
dünya ve ahiret yurdu anlatılmış
olur. Müminler dua ederken,
‘Dâreyn saadeti’ de isterler.
***
‘Dâr’uş’şafaqa / şefkat yurdu’
demek olup, daha çok da annebabası olmayan çocukların
korunması ve tahsili için kurulmuş
bir eğitim kurumunun adıdır ve bu
gün, 120 yılı aşkın bir zamandır
hizmetlerini
büyüterek sürdürüyor.
‘Dâr-ul’Eytâm / Yetim Çocuklar
Yurdu..’
‘Dâr-ul’Aceze’ de, Âcizler Yurdu..
Artık, elden-ayaktan düşmüş
kimseler barınağı..

***
Bu temel sosyal kurumların pek
çoğu, Sultan 2. Abdulhamid’in özel
dikkat ve himmetiyle oluşturulmuş..
Ama, bu mekanların kurucu iradesi
olan Abdulhamid, 100 seneye
yakın bir süre, ilk kez fransız
tarihçisi Albert Vandal’ın kullandığı,
‘Le Sultan Rouge / Kızıl Sultan’
gibi hakaret kelimeleriyle anıldı,
kemalist resmî tarihte.. Ve ancak
şimdilerde resmî söylemlerde
gerçek yerini almaya başladı.
Öyle ki, Dârulaceze’nin kurulması
için Sultan Abdulhamid tarafından
vazifelendirilen Halil Rifat Paşa’nın
bile bir büstü var, bu bahçede..
***
Dârulaceze, İstanbul- Okmeydanı
semtinde.. Duvarların arkasında taş
binalardan oluşan acısıyla-tadlısıyla
yaşanmış ve yaşanmakta olan,
ibret sahneleriyle dolu bir dünya, bir
kültür, bir hayat tarzının yaşandığı
bir mekan.. Kurumun bahçesinde

bir kilise, bir sinagog, bitişik
vaziyette..
Bir de ayrı bir köşede, mescid..
Orada, hayatlarının ilk ve en verimli
dönemleri hüsranla kapanmış,
terkedilmiş, kadın-erkek yüzlerce
insan, yeni şartlarda hayata
yeniden tutunmaya, o yıkılmış
hayat sahnelerinin üzerine,
yeni bir yaşama alanı açmaya
çalışıyorlar. Bugün hatırlamak bile
istemiyorlar geçmişlerini.. Çünkü,
birçoğunun dünlerde öğündükleri
çoluk-çocukları, ziyaretlerine bile
gelmiyorlar..
600’e yakın insan.. Ve onların
hizmetinde 350 kadar personel..
Başında da, iki yıla yakın zamandır,
bu kurumun başkanlığı kendisine
tevdi olunan ve 40 yıl öncelerden
beri bir inanç eri ve gönül adamı
olarak tanıdığım Y. Mühendis
Hamza Cebeci kardeşimiz var.
Hamza Bey, bu kurumda, tam
da yerini bulmuş.. Gecesini

gerçeğinden nice ders ve
mesajlar veren bir kurum
olduğunu vurgulayarak,
“Duvarların arkasında taş
binalardan oluşan acısıylatatlısıyla yaşanmış ve
yaşanmakta olan, ibret
sahneleriyle dolu bir
dünya, bir kültür, bir hayat
tarzının yaşandığı bir
mekan…” olduğunu ifade
ettiler.
Star gazetesi Yazarı
Selahaddin E.Çakırgil’in
bir solukta okuyacağınız
ve kendinizden de çok
şeyler bulabileceğiniz o
güzel yazısı…

gündüzüne katarak heyecanla,
Allah ve halqullah karşısındaki
sorumluluğunu düşünerek ve 24
saatini bu mekâna, kimileri için
bir baba, kimileri için de bir evlad
şefkatiyle; dünün müstağni, ama
bugünün muhtaç insanlarına
yardımcı olmak, onların hayat
parçalarını yapıştırmak, onlara bir
nebze de olsa huzurlu bir ömür
sağlamak dikkati ve kalb rikkatiyle
çırpınıyor.
***
Ki, burada hele de yatalak
hastaların durumları geçmişte
yürekler acısı imiş ve insan
yaklaşamazmış o bölümlere.. Şimdi
günde üç kez temizlik yapılıyormuş;
her taraf pırıl pırıl..
Hamza Bey, maddî imkan buldukça,
eskiden mezbelelik haline gelmiş
bölümleri yeniden düzenliyor. Birçok
işleri de hayır sahiblerini harekete
geçirerek meccanî olarak yaptırıyor.
Kendisi de maaş filan almıyor.
Kurumun bütçesini de kısa sürede,
45 milyon liradan, 100 milyon liraya
yaklaştırmış..
Bu kurum, yardımlarla, bağışlarla
veya orada kalanların mal-mülklerini
bağışlamalarıyla ayakta duruyor.
(Orada kurban için bağışlanan
yüzlerce koyunun bulunduğu
kısmı da gördük.. Ayrıca, başka
zamanlarda da adak kurbanlar da
getiriliyor buraya..)
***
Yarın ve sonrası bir hafta boyunca
Bayram ve tatil günleri.. Hele de bu
günlerde daha bir gidip görülmesi
gereken bir yer, Dârulaceze..
Orada, öğrenilecek hayat dersleri
ve sevindirilecek nice tükenmiş
hayatları bulacaklardır.
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Bu Bayramda
Darülaceze cıvıl cıvıl

Darülaceze bu bayram da en yoğun ve hareketli günlerini yaşıdı.
Bayramın ilk gününden
itibaren kurumda
misafirlerini karşılayan
Başkanımız Hamza
Cebeci; misafirlerimizin,
sakinlerimizin ve çalışan
personelimizin bayramını
tebrik etti.
Kurumumuza toplumun her
kesiminden kurban kesimi
icin gelenlerin olduğunu
söyleyen Başkanımız Hamza
Cebeci, Darülaceze’nin
kurban kesmek için güvenli
ve isabetli bir müessese
olduğunu ifade etti.
“Bayram paylaşmaktır.
Kurban bayramı; yoksulun,
fakirin varlığını farketmektir”
diyen Başkanımız Cebeci,
“Kesimhanemizi bu sene
yeniledik. Darülaceze bu
hususta geleneği olan, alt

yapısı olan, kadrosu olan bir
kurumdur. İyi bir kadro ve iyi
bir ekiple Kurban Bayramı’na
hazırlandık. Profesyonel
kesici kasaplarımızla
halkımızın bu ibadetine
yardımcı olmaya çalıştık.
Burada kaliteli hizmet
verilmektedir. Darülaceze
olarak, insanlarımızın
kurbanlarını inançları
doğrultusunda kesmelerine
yardımcı oluyoruz.
Kurbanını kurumumuzda
kesenlere etli pilav, ayran,
çay, kahve ikramımız oldu.
Darülaceze ailesi olarak,
tüm bağışçılarımıza ve
ziyaretçilerimize teşekkür
ediyoruz. Bir daha ki
bayramda da birlikte olmayı
arzu ediyoruz.”dedi.
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Darülaceze Adak ve
Kurban Satış Yeri ile
Kesimhane yenilendi

Uzun yıllar kullanılan Adak ve Kurban Satış Yeri ile kesimhane bu yılki ihale döneminde yapılan
sözleşme gereği yenilenerek, bağışçılarımızın daha kolay bağış yapmalarını sağlacak düzenleme
ile hizmete açıldı.
Yeni kurban satış ve
kesimhane tesisinin açılışına
Başkanımız Hamza Cebeci’nin
yanısıra İdare Meclisi
Üyelerimizden Hukukçu Hasan
Şahin, Hukukçu Namık Ayhan,
Akademisyen Şerif Esendemir,
İşadamı Fuat Kulaçoğlu,
Sanatçılarımızdan Bekir Köse
ile birçok davetli katıldı.
Dualarla açılışı yapılan tesis,
hijyen ve modern donanımıyla
günlük olarak 100 kurban
kesimine olanak sağlamaktadır.
Başkanımız Yüksek Mimar
Hamza Cebeci, halkımızın
kurban keseceği zaman ya
da adağı olduğu zaman ilk
akıllarına gelen kurumun
Darülaceze olduğunu söyledi.
Başkanımız Cebeci, halkımızın
teveccühü ile günlük kesilen

adak kurbanların kurumun et
ihtiyacını karşıladığını ifade
ederek, halkımızın duyarlılığı
için teşekkür etti. Yenilenen
tesisimizin hayırlı olmasını
diledi.
Tesisin ihalesini alan yeni
firma sahibi; amaçlarının
Darülaceze’ye hizmet
olduğunu söyledi. Önceki
kiranın üç misli kira ile
Darülaceze’nin önemli gelir
kalemlerinden olan Adak
ve Kurban Satış tesisinin
işletmecisi; “Kiranın yüksek
tutulması ile kurbanlık
satış fiyatının da artacağını
söyleyenler olmuştu. Kurbanlık
fiyatı artmayacaktır. Bunun
yanısıra, kaliteli hizmet
vereceğiz ve buradan kâr da
edeceğiz.” dedi.
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“Çok etkilendim”

İdare Meclisi Üyemiz Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ile kurumumuzu ziyaret eden Avrasya
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğanay Darülaceze’den çok etkilendiğini söyledi.
İdare Meclisi Üyemiz Abdülhamid
Kayıhan Osmanoğlu İşadamı
dostu Avrasya Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Doğanay ile
kurumumuzda ziyarette bulundu.
Misafirlerimizi makamında ağırlayan
Başkanımız Yüksek Mimar Hamza
Cebeci, kurumumuzda verilen
hizmetlerle ilgili bilgi aktardı. İşadamı
Murat Doğanay, Darülaceze’den çok
etkilendiğini, sakinlerin eksiklerinin
giderilmesi için çalışacağını, ilk
etapta ise bütün sakinlerimize giyim
eşyası vermek istediğini söyledi.
Rehabilitasyon Birimimiz’in önüne
Sakinlerimizin dinlenmesi için ihtiyaç
duyulan pergolayı yapacağını da
taahhüt etti.
Başkanımız Hamza Cebeci, İdare
Meclisi Üyemiz Abdülhamid Kayıhan
Osmanoğlu’na ve yakın dostu olan
İşadamı Murat Doğanay’a ziyaretleri
için çok teşekkür etti.
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Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek
misafirimizdi

Başkanımız Yüksek Mimar Hamza Cebeci, Eyüp Kaymakamı
Abdullah Dölek’i makamında ağırladı ve ziyaretleri için teşekkür etti.
Başkanımız Cebeci, Darülaceze’nin
121 yıldır garip gurabaya hizmet
vererek kimsesizlerin kimsesi olduğunu,
Devletimizin sosyal yanının en görünür
örneğini teşkil ettiğini söyledi.
Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek de
ecdat yadigarı olan Darülaceze’yi fırsat
buldukça gelip görmeyi arzu ettiğini,
bu tarihi kurum için ellerinden geleni
yapacaklarını dile getirdi.
Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı’nın
refakatinde kurumu gezen Eyüp
Kaymakamı Dölek, çalışmaları yakından
görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Darülaceze İyilik Postası
Gazetesi

Darülaceze Başkanlığı Adına
Sahibi Başkan

Hamza CEBECİ
Yüksek Mimar

Genel Yayın Yönetmeni

Yayın Danışmanları

Hukuk Danışmanı

Emrullah BÜYÜKASLAN
Selda TAŞ

Ahmet MALATYALI
Hasan ŞAHİN

İlhan UĞUR
Ali ERDEM

Yazı İşleri Sorumlusu

Nevzat ÖZKAYA

Tasarım
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Kurumsal İletişim

Burak AFŞAR
Baskı

Akademi Ajans Matbaa
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Ali BAKÇA
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21. Dönem Anap Milletvekili, Eski
Anap Genel Başkan Yardımcısı
Sühan Özkan, Eşi Lale Özkan,
İsviçre Lozan Konservatuarında
eğitim gören oğlu Tenör Selim
Özkan ve Uluslararası Vuslat
Derneği Yüksek İstişare Kurulu
Üyesi Asuman Karaşabanoğlu
Kurumumuzu ziyaret etti.

Bahçelievler İBB Meclis Üyesi Erdoğan Şahin ve Ak Parti Kurucu Üyesi, İBB Meclis Üyesi Sağlık Komisyonu Başkanı Habibe
Güner Başkanımız Hamza Cebeci’yi makamında ziyaret ettiler.

İstanbul Sirkeci Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü Merkez Müdürü İsa Havakara ve çalışanları Darülaceze sakinlerimizi ziyaret etti.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Bülent Katkak ile Turing bursiyerleri kurumumuzu ziyaret etti.

Ziyaretler
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Misafirimiz...

Büyükçekmece MEV Koleji

Beylerbeyi U16 Takımı

Esenyurt Nakipoğlu Anadolu Lisesi
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