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SANAT DÜNYASINDAN  
SOSYAL HİZMET ŞEHRİNE 
TAM DESTEK
Poll Production, Türk Hava Yolları sponsorluğunda 
gerçekleştirdiği Harbiye Açıkhava Konserlerinin gelirini 
Arnavutköy’de yapılacak olan Darülaceze Sosyal 
Hizmet Şehrine bağışladıklarını duyurdu. Darülaceze 
Başkanlığında bir araya gelen sanatçılar projeye destek 
vermeye devam edeceklerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI AŞURE İKRAMI 
DARÜLACEZE BAŞKANLIĞININ BAHÇESİNDE 
DÜZENLENEN PROGRAM İLE GERÇEKLEŞTİ
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Değerli okuyucularımız;
Ekim ayı bültenimizde yine sizlerle birlikte 

olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Sonbahar mevsimini yavaş yavaş hisseder-

ken, okulların yeni öğretim yılına başla-
masıyla gündelik hayatımıza yeniden bir 

hareket geldi.
Bizler Darülaceze’mizde daha çok çocuk 
cıvıltısı ve genç yüzler görmeye başladık.
Darülaceze her yıl binlerce öğrencimizin 

ziyarete ettiği bir kurum. Okullarımızda öğ-
retmenlerimizin sosyal meseleler üzerindeki 

hassasiyetlerini bizi ziyarete geldiklerinde 
gözlemleyebiliyoruz.

İlk, orta ve lise düzeyindeki öğrencileri-
mizin yapmış olduğu ziyaretlerin yanında 

üniversite öğrencilerinin kurdukları kulüp-
ler ile insanları teşvik ederek sakinlerimizle 
birlikte olmak istemeleri, bizleri geleceğimiz 

adına ümitlendiriyor. Çünkü Darülaceze 
“gönüllülük” kavramının hayat bulduğu ve 

kurumsallaştığı bir yapıdır. İnsan eğer gönlü 
isterse bir başkasına yardım etmek için 

çabalar.
Darülaceze de insanların acziyet içinde, 

perişan olmalarına gönlü elvermeyen 
Abdülhamid Han’ın talimatıyla, memleketin 
dört bir yanından insanların gönüllerinden 

kopan yardımlarla kuruldu ve tam 125 yıldır 
gönlü zengin insanlarımızın katkılarıyla 
hizmetlerini sürdürüyor. Kurumumuzda 
çalışan personelimiz türlü fedakarlıklarla 

gönülden hizmet veriyor.
Biz yine her zamanki gibi herkesi yaşlının, 
yoksulun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında 

olmaya davet ediyor ve diyoruz ki;
“Darülaceze’lik olmadan

Darülaceze’ye gelin”
Hamza CEBECİ
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“Milletler Kahramanlarıyla Yaşar”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 19 Eylül 
Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen 
yemekte gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya 
geldi.

Ankara’da düzenlenen yemek programı, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Bakan Selçuk programda yaptığı 
konuşmada, “Milletler ancak 
kahramanlarıyla beraber yaşar, 
kahramanlık destanlarıyla beraber yaşar. 
Kahramanları olmayan bir milletin, 
istiklalinden de istikbalinden de hiçbir 
şekilde emin olamayız.” dedi.

Vatan ve istiklal yolunda canlarını 
veren tüm şehitlerle ahirete irtihal eden 
gazileri rahmetle minnetle yad eden Bakan 
Selçuk, “Canı pahasına vatan müdafaasına 
koşan siz değerli kardeşlerimize şahsım 
ve milletim adına şükranlarımı sunmak 
isterim.” diye konuştu.

Zehra Zümrüt Selçuk, gazilerin milletin 
gönlünde mümtaz bir yere sahip olduğunu 
belirterek, “Bizler de Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 
kahraman gazilerimizin, ailelerimizin, 
şehit yakınlarımızın sadece bugün değil, 
365 gün yanındayız.” şeklinde konuştu.

Türk milletinin gazi millet şanına layık 
olduğunu, bunu İstiklal Savaşı’nda da 15 
Temmuz’da da en güzel şekilde gösterdiğini 
vurgulayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

“Böyle bir millet şehit ve gazilerini 

hiçbir zaman unutmadı ve unutmayacak. 
Emin olun milletimiz, sizlerin hatıralarına 
ve emanetine ilelebet sahip çıkacak. Bin 
yıldır bu topraklarda bedel ödeyerek 
varlığını sürdüren bu millet, tarihin her 
döneminde hak ve adaletin sesi oldu. 
Mazlumlara, kimsesizlere kucak açtı.” 
ifadesini kullanan Bakan Selçuk, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs’ta, Kore’de barış için savaşan 
ve gazi olan; Suriye’de milyonlarca 
mazlumun hayatını koruyan ve gazi 
olan silahlı kuvvetlerimiz hepimizin 
gurur kaynağı oldunuz. 15 Temmuz hain 
darbe girişiminde de Doğu ve Güney 
Doğu’da terörle mücadelede de kahraman 
milletimiz bu vatana bu millete sahip çıktı.”

Türkiye’nin içinde yaşadığı coğrafyanın 
vatandaşlarına her dönem büyük 
sorumluluklar yüklediğine işaret eden 
Bakan Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnanç ve medeniyet değerlerimizin 
gereği olarak tarihi bir misyona sahibiz. 
Bu sorumluluk doğrultusunda da biz 
daima dinamik şuurla hareket etmek 
durumundayız. Sizlerin bizim yanımızda 
olması bize güç katması çalışmalarımızda 
motive etmesi, sizler var oldukça 
inanıyoruz ki bu vatan ve bu millet 
ebediyen payidar olacak.”

Bakan Selçuk davette bulunan 850 gazi 
ve gazi yakınıyla tek tek ilgilenerek sohbet 
etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Darülaceze Başkanlığı 
Eylül Ayı İdare Meclisi Toplantısı 

Başkanlık Makamında 
gerçekleşti.

Toplantıya Başkanımız Hamza 
CEBECİ ve İdare Meclisi 

Üyelerimiz; Necmeddin Bilal 
ERDOĞAN, Abdülhamid Kayıhan 

OSMANOĞLU, Abdurrahman 
TOPBAŞ, Derya YANIK, Hasan 

ŞAHİN, Fuat KULAÇOĞLU, Namık 
AYHAN, Şerif ESENDEMİR ve 

Tayyip YAŞAR katıldı.
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CUMHURBAŞKANLIĞININ 
DARÜLACEZE’DE 
AŞURE İKRAMI

Cumhurbaşkanlığı tarafından 
organize edilen “Aşure İkramı”, devlet 
büyüklerimiz, gönüllülerimiz ve çok 
değerli sanatçılarımızın bir araya gelmesine 
vesile oldu. 

Etkinliğe Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, 
İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin 
Özdemir, Sultanbeyli Kaymakamı 
Metin Kubilay, Edirne Eski Valisi 
Dursun Ali Şahin, sakinlerimiz, 

personelimiz ve gönüllülerimiz katıldı. 
Darülaceze bahçesinde gerçekleşen 
etkinlikte gönüllülerimizden Asuman 
Karaşabanoğlu, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi ve 
Başkanımız Hamza Cebeci haziruna 
hitaben birer konuşma yaptı. 

Çok yakında temelleri atılacak 
olan Sosyal Hizmet Şehri Projemize 
destek vermek için kurumumuzda 
bulunan değerli sanatçılarımızın da 

sakinlerimizi selamlamalarının ardından, 
Cumhurbaşkanlığı aşçıları tarafından özel 
olarak hazırlanan aşure haziruna ikram edildi. 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan 
Tanrıverdi, Başkanımız Hamza Cebeci 
ve sanatçılarımız aşure kazanının başına 
geçerek kendi elleriyle doldurdukları 
aşureleri misafirlerimize dağıttılar. 
Etkinliğimiz Başkanımız Hamza Cebeci’nin 
misafirlerimizi Başkanlık Makamında 
ağırlamasının ardından sona erdi.
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Ünlü yapımcı ve prodüktör Polat Yağcı 
ve sanatçı dostları, Poll Production’ın 
Türk Hava Yolları sponsorluğunda 
gerçekleştirdiği Harbiye Açıkhava 
konserlerinin gelirini Arnavutköy’de 
yapılacak yeni Darülaceze Sosyal Hizmet 
Şehri projesine bağışladıklarını duyurdu.

Polat Yağcı öncülüğünde Darülaceze 
Başkanlığında düzenlenen basın 
toplantısında bir araya gelen sanatçılar 
Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Sandal, Nükhet 
Duru, Serdar Ortaç, Deniz Seki, Rafet El 
Roman ve Murat Dalkılıç projeye destek 
olmak için gerekli tüm çabayı kendileri 
adına yerine getireceklerini söyledi.
Darülaceze’de gerçekleştirilen toplantıda 

konuşan ve projenin başını çeken yapımcı 
Polat Yağcı şöyle konuştu. “Bir sohbet 
sırasında Darülaceze’nin Arnavutköy’deki 
yeni yerleşkesinin yapımını öğrendiğimde, 
Sayın Cumhurbaşkanımız’a, bu yerleşkede 
sanatçılarımız için de bir yer olup 
olamayacağını sordum. ‘Tabi ki’ cevabının 
ardından kendisinin gerekli talimatları 
vermesiyle ilk adım atıldı bu projede. 
Şimdi ise bizler üstümüze düşen görev için 
buradayız” dedi.

“Geçmişten günümüze birçok değerli 
sanatçımızın maddi imkanlardan dolayı 
zor zamanlar yaşadıklarına şahit olduk. 
Sanatçılar için bu tür projeler hep 
konuşuldu ama eyleme dönüşmesi kısmet 

olmadı diyelim…Ama artık onlar için bir 
kompleks var. Arnavutköy’de yapılacak 
olan olan yeni Darülaceze’de sanatçılar 
için de bir yaşam merkezi olacak” diyerek 
sözlerine devam etti.

Polat Yağcı, “Ben şahsım ve şirketim 
adına; bu yaz yaptığımız Türk Hava Yolları 
sponsorluğundaki konser serisinden elde 
ettiğimiz geliri bu projeye bağışlamaya 
karar verdim. Bu süreçte, projeyi duyan 
sanatçılarımız da büyük ilgi gösterdiler. Bu 
proje herkesin projesi sadece burada olan 
sanatçıların değil. Sanatçılar, yapımcılar 
yani tüm sektör taşın altına elini koymalı.” 
diyerek sözlerini noktaladı.

SANAT DÜNYASINDAN 
SOSYAL HİZMET ŞEHRİNE TAM DESTEK

Deniz Seki, Murat Dalkılıç, Mustafa Sandal, Polat Yağcı, Nükhet Duru, Serdar Ortaç, Rafet El Roman, Cengiz Kurtoğlu
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Mustafa Sandal, “Gerçekten bugün 
önemli bir gün, bizlerde iz bırakmış 
isimlerin dramatik hikayelerini görüyoruz 
üzülüyoruz. Böyle bir projenin içinde 
bulunmaktan çok mutlu oldum” dedi. 
Sandal konserlerde hiç bir sanatçının ücret 
almadığını, “Bu projeyi duyunca bende 
kendi konserimden ücret almıyorum ve 
geliri bu projeye aktarıyorum dedim” 
sözleriyle ifade etti.

Nükhet Duru, “Böyle bir şey ancak 
uygar ülkelerde yapılmıştır. Uygar ülkeler 
sanatçılarını yaşlanınca kurda kuşa yem 
etmez. Bizde o ülkeler arasına girdik 
sayılırız”

Serdar Ortaç, “Kimsenin yaşlılığında 
yalnız kalmasını istemem. Belki bir gün 
bizde orada oturacağız”

Deniz Seki, “Çorbada bizimde tuzumuz 
olduysa ne mutlu bize. Çok mutlu ve 
onurluyum”

Rafet El Roman, “Ben gençliğin ne 
olduğunu biliyorum ama siz yaşlılığın ne 
olduğunu bilemezsiniz demiş Frank Sinatra 
şarkısında” 

Murat Dalkılıç, “Harbiye konserleri ilk 
defa bereketli geçmişti. Çok uzun zamandır 
bu projeyi biliyordum. Kamuoyuna örnek 
teşkil etme adına böyle bir projenin altına 
imza atmayı bir görev olarak kabul ediyor, 

uygar ülkelerdeki gibi değerlerimize sahip 
çıkmak adına bu projeye destek vermekten 
onur duyuyorum.” dedi. Dalkılıç, 
“Yarın öbür gün hepimiz o durumda 
kalıp da, bizi zamanında çok seven 
insanların yüreklerini yakabiliriz” diyerek 
konuşmasını noktaladı.

Basın toplantısının ardından 
Darülaceze’deki aşure etkinliğine katılan 
ünlü isimler aşure kazanının başına 
geçerek aşure dağıttı.

Projemize destek veren sanatçı 
dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Rafet El Roman Serdar Ortaç Murat Dalkılıç

Metin Kubilay, Gülcan Batur Taşkın, Cemalettin Özdemir, Serdar Ortaç, Deniz Seki, Adnan Tanrıverdi, Hamza Cebeci, 
Polat Yağcı, Rafet El Roman, Ahmet Malatyalı, Murat Dalkılıç, Funda Ersin
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DARÜLACEZE GÖNÜLLÜLERİMİZ VE DESTEKÇİLERİ-
MİZE ŞÜKRANLARIMIZLA

Darülaceze Başkanlığı’nın Arnavutköy 
Yassıören’de yakın zamanda inşaatına 
başlayacağı yeni projesi “Sosyal Hizmet 
Şehri Darülaceze” içerisinde, sanat 
camiası mensuplarımız için de bir 
yaşam merkezi oluşturulmasına karar 
verildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
himayelerinde gerçekleştirilen bu projeye 
bizzat Sayın Polat Yağcı’nın  başlattığı 
bağış kampanyasında  Darülacezemizi 
destekleyen, konserleri ile katkı veren 
sanatçılarımız Bülent Ersoy, Selami 
Şahin, Cengiz Kurtoğlu, Nükhet Duru, 
Hakan Altun, Deniz Seki, Mustafa 
Sandal, Serdar Ortaç, Murat Dalkılıç, 
Haluk Levent, Anadolu Ateşi, Berkay, 
Rafet El Roman’ı yürekten kutluyoruz. 
Düzenlenen basın toplantısının 
duyurularını gerçekleştiren çok değerli 
basın kuruluşlarımızdan TRT, ATV, 
A Haber, Kanal D, Show Tv, NTV, 
CNN Türk, TV8, Beyaz Tv, Akit TV, 
Uçankuş Tv, Kanal 58’e, yazılı basında 
Hürriyet, Sabah, Milliyet, Akşam, 
Güneş, Takvim, Star, ve Milat gazetelerine 
ayrıca internet ortamında haberleriyle 
kurumumuza destek sağlayan ulusal ve 
yerel internet habercilerimize, sosyal 
medyada instagram hesaplarında paylaşım 
yapan Demet Akalın, Hande Yener, 
Murat Boz, Ezgi Mola, Fettah Can, 
Gülben Ergen, Eda Ece, Gupse Özay, 
Eser Yenerler, İbrahim Büyükak, Necip 
Nemili, Aras Bulut İynemli, Hande 
Filiz Küçükköse, Berkay, Haluk Levent, 
Murat Boz’a ve hiçbir maddi beklentisi 
olmadan bu süreç içerisinde Darülaceze 
Başkanlığı’nın yanında yer alan Kalyon 
Ajans yöneticilerine sonsuz şükranlarımızı 
sunarız.

Darülacezemizin yüzyıllardır var 
olmasını sağlayan gönüllülerimiz ve 
destekçilerimize bu vesileyle tekrar  
şükranlarımızı ve saygılarımızı sunarız…

EZGİ MOLA FETTAH CAN GÜLBEN ERGEN

BERKAY EDA ECE ESER YENERLER

HANDE YENER

GUPSE ÖZAY

MURAT DALKILIÇHALUK LEVENT NECİP MEMİLİ DEMET AKALIN

MURAT BOZ İBRAHİM BÜYÜKAK

HANDE F. KÜÇÜKKÖSE ARAS B. İYNEMLİ
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İBRAHİM SADRİ 
DARÜLACEZE GÖNÜLLÜSÜ OLDU

İbrahim Sadri’nin hazırlayıp sunduğu  
Atv’nin sevilen programı “Atv’de 
Hafta Sonu” programında  Darülaceze 
Başkanlığının tanıtımı yer aldı.

Hafta içi Darülaceze’yi ziyaret ederek 
sakinlerimiz ve personelimiz ile bir araya 
gelen İbrahim Sadri, kurumumuzdaki 
izlenimlerini ve duygularını 
izleyicileriyle paylaştı. 

Kurumumuzda bulunduğu süre içinde 
sakinlerimizle bol bol sohbet eden eden 
misafirimiz gelen yoğun istek üzerine 
Abdürrahim Karakoç’un Mihriban şiirini 
okudu.

Darülirfan’da düzenlenen etkinliğe 
katılan misafirimiz Darülaceze’nin 
kuruluşundan günümüze kadar olan 
tarihini, işlevini ve projelerini anlatan 

sine-vizyon gösterimini izledikten sonra 
bir konuşma yaparak hâziruna hitap etti. 
İbrahim Sadri; Darülaceze’de olmaktan 
duyduğu mutluluğu dile getirirken, bundan 
sonra daha sık ziyarete geleceğini ifade etti.

Sayın İbrahim Sadri’ye kurumumuza 
gösterdiği ilgi ve hassasiyet için çok 
teşekkür ederiz.

Ersoy ERYAN
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Türkiye’nin en büyük teknoloji 
buluşması TEKNOFEST, bu yıl artan 
yarışma ve yarışmacılarla çok daha 
kapsamlı bir etkinliğe sahne oldu. İlk 
yılında ulaştığı başarı ve gençler arasında 
yarattığı heyecanla dikkati çeken yarışmaya 
başvurularda ciddi artış gerçekleşti. 

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 550 
binin üzerinde ziyaretçiyle dünyanın en 
büyük ikinci havacılık festivali olmayı 
başaran TEKNOFEST İstanbul Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl da 
birbirinden renkli gösterilere ve teknoloji 
yarışmalarına ev sahipliği yaptı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
öncülüğünde düzenlenen, Türkiye’nin milli 
teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve 
teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini 
temel hedef olarak benimseyen Türkiye 
Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile 
ülkenin önemli kurum ve firmalarının 
destek sağladığı TEKNOFEST, 17-
22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda 
gerçekleştirildi. 

Yarışmalara geçen yıl 4 bin 208 
yarışmacı veya takım başvururken, bu yıl 
6 bin 774 başvuruya ulaşıldı. Yurt dışından 
98 başvuru alındı.

Yarışmaya, Türkiye’nin dört bir 
yanından başvuran öğrenci takımları, 
çektikleri videoları sosyal medya aracılığıyla 
yayımlayarak heyecanlarını paylaştı.

Gözü yüksekte olanlar 
roketleriyle geliyor
En fazla başvuru artışı yüzde 356 ile 

üniversite öğrencilerine yönelik İnsanlık 
Yararına Teknoloji Yarışması’nın çevre 
alt kategorisinde oldu.

İlginin yoğun olduğu kategorilerden 
biri, öğrencilerin uzay teknolojileri 
alanına ilgilerini artırarak bu alandaki 
kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik 
düzenlenen Roket Yarışması olarak 
dikkati çekti. Geçen yıl 157 başvuru 
yapılan yarışmanın ikincisi için alçak ve 
yüksek irtifa alt kategorilerinde toplam 
571 başvuru alındı. 

İHA’larda rekabet büyüyor
Otonom İHA’lara yönelik teknoloji 

geliştirecek yarışmacıların özgün tasarım, 
üretim ve raporlama hususlarında 
yetkinlik kazanmasına yönelik Savaşan 
İHA Yarışması’na döner ve sabit kanatlı 
kategorilerinde toplam 502 başvuru 
yapıldı.

Tanımlanan görevlerin birden fazla 
İHA ile görev paylaşımı, yedekleme ve 
birbirini tamamlama esaslı olarak sürü 
halinde gerçekleştirilmesine yönelik 
yazılım algoritmaları geliştirilmesini içeren 
Sürü İHA Simülasyon Yarışması’na ise 73 
takım başvurdu.

AYAKLARI YERE BASMAYAN 
FESTİVAL: TEKNOFEST
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Uçan arabalar sahneye çıkacak
Ortaöğretim, yükseköğretim 

öğrencilerinin kendi aralarında bir 
araya gelmesiyle oluşturulan takımlar, 
yoğun nüfus bölgeleri de dahil, insan 
yaşam bölgelerinde veya yerleşim 
bölgeleri arasında bir noktadan diğerine, 
gerektiğinde kara yolunu, gerektiğinde ise 
hava yolunu kullanabilen hem karada hem 
havada emniyetli bir şekilde seyredebilecek 
“uçan araba” konseptini ortaya koydu.

Başkanımız 
Hamza Cebeci Teknofest’te
Başkanımız Hamza Cebeci ve Başkan 

Yardımcımız Ahmet Malatyalı, Baykar 
Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın konuğu 
olarak Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve 
teknoloji festivali olan Teknofest’e katıldı.



EKİM 201912

Darülaceze Gönüllüsü ve İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi Doktora 
Öğrencisi Uzm. Psikolog Rukiye Karaköse 
doktora tezini bir program eşliğinde 
kurumumuzun Darülikram salonunda 
uygulamaya başladı.

Programa Başkanımız Hamza Cebeci, 
Başkan Yardımcılarımız Ahmet Malatyalı, 
İlhan Uğur ve Funda Ersin, Özel Kalem 
Müdürümüz Merve Çakır, Başhekimimiz 
Ufuk Yurtsever ile birlikte Sosyal Servis 
Birimi Sorumlumuz Defne Demet Koyutürk, 
Bakım Hizmetleri Şube Müdür Yardımcımız 
Yusuf Duru ve sakinlerimiz katıldı.

Doktora tezinin konusu “Yaşlı 
Refahında Manevi Sosyal Hizmetler: 
Darülaceze Örneği” olan Karaköse 
araştırmanın amacının “Türkiye’de yaşlı 
refahına yönelik manevi sosyal hizmet 
alanına ilişkin örnek bir uygulama ile 
yaklaşım ve öneriler konusunda işlevsel 
modellerin nasıl geliştirilebileceğini 
irdelemektir” dedi. İçerikte psikodrama, 
müzik, dua, grup çalışmaları gibi farklı 

uygulamalar barındıran çalışma bittiğinde 
katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Darülaceze sakinleri ile yapılacak 
6 haftalık manevi sosyal hizmet 

uygulamasının, yaşlıların manevi iyi 
oluşları üzerindeki etkileri ön test ve son 
test yoluyla ölçülerek ve gözlem yoluyla 
tespit edilecek.

RUKİYE KARAKÖSE İLE “MANEVİ SOSYAL HİZMET” 
ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İTFAİYECİLERİMİZ 
İTFAİYE HAFTASINDA 
BİZİ UNUTMADILAR

İtfaiyeciler haftası dolayısıyla kurumumuza gelerek 
Darülacezeze’ye destek veren İstanbul İtfaiyesi Şişli İstasyonu 
Personeline teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.
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Başkanımız Hamza Cebeci, Teknik 
Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı ve 
Özel Kalem Müdürümüz Merve Çakır 
Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim 
Baltacı’yı ziyaret etti.

Buluşmada Arnavutköy Yassıören’de 
inşasına başlanacak olan “Darülaceze 
Sosyal Hizmet Şehri”nin ruhsat aşamaları 
görüşüldü.

Günün anısına gerçekleşen fotoğraf 
çekiminin ardından, “en kısa zamanda 
temel atılması temennileri” ile ziyaret sona 
erdi.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA SOSYAL 
HİZMET ŞEHRİ İÇİN BİR ARAYA GELDİK

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI 

YÜCEL YILMAZ DARÜLACEZE’DE

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 
kurumumuzu ziyaret etti.

Başkanımız Hamza Cebeci ve İdare Meclisi Üyemiz Fuat 
Kulaçoğlu, aynı zamanda bir Darülaceze Gönüllüsü olan Sayın 
Yılmaz’ı Başkanlık Makamında ağırladı.

HOLLANDALI ZİYARETÇİLERİMİZE 
KURUMUMUZU ANLATTIK

Özlenen değerler çocuk ve gençlik vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
Ayşe Pehlivan’ın mihmandarlığında kurumumuzu ziyaret eden, 
Hollanda Beyza Vakfı Başkanı Semra Sezer, Hanımlar Eğitim ve 
Kültür Vakfı (Hekva) Temsilcisi Pınar Ünal ve Türkiye Gençler 
Arası İletişim Platformu (TÜGAP) Temsilcisi Şerife Tuğçe Doğan’ı 
kurumumuzda ağırladık.

Misafirlerimiz önce Ziyaretçi Merkezimizde Darülaceze’nin 
kuruluşu, hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi aldılar. Daha sonra 
Rehabilitasyon Merkezimizde sakinlerimizin faaliyet gösterdikleri 
atölyelerde onlarla birlikte olarak sohbet ettiler.
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İBB BEYAZ GEZİ İLE 
EYÜPSULTAN GEZİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Beyaz Gezi Birimi sakinlerimiz için 
Eyüpsultan ve Miniatürk gezisi ile birlikte 
öğle yemeği organizasyonu düzenledi.
Eyüp Sultan Hazretlerinin Türbe ziyareti 
ile başlayan gezi, sakinlerimizin Eyüp 
Sultan Camii ziyareti ile devam etti.Öğle 
yemeğini Miniatürk’te yiyen sakinlerimiz, 
park alanında bulunan tarihi eserlerin 
maketlerini gezerek hoş vakit geçirdiler.
İBB Beyaz Gezi Birimi’ne yaptıkları 
organizasyondan dolayı teşekkür ederiz.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİMİZİN  
DARÜLACEZE İLE DEĞERLERİMİZE 
YOLCULUĞU

İstanbul Üniversitesi ve Biruni Üniversitesi öğrencilerinden 
oluşan misafirlerimiz kurumumuzu ziyaret ederek, kurumumuzun 
tarihi, yapısı ve işleyişi hakkında Başkan Yardımcımız Funda 
Ersin’den bilgi aldı. 

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLERİ

Haliç Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinden oluşan 
misafirlerimiz kurumumuzu ziyaret ettiler.

Başkanımız Hamza Cebeci’nin makamında ağırladığı 
misafirlerimiz daha sonra Ziyaretçi Merkezimizde kurumumuzu 
tanıtan sine-vizyon gösterimini izlediler ve Rehabilitasyon 
Merkezimizde sakinlerimiz iile bir araya geldiler.
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VEFA DURAĞI YOLCULARI 
BAHÇEMİZDE BULUŞTU

Darülaceze Gönüllüleri Merve Mutlu 
ve Yağmur Alma kurumumuzda çok geniş 
katılımla eğlenceli bir etkinlik düzenlediler.

Vefa Durağı Ekip üyelerinin ve 
sakinlerimizin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe 
Grup Şamata’da şarkılarıyla seslendirdi.

Gelen misafirleri lokum ve kolonyayla 
karşılayan ekip aşure, dondurma, osmanlı 
macunu, patlamış mısır, limonata ve 
dondurma ikramında da bulundu.

Ekip üyeleri Yağmur Alma ve Merve 
Mutlu’nun konuşmalarının ardından 
Başkanımız Hamza Cebeci’de gelen 
misafirlerimize konuşma yaptı.

Vodafone Evde Kanalı Batı Marmara Bölge Müdürlüğü olarak 
Bölge Müdürü Mustafa Burak Ömeroğlu, bölge yöneticileri ve 
bölge bayileri ile ekipleri kurumumuza ziyarette bulundu.

Ziyaretçi Merkezimizde Darülaceze’nin tarihi ve tanıtımı 
hakkında sine-vizyon gösterimini izleyen misafirlerimiz 
rehabilitasyon merkezimizde sakinlerimizin yaptığı el emeği göz 
nuru ürünleri inceledi.

Misafirlerimizin programı günün anısına çekilen fotoğrafla son 
buldu.

VODAFONE’DAN 
SOSYAL DUYARLILIK ÖRNEĞİ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Nasuh Uslu, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Kadir Canatan, 
Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nefise Bahçecik ve Dr. 
Öğretim Üyesi Zülfünaz Özer kurumumuza ziyarette bulundu. 
Başkanımız Hamza Cebeci, misafirlerimizi makamında ağırladı.

İSZÜ’NÜN KIYMETLİ 
HOCALARINI AĞIRLADIK
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