DARÜŞŞAFAKA
DARÜLACEZE KOL KOLA
Darüşşafaka Cemiyeti Yöneticilerini
kurumumuzda ağırladık.

Darülaceze BÜLTENİ
HAZİRAN 2019

Darülaceze’de ne zaman ihtiyaç olsa tereddüt
etmeden en üst seviyede destek veren
Turkcell ailesi ve Sayın Ahmet AKÇA
Darülaceze personeli ile bululştu.

Değerli okuyucularımız;
Ne yazık ki İstanbul’da yaşıyor
olmamıza rağmen bir çoğumuz defalarca
önünden geçtiğimiz Darülaceze’yi
tanımıyoruz. Bizi ilk kez ziyarete
gelen dostlarımız burayı görünce daha
önce gelmemiş olmanın pişmanlığını
dile getirerek mahçubiyetlerini dile
getiriyorlar. Çünkü burada yaşananlar
kelimeler ile anlatılabilecek durumların
ve duyguların çok ötesinde bir şey.
Darülaceze’ye yapılan bir ziyaret aslında
burada kalan sakinlerimizden çok
ziyarete gelen misafirimize büyük katkı
sağlıyor, biz bunu çok yakından tecrübe
ediyoruz. Çünkü burada karşılaştıkları
manzara, tanıştıkları insanlar ve şahit
oldukları hatıralar; insanların kendi
hayatlarında neleri ötelediği, neleri
ıskaladığı ve amaçları hakkında bir
farkındalık oluşturuyor.
Bahar ile birlikte Ramazan
ayını da karşıladığımız bu mübarek
günlerde manevi duyguları da yoğun
yaşayacağımız bir süreç başlıyor. Bu
vesile ile bizleri bereketiyle donatan
Ramazan’ın hepimiz için hayırlara vesile
olmasını yüce Allah’tan dilerim.
Gelecek sayımızda görüşebilmek ümidiyle,
hoşça kalınız.
Hamza CEBECİ
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Baskı Bilir Basım

Bakan Selçuk:“2019 Yılında Engelli Vatandaşlarımıza
Yaklaşık 14 Milyar Lira Sosyal Yardım Bütçesi Ayırdık”

Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk, Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Başkanlığı Konferans
Salonu’nda düzenlenen
“Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar
Çalıştayı açılışına ve 2019 Yılı
Engelsiz Üniversite Ödül Töreni”ne
katıldı. Burada konuşan Selçuk,
Engelliler Haftası nedeniyle hem
dünyada hem de Türkiye’de bu
alana farkındalık oluşturmak adına
pek çok etkinlik düzenlendiğini
söyledi.
“Engelsiz Üniversiteler Ödül
Töreni” ve farklı konulardaki
çalıştayların YÖK tarafından artık
geleneksel hale getirildiğine işaret
eden Bakan Selçuk, Türkiye’nin 82
milyonluk büyük bir aile olduğunu,
engellileri de bu ailenin en kıymetli
üyelerinden gördüklerini belirtti.
Bakan Selçuk; “2019 yılında
engelli vatandaşlarımıza yaklaşık

14 milyar lira sosyal yardım bütçesi
ayırdık. Bu rakam toplam sosyal
yardım bütçemizin 4’te 1’ine
denk geliyor. İşte bu, tam olarak
bahsettiğim sosyal devlet olmanın
bir gereğidir. 2023, 2053, 2071
hedeflerine yürüyen büyük ve güçlü
Türkiye’nin göstergesidir.” dedi.
Engellilerin moral, motivasyon
ve başarılarını teşvik etmenin,
Türkiye’nin birlik ve dirliğinin
olmazsa olmazlarından olduğuna
dikkati çeken Selçuk, “Bu
birliği sağlayarak tam anlamıyla
bir toplum olabilmemiz için
engellilerimizi her alanda daha
aktif ve güçlü bir konuma
getirmek durumundayız. Engelli
vatandaşlarımızın sorunlarına
kalıcı çözümler üreterek, sosyal
yaşamın her alanında var
olmalarını sağlamak bizim aynı
zamanda insana olan saygımızın da
gereği.” diye konuştu.

Adres: Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı - ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Telefon: (0212) 210 18 95 (Pbx)
Faks: (0212) 210 18 96
E-posta: darulaceze@darulaceze.gov.tr
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İDARE MECLİSİMİZ
AYLIK OLAĞAN TOPLANTISINI
GERÇEKLEŞTİRDİ

Darülaceze Başkanlığı İdare Meclisi Toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK’un katılımıyla gerçekleşti.
Başkanımız Hamza Cebeci ve İdare Meclisi Üyelerimiz; Hasan ŞAHİN, Necmeddin
Bilal ERDOĞAN, Derya YANIK, Fuat KULAÇOĞLU, Namık AYHAN, Şerif
ESENDEMİR, Abdurrahman TOPBAŞ ve Tayyip YAŞAR toplantıya katıldı.

TURKCELL’LE

BAĞLAN HAYATA

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet AKÇA ve ekibi kurumumuzu
ziyaret ettiler.
Darülaceze’de ne zaman ihtiyaç olsa
tereddüt etmeden en üst seviyede destek
veren Turkcell ailesi ve Sayın Ahmet
AKÇA kurumumuzun Kültür Merkezinde
personelimiz ile bir araya geldi.
Düzenlenen etkinlikte Darülaceze’yi
tanıtan sine-vizyon gösterimine ek olarak
yeni Darülaceze projemizin tanıtımı için
Turkcell tarafından hazırlanan kamu
spotları ilk defa izleyicilere sunuldu.
Başkanımız Hamza CEBECİ’nin
hoşgeldiniz konuşmasında “Burada
yapılan, yapılacak olan, yapılmış olan
bizim görmüş olduğumuz dönemlerde
Sayın Cumhurbaşkanımız’ın güçlü
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desteği olmasa bunları yapmamız çok zor.
Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk
hanımefendi de bütün İdare Meclisi
toplantılarımıza katılıyor ve kendisi de
Darülaceze’ye canla başla destek veriyor.
Turkcell’in Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Akça, Darülaceze gibi müesseselere
hassasiyeti olan insanların katkılarıyla
burası her geçen gün güzelleşiyor” dedi ve
Turkcell’e Darülaceze için yaptıkları tüm
hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

hiç bir şey. Turkcell insanlığa hizmet
etmeye devam edecek. Darülaceze
Başkanı Hamza Cebeci burada çok şey
değiştirdi. Müessese adeta yeniden ayağa
kalktı. Bunu görmek bizlere gurur verdi.
Bu müessese bizim ve milletimizin en
güzel temsilcilerinden bir tanesi. İnsana
duyulan sevginin, saygının, şefkatin gözle
görüleceği bir mekan. Burada bulunmak
insanın rızkınıda bereketlendirir, neslini
de bereketlendirir” dedi.

Sayın Ahmet AKÇA’da yaptığı
konuşmayla Darülaceze çalışanlarına
hitap etti. Sayın AKÇA konuşmasında
şunları ifade etti: “Bazı mekanlarda,
bir lafızda dahi bulunmak bir lütuftur.
Darülaceze’de böyle bir kurumdur.
Turkcell çok büyük bir aile ve Darülaceze
için yaptıkları, yapacaklarının yanında

Sakinlerimizi ve çocuk yuvamızı
ziyaret ettikten sonra son olarak Turkcell
tarafından Rehabilitasyon Merkezimiz
için yaptırılan asansör Sayın AKÇA ve
Başkanımız tarafından kullanıma açıldı.
Birlikte çekilen aile fotoğrafının
ardımdan misafirlerimizi uğurladık.

HAZİRAN 2019

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜLACEZE’DE

Darüşşafaka Cemiyeti Eski Başkanı
Talha Çamaş, Darüşşafaka Cemiyeti
Başkanı Mehmet Tayfun Öktem ve
Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreteri
Senem Başyurt kurumumuza iade-i
ziyarette bulundu.
Kurumumuzu gezen misafirlerimiz,
Rehabilitasyon Merkezimizde
sakinlerimizle bir araya gelerek onların
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yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünleri
inceledi.
Talha Çamaş; “Darülaceze’nin
bahçesinde dolaşmak içimizi aydınlattı,
gönlümüz doyurdu ve yapılan
hizmetlerden gurur duyduk. Burada
yaşayan herkes çok mutlu ve bu da bizi
çok mutlu etti” dedi.
Mehmet Tayfun Ökten; “Darülaceze

ve Darüşşafaka gibi iki köklü kurumun
bir araya gelmesi çok güzel bir duygu.
Hamza Cebeci gibi ehil bir elde yönetilen
bu güzide kurum için ülkem adına onur
duydum” dedi.
Başkanımız Hamza Cebeci
misafirlerimizi makamında ağırladı.
Program günün anısına çekilen
fotoğraflarla son buldu.
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TAYLAND’LI MİSAFİRLERİMİZ
Tempel Turizm
aracılığıyla ülkemizi
ziyaret eden Taylandlı
turist kafilesini
Başkanımız Hamza
Cebeci Başkanlık
Makamında ağırladı.
Misafirlerimiz daha
sonra kurumumuzu
anlatan sine-vizyon
gösterimini izlediler
ve sakinlerimizle bir
araya geldiler.

BIGCHEFS İLE ÇAY SAATİ

Bigchefs ikramları ile
sakinlerimize çay saati
düzenledi. Öğle çayında bir
araya gelen misafirlerimiz
ve sakinlerimiz güzel bir gün
geçirdi.
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125 yıl önce olduğu gibi

DARÜLACEZE

Yeni Sosyal Hizmet Şehri’ni gelin,

SMS

BİZİ ARAYIN

1895 yaz
1895’e gönder

444 60 80

ONLINE BAĞIŞ
hepimizinevi.com
darulaceze.gov.tr

10 TL ile ücretlendirilecektir

www.hepimizinevi.com
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Mazinde bir tar ih yatar...
Mehmet Akantuna 60 yıl önce henüz
10 yaşındayken Karabük’teki evinden
Fenerbahçe Kulübüne bir mektup yazdı.
Mektubunda gönlünü kasıp kavuran, sarılacivert çubuklu bir Fenerbahçe forması
istedi.
Bekledi... Bekledi... Beklemekten
vazgeçmedi.
Bir gün, mavi üniforması ve sapsarı
parlayan PTT logolu kocaman şapkasıyla
postacı kapılarına geldiğinde dizleri titredi.
Postacının uzattığı kartviziti aldı. Kulakları
uğulduyor hiç bir şey duymuyordu. Kartı
elinde tutuyordu ama gözleri postacının
çantasından çıkarmasını beklediği içinde
forma olan paketteydi. Sarı- lacivert
çubuklu hani!
Postacı başını okşayıp arkasını döndü.
Mehmet tek katlı, sıvaları dökülmüş taş
duvarlı evlerinin laciverte kaçan maviye
boyanmış tahta kapısının eşiğinden ileri
doğru yalın ayak bir kaç adım attı, onun
arkasından.
Postacı daracık sokağın sonundaki
toprak sahanın önünden sola dönüp
gözden kaybolduğunda Mehmet önce
yutkundu sonra titreyen elinde tuttuğu
karta baktı;
“Sevgili Mehmet mektubunu aldık.
Her zaman bizi destekleyeceğini, her
zaman yanımızda olacağını bilerek
sana hayatında başarılar dileriz. Tekrar
görüşmek üzere. Fenerbahçe Spor
Kulübü”
Mehmet o kartı yanından hiç
ayırmadı. Yıpranmasın diye naylona sardı,
cüzdanının en nadide yerinde sakladı.
1959’da 10 yaşında olan Mehmet
Amcanın hiç kolay bir hayatı olmadı.
Ölene kadar annesine baktı. Kendisi bir
yuva kuramadı. Elden ayaktan düşene
kadar çalıştı çabaladı. Artık çalışamayacak
hale geldiğinde ise Darülaceze ona
kapılarını açtı.
Mehmet Amcanın hafızası artık pek o
kadar güçlü değil. Çok çabuk unutuyor
her şeyi. Dolabını bile karıştırıyor çoğu
zaman. Bahçeden odasına gelirken
bile yolu şaşırdığı oluyor. Ama olsun;
özellikle bahar geldiğinde Darülaceze’nin
bahçesini görmelisiniz. İstanbul’da bahar
ilk önce Darülaceze’ye gelir derler. Bahar
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kokuları içinde ziyaretçi gençlerle sohbetin
değmeyin keyfine.

İnsanlar hep bir ağızdan “İyi ki doğdun
Mehmet Amca” diyorlardı.

Mehmet Amca böyle günlerde en çok;
Karabük’teki evinden Fenerbahçe’ye
mektup yazan 10 yaşındaki Küçük
Mehmet’in hikayesini anlatıyor
gençlere. Sonra Lefterleri, Can Bartuları,
Cemilleri anlatıyor. Yirmili yaşlarında
Kadıköy’e gelip izlediği maçları anlatıyor.
Fenerbahçeli hatıraları hiç unutmuyor.

En ortada duran sarışın güzel hanım
pırıl pırıl gülümseyen yüzüyle;

Laf arasında dedim ki bir gün;
“Mehmet Abi hiç kaçak girdin mi
Fenerin maçına?”
Ben nereden bileyim bu lafıma bu
kadar kızacağını;
“Hiç olur mu yav! Vallahi billahi hiç
girmedim. Yakışır mı bize?” dedi.
Geçtiğimiz 26 Nisan günü Mehmet
Amca Darülaceze kafeteryasında
havuzun kenarında, sıcak bahar güneşine
yüzünü dönmüş, etrafına dalgın dalgın
bakınıyordu ki zayıf uzun boylu adam
gülümseyerek ona doğru yürüdü. Hani
çocuk dese çocuk değil. Çünkü saçları
seyrelmiş, sakallarına tek tük aklar düşmüş
bu adamı çok seviyordu. Galatasaraylı
falandı ama has adamdı. Adı neydi Engin
mi, Ergin mi, Ersoy mu? Öyle bir şeydi.
Kurumun Danışmanıydı galiba; Basın
Danışmanı diyorlardı.
Yaklaştı sarıldı. “Mehmet Abi, bu gün
senin doğum gününmüş. Nice mutlu
yıllara.” dedi Basın Danışmanı.
Mehmet Amca; “Yok değil. Benim
doğum günüm 26 Nisan’da” dedi.
Danışman, Mehmet Amcayı
tekrar kucakladı; “E tamam işte, 26
Nisan bu gün.” dedi ve ekledi “Gel
bak ziyaretçilerin var. Seni nereye
götüreceğim!”
Darülikram’a kadar Danışman ile kol
kola yürüdüler. Kafeteryanın şeffaf cam
kapısının önüne geldiklerinde içeride bir
sürü insan vardı. Hiç birinin yüzlerini tam
olarak seçemiyordu ama çok net gördüğü
tek bir şey vardı; ellerinde sarı-lacivert
bir şeyler tutuyorlardı. Bayraklar, atkılar...
Bir şeyler tutuyorlardı işte, ne olduklarını
seçemiyordu ama sarı-laciverttiler.
Danışman’ın koluna daha sıkı asıldı,
yine dizleri titredi. Sonra sesi titredi.

“Mehmet Amca, biz Fenerbahçe
Kulübünden geliyoruz. Ben Yönetim
Kurulu Üyesi Nazlı Ercan. Sen 60 yıl önce
bize bir mektup yazmışsın.” dediğinde
Mehmet Amca 60 yıl önce Karabük’teki
fakirhanenin kapısında sımsıkı tuttuğu göz
yaşlarını serbest bıraktı.
Nasıl olduysa Mehmet Amcanın
hikayesi Fenerbahçe Kulübüne ulaşmıştı.
Onlar da hemen harekete geçmiş, hem
de doğum gününde Mehmet Amcanın 60
yıl önce istediği formayı, futbolcusundan
yöneticisine kadar herkese imzalatarak
getirmişlerdi.
O günden neredeyse bir ay sonra
Danışman, Mehmet Amcaya bir sürpriz
daha yaptı. Fenerbahçe’nin davetlisi olarak
ligin son maçına Kadıköy’e götürdü onu.
O pırıl pırıl gülümseyen sarışın
hanım, stadyumun kapısında karşıladı
onları. Aman Allahım! Kameramanlar,
fotoğrafçılar, mikrofonlar... Herkes ona bir
şeyler soruyordu.
60 yıl önce postacıyı kapıda
gördüğünde olduğu gibi kulakları
uğulduyor hiç bir şey duymuyordu.
Üzerinde sarı-lacivert çubuklu vardı.
Danışman’ın elini sımsıkı tuttu, çünkü
bacakları titiriyordu yine. Ama içinden hiç
ağlamak gelmedi. O tribüne girdiğinde tüm
taraftarlar ayağa kalkarak onu alkışlamaya
başladığında ise Lefter ile Can Bartu ile
sahaya çıkmış gibi hayal etti kendini.
Taraftar hep bir ağızdan bağırıyordu:
“Sarı lacivert rengimiz,
Fenerbahçe her şeyimiz,
Hiçbir şeye değişmeyiz,
Çünkü FENERBAHÇELİYİZ”
Mehmet Amca uzun zamandır
Alzheimer hastası ve hayatına dair pek çok
şeyi hatırlamıyor. Yetmiş yıllık hayatından
ona kalan tek şey belki de Fenerbahçe.
Bu gün fenerbahçe onun her şeyi
Çünkü o Fenerbahçeli.
Yazan: Ersoy ERYAN
DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI
Basın Danışmanı
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Tarihi
Darülaceze Simitçisi

Tarihi Fırınımızda üretilen
sıcak simit ve poğaçalar sabahın
erken saatlerinden itibaren sizler
için hazır.
Eğer yolunuz Darülaceze’nin
önünden geçiyorsa kırmızı simit
arabasını mutlaka görürsünüz.
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Simit arabasının başında bir satıcı da “üstü kalsın” diyerek bağışta
olmadığını da göreceksiniz mut- da bulunabilirsiniz.
laka. Yok, yok... Boşuna aramayın.
Belki üzerinizde para yoktur.
Satıcı, görevli falan yok. Satıcı da
Evden
aceleyle çıkarken üzerinize
müşteri de sizsiniz.
para almayı unutmuşsunuzdur,
Orada göreceğiniz kumbaraya insanlık hali! Simit de poğaça da
1TL atarak ödemeyi yaparsınız ya ikramımızdır, afiyet olsun.
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HEPİMİZİN EVİ
Sunucu Ezgi Tüzün’ün organize ettiği
‘’Hepimizin Evi Darülaceze’de Buluşuyoruz’’ etkinliğine bloggerlar katıldı.
Sabah kahvaltı ile başlayan etkinliğe,
sosyal medyanın önde gelen isimlerinden
Çiğdem Batur, Burçin Abdullah, Tuğba
Melis Türk,Pınar Yaranır, Birol Bali, Onur
Mete, Duygu Genç, Beril Bayındır, Deniz
Ağaoğlu, Cem Özkök, Aylin Gümüş, Sibel
Demirci, Elmas Çokcan, Tülin Albayrak,
Yiğit Macit, İpek Alakuş, Nilay Yalçınkaya,
Cemal Günbeş, Özge Erberk, Özgür Mete,
Niran Hürel, Tuğçe Yulaç katıldı.
Darülaceze ve Sosyal Hizmet şehri Projesi ile ilgili izlenen videoların ardından,
tüm bloggerlar duygu ve düşüncelerini dile
getirdi. Başkanımız Hamza Cebeci de tüm
katılımcılara teşekkür etti.
Toplantı sonrası sakinlerimizle bir araya gelen misafirlerimiz duygu dolu anlar
yaşadı ve paylaşımlarda bulundu. Bitkisel
kozmetik markası Yves Rocher da sakinlerimize hediye takdim etti.
Emeği geçen herkese şükranlarımızla,

AKER
ANNELERİ
UNUTMADI
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Aker Mağazacılık Reklam ve İletişim
Müdürü Gözde Akın ve Reklam Departmanı çalışanları Irmak Özhan, Gülşen
Atkoşturanlar, İnsan Kaynakları Müdürü
Hande Bilaloğlu ve İnsan Kaynakları Departmanı çalışanları Gülhan Aras ve Merve
Erol kurumumuza ziyarette bulundu.
Anneler Günü sebebiyle gerçekleştiri-

len ziyarette misafirlerimiz, sakinlerimize
eşarp ve fular hediye etti.
Misafirlerimiz Rehabilitasyon Merkezimizde sakinlerimizin yapmış olduğu el
emeği göz nuru ürünleri inceledi.
Program günün anısına çekilen fotoğraflarla son buldu.
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Misafirin

Seyir
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Defteri
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Ziyaretler
GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

HÜRRİYET BEKİR İLKOKULU

LİMAN GENÇLİK MERKEZİ

BAKIRKÖY ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

MAVİ UMUT ORTAOKULYU

NEF İLKOKULU

ACARKENT ROTARY KULÜBÜ

AKŞEMSETTİN ORTAOKULU

FLORYA UĞUR KOLEJİ

NİŞANTAŞI NURİ AKIN LİSESİ

ORHANGAZİ İLKOKULU

ÖZEL FLORYA ANADOLU LİSESİ

ÖZEL FLORYA LİSESİ

TARHAN KOLEJİ

TOKİ TAŞOLUK İLKOKULU

TOMMY LİFE

BAKIRKÖY MESLEK LİSESİ

ÇOCUKLAR İLE EBRU ÇALIŞMASI

İBB ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜÇÜKÇEKMECE KUYUMCULUK
MESLEK LİSESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

16

HAZİRAN 2019

