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Sayın Bilal Erdoğan 
İdare Meclisi Üyemiz oldu

Ekonomist, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan 
Darülacezemizin İdare Meclisi Üyesi oldu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte tüm 
İdare Meclisi Üyelerimiz Bilal Erdoğan’ın aralarına katılmış olmalarından 
dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. 

Personelimiz, 
Başkanımız Hamza 
Cebeci ile birlikte 
Abant gezisindeydi
Başkanımız Hamza Cebeci ile birlikte 
gerçekleşen personelimize yönelik 
çevre ve kültür gezileri devam ediyor.

Milletvekilimiz 
Av. Cahit Özkan 
ziyaretçimizdi

Ak Parti Denizli 
Milletvekilimiz Av. 
Cahit Özkan Başkanımız 
Hamza Cebeci’yi 
makamında ziyaret etti. 

Dünya Yaşlılar 
Günü’nü Ortak İdealler 
Derneği’nin de katkılarıyla 
Darülaceze’de kutladık

Yaşlılar Gününde Darülaceze 
ve Ortak İdealler El Ele” 
diyerek düzenlenen etkinlikte 
Darülaceze sakinlerimiz 
keçeden gözlük kabı  ve 
doğal taşlarla bileklik yapma 
atölyelerinde vakit geçirdiler.

İstanbul Müftülüğü, 
gençleri zararlı yapıların 
tuzağından korumak 
ve onlara dini, ahlaki 
ve kültürel değerleri 
benimsetmek amacıyla 
başlattığı kampanya 
çerçevesinde sakinlerimizi 
gençlerle buluşturdu.

Sakinlerimiz 
Heybeliada 
Gençlik Kampında 
düzenlenen 
programa katıldılar

45 yıllık terzi 
mesleğine 
Darülaceze’de devam 
ediyor

Darülaceze’de kalan 63 
yaşındaki terzi Maksut 
Bağcı, küçük yaşlarda çırak 
olarak başladığı mesleğine 
45 yıldır devam ediyor.

‘’Hür Yürekliler’’ Sabah 
Namazı’nda Darülaceze’de 
Buluştular

‘Onlar hayatı bitirmediler, hala gençler’

Öğrencilerden 
sakinlerimize mektup
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Sayın Bilal Erdoğan 
İdare Meclisi Üyemiz oldu
Ekonomist, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan Darülacezemizin 
İdare Meclisi Üyesi oldu.

22.09.2017 tarihi itibariyle 
Darülaceze’nin en üst karar 
organı olan İdare Meclisi Üyesi 
olduktan sonra 05.10.2017 
tarihinde Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanımız Sayın 
Fatma Betül Sayan Kaya’nın 
Başkanlığını yaptığı toplantıda 
Sayın Necmeddin Bilal 
Erdoğan da hazır bulundu. 
Bakanımız Fatma Betül 
Sayan Kaya ile birlikte tüm 
İdare Meclisi Üyelerimiz 

Bilal Erdoğan’ın aralarına 
katılmış olmalarından 
dolayı mutlu olduklarını 
ifade ettiler. Başkanımız 
Hamza Cebeci; “Sayın Bilal 
Erdoğan çok önemli konularla 
alakalı çözücü ve faydalı 
fikirleriyle kurumumuza katkı 
sağlayacağını göstermiş oldu.
Sayın Necmeddin Bilal 
Erdoğan’ı tebrik ediyor, 
kurumumuz için hayırlı 
olmasını diliyorum.”dedi.
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Moral ve motivasyonu arttırmak, 
birimler arası iletişimi ve bilgi 
akışını güçlendirmek amacıyla 
düzenlenen gezimizin bu seferki 
durağı Bolu Abant’tı. Gezi TÜRSAB 
Başkanı Başaran Ulusoy’un ulaşım 
konusundaki destekleriyle Berceste 
dinlenme tesislerinde yapılan kahvaltı 
ile başladı. Ardından Bolu Belediyesi, 
ekibimizi Belediye Başkanlığı’nda 
ağırladı. Tanıtım filmlerinin ardından 
konuşma yapan Başkanımız Hamza 
Cebeci “Belediye Meclis çatısı küçük 
olabilir ama yaptıkları hizmetlerin 
büyüklüğünü biliyorum. İzlediğimiz 
tanıtım filmleri yapılanların 
çok küçük bir kısmı. Bizler de 
Darülaceze’nin yeni projesini tanıttık. 
Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 
gerçekleştireceğimiz projeye inşaallah 
en kısa zamanda başlayacağız. 
Bugünkü gezimizde verdikleri 
destekten dolayı da Belediye 

Başkanımıza teşekkür ederiz. “ dedi. 
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin 
Yılmaz ise “Güzide şehrimizde 
sizleri ağırlamaktan memnuniyet 
duyduk. Bizde Yaşlı Yaşam Merkezi 
kurmayı amaçlıyoruz. Engelli 
Yaşam Merkezi’mizin de çalışmaları 
başladı. Hastaları da her perşembe 
ziyaret ediyoruz. Hizmet verdiğiniz 
kesim zor bir kesim. Kolaylıklar 
diliyorum’’ diyerek tabiat harikası 
Bolu hakkında bilgilendirme yaptı. 
Belediyenin ardından Gölcük 
Tabiat Parkı’na gidildi. Parkur 
da dolaşan personelimiz bol bol 
fotoğraf çektirdi. Gezimizin son 
durağı Abant Taksim İnternational 
Otel oldu. Öğle yemeğinin 
ardından Abant Köşk’te kahveler 
içildi. Gezi sonunda personelimiz 
başta Başkanımız Hamza Cebeci 
olmak üzere emeği geçen herkese 
şükranlarını sundu.

Başkanımız Hamza Cebeci ile birlikte gerçekleşen personelimize yönelik çevre ve kültür gezileri devam 
ediyor.

Personelimiz Başkanımız Hamza Cebeci ile 
birlikte Abant gezisindeydi
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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

Yerel Süreli Yayın

Yayın Danışmanları
İlhan UĞUR

Emrullah BÜYÜKASLAN
Selda TAŞ

Hukuk Danışmanı
Hasan ŞAHİN

Tasarım
Darülaceze Başkanlığı

Basın Ofisi
Baskı

Akademi Ajans Matbaa

Milletvekilimiz Av.Cahit Özkan 
ziyaretçimizdi
Ak Parti Denizli Milletvekilimiz Av. 
Cahit Özkan Başkanımız Hamza 
Cebeci’yi makamında ziyaret etti. 
Başkanımız Cebeci, Adalet ve 
Kalkınma Partisi 26. Dönem Denizli 
Milletvekilimiz, Adalet Komisyonu, 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
ve  Türkiye - Avrupa Birliği Karma 
Parlamento Komisyonu Türk 
Grubu Üyesi Av. Cahit Özkan’a 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Milletvekilimiz Özkan, 

Darülaceze’de yapılan çalışmaları 
yerinde ve yakından görme fırsatı 
bulduğunu söyleyerek Başkanımız 
Hamza Cebeci ve ekibini tebrik etti.
“Devletimizin diğer kurumları gibi 
Darülaceze de emin ellerde. Bunu 

görmek mutluluk verici.” dedi.
Milletvekilimiz Özkan’ın 
ziyaretlerinde aile dostları olan 
Kurumumuz Doktoru Filiz Gültekin 
Tırtır ile eşi Av. Mustafa Tırtır da 
hazır bulundu.

Medya A.Ş. Genel Müdürü Yunus 
Göksu, personeli ile birlikte 
“Yaşlılar Günü” dolayısıyla 

Başkanımız Hamza Cebeci’ye 
ziyarette bulundu.
Göksu ve ekibini makamında 
kabul eden Başkanımız Hamza 
Cebeci ziyaretleri için teşekkür 
etti. Medya A.Ş. Genel Müdürü 
Yunus Göksu ile personeli 
daha sonra sakinlerimizi 
kaldıkları mekanlarda ve iş uğraş 
terapisinin olduğu Rehabilitasyon 
birimimizde ziyaret edip 
hediyeler verdiler. 

Ziyaret sonrası sakinlerimizin el 
emeği göz nuru yapmış oldukları 
ürünlerden de aldılar.

Medya AŞ Genel Müdürü Yunus Göksu 
Darülaceze Başkanımız Hamza Cebeci’yi 
makamında ziyaret etti

Editör
Hilal Tuğçe SAATÇI
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Dünya Yaşlılar Günü’nü Ortak İdealler 
Derneği’nin katkılarıyla Darülaceze’de kutladık
Yaşlılar Gününde “Darülaceze ve Ortak İdealler El Ele” diyerek düzenlenen etkinlikte Darülaceze 
sakinlerimiz keçeden gözlük kabı yapma ve doğal taşlarla bileklik yapma atölyelerinde vakit geçirdiler.

Güzellik durağında tırnak süslemesi 
yaptıran kadın sakinlerimiz, 
fotoğraf durağında da hatıra 
fotoğrafı çektirdiler.
Düzenlenen tavla turnuvası, dart 
turnuvası, çuval yarışı ve kaşıkla 
yumurta taşıma yarışlarında 
sakinlerimiz kıyasıya yarıştı.
Programda konuşan Ortak İdealler 
Derneği Kurucusu Ayşegül Gürlek, 
“Ortak İdealler Derneği, din, 
dil, ırk hiçbir fark gözetmeksizin 
birlikteliği, insani kimliğini ön 
planda tutan beraber daha güzel 
huzurlu bir yaşam sağlanmasını 
öngeren ve bunu teşvik eden 
bir grup. Darülaceze de camiisi 
havrasıyla ve kilisesiyle güzel 
beraberlikler için kurulmuş bir 
yerdir. Sizin için buradayız. Yaptığı 

hizmetler ve ekip ruhuna verdiği 
önem ve bizleri kabul ettiği için 
Başkanımız Hamza Cebeci’ye 
şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Başkanımız Hamza Cebeci’nin 
konuşmasına geçilmeden önce 
misafirlerimize “Darülaceze Tanıtım 
Filmi” ve “Sosyal Hizmet Şehri 
Darülaceze” projesi sunuldu.
Başkanımız Hamza Cebeci, “ Bir 
pazar gününde böyle anlamlı bir 
programla Darülaceze’yi tercih 
ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 
Bu tip faydalı hizmet ve faaliyetlere 
açığız, kim burada faydalı bir 
hizmet yapmak istiyorsa kapımız 
herkese açıktır.” dedi.
Program sonrasında yarışmalarda 
dereceye giren sakinlerimize 
hediyeleri takdim edildi.
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45 yıllık terzi mesleğine 
Darülaceze’de devam ediyor
Çırak olarak başladığı mesleğini 45 
yıldır sürdüren ve Darülaceze’de 
kalan Terzi Bağcı, “Darülaceze’de 
kurumun perde vesaire gibi 
işlerini yapıyorum. Burada kalan 
sakinlerin talebi olduğunda 
onların işlerini yapıyorum. Bu 
mesleği çok seviyorum. Burada 
da mesleğimi devam ettiriyorum. 

Diktiğim elbiseleri insanların 
üzerinde görünce mutlu oluyorum.” 
Darülaceze’de kalan 63 yaşındaki 
Terzi Maksut Bağcı, küçük yaşlarda 
çırak olarak başladığı mesleğine 45 
yıldır devam ediyor.
Yaşlılık, sağlık sorunları ve 
bakacak kimsesi olmadığından 
Darülaceze’nin şefkat kapısını 

aralayan Bağcı, mesleğini burada 
da devam ettiriyor. Bir senedir 
Darülaceze’de kalan Bağcı, AA 
muhabirine 45 yıl boyunca terzilik 
yaptığını anlattı.
Kadın-erkek her türlü terzilik 
üzerine çalıştığını, her türlü dikim 
işinden anladığını belirten Bağcı, 
“Hem sakinlere bir faydam olur 
hem de kendime vakit ayırmış 
olurum.” dedi.
Mesleğe çocuk yaşlarda Yozgat’ın 
Boğazlayan ilçesinde başladığını 
aktaran Bağcı, şöyle devam etti:
“Hoşuma gitti bu meslek. 
Vazgeçemedim, bırakamadım. 
Çok seviyorum. Sonra Ankara’ya 
yerleştik. İlkokulu orada okudum. 
Bir kalfam vardı aldı, beni İstanbul’a 
getirdi ve yerleştik, 25 yıldır 
İstanbul’dayım. Mesleğin inceliği 
çok, saymakla bitmez. Ne kadar titiz 
çalışırsan o kadar gözde olursun. 
Müşterinin malını bozarsan 
ücretini ödemez. Titiz çalışmazsan, 
yanında çalışan kişiler de bu yüzden 
mağdur olur. Konfeksiyonda ekip işi 
vardır. Herkesin bir görevi vardır. 
Ben makinedeysem makineyi 
çalıştırırım, biri ütücüde çalışır. Ben 

hepsini anlıyorsam geçer hepsini 
yaparım. Bu mesleği yaptığım için 
gurur duyuyorum. Bozuk olduğu 
zaman da çağırıyorum. ‘Ben bir 
hata yaptım’ deyip düzeltip tekrar 
veriyorum. Yoksa içim rahat etmez. 
Geçen birinin pantolonunun 
boyunu 97 santimetre yapacağıma 
92 yapmışım. ‘Pantolonu çıkar 
terzihaneye getir’ dedim. Bozdum 
da diyemiyorum. Tekrar verdim 
‘güle güle giy’ dedim.”
Bağcı, mesleğini seve seve yaptığını 
ve gücü yettiği kadar da yapmaya 
devam edeceğini sözlerine ekledi.

Darülaceze’de kalan 63 yaşındaki Terzi Maksut Bağcı, küçük yaşlarda çırak olarak başladığı mesleğine 
45 yıldır devam ediyor.
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Öğrencilerden sakinlerimize 
mektup var Gebze İbn-i Sina Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi 
Öğrencileri ile Türk Dili 
ve Edebiyat Öğretmenleri 
Doğan Karadağ rehberliğinde 
sakinlerimize mektup 
gönderdi. “Büyüğümü 
Seviyorum-Yazıyorum” 
kapsamında gerçekleşen 
projede mektuplarını alan 
sakinlerimiz hatıra olarak 
mektupları saklayacaklarını 
belirterek mektup yazan 
çocuklara sevgilerini ilettiler.

Esenyurt Üniversitesi Darülaceze 
Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkanımız 
Hamza Cebeci öğrencileri öncelikle 
makamında ağırladı. Kurumu 
öğrencilerimize anlatan Başkanımız 

Cebeci, soruları da cevaplandırdı. 
Öğrenciler ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirirken, Başkanımız 
Hamza Cebeci’ye yakın ilgi ve alakası için 
şükranlarını sundular.

Esenyurt Üniversitesi öğrencileri Başkanımız 
Hamza Cebeci ile bir araya geldi
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İstanbul Müftülüğü, gençleri zararlı 
yapıların tuzağından korumak ve 
onlara dini, ahlaki ve kültürel değerleri 
benimsetmek için Diyanet İşleri 
Başkanlığı desteğiyle hazırladığı projeleri 
hayata geçirmeye başladı. 
Bu kapsamda gençler ve farklı gruplarla 
ilgilenecek 80 gençlik koordinatörü, 
Darülaceze’de çalışan 60 görevli ve 
sakinlerimiz, engelli 50 koordinatör ve 
madde bağımlılığıyla mücadele eden 
80 kişi olmak üzere toplam 270 kişi bir 
araya geldi. 

Sakinlerimiz Heybeliada Gençlik Kampında 
düzenlenen programa katıldılar
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Eyüpsultan Belediyesi Gençleri, 
sakinlerimizi ziyaret etti

Yaşlılar haftası ve aşure ayı 
Muharrem’i fırsat bilen gençler 
Darülaceze’nin çınarlarını 
unutmadı.
5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı 
kapsamında Gençlik Merkezleri’nde 
eğitim gören yaklaşık 50 öğrenci, 
velileri ve öğretmenleri ile 
Darülaceze’ye özel bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Aşure ikramı yapılan 
Darülaceze’nin yaşlılarına; içerisinde 
sabun, kokulu taş, havlu, tarak, çorap 
gibi ürünlerin olduğu özel hediyeler 
de verildi. Hediye edilen ürünler ise 
atölyelerindeki öğrenciler tarafından 
hazırlandı.
Toplumun çınarları yaşlılarla sohbet 
eden gençler, onların tecrübelerini 

dinledi. Keyifli sohbetlerin yapıldığı 
ziyaret yaşlıların yüzünde tebessüm 
oluştururken, Darülaceze’de uzun 
süre yaşlılarla vakit geçiren gençler 
daha sonra hep birlikte icra edilen 
fasıla katıldı. Dinleti, Eyüpsultan 
Belediyesi Gençlik Merkezi öğrenci 
ve velileri, sanat eğitmenleri ve 
Darülaceze’de bulunan ses sanatçıları 
ortaklığında oluşturulan koro 
tarafından icra edildi. Gençler ve 
yaşlılar birlikte eğlenceli vakit geçirdi.
Darülaceze’deki yaşlılar, 
Eyüpsultanlı gençlerin 
ziyaretinden duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

Eyüpsultan Belediyesi  5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı kapsamında Gençlik Merkezi’nin 
öğrencileri Darülaceze’yi ziyaret etti. 
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Hamza Cebeci 
düzenlemiş oldukları 
programdan dolayı 
kendilerine teşekkür 
ederek, sakinlerimizin 
üretmiş olduğu el emeği 
ürünlerden hediye 

takdim etti. Program 
sonrasında Başkanımız 
Hamza Cebeci, 
Dernek Başkanı Vahip 
Küçükyedek ve dernek 
üyelerine kurumumuzu 
gezdirdi. Kurumumuzda 

yapılan yenileme 
çalışmalarını yakından 
görme fırsatı bulan Sayın 
Vahip Küçükyedek, 
çalışmalarından dolayı 
Başkanımız Hamza 
Cebeci’yi tebrik etti.

İstanbul Çerkez Derneği, Darülaceze 
sakinlerimize unutulmaz bir gün yaşattı
Çerkez Halk Danslarının ve Müziklerinin sergilendiği programda yerel Çerkez lezzetleri 
de sakinlerimize ikram edildi.
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Küçük hür yüreklerimizi 
alıp, kocaman hür yürekli 
büyüklerimizin dualarını 
alabilmek adına el ele kol 
kola yürek yüreğe ‘’Cemaatsiz 
Camiileri Şenlendirme’’ projesi 
kapsamında yaşamımızda 
bambaşka unutulmayacak 
hatıralara yer açmak için gelin 
Darülacezede sabah namazında 
buluşalım çağrısıyla toplanan 
‘’Hür yürekliler’’ kurumumuzda 
sabah namazında buluştular.
Sabah namazı sonrası 
Başkanımız Yüksek Mimar 
Hamza Cebeci’nin davetiyle 
kahvaltı programına katılan 
‘’Hür yürekliler’’ grubu adına 
konuşma yapan Musa Arıcı, 
‘’Bir pazar günü yoğunluğuna 
rağmen sabah namazına bizi 
davet eden ve kendisi de bizimle 
beraber olan Darülaceze 
Başkanı Hamza Cebeci Bey’e 

misafirperverliğinden dolayı 
çok teşekkür ediyoruz. Sabah 
Namazı Buluşmalarımızda 88. 
durağımız Darülaceze Tarihi 
Camii oldu. Büyük bir heyecanla 
böyle şirin tarihi ve cemaati az 
olan camileri şenlendirmeye 
devam edeceğiz.’’ dedi.
Başkanımız Hamza Cebeci de 
“Bir pazar sabahı çocuklarınızla 
beraber böyle bir programa 
katılım sağlamanız ve güzel 
bir topluluk oluşturmanız bizi 
mutlu etti. Safları sıkı tutunuz 
sözü sadece camii de namaz 
kılarken değil, dışarıda da bir 
ve beraber olma anlamına 
gelmektedir. Görüyorum ki 
bunu sizler başarmışsınız. Bu 
heyecanınız daim olsun’.’ dedi.
Daha sonra kurumumuzu 
gezen ‘’Hür yürekliler’’, bahçede 
karşılaştıkları sakinlerimizle de 
sohbet ettiler.

‘’Hür Yürekliler’’ Sabah Namazı’nda 
Darülaceze’de buluştular
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‘Onlar hayatı bitirmediler, 
hala gençler’

Darülaceze sakinleri her sabah 
büyük bir heyecanla eşofmanlarını 
giyerekgüne sporla başlıyor.
Darülaceze’de rehabilitasyon 
bölümünde çalışan Turgay Yıldırım, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
sabahları kurumda kalanlarla spor 
yaparak faaliyetlerine başladıklarını 
anlattı.
Yıldırım, kurumda uzun süredir 
spor faaliyetlerinin devam 
ettiğini belirterek, “Onlar, hayatı 

bitirmediler hala gençler. Spordan 
sonra rehebilitasyona giderek çeşitli 
faaliyetler sürdürüyoruz. Ben 7 
yıldır burada çalışıyorum. Benden 
önce de bu devam ediyordu. Günün 
uyuşukluğunu atıyorlar, güne 
dinç bir şekilde başlıyorlar. Her 
gün zaten eşofmanlarını giyinip, 
büyük bir heyecanla spor yapmaya 
geliyorlar sakinlerimiz. Bugün bazı 
sakinlerimizin hamam günü olduğu 
için gelemediler. Gördüğünüz 
bu görüntü her gün böyle devam 
ediyor.” ifadelerini kullandı.
Darülaceze’de kalan 52 yaşındaki 
Yılmaz Kılavuzoğlu ise sağlık 
sorunlarından dolayı kuruma 
yerleştiğini söyleyerek, “Bir yıl 
oldu buraya yerleşeli. Ameliyatla 
ciğerimin yarısını aldılar. Allah 
razı olsun. Çok iyi bakıyorlar. Spor 
yapmamız iyi oluyor. Devamlı olması 
daha iyi. Durumu iyi olan hastaların 
çıkıp sabah sporu yapması iyi.” dedi.
13 yıldır Darülaceze’de kalan 60 

yaşındaki Selahattin Demir de spor 
yapmaktan mutlu olduğunu, sporun 
yaşlılar için iyi olduğunu belirterek, 
bu sayede dinç kaldıklarını söyledi.
“Gençler de bizi örnek alsın” diyen 
Talip Aydoğan ise 63 yaşında ve 
3,5 senedir Darülaceze’de kaldığını 
belirterek, kurumdan çok memnun 
olduğunu vurguladı.
Aydoğan, “Spor yapıyoruz burada. 

Gençler de bizi örnek alsın. 
Gençlere sesleniyorum, her sabah 
akşam spor yapıp yürüsünler. 
Yaşlılık da güzel bir şey aslında. 
Gençlik benim için neyse yaşlılık da 
o. Değişen bir şey yok. Yaşlılara da 
sesleniyorum, arabayı bıraksınlar 
spor yapsınlar. Her zaman spor 
iyidir, insanı genç ve dinç tutar.” 
diye konuştu.

Darülaceze sakinleri her sabah büyük bir heyecanla eşofmanlarını giyerek güne sporla başlıyor.
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Kağıthane muhtarları 
Dernek Başkanı 
Sayın Temel Şardan 
kurumumuzu ziyaret 
etti. Başkanımız Hamza 
Cebeci misafirlerini 
makamında ağırladı. 
Misafirlerimize kurumla 
ilgili bilgi aktardıktan 
sonra, kendilerine kurumu 
gezdirerek yapılan 
yenileme çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. 
Rehabilitasyon birimini de 
ziyaret eden misafirlerimiz 
sakinlerle tek tek sohbet 
etti. Ziyaretin ardından, 
Dernek Başkanı Temel 
Şardan, çalışmalarından 
dolayı Başkanımız Hamza 
Cebeci’yi tebrik etti.

Kağıthane Muhtarları Dernek Başkanı 
Temel Şardan kurumumuzu ziyaret etti

T.C. Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi iştiraki olan GEDAŞ 
Gayrimenkul Değerleme 
A.Ş Genel Müdürü Mustafa 
Demirkan ve Değerlendirme 
Birim Müdürü Halit Erhan 
Okutan, Darülaceze Başkanımız 
Hamza Cebeci’yi makamında 
ziyaret etti.
Makam ziyaretinin ardından 

Başkanımız Hamza Cebeci, 
Mustafa Demirkan ve Halit 
Erhan Okutan’a kurumu 
gezdirerek, yapılan yenileme 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Her geçen gün sakinlerimizin 
yaşam standardının 
yükseltilmesi için ekip olarak 
çaba sarfettiklerini ifade etti.

TOKİ-GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş Genel Müdürü 
Mustafa Demirkan ve Değerlendirme Birim Müdürü Halit 
Erhan Okutan kurumumuzu ziyaret etti



14
1 Kasım 2017 Darülaceze İyilik Postası

Yıl: 3    Sayı: 23   www.darulaceze.gov.tr

Ziyaretler

Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri Kurumumuzu ziyaret etti. 

Kadıköy İmamhatip Lisesi öğrencileri Kurumumuza ziyarette bulundu.
Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı da öğrencilere kurum hakkında bilgiler verdi.

Asımın  Neslı İmamhatip Ortaokulu öğrencileri Kurumumuza ziyarette bulundu.
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