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Başkan Topbaş’tan 
anlamlı ziyaret
Ülkemizin en eski ve köklü sosyal hizmet kurumlarından biri olan 
Darülaceze’nin ayda bir düzenlediği “Darülaceze’de misafir ediyoruz” konulu 
geniş katılımlı ziyaretçi programının konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Kadir Topbaş oldu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman: 
Abdülhamid Han’a vefa borcumuz var
“Doğumunun 174. yılında Sultan 
İkinci Abdülhamid ve Dönemi 
Uluslararası Sempozyumu”nun 
Dolmabahçe Sarayı Hazine-i Hassa 
binasındaki açılış programına 
Başkanımız Hamza Cebeci’nin 
yanı sıra, TBMM Başkanı İsmail 

Kahraman, TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın, TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
Bilim ve Değerlendirme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, 
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı 
Yasin Yıldız da katıldı. 

Sanatçılarımız Züleyha, İsmail Özkan ve Sunucu Bekir Köse 
Başkanımız Hamza Cebeci ile biraraya geldiler

Kiptaş Genel 
Müdürü 
İsmet Yıldırım 
kurumumuza 
ziyaret 
gerçekleştirdi

Darülaceze sakinleri 
çocuklarla buluştu

İstanbul Üniversitesi 
Spor Müdürlüğü 
tarafından Avcılar 
yerleşkesinde 
sakinlerimizle 
çocukların bir araya 
getirildiği etkinlik 
düzenlendi. 

KİPTAŞ Genel Müdürü 
İsmet Yıldırım, 
Başkanımız Hamza 
Cebeci’nin daveti 
üzerine kurumumuza 
ziyarette bulundu.

Lilly Gönüllülük 
Günü’nde 
sakinlerimizle 
biraraya geldi

Kuveytli Alim 
Bilim Adamı 
Dr. Almutawa: 
Türkiye son 
on beş yılında 
örnek alınan bir 
ülke oldu

Ak Parti 
Küçükçekmece 
Gençlik Kolları’ndan 
sakinlerimize 
ziyaret

İBB Beyaz Masa 
çalışanları 
sakinlerimize gül 
dağıttı
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Ülkemizin en eski ve köklü 
sosyal hizmet kurumlarından 
biri olan Darülaceze’nin ayda 
bir düzenlediği “Darülaceze’de 
misafir ediyoruz” konulu 
geniş katılımlı ziyaretçi 
programının bu seferki konuğu 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Kadir Topbaş oldu.
Darülaceze Başkanımız 
Hamza Cebeci tarafından 
kapıda karşılanan Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Topbaş, 
program öncesinde Darülaceze 
bahçesinde bulunan sakinlerle 
sohbet etti.
Darülaceze Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen programa 
İdare Meclisi Üyelerimizden; 
Hasan Şahin, Namık Ayhan, 
Derya Yanık, Fuat Kulaçoğlu, 
Abdülhamid Kayıhan 
Osmanoğlu, Şerif Esendemir ile 
gönüllülerimiz ve personelimiz 
aileleriyle birlikte katıldı.

Programda konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Topbaş, 
Darülaceze’ye her geldiğinde 
heyecan duyduğunu belirterek, 
“Burası bir hizmet kapısı. 
Gönül insanlarının bulunduğu 
bir yer” dedi. Darülaceze’nin 
kapısından girer girmez 

farklı bir aleme girmiş gibi 
hissettiğini dile getiren 
Başkanımız Topbaş, “İnsanların 
buraya gelip ziyaret etmesi, 
buradaki hizmet kalitesinin 
yanı sıra burada yaşayanlarla 
hasbihal etmesinin onlara farklı 
bir kapı açtığı inancındayım” 
ifadelerini kullandı.

“İnsanların en hayırlısı, 
insanlara faydalı olanıdır” 
hadis-i şerifini hatırlatan 
Başkanımız Topbaş 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Burada da hizmet verilirken 
bunu görüyoruz. İnsanların 
bazısı sadece kendine 
bahşedilen hayatı kendi 
çerçevesinde yaşarken bazı 
insanlar da kendi hayat 
çerçevelerinin dışına çıkıp 
başkalarını yaşatmak için 
kendilerinden bir şeyler 
verir, feragat ederler. Bu 
insanlar vatanı için, bayrağı 
için bir şeyler yapıyorsa işte 
o başka insandır. İşte o insan 
yaradılışına uygun yaşayan 
insandır.”
Darülaceze çalışanlarının 
da dünyanın en güzel işini 
yaptığını ve değerlerinin 
maddiyatla ölçülemeyeceğini 
dile getiren Başkanımız 

Başkan Topbaş’tan anlamlı ziyaret
Ülkemizin en eski ve köklü sosyal hizmet kurumlarından biri olan Darülaceze’nin ayda bir 
düzenlediği “Darülaceze’de misafir ediyoruz” konulu geniş katılımlı ziyaretçi programının 
konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş oldu.
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Topbaş, “Yaptığınız işe 
duygularınızı, şefkatinizi 
yansıtıyorsanız bunun anlamı 
çok başka bir şey. Yaptığınız işe 
sıradan bir iş gibi bakıyorsanız 

da o iş sadece aldığınız ücretin 
bir karşılığıdır” dedi.
Darülaceze Başkanımız Hamza 
Cebeci’de yaptığı konuşmada, 
on beş aydır sürdürdüğü 

görevi sırasında her türlü 
talebimizi geri çevirmeyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Kadir Topbaş’a 
teşekkür ederek, “Buradaki 

her türlü yenileme ve 
düzenlemede en büyük destek 
Sayın Başkan Topbaş’tan 
gelmiştir. Daha yapılacak çok 
düzenlemelerimiz var. İnşallah 
onları tamamladıktan sonra 
Sayın Cumhurbaşkanımızı da 
davet edeceğiz. Başkanımız 
Sayın Topbaş bu konulara 
yabancı değil zaten. Şu anda 
Kayışdağı’nda bin kişiye 
bakıyor. Bu milleti, bu devleti, 
bu iktidarı ayakta tutan 
kimselerin görmediği şu 
duvarlar içerisindeki insanların 
duasıdır. Allah yardım ediyor. 
Yoğun mesaisi arasında bize 
zaman ayıran, bizi kırmayıp 
gelen İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Kadir Topbaş’a çok teşekkür 
ediyorum.”ifadesini kullandı.
Konuşmaların sonunda 
Darülaceze Başkanımız Hamza 
Cebeci, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Topbaş’a hediyeler 
takdim etti. Sayın Topbaş da  
Sayın Cebeci’ye lale motifli 
gümüş bir plaket hediye etti.
Darülaceze çalışanlarıyla 
ayrı ayrı fotoğraf çektiren 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Topbaş daha 
sonra da Darülaceze içerisinde 
yapılan yenileme çalışmalarını 
yakından inceledi. Başkanımız 
Topbaş ayrıca Darülaceze 
misafirlerini de ziyaret ederek 
bir süre sohbet ederek hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
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“Doğumunun 174. yılında 
Sultan İkinci Abdülhamid 
ve Dönemi Uluslararası 
Sempozyumu” TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman’ın 
Dolmabahçe Sarayı Hazine-i 
Hassa binasındaki açılış 
konuşmasıyla başladı.
Sempozyumun açılış 
programına Başkanımız 
Hamza Cebeci’nin yanı sıra, 
TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın, TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
Bilim ve Değerlendirme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber 
Ortaylı, TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Yasin Yıldız da 
katıldı. TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman buradaki 
konuşmasında, “174. 
doğum günün münasebeti 
ile Sultan 2. Abdülhamid 
Han’a dair bu sempozyumu 
gerçekleştiriyoruz.” dedi. 
Devamında; “Sempozyumun 
başkanlığımızca tertip 

ve himaye edilmesi, 
tarihimiz açısından 
unutulmayacak bir yeri 
olan böylesi bir hükümdara 
vefa borcumuzun yerine 
getirilmesi dışında özel 
bir manası daha vardır. 
Sultan 2. Abdülhamid tahta 
çıktıktan sonra anayasal 
parlamenter sisteme geçişle 
ilgili çalışmaları Dolmabahçe 
Sarayı’nda başlatmış, 
ardından 1. Meşrutiyet 3 
Aralık 1876’da ilan edilmiş 
ve Meclisi Mebusan ilk 
toplantısını 19 Mart 1877’de 
bu sarayda gerçekleştirmiştir. 
Milli iradenin tecelligâhı 
olan TBMM’nin Sultan 2. 
Abdülhamid’i anması ve bu 
anma etkinliğini Dolmabahçe 
Sarayı’nda yapması işte böyle 
özel bir anlamı da ifade 
etmektedir” diye konuştu.

Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı  
öğrencileri kabulünde büyüklerimizin 
tecrübelerinin bizler için yol gösterici 
olduğunu söyledi. Gençlerin ve de 
öğrencilerin Darülaceze’ye daha sık 
gelmeleri ve sakinler ile yakından 
ilgilenmelerini tavsiye etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman: 
Abdülhamid Han’a vefa borcumuz var

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Organizasyon Topluluğu 
Sosyal Sorumluluk Birimi Öğrencileri kurumumuzu ziyaret etti



 5
Güncel Darülaceze İyilik Postası

Yıl: 2    Sayı: 11    www.darulaceze.istanbul
Kasım 2016

Ziyaretlerinden dolayı 
misafirlerine tek tek teşekkür 
eden Başkanımız Cebeci, 
sanatçı duyarlılığının 
buradaki insanlara moral ve 
motivasyon sağladığını söyledi. 
Darülaceze sakinlerine verilen 
hizmetlerinin zorluğuna da 
değinen Başkanımız Cebeci, 
“Hizmet verdiğimiz yaklaşık 
550 sakinden 200 civarı 
yatağa bağımlı. Bunlara 
personelimiz eksiksiz hizmet 
vermekte. Bu hizmetlerin 
yanında sakinlerimiz, yaşama 

tutunmaları için dışardan 
gelip, hal ve hatırlarının 
sorulmasını beklemektedirler. 
Gönüllülerimizin gelip onlarla 
bu konuda ilgilenmeleri bizim 
işimizi de kolaylaştırmaktadır. 
Bütün gönüllülerimize 
hassasiyetleri için 
müteşekkiriz.” dedi.
Darülaceze’ye ilk defa geldiğini 
söyleyen TRT T.S.M Sanatçısı 
İsmail Özkan, Darülaceze’nin 
hizmetlerine şahit olduktan 
sonra, burası için yapılacak 
bütün çalışmaların içinde 

olmak istediğini söyledi. 
“Darülaceze gönüllüsü olmak 
bir iftihar vesilesidir” diyerek 
duygularını ifade etti.
Türk Halk Müziği Sanatçımız 
Züleyha da Darülaceze’ye 
fırsat buldukça geldiğini ifade 
ederek, “Burası benim manevi 
durağım, evim.”dedi.
Sunucu Bekir Köse’de 
Başkanımız Hamza Cebeci’nin 
çalışamlarını yakıntan takip 
ettiklerini ve yapılan bu güzel 
hizmet dolayısıyla kendisine ve 
ekibine çok teşekkür etti.

Sanatçılarımız Züleyha, İsmail Özkan 
ve Sunucu Bekir Köse Başkanımız 
Hamza Cebeci ile biraraya geldiler
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Darülaceze İyilik Postası
Gazetesi

Darülaceze Başkanlığı Adına 
Sahibi Başkan 

Hamza CEBECİ
Yüksek Mimar

Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet MALATYALI

Yazı İşleri Sorumlusu
Nevzat ÖZKAYA

Kurumsal İletişim
Burak AFŞAR

Arşiv fotoğraf
Ali BAKÇA

Adres
Darülaceze Cad. No. 51 Okmeydanı-Şişli /İSTANBUL

Tel: 0212 210 1895 Fax: 0212 210 1896
gazete@darülaceze.gov.tr / www.darülaceze.gov.tr

Genel Süreli Yayın

Yayın Danışmanları
İlhan UĞUR

Emrullah BÜYÜKASLAN
Selda TAŞ

Hukuk Danışmanı
Hasan ŞAHİN

Tasarım
Darülaceze Başkanlığı

Basın Ofisi
Baskı

Akademi Ajans Matbaa

Beşiktaş Belediye Başkan Danışmanı Rakel Kezeraşvili Levi ile 
Nurhan Palakoğlu misafirimizdi

Başkanımız Hamza Cebeci ile Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı’yla 
yapılan çalışmaları inceleyen Kezeraşvili ve Palakoğlu, daha sonra 
sakinlerimizi ziyaret etti.

Avcılar’da, 1 Ekim Dünya Yaşlılar 
Günü kapsamında, İstanbul 
Üniversitesi Spor Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen etkinliğe, 
Darülaceze sakinleri ile İstanbul 
Üniversitesi Avcılar çocuk 
kreşinden 40’a yakın çocuk, 
aileleriyle birlikte katıldı. 

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü 
kapsamında düzenlenen etkinliğe 
katılan ve 36 yıldır Darülaceze’de 
kaldığını ifade eden sakinimiz, 
“Düzenlenen etkinlik sayesinde 
temiz bir hava aldık. Bu etkinlik 
sayesinde sıkıntımız biraz gitti. 
Allah razı olsun bize çok iyi 

bakıyorlar. Her yere götürüyorlar” 
dedi.
Düzenlenen etkinliğe 
katıldığından dolayı çok mutlu 
olduğunu belirten Özgün Gülen, 
“Çok hoşumuza gitti. Buralar 
çok güzel. Önceden Avcılar’a 
gelirdim ama göl kenarına hiç 
gelmemiştim. Ama bugün geldik 
çok hoşumuza gitti. Herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.
4 yıldır Darülaceze’de kaldığını 
ifade eden Gülen, “Düzenlenen 
bu etkinlikler bizi çok rahatlatıyor. 
Her yere gidiyoruz. Bugün hava 
da çok güzel. Geldiğimiz yerde 
çok güzel. Ömrümüz var ise 
gezeceğiz. Kurumumuz da çok 
güzel. Bizlerle ilgileniyorlar. Her 
yere götürüyorlar. Umre’ye kadar 
götürdüler” şeklinde konuştu.
Darülaceze’den gelen sakinlere 
yemek ikramı ve hediye takdimi 
de yapıldı. 
Program daha sonra hatıra 
fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Darülaceze sakinleri çocuklarla buluştu
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KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet 
Yıldırım, Başkanımız Hamza Cebe-
ci’nin daveti üzerine kurumumuza 
ziyarette bulundu.
Başkanımız Hamza Cebeci, Kiptaş 
Genel Müdürü Yıldırım’a kurum 
hakkında ve yapılan tadilatlarla 
ilgili bilgi verdi. Kurumu gezen 
Yıldırım, yapılan çalışmalarla ilgili 
tavsiyelerde bulunarak, çalışma-
ların çok başarılı olduğunu, ec-
dat yadigarı eserlerin tekrar gün 
yüzüne çıkaran bir çalışma old-
uğunu söyledi.
Rehabilitasyon biriminde sakinler-
imizle tek tek sohbet eden Yıldırım, 
çok duygulandığını dile getirdi. 
Başkanımız Hamza Cebeci’yi ve 
ekibini tebrik etti.
Kiptaş Genel Müdürü İsmet 
Yıldırım’ın kurumumuzu ziyaretine 
İdare Meclisi Üyemizden Tayyip 
Yaşar ile Derya Yanık da refakat 
etti.

Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım 
kurumumuza ziyaret gerçekleştirdi
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Kuveytli Alim ve Bilim Adamı 
Dr. Jasem Almutawa ülkemiz 
kurumlarını yakından tanımak, 
çalışmalarıyla ilgili bilgi almak, 
fikir alışverişinde bulunmak 
maksadıyla Arap Türk İşadamları 
Derneği Başkan Yardımcısı 
Chassan Khraim ile birlikte 
kurumuza ziyarette bulundu.
Başkanımız Hamza Cebeci 
misafirlerimizi makamında 
kabul ederek ikramda bulundu. 
Başkanımız Cebeci misafirlerimize 
kurumu gezdirerek yapılan 
çalışmalar ve projeler hakkında 
bilgi aktardı. Sakinlerimizi 
dairelerinde ziyaret ederek 
yakından ilgilenen ve onlarla 
sohbet eden  Dr. Almutawa, 
Darülaceze’nin kendilerini 
büyülediğini söyledi.
İstanbul’a geldikten sonra 

MÜSİAD, TÜSİAD, İTO, Kızılay, İHH, 
Deniz Feneri gibi sosyal ve yardım 
kurumlarını ziyaret ettiklerini, 
Darülaceze’yi de bu bağlamda 
görmekten, tanımaktan mutlu 
olduklarını ifade eden Dr. Jasem 
Almutawa, “Türkiye son on beş 
yılında örnek alınan bir ülke oldu. 
Bunun Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan döneminde 
olduğunu Arap ülkeleri bilmekte 
ve takip etmektedir. Zaten sosyal 
ve yardım kuruluşların bulunduğu 
nokta da bu örnekliliğin en 
güzel göstergesidir.” dedi. 
Başkanımız Hamza Cebeci de 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
himayelerinde mazlum ve 
kimsesiz insanlarımıza hizmet 
etmekten mutlu olduklarını 
söyledi.

Kuveytli Alim  Bilim Adamı 
Dr. Almutawa: Türkiye son on beş 
yılında örnek alınan bir ülke oldu
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İstanbul’da bulunan 
Darülaceze Kurumunu 
ziyaret ettim. Aciz kalan 
yaşlılarla ilgileniyor. 
Başarısı ve yaratıcılığıyla 
mükemmel olan bu devlet 
kurumu 1895 yılında 
Sultan (II.)  Abdülhamid 
tarafından kurulmuş olup, 
bu zamana kadar yaşlılarla 
ilgilenmekteki üstün 
özelliklerini hala devam 
etmektedir.
Kurum başkanı olan 
Hamza Bey’le tanıştım. 
Yardımsever ve hayır işlerini 
seven bir insan. Kendisi 
bizzat Cumhurbaşkanı 

tarafından seçilmiş ve tayin 
edilmiş. Sultan Abdülhamit 
döneminden beri bu politika 
böyleymiş.
Daha sonra birlikte kurumu 
ve binalarını dolaştık. Bina 
önlerindeki yaşlıların Hamza 
Bey’e ilgilerini gözlemledim. 
Hamza Bey’i gören yaşlılar 
yüzlerindeki tebessümle 
Hamza Bey’i karşılıyor, onu 
ve bizi masalarına davet 
ediyorlardı. Ona büyük 
sevgi ve saygı gösteriyorlar, 
kendisini de aynı şekilde 
karşılık veriyordu. Kurumda 
gözlemlediğim özellikler 
arasında mekana temizliğe 

ve sağlık 
bakımına 
verilen 
önemdi. 
Kurumda 
yaklaşık 
500 yaşlı 

var. Onlara idari, sağlık, 
psikolojik, spor ve 
sosyal alanlarda yaklaşık 
450 personel hizmet 
vermektedir. Kuruluşundan 
bu güne de yaklaşık 100 bin 
yaşlıya hizmet vermiştir. 
Kurumu dolaştığımız esnada 
kurban kesimhanesini 
gördüm. Kesimhanenin 
varlığı beni şaşırttı. Sebebini 
sordum. Bana, ‘’Biz bu 
merkezde yaşayanlar ile 
başka yakın merkezlerde 
yaşayan için günde 100 
kurban kesme kapasitesi 
olan bir tesise sahibiz.’’ 
dediler. Kurumda ayrıca 
camii, bahçeler, kahvehane, 
ekmek fırını, ve müze 
bulunmaktadır. Kurum, 
yaşlıların yaşadığı ve 
dışarıya çıkma ihtiyacı 
duymadıkları küçük bir 
şehir niteliğindedir. Yine 
dolaştığımız esnada 
kurum içerisinde kilise ve 
havra olması dikkatimi 
çekti. Bunun sebebini 
sorduğumda, ‘’Bunlar 
Sultan Abdülhamit 
döneminden kalmadır. O 
zamanlarda İstanbul’un 
%40’ı gayrimüslimlerden 
oluşuyordu. Bu sebeple 
kurumda kilise ve havra 
inşa edilmiş. Biz de 
bizden önceki yönetimler 
gibi bunları muhafaza 
ettik, ancak şuan hiçbir 
gayrimüslim yaşlımız bu 
ibadethaneleri kullanmıyor.’’ 
dediler. Daha sonra 
müzeyi ziyaret ettik. Pek 
çok asılı fotoğraf gördüm. 
Fotoğrafları sorduğumda, 
‘’Bunlar kurumun kurulduğu 
günden bu yana kurumda 
yaşayıp, vefat eden bazı 
yaşlıların fotoğraflarıdır. 
Biz onların hatıralarını 
ölümsüzleştiriyoruz.’’ 

dediler.
Biz yürürken tekerlikli 
sandalye üzerinde Ayşe 
adında bir hanımefendi  
yanımıza geldi ve bize 
‘’Hoş geldiniz’’ dedikten 
sonra gülümseyerek, 
‘’Bana hayırlı olsun diyin’’ 
dedi. Biz de hayırlı olsun 
dedik ve nedenini sorduk. 
Bize, bugün kurumda 35. 
yılını tamamladığını ve çok 
mutlu ve huzurlu oldugunu 
söyledi. Ben tercüman 
yardımıyla onunla sohbet 
etmeye başladım. Biraz 
sohbet ettikten sonra 
Hamza Bey bizi makamında 
ağırladı ve bize yeni 
yapacakları Sosyal Hizmet 
Şehri projelerini gösterdi. 
Bu projenin iki yıl içerisinde 
aciz kalan yaşlıların daha 
iyi şartlarda yaşamalarını 
sağlamak için planladıkları 
bir proje olduğunu 
belirttiler. İçerisinde yolları, 
evleri, ve mağazaları olan 
bu şehirle ilgili pek çok 
özelliği anlattılar. Sinevizyon 
eşliğinde sunulan proje de 
beni etkileyen en dikkat 
çekici özellik su birikintileri 
ve fıskiyeler oldu. Bunları 
öyle bir şekilde kullanacaklar 
ki, su birikintilerinde 
yaşlılar sandalla gezi 
yaparken, fıskiyelerin 
çıkardıkları seslerde 
onların iyileşmelerine 
katkı sağlayacak nitelikte 
olacakmış. Bu bilgi beni çok 
şaşırttı. Psikolojik ve tıbbi 
açıdan bu seslerin hasta 
yaşlılara iyi geleceği uzman 
araştırmacılar tarafından da 
kanıtlanmış bir olguymuş.
Verilen bu geniş bilgilerle 
beraber bizi karşıladıkları 
ilgiyle yolculadılar ve tekrar 
davet ettiler.

Hamza Bey ve Yaşlılar 
Dr. Almutawa, Kurumumuzun da içinde olduğu Türkiye ziyareti sonrası kaleme 
aldığı yazıda ülkemizden ve kurumlarımızdan övgü ile bahsediyor. İşte o yazısı…
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Lilly İlaç çalışanları, dünya 
genelinde yürütülen en büyük 
ve bir günlük gönüllülük 
programlarından biri olan ‘Lilly 
Gönüllülük Günü’ kapsamında 
Kurumumuzda sakinlerimiz ile 
biraraya geldi.
Misafirlerimize Başkanımız 
Hamza Cebeci, Darülaceze’nin 
hizmetleri konusunda bilgi 
aktardı.
Lilly gönüllüleri, 
Darülaceze’nin tarihi fırını 
Darülikram’ın dekorasyonuna 
katkıda bulunarak yeniden 
hizmete açılmasına destek 
oldu. 
Lilly çalışanları, progrm 
kapsamında rehabilitasyon 
atölyelerinde sakinlerimiz ile 
birlikte vakit geçirdiler.
Sakinlerimizle tavla turnuvası 
yaptılar.

Lilly Gönüllülük Günü’ kapsamında 
Kurumumuzda sakinlerimiz ile buluştu
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Beyaz 
Masa çalışanları 
kurumumuza ziyaret 
gerçekleşrirerek 
sakinlerimize gül 
dağıttı. 
Misafirlerimizi 
makamında kabul 
eden Başkanımız 
Hamza Cebeci, 
ziyaretlerinden 

duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, 
burada verilen 
hizmetler konusunda 
bilgilendirme yaptı. 
Sakinlerimizin tek tek 
ellerini öpen İBB Beyaz 
Masa çalışanları, bu 
güzel mekânda manevi 
olarak yenilendiklerini 
söylediler.

Ak Pari 
Küçükçekmece 
Gençlik Kolları 
kurumumuza 
ziyaret 
gerçekleştirdi.  
Başkanımız 
Hamza Cebeci, 
İdare Meclisi 
Üyemizden 
Namık Ayhan’la 
birlikte 
misafirlerimizle 

yakından 
ilgilenerek, 
ziyaretlerinin 
önemine dair 
deneyimlerini 
paylaştılar.
Genç Ak Partililer 
sakinlerimizin 
ellerini öperek 
onlara çiçek 
takdim edip, 
hatıra fotoğrafı 
çektirdiler.

İBB Beyaz Masa çalışanları sakinlerimizleydi

Ak Parti Küçükçekmece Gençlik Kolları’ndan 
sakinlerimize ziyaret
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Reis Gıda 
Darülaceze’deki büyüklerimizleydi

Başkanımız Hamza Cebeci’nin 
ev sahipliğinde, Reis Gıda’nın 
katkılarıyla düzenlenen Aşure 
Günü organizasyonuna; 
Başkanımız Hamza Cebeci, 
İdare Meclisi Üyelerimizden 
Abdülhamid Kayıhan 
Osmanoğlu, Hasan Şahin, 
Şerif Esendemir, Reis Gıda 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Reis, Reis Gıda 
Yönetim Kurulu Üyesi Işılay 
Reis Yorgun, Darülacaze’de 
yaşayan büyüklerimiz, TV 
program sunucusu Bekir Köse 
ve sanatçılarımız Züleyha ile 
İsmail Köse’nin aralarında 
bulunduğu, iş, basın ve sanat 

dünyasından çok sayıda 
katılım  oldu.  
Reis Gıda geleneksel olarak 
bu yıl dördüncüsünü 
düzenlediği etkinlik Bekir 
Köse’nin okumuş olduğu 
Kur’an-ı Kerim Tilaveti 
ile başladı. Ardından, 
büyüklerimiz o günlere dair 
hatıralarını anlattı. Etkinliğin 
sonunda, Aşure ikramı yapıldı.
Açılış konuşmasını yapan 
Başkanımız Hamza Cebeci, 
şunları söyledi: 
“Ne zaman ki bir toplumda, 
gençler yaşlılarına, yaşlılar 
gençlerine sahip çıkmışsa, 
komşuluk ilişkileri gelişmişse, 

toplumda huzur, ilerleme, 
kalkınma ve bereket 
olmuştur. Aşure gününün 
düzenlenmesine katkı 
sağlayan Mehmet Reis 
beyefendinin şahsında Reis 
Gıda’ya, tüm çalışanlarına 
ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.
Darülaceze’nin çok büyük 
bir aile olduğunu kaydeden 
Reis Gıda Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Reis de, 
bu geniş ailede, dostluğun, 
dayanışmanın ve kardeşliğin 
en güzel örneğinin 
yaşanmakta olduğunu anlattı. 
Mehmet Reis konuşmasına 

şöyle devam etti: “Bugün 
burada, büyük ailemiz ile 
yeniden birlikteyiz. Siz 
büyüklerimiz ile birlikte 
olmaktan son derece 
mutluyuz. Bu ülkede doğduk, 
bu ülkede yaşıyoruz ve 
ülkemize hepimizin borcu 
var. Bizler aslında, hayata 
geçirmekte olduğumuz 
projelerimizle, ülkemize olan 
borcumuzu ödemenin yolunu 
çizmiş oluyoruz. Ülkemizde 
huzur ve güvenin, dostluğun 
ve kardeşliğin olduğu 
dönemlerin içinde, nice Aşure 
aylarını, Mübarek Muharrem 
ayını kutlamayı Allah bizlere 
nasip eylesin” dedi.

Darülaceze’deki büyüklerimiz, geçmişteki geleneksel Aşure 
günlerini ve komşulukları anlatarak, bizleri o yıllara götürdü.
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Tabletleri sakinlerimizin kullanımı 
için hediye edien Koç Vakfı 
yöneticilerine teşekkür eden 
Başkanımız Hamza Cebeci, bir çok 
insanın sahip olamadığı imkanları 

sakinlerimiz için oluşturduklarını 
söyledi. Sakinlerimizin hayatlarını 
kolaylaştıracak ve mutluluklarını 
arttıracak  uygulamaların devam 
edeceği müjdesini verdi.

Koç Vakfı tarafından kurumumuz sakinlerinin kullanımı için gönderilen 
tabletler törenle sakinlerimize teslim edildi.

Sakinlerimiz tabletlendi
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