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Düzce Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Nigar Çakar, “Çalışanlara 
yaptıkları hizmetlerden dolayı 
saygı duyulmalı”
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle birlikte 
Kurumumuza ziyarette bulundu. Prof. Dr. Çakar, “Çalışanlara yaptıkları 
işlerden dolayı saygı duyulmalı.”dedi

İdare Meclisi Üyemiz 
Fuat Kulaçoğlu 
Cemile Sultan Yalısı’nda 
Darülaceze Sakinlerimizi 
Misafir Etti

Hasan Tahsin Usta 
meclis üyeleriyle kurumumuzdaydı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 

Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, Başkan Yardımcıları 
Ömer Faruk Yıldız, Beşir 
Açıkça, Fazlı Korkut ve 
beraberindeki 10 Meclis 
Üyesiyle kurumumuzu 
ziyaret etti.

Darülaceze Sosyal 
Hizmet Şehri 
Projesi’nde son 
hazırlıklar tamamlandı

Darülaceze Sosyal Hizmet 
Şehri uygulama projesinin 
hazırlanması ile ilgili 
kurumda bir toplantı 
düzenlendi.

“İyilik geleceğimizin 
özü”

Başkanımız Hamza 
Cebeci İBB TV’ye 
konuk oldu

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Televizyonu’nda 
Sevda Türküsev’in hazırlayıp 
sunduğu “Hayata Dair” 
programına Başkanımız 
Hamza Cebeci konuk oldu.

Başkanımız 
Hamza Cebeci, 
30 ay Darülaceze 
İdare Meclisi Üyeliği 
30 ay da Darülaceze 
Başkanlığı dönemini 
kapsayan çalışmaları 
ile ilgili birim 
müdürlerinden 
brifing aldı
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Başkanımız Hamza Cebeci 
İBB TV’ye konuk oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Televizyonu’nda Sevda Türküsev’in hazırlayıp sunduğu 
“Hayata Dair” programına Başkanımız Hamza Cebeci konuk oldu.

Darülaceze’de yapılan güzel işlerden 
haberdar olduklarını söyleyen 
programın sunucusu Sevda Türküsev, 
Başkanımız Hamza Cebeci’ye 
izleyiciler adına teşekkür etti.
122 yıllık kurum olan Darülaceze’de 
belirli dönemlerde farklı ihtiyaçları 
karşılamak için uygun olmayan 
yapılaşmanın görüldüğünü, göreve 
başlanıldığından beri yapılan gayretli 
çalışmalarla tekrar tarihi dokusuna 
dönüldüğünü söyledi. 
“Gönül istiyor ki böyle kurumlara 
ihtiyaç duyulmasın ama ihtiyaç 
duyuluyorsa da en iyisini bizim 
yapmamız gerekiyor” diyen Cebeci, 
Arnavutköy’de yapılması planlanan 
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin 
de bu misyon çerçevesinde olacağını 
söyledi.
Programa Türk Halk Müziği Sanatçısı 
Aydın Beyoğlu da türküleriyle 
katkıda bulundu.
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Başkanımızın makamında misafir 
ettiği heyet, daha sonra kurum 
içi yapılan değişim ve yenilikleri 
incelemek üzere kurumumuzu 
gezdiler. Rehabilitasyon 
merkezimizde sakinlerimizi ziyaret 
eden Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta, İBB 
Meclisinde beraber görev yaptıkları 
Başkanımız Hamza Cebeci’ye 
ithafen, ‘’Meclis günlerinde 
Darülacezeyle ilgili bilgiler alırdık 
kendisinden, ama bugün kendi 

gözlerimizle bu gelişmeleri görmüş 
olduk. Gerçekten anlatılanların 
çok üstünde bir hizmet var burada. 
Allah bu hizmetlerin devamını nasip 
etsin.’’ dedi.
Başkanımız Hamza Cebeci de 
“Kendileri İstanbul’un büyük 
bir ilçesini yönetiyor. Yaptıkları 
çalışmalar da gözle görülür şekilde 
örnek çalışmalar. Kurumumuza 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz. Kendisine ve çalıştığı 
ekibine başarılar diliyoruz’.’ dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Başkan Yardımcıları Ömer Faruk Yıldız, Beşir Açıkça, Fazlı 
Korkut ve beraberindeki 10 Meclis Üyesiyle kurumumuzu ziyaret etti.

Hasan Tahsin Usta 
meclis üyeleriyle kurumumuzdaydı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
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Yerel Süreli Yayın

Yayın Danışmanları
İlhan UĞUR
Funda ERSİN

Selda TAŞ

Hukuk Danışmanı
Hasan ŞAHİN

Tasarım
Darülaceze Başkanlığı

Basın Ofisi
Baskı

Akademi Ajans Matbaa

İşadamı Ahmet Kazokoğlu 
Darülaceze Başkanlığı’nı ziyaret etti

Başkanımız Hamza Cebeci, 
30 ay Darülaceze İdare Meclisi Üyeliği 
30 ay da Darülaceze Başkanlığı dönemini kapsayan 
çalışmaları ile ilgili birim müdürlerinden brifing aldı

Başkanımız Hamza Cebeci makamında 
ağırladığı Kazokoğlu’na Kurumda 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Kurum ziyaretinin ardından 
Ahmet Kazokoğlu, Darülikram’da 
personelimize “Sağlık Tesisleri, Sakin, 
Personel ve Kritik Malzeme Takip 
Sistemi’’ üzerinde çalıştıkları projeyi 
anlattı. İsmail Atalay da projenin teknik 
bilgileri üzerine sunum yaptı. Program 
sonunda Başkanımız Hamza Cebeci 
misafirlerimize sakinlerimizin el emeği 
ürünlerini takdim etti.

On gün devam eden ve 08:00’dan 
önce kahvaltı ile başlayan 
toplantılarda ilk sunumları Başkan 
Yardımcıları gerçekleştirdi. 
Başkan Yardımcıları kendilerine 
bağlı bulunan birimlerin genel 
hatlarıyla tanıtımını ve işlevlerini 
belirttikten sonra, 5 yıl içinde 
gelinen noktayı süreçleri ile ifade 
etti.
Başhekimlik, Hukuk, Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Şube 
Müdürlüğü, Destek Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü, Bakım 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İnsan 
Kaynakları Şube Müdürlüğü, 

Mali İşler Şube Müdürlüğü, 
Emlak Şube Müdürlüğü ve 
Yardımcı Bakım Hizmetleri’nin 
20’şer dakikalık sunumlarının 
sonunda katılımcıların soruları 
cevaplandırıldı. Her sunum 
sonunda Başkanımız Hamza 
Cebeci kısa bir değerlendirmede 
bulundu. Bunların tamamlanması 
ile Başkanımız Hamza Cebeci 
planlanan tarihte tüm personele 
“Durum Tespit Toplantısı” 
gerçekleştirecek. Bu toplantıda da 
geçmişten günümüze Darülaceze 
ve gelecekte izlenecek yol haritası 
sunulacak.

Editör
Hilal Tuğçe SAATÇI
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Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Darülaceze Başkanlığı 
tarafından hazırlanan Darülaceze 
Sosyal Hizmet Şehri avan 
projesinin tamamlanması üzerine 
kurumumuzda bir toplantı 
düzenlendi. Toplantıya Başkanımız 
Hamza Cebeci, Darülaceze Vakfı 
Başkanı Dr. Fatih Saraçoğlu, 
Darülaceze Vakfı Başkan Vekili 
İMES Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Akar, Proje müellifi Mimar 
Ahmet Erkutoğlu, Darülaceze 
Başkan Yardımcısı Ahmet 
Malatyalı, Genel Koordinatör 
Mehmet Ayhan Ömeroğlu ve birim 

sorumluları katıldılar.
Proje müellifi Mimar Ahmet 
Erkutoğlu proje hakkında genel 
bilgi verdikten sonra, birim 
sorumlularının da kendi birimleri 
ile ilgili ihtiyaçları doğrultusunda 
projeye fikirsel bağlamda destek 
vermelerini isteyerek bir sonraki 
toplantıda önerileri beklediğini 
ifade etti.
Toplantının ardından Darülaceze 
Vakfının katkılarıyla yenilenen, 
daire sakinlerinin kullandığı 
ıslak zeminler yerinde görüldü. 
Ardından diğer birimlerin de 
ziyaretiyle program sona erdi.

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri 
Projesi’nde son hazırlıklar tamamlandı
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri uygulama projesinin hazırlanması ile ilgili kurumda bir toplantı 
düzenlendi.
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Düzce Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nigar Çakar, “Çalışanlara yaptıkları 
hizmetlerden dolayı saygı duyulmalı”
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
öğrencileriyle birlikte Kurumumuza ziyarette bulundu. Prof. Dr. Çakar, “Çalışanlara yaptıkları işlerden dolayı saygı duyulmalı.” dedi

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar’ı makamında ağırlayan 
Başkanımız Hamza Cebeci yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.
Makam ziyaretinin ardından 
sakinlerimizin yaşam alanlarını 
ve rehabilitasyon merkezini 
ziyaret eden Rektör Çakar ve 
öğrenciler, sakinlerimiz ile sohbet 

ederek yaptıkları el işi çalışmaları 
incelediler.
Daha sonra Kurumumuz Çok 
Amaçlı Salonunda, Rektör Nigar 
Demircan Çakar ve öğrenciler 
Kurum personelimiz ile buluştu. 
Öğrencilere Kurumumuzu 
tanımaları amacı ile kurum tarihi, 
yeni sosyal hizmet şehri projesi ve 

ziyaretçilerimizin olduğu video 
gösterildi.
Programda Düzceli İş Kadını ve 
Darülaceze Gönüllümüz Asuman 
Karaşabanoğlu, Ses Sanatçısı, TV 
Programcısı ve aynı zamanda 
Darülaceze Gönüllümüz Züleyha’nın 
selamlama konuşmalarının ardından 
konuşan Başkanımız Hamza Cebeci; 
bu kurumun Sultan Abdülhamid 
Hân’ın bir yadigârı ve hediyesi 
olduğunu belirterek, Darülaceze’yi 
her zaman yaşatmaya devam 
edeceklerini vurguladı.
Darülaceze’nin misyon ve vizyonuyla 
sıradan bir müessese olmadığının 
altını çizen Başkanımız Hamza 
Cebeci, sunduğu imkan ve 
olanaklarıyla birlikte ülkemizin 
en gözde kurumları içerisinde yer 
aldığını dile getirdi.
Darülaceze de bugüne kadar yüz 
binin üzerinde insanın kaldığını 
söyleyen Başkanımız Hamza 
Cebeci, bu müessesede kalanların 
en iyi şartlarda ve daha mutlu 

yaşamaları için ekibiyle birlikte 
özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade 
etti ve ziyaretten dolayı duyduğu 
memnuniyetini dile getirerek Prof. 
Dr. Nigar Demircan Çakar ve 
öğrencilerimize teşekkür etti.
Programın kapanış konuşmasını 
yapan Rektör Nigar Demircan Çakar, 
yapılan çalışmaların ve hizmetlerin 
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gurur verici olduğunu söyledi. 
Devlet imkanlarının, milletin 
yararına kullanıldığını görmekten 
dolayı mutluluk duyduğunu ifade 
eden Çakar, kendisinin de en kısa 
zaman içerisinde bir Darülaceze 
gönüllüsü olacağını belirtti.
Yaşlılara hizmet etmenin, sevgi ve 
saygı göstermenin bizi biz yaptığına 
ve kültürümüzün bir parçası 
olduğuna dikkat çeken Çakar, bu 
kültürün doğu ülkelerinde nadir 
olarak görüldüğünü, Avrupa 
ülkelerinde ise hiç görülmediğini 
ve bunun yerine bireyciliğin ön 
plana çıktığını sözlerine ekledi. 
Darülaceze gibi bir kurumda 

hizmet etmenin iyi bir ayrıcalık 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çakar, 
çalışanların kurumdaki yaşlılarımıza 
bir evlat gibi davrandıklarını 
belirterek, yaptıkları hizmetlerden 
dolayı kendilerine saygı duyulması 
gerektiğini dillendirdi. Yapılan 
başarılı ve özverili çalışmalardan 
etkilendiğini ifade eden Çakar, 
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci 
ve ekibine teşekkür ederek sözlerini 
sonlandırdı.
Program sonrasında Başkanımız 
Hamza Cebeci, Rektör Nigar 
Demircan Çakar’a sakinlerimizin 
yapmış olduğu el emeği 
ürünlerinden bir hediye takdim etti.
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Darülaceze’ye Yardım Derneği 
sakinlerimiz için eğlence tertip etti

Diş Hekimleri hediyeleriyle 
sakinlerimize geldi

Darülaceze’ye 
Yardım Derneği 
sakinlerimize yönelik 
bir eğlence tertip etti. 
Eğlencede Gayrettepe 
Çevre Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Türk sanat Müziği 
korosu konser verdi. 
Darülaceze’ye Yardım 
Derneği Başkanı 
Metine Akkoyunlu 
‘’ Siz değerli 
sakinlerimizin her 
zaman yanındayız. 
Bu yapacağımız 
etkinliklerin 
başlangıcı olacak. 
Geldiğiniz için 
teşekkür ederiz’’ 
dedi. İkramların da 
yapıldığı konserde 
sakinlerimiz ezgilere 
eşlik etti.

İstanbul Diş Hekimleri 
Odası 22 Kasım Diş 
Hekimliği günü münasebeti 
ile kurumumuza ziyarette 
bulundu.
Diş sağlığının genel sağlığın 
en önemli parçalarından 
olduğu bilinciyle 

rehabilitasyon merkezimizde 
sakinlerimize ağız ve protez 
bakım eğitimi verdiler.
Eğitim sonrasında çocuk 
yuvasını da ziyaret eden diş 
hekimleri çocuklarımıza diş 
macunu ve diş fırçası hediye 
ettiler.
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İdare Meclisi Üyemiz Fuat Kulaçoğlu 
Cemile Sultan Korusu’nda Darülaceze 
sakinlerimizi misafir etti

Cemile Sultan Korusunda 
gerçekleşen yemeğe Başkanımız 
Sayın Hamza Cebeci, İdare Meclis 
Üyemiz Sayın Fuat Kulaçoğlu, Genel 
Koordinatörümüz Sayın Mehmet 
Ayhan Ömeroğlu ve Darülaceze 
personeli ile Darülaceze sakinleri 
katıldı.
Yemeğin sonunda Başkanımız 
Hamza Cebeci, selamlamanın 

ardından Fuat Kulaçoğlu’na nazik 
daveti için teşekkür etti. Sakinlerimiz 
bu nezih ortamda bulunmaktan 
dolayı duydukları memnuniyeti dile 
getirirken, kurumun düzenlediği bu 
etkinliklerin kendilerini çok mutlu 
ettiğini ifade ettiler. Toplu halde 
çekilen hatıra fotoğrafının ardından 
program sona erdi.
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Günümüz tabi ki hep burada 
geçiyor. Sakinlerimizle birebir 
sohbet etmeyi seviyorum. İşte 
Orhan Kıran abimiz, tekerlekli 

sandalyesiyle geliyor. Daha önce de 
hikayesini dinlemiştim ama bu defa 
daha merak ettiğim diğer yönlerini 
de öğrenmek istiyorum. Sözlerine, 
“1968 yılında Kahramanmaraş’ın 
Elbistan ilçesinde doğmuşum. 
Ailenin tek çocuğuydum. Engelli 
olarak doğmuşum.” diyerek başlıyor. 
Babasını hatırlamadığını söylüyor. 
“Ben küçükken vefat etmiş. Bana 
annem bakıyordu. Annem de 
1988’in Nisan ayının 28’inde 
dünyaya veda etti. 1989’un 29 
Eylül’ünde de buraya geldim.” diyor.   
Darülaceze’de yaşayan abartısız 
her insanın bir trajik hikayesi 
var. Buraya gelip bu hikayelerden 
en azından bir kaçını dinlemeli 
diyorum. Orhan abiye kulak 
verelim: 
“O zamanlar Elbistan’da hayatımızı 
sürdürürken annemin kanser 
olduğunu öğrendik. Elbistandaki 
doktor dedi ki; ‘Burada Onkoloji 
bölümü yok, ya Ankara’ya ya 
da İstanbul’a gidip kemoterapi 
görmesi gerekiyor.” dedi. İstanbul’da 
amcamın oğlu olduğu için, kalacak 
yer sıkıntısı da çekmeyecektik. 
İstanbul’a geldik. Amcamın oğlunun 
evinde kalıyorduk. Annem bir sene 
yaşadı. Sonrasında vefat etti. Kanser 
olduğu için daha fazla yaşamadı.” 
Orhan abi annesiyle ilgili, yani 
eski yaşantısı ile ilgili bu bilgileri 

aktarıyor. Daha fazla “ötesi”ni de 
pek hatırlamıyor. 
Darülaceze’ye amcasının çocukları 
getiriyor. Valilikten hiç yakını 
olmadığına dair yazı alıyorlar. 
Daha sonra nüfusa gidip annesinin 
ve babasının vefat ettiğine dair 
belge alıyorlar. Darülaceze’ye 
geldiklerinde kendisine hiç zorluk 
çıkarmadıklarını söylüyor. “Herkes 
bana yardımcı olmak istiyordu.” 
diyor. 29 Eylül 1989 yılında 
Darülaceze’ye girişi yapılıyor.
Orhan abi sözlerine devam ediyor. 
“Darülaceze’ye geldiğimde Daire 
7’ye verdiler beni. Orada Sadık 
Yurttaş isminde bir amca vardı, beni 
ona emanet ettiler bir nevi. Özel 
sağlık durumum nedeniyle çok da 
hızlı hareket kabiliyetim olmadığı 
için, yardımcı oluyordu bana. 
Hastabakıcılarımız var ama sakinler 
de burada birbirlerine yardımcı 
oluyorlar. Çünkü bir ailenin 
fertleriyiz. Birbirimize yardımcı 
olmamız da doğal. Daire 8’in tadilatı 
tamamlandıktan sonra ise oraya 
geçtik.
Ben bu halimle çok şey 
yapabileceğime inanıyorum. 
Buraya geldikten sonra bişeyler 
yapmam gerektiğini düşündüm.  
Kurumumuzun yöneticileriyle 

“İyilik geleceğimizin özü”
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görüştüm, onlar da olumlu 
karşıladılar. Santraldeki memur 
arkadaşlara yardımcı olmak için 
1993 yılında orada çalışmaya 
başladım. Orada çalışırken çok 
da mutlu oluyordum. Uzun süre 
çalıştıktan sonra sağlık sorunlarım 
nedeniyle bir müddet ara verdim. 
Burada sürekli faaliyetler yapıyoruz. 
Kurumumuz bize, Kur’an kursu, 
Arapça kursu, Osmanlıca kursu, 
İngilizce kursu, Resim kursu gibi 
bir çok etkinlikler düzenliyor. 
Bu etkinlikler bizim hayata 
tutunmamızı sağlıyor. Şu anda 
da Rehabilitasyonda ağaç yakma 
sanatı yapıyorum. Ben boş durmayı 
sevmiyorum. Hep üretmek ve 
üretimin içinde olmak istiyorum. 
Kurumumuz da bu imkanı bize 
sağlıyor, Allah razı olsun.”
Sakinlerimiz bu kurslarda çok da 
başarılılar. Kurumda açılan bu 
kurslara sakinlerimizin yanısıra 
personelimizden de büyük rağbet 
oluyor. Ama tabi ki sakinlerimiz 
personellerimiz kadar kursları 
başarılı bir şekilde tamamlıyorlar. 
Yöneticiler de bundan çok da 
memnun kalıyor.
Orhan abi, kurumda akli dengesi 

yerinde olanlara dışarı çıkış 
izni verildiğini söyleyerek, “Ben 
dışarılarda gezen biriyim. Halkın 
içindeyim sürekli. Dışarıda 
dolaşırken bana; ‘Size iyi bakıyorlar 
mı?’ diye soruyorlar. Sonra ekliyor, 
“Ben onlara diyorum ki, Darülaceze 
olmasa idi ben ölürdüm. Ben 
bu güne kadar yaşayamazdım, 
diyorum. Tabi ben bunu söyleyince 
herkesin fikri değişiyor.”
Dışarıya çıkıp gezdiği için bir nevi 
Darülaceze’nin de gönül elçisi 
vazifesi gördüğünü sözlerine ekliyor.
Sözlerini ise, “Bahçede 
gezebiliyorsun, dışarıya 

çıkabiliyorsun hiç bir sorun yok. 
Ben engelliyim. Buradaki bakım 
çok güzel. Bir engelliye evinde bile 
bu kadar güzel bakım sağlanmaz. 
Doktorumuz var, hemşirelerimiz 
var, hastabakıcımız var. Eksik 
birşeyimiz yok. Burada zengin 
hayatı yaşıyoruz. Bu kurum o kadar 
güzel bir kurum ki, dikkat ederseniz 
kavga filan olmaz. İnsanlar dışarda 
çekirdek ailede yaşıyor iken burada 
büyük bir ailenin fertleri oluyor. 
Farklı bir huzur buluyor insanlar. 
Eskiden tabi ilişkiler daha sıcaktı. 
İnternet yoktu. Şimdi sakinler de 
dahil herkeste telefon var, internet 

var. Ufak bir zaman bulduklarında 
internete giriyorlar. Sohbet ve 
muhabbet de dolayısıyla eskisi gibi 
olmuyor. Bazen dışarıya çıkıyorum 
gezmeye. Otobüse bineceğim, 
yanımdakinden yardım isteyeceğim, 
kulağında kulaklık olduğu için 
beni duymuyor. Yanımda olduğu 
halde ulaşmakta sıkıntı çekiyorum. 
Eskiden böyle değildi. Bir yardım 
istesem on kişi birden yardıma 
koşardı. 
Bu kurum gerçekten çok güzel. 
Dışardaki algı gibi değil. Merak 
edenler gelip burayı gezebilir ve 
görebilirler.” diyerek tamamlıyor.
Orhan abinin dediği gibi, gelin 
görün ve buradaki insanlarla üç 
beş kelam edin. Burası ecdadımızın 
bize emaneti, bu güne kadar da 
insanlarımızın teveccühü burayı 
yaşattı, bu güne getirdi. Daha iyi 
hizmet vermesi için daha çok ilgi 
gerekiyor. Bunu, yeri gelmişken 
ifade etmekte yarar var. İyilik 
yapmayı ve iyiliğe vesile olmayı 
seven bir millete sahibiz. İyilik bizim 
kültürümüzün ve geleneğimizin 
özünü oluşturmaktadır. Zaten 
Darülaceze gibi kurumlar da bu 
duyguların ürünüdür. 
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Medeniyet Üniversitesi’nden 
kurumumuza anlamlı ziyaret

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Cihan, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe 
Okanlı, Fakülte Öğretim Üyeleri 
ve Sosyal Hizmetler bölümü 
öğrencileri kurumumuza ziyarette 
bulundu.
O gün Başkanımız Hamza 
Cebeci’ye vekalet eden İdare 
Meclisi Üyemiz Şerif Esendemir, 
Rektör Yardımcısı Ahmet 
Cihan ve öğrencileri başkanlık 
makamında ağırladı.
Makam ziyaretinin ardından 
Rektör Yardımcısı Ahmet Cihan 
ve öğrenciler sakinlerimizi ziyaret 
ederek kendilerine çiçek takdim 
ettiler.
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“Dünya için bir şey yap” 
Darülaceze sakinleri için sahnedeydi

Prof. Dr. Orhan Kural ve 
Serap Yenici’nin hazırladığı 
“Dünya için bir şey yap” 
adlı müzikal, Darülaceze’de 
sahnelendi.
Çevreci konular ile zararlı 
alışkanlıklara değinilen 
müzikalde sakinlerimiz güzel 
vakit geçirdiler.
Darülaceze Başkanımız 
Hamza Cebeci, Prof. Dr. 
Orhan Kural ve Serap 
Yenici’ye teşekkür ederek, 
“Böyle bir program yapmak 
adına burayı seçtikleri 
için teşekkür ederim. 
Salon izleyicilerimiz ve 
öğrencilerimiz tarafından 
doldu. Gösteri gerçekten 
oldukça güzel oldu.” dedi.
Başkanımız Hamza 
Cebeci, Kural ve Yenici’ye, 
Darülaceze sakinlerimizin 
yaptığı siirt battaniyelerinden 
hediye etti.

Darülaceze sakinlerimiz, 
Mevlid-i Nebi’nin idrak 
edildiği özel gecede ASYA 
PORT Marka Yöneticisi 
ve Darülaceze gönüllüsü 
Asuman Karaşabanoğlu’nun 
davetlisi olarak, Prof. Dr. 
Hülya Tezcan’ın “Kutsal 
Mekanlarda Kutsanmış 

Örtüler” kitabının 
tanıtımına katıldı.
TBMM Milli Saraylar’ın ev 
sahipliğinde, Dolmabahçe 
Sarayı Sanat Galerisinde 
gerçekleşen program, 
Semiha Şakir Ailesinin 
katkılarıyla Üsküdar 
Belediyesinin himayesinde 

icra edildi.
Kadim İlahiler ve Zikir 
Tertibinin dinletisinden 
sonra Prof. Dr. Hülya 
Tezcan konuklara hitap 
etti. Başkanlığımızın 
fırınında hazırlanan kandil 
simitlerinin ikramının 
ardından program sona erdi.

 Sakinlerimiz Prof. Dr. Hülya Tezcan’ın 
“Kutsal Mekanlarda Kutsanmış Örtüler” 
kitabının tanıtımına katıldı
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Ziyaretler

Rumeli Üniversitesi Rumeli İyilik Kulübü 
sakinlerimizle birlikte çiçek ekti

Öğrenciler’’ Biz 
saksılara sadece 
tohum değil, 
bahar, tebessüm 
ve mutluluk 
ekeceğiz. 

Büyüyen her 
tohum ile 
onlara umut 
olacağız’.’ dedi. 
Sakinlerimiz de 
çiçek tohumlarını 

saksılara ekerken 
büyük özen 
gösterdi ve 
mutluluklarını 
öğrencilerimizle 
paylaştı.
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