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ENDONEZYA’DAN 
ÇOK ÖNEMLİ ZİYARET
Asya Endonezya Sufi Ulema 
Meclisi Müsteşar Reisi Şeyh 
Muhammed Hanefi El-Rabbani ve 
beraberindeki heyet Türkiye 
ziyaretlerinin bir durağı olan 
Darülaceze’de incelemelerde 
bulundu. 
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Değerli okuyucularımız;

Koca bir yılı bitirmek üzere Kasım ayına girmiş 
bulunuyoruz. Gelecek günlere ümitle bakabil-

mek için geçmişin muhasebesini çok iyi 
yapmak gerekiyor. 

Biz Darülaceze olarak her yıl olduğu gibi bu yıl 
da geçtiğimiz senenin muhasebesini yapmak 

üzere bir yıl boyunca yaptığımız işleri masaya 
yatırdık.  Kurumumuzun bünyesinde yer alan 10 
ayrı birim kendi alanlarında yaptıkları çalışma-
ları bir sunum haline getirdi. Kültür Merkezi-
mizde düzenlediğimiz ve tüm personelimizin 
katıldığı toplantılarda bilgisayar sunumlarıyla 
anlattılar. Sorulan soruları yanıtladılar. Bir ön-
ceki yıla kıyasla ne durumdayız? Hangi alanda 
daha fazla çalışmalıyız? İstatistiklerimiz bize 

nasıl bir mesaj veriyor?  Bu soruların cevaplarını 
ararken Darülaceze’mizin hizmetlerini daha da 

arttırmak üzere rotalar belirledik.

Bunula beraber personelimizin motivasyonunu 
arttırmak, arkadaşlık ilişkilerimizi pekiştirmek 

ve yılın yorgunluğunu atmak üzere kültür  
gezileri düzenledik.

İnşaatı tamamlanmak üzere olan Çamlıca Camii, 
Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı’na giderek 

şehrimizin önemli kültür merkezlerini  
gördük ve inceledik.

Başarıya ulaşmak için bir yumruk gibi beraber 
ve sımsıkı olmanın önemini bilen ve var gücüy-
le çalışan Darülaceze personeline bu vesile ile 

teşekkür ediyorum.
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İstanbul’u Geziyoruz 

Başkanımız Hamza CEBECİ ve idari perso-
nelimizin katıldığı İstanbul Gezisi kapsamın-
da Çamlıca Camii, Topkapı Sarayı ve Yereba-
tan Sarnıcı’nı ziyaret ettik.

Gezi Üsküdar Nevmekan Sahil ‘de yapılan 
kahvaltıyla başladı. İnşaatının son aşamala-
rına gelinen Çamlıca Camii ziyaretlerimizin 
ikinci durağıydı. 

Çamlıca Camii’nde bizi projeden sorumlu 
İnşaat Mühendisi Ergin Külünk ve ekibi 
karşıladı.

Klasik Osmanlı Mimarisinde inşaa edilen 
caminin yüksek teknoloji içeren özelliklerini 
öğrendikçe hayranlığımız arttı. İstanbul’un 
en güzel tepelerinden birine bağdaş kurmuş 
bir çınar gibi bize kim olduğumuzu hatırla-
tan bir hali var Çamlıca Camii’nin.

Çamlıca Camii’nin ardından Topkapı Sa-
rayı’nda olmak hissettiğimiz manevi havayı 
tamamladı diyebiliriz.

Burası bir anlamda her şeyin başladığı yer 
bizim için. Bu gün Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olarak “biz”  nasıl bir kültür altya-
pısından geliyoruz, nasıl biz olduk ve “biz” 
olarak kalabilmek için neden-nasıl mücadele 
etmeliyiz sorularının cevaplarının gizli oldu-
ğu bir mekan burası. Tabii ki kısa bir ziyaret-
le bu cevapları bulmak pek mümkün değil!

Günün yorgunluğunu Malta Köşkündeki ak-
şam yemeği ile attıktan sonra gün sona erdi.

Bu etkinliği planlayan başta Başkanımız olmak 
üzere tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.

Haber: Ersoy ERYAN

Çamlıca Camii

Nevmekan Sahil



Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Darülaceze Başkanlığı 
İdare Meclisi Toplantısı bu ay da Meclis Üyelerimizin katılımıyla 
kurumumuzda gerçekleşti.

Başkanımız Hamza Cebeci ve İdare Meclis Üyelerimiz;  
Necmeddin Bilal ERDOĞAN,Hasan Şahin, Abdurrahman TOPBAŞ, 
Derya YANIK, Fuat KULAÇOĞLU, Namık AYHAN, Şerif ESENDE-
MİR ve Tayyip YAŞAR’ın katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıda Sosyal Hizmet Şehri Projesi ve Sosyal ve Kültürel Tesis 
projesi detayları ile önceki aya ait hizmetlerin değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantı öncesinde İdare Meclis Üyelerimiz kurumumuzu dolaşa-
rak sakinler ile bir araya geldi.

Ayrıca İBB’de avan proje aşaması bitirilerek ruhsat sürecine girilen 
“Darülaceze Sosyal ve Kültürel Tesis Projesinin” detayları ile ilgili 
olarak kurumumuza müşavirlik hizmeti veren  Kiptaş yetkililerinden 
bilgi aldılar. 

Haber: Ersoy ERYAN

AYLIK İDARE MECLİSİ TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

BAKANIMIZ SAYIN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK’U 
DARÜLACEZE’MİZDE AĞIRLADIK

Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk göreve geldiğinden bu 
yana başkanlık ettiği İdare Meclisi Toplantılarımızın haricinde de 
kurumumuza sık sık ziyarette bulunarak bizleri mutlu ediyor.

İstanbul’daki görüşmelerinin ve çalışmalarının bir kısmı için 
kurumumuzu seçen Bakanımızın vesilesiyle Darülaceze kamuoyunda 

daha  sık gündeme gelmeye başladı. Bu da bir “Şefkat Kapısı” olan 
kurumumuzun daha çok insanımıza ulaşmasını ve daha çok insanın 
kucaklanmasını sağlamakta. Darülaceze olarak bu hassasiyeti için 
sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Haber: Ersoy ERYAN
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Sultan II. Abdülhamid Han’ın vefatının 100. 
sene-i devriyesinde İstanbul’da düzenlenen 
“Abdülhamid Dönemi Uluslararası Kongresi” 
için bir araya gelen hanedan üyeleri etkinlik 
kapsamında, Abdülhamit Han tarafından 
1895 yılında yaptırılan,  yapıldığı günden bu 
yana on binlerce bakıma muhtaç yaşlı, engelli 
insanlarla ve kimsesiz çocuğa din,dil ve ırk 
ayırım yapmaksızın hizmet veren Darülace-
ze’yi ziyaret  etti.

Ziyaretin ilk bölümünde kurumu gezerek 
sakinlerimizle birlikte olan misafirlerimiz 
daha sonra Başkanımız Hamza Cebeci’nin 
makamında ağırlandılar. Ardından Kültür 
Merkezimizde Darülaceze ve projelerini 
anlatan sine-vizyon gösterimini izleyen mi-
safirlerimiz için Başkanımız bir hoş geldiniz 
konuşması yaptı. Konuşmasında; 

“Dört kıtada yirmi ülkede yaşayan bu de-
ğerli hanedanın değerli mensuplarını dede-
lerinin kurmuş olduğu Darülaceze’mizde 
ağırlamaktan dolayı mutluluğumu ifade 
ediyor ve hoş geldiniz diyorum.” dedi.

Osmanlı ailesi adına söz alan Sultan Ab-
dülhamit Han’ın dördüncü kuşak torunu, 
Payitaht Abdülhamit dizisinin danışmanı  
Şehzade Orhan Osmanoğlu şunları söyledi;  
“Çok yakında Osmanlı Hanedan Vakfını 
kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Kuracağımız bu vakıf Darülaceze’de 
olduğu gibi hizmete yönelik bir vakıf ola-
cak. Dedemizin yolunda yetime, yoksula, 
dul ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan 
bir vakıf olacak. Bu vakıf hanedan üyele-
rine hizmet etmeyecek. Şimdiden bunun 
müjdesini de buradan vermiş olayım. Bu 
gün burada olmaktan çok mutluyuz. Bizi 
ağırladığı için Başkanımız Hamza Cebe-
ci’ye ve tüm ekibine çok teşekkür ederiz.”

Hanedan üyelerinin ziyareti Başkanlık Ma-
kamında bulunan Sultan Abdülhamit Han’ın 
kendi elleriyle yaptığı masada yapılan ikram ile 
son  buldu.

Haber: Selda TAŞ

OSMANLI HANEDANI 
DARÜLACEZE’DE

Dünyanın dört bir yanına ulaşan coğrafyada yaşayan Osmanlı Hanedanı mensupları 
özel bir toplantı için İstanbul’da buluştu.

Abdülkadir Harun Osmanoğlu

Orhan Osmanoğlu
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1 EKİM 
DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ

Yaşlılığa karşı farkındalığı arttırmak için tüm dünyada yaşlılar günü olarak ilan edilen 
1 Ekim kurumumuzda da yüksek katılım ile kutlandı.

Yapılan çalışmalarda ülkemizde yaşlı 
nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2014 yılında 
%8 iken 2015 yılında %8,2 ye yükseldiği 
görülüyor. Ülkemizde yaşlı nüfusu, diğer yaş 
gruplarıyla karşılaştırıldığında, daha yüksek 
bir artışa sahip olduğu dikkat çekiyor. 2014 
yılında toplam nüfusun artış hızı ‰13,3 iken 
yaşlı nüfusun artış hızı  ‰ 49,9 olmuştur.

Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif 
olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve 
ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç 
olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum 
ve devlet olarak öncelikli görevimiz olmalıdır.

Nüfusun yaşlanması sağlıktan sosyal 
güvenliğe, çevreye, iş olanaklarına, sosyal 
kültürel faaliyetlere ve aile hayatına kadar 
toplumun tüm yönlerini etkiliyor.

Darülaceze olarak misafirimiz olan yaşlı 
sakinlerimize bu bilinçle yaklaşıyor özellikle 
Rehabilitasyon Merkezimizde oluşturduğu-
muz atölyelerde sosyal hayatın içinde aktif  

rol alarak motivasyonlarını yüksek tutmaya 
çalışıyoruz.

Böyle özel günlerde kamunun aklına 
gelen ilk yerlerden biri Darülaceze oluyor. İn-
sanlarımızın yoğun ilgisi dolayısıyla medya-
nın gözü de Darülaceze’ye çevriliyor. Böylece 
daha çok insanın farkında olması sağlanıyor.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününde ulusal 
medyanın önemli yayıncıları kurumumuza 
gelerek röportajlar ve canlı yayınlar gerçek-
leştirdiler. 

Ayrıca İBB bu gün için daha özel bir 
etkinlik düşünerek; Darülaceze’de kalan ve 
burada vefat eden sakinlerimizi anmak ve 
onlara hediye etmek niyetiyle camimizde 
mevlit okuttu.

İBB Beyaz Karanfil’e ve bu özel günde bizi 
unutmayıp aramızda olan medya kuruluşları-
na ve tüm misafirlerimize teşekkür ederiz.

Haber: Ersoy ERYAN

İBB Beyaz Karanfil
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Sultanbeyli Kaymakamı 
Metin KUBİLAY önderliğinde 
yürütülen proje kapsamında şehit 
yakınları ve gazilerimizi 
kurumumuzda ağırladık.

Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor 
projesi kapsamında Sultanbeyli Kaymaka-
mı Sayın Metin Kubilay, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Yaşar Çağlar, İlçe Müftüsü Ha-
san Erdoğan, Dr. Burak Kaya, İlçe Sosyal 
Hizmet Müdürü Murat Payam, İlçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü 
İlknur Tatar Kula, Sultanbeyli Fatih Mahal-
lesi Muhtarı Ahmet Çalışkan, Sultanbeyli 

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Tuna Açar, 
Siirt Vakfı Başkanı Mehmet Şefik Erden, 
şehit yakınları ve gaziler ile birlikte Sultan-
beyli sakinlerini kurumumuzda ağırladık.

Darülaceze Vakfı’nın maddi destek verdiği 
ve Çok Amaçlı Salon’umuzda gerçekleştirilen 
organizasyonda dualar eşliğinde öğlen yeme-
ği yiyen misafirlerimize sanatçı Gültekin ve 
ekibi müzikleriyle eşlik ettiler.

Rehabilitasyon Merkezimizi ziyaret eden 
misafirlerimiz kurumumuzu gezerek sakinle-
rimizle bir araya geldi.

Etkinlik sonunda Başkanımız Sayın 
Hamza Cebeci misafirlerimizle birlikte hatıra 
fotoğrafı için objektif karşısına geçti.

Bu duygu dolu buluşmanın gerçekleşme-
sinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Haber: Selda TAŞ

SULTANBEYLİ 
YAŞLILARINA SAHİP ÇIKIYOR

Metin Kubilay
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ENDONEZYA’DAN 
ÇOK ÖNEMLİ ZİYARET

Asya Endonezya Sufi Ulema Meclisi 
Müsteşar Reisi Şeyh Muhammed 
Hanefi El-Rabbani ve beraberinde-
ki heyet Türkiye ziyaretlerinin bir 
durağı olan Darülaceze’de incele-
melerde bulundular. 

Endonezya Divan-ı Ulema Müsteşar 
Reisi Şeyh Muhammed Hanefi el-Rabbani ve 
beraberindeki heyet Türkiye temaslarının bir 
parçası olarak kurumumuzu ziyaret etti.

Sayın Hayati Küçük’ün refakat ettiği ziya-
rette Başkanımız Hamza Cebeci misafirleri-
mizi makamında ağırladı. Yapılan görüşmede 
Başkanımız Darülaceze’nin tarihi hakkında 
bilgi verdi.

Daha sonra kurumumuzun birimlerini 
gezen ziyaretçilerimiz sakinlerimiz ile bir 
araya geldiler. Kurumun işleyişi ve projeleri 
hakkında detaylı inceleme yapan misafirleri-
miz, benzer bir kurumu Endonezya’da hayata 
geçirmek istediklerini belirttiler.

Endonezyalı misafirlerimizin Türkiye’de 
olmalarının asıl amacı çok farklı olsa da onlar 
bu vesile ile Osmanlı yadigarı bu kurumu 
görmek ve anlamak istiyorlardı. Darülace-
ze’mizin tarihini ve bu kurumu inşa eden 
neslin inceliklerini öğrendiklerinde gözleri 
dolan misafirlerimiz her fırsatta hayranlıkla-
rını ifade ettiler.

Aslında FETÖ’nün ülkelerindeki yuvalan-
malarını anlamış ve bunlara karşı bir müca-
dele başlatmış olan dostlarımız, Asyanın en 

önemli İslami teşkilatlanması sayılan Asya 
Endonezya Sufi Ulema Meclisi olarak bir 
fetva yayınladılar. Bu fetvada;

“Fetullah Gülen ve takipçilerinin tüm 
dünyada yapmış oldukları faaliyetler ve bu 
faaliyetlere katılmak haramdır. Fetullah 
Gülen ve takipçileri Allah Teala’ya tevbe 
etmelidir ve yaptıklarının hesabını tüm 
dünyadaki Müslümanlara vermelidir. Özel-
likle de 15 Temmuz 2016’da yaptıklarının 
hesabını Türkiye’ye vermelidir.

Başta Endonezya Cumhuriyeti başkanı 
olmak üzere tüm ülkelerin liderlerinden 
ve alimlerden Fetullah Gülen hareketinin 
ülkelerindeki tüm faaliyetlerinin durdu-
rulmasını ve İslami akideye zarar veren 
kitaplarının da yasaklanmasını ve topla-
tılmasını talep ediyoruz.” şeklinde alınan 
karar ile FETÖ’nün malum gerçek yüzünü 
tüm Müslümanlara duyurmak ve uyarmak 
üzere harekete geçtiler.

Dostlarımızın göstermiş oldukları bu 
kardeşlik dayanışmasının tüm Müslüman 
coğrafyada karşılık bulması temennisi ile 
kendilerine teşekkür ediyoruz.

Haber: Ersoy ERYAN
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GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİNE 

MİSAFİR OLDUK
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesinde düzenlenen konferansa ko-
nuşmacı olarak katılan Başkanımız Hamza CEBECİ  öğretmen ve 
öğrenciler ile bir araya geldi. 

Başkanımız Hamza Cebeci Gaziosman-
paşa Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencile-
riyle buluştu.

Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Müdürü 
Mustafa Turgut’un makamında ağırladığı 
Başkanımız daha sonra okulun konferans 
salonunda öğretmen ve öğrencilere bir araya 
geldi. Darülaceze’yi anlatan sine-vizyon 

gösteriminin ardından söz alan Başkanı-
mız; “Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden 
yükselişe geçtiğini ve bunun ancak genç 
neslin inanarak çok çalışmaları neticesinde 
gerçekleşebileceğini” ifade ederek bu yönde 
gayret göstermelerini istedi.

Günün anısına çekilen fotoğrafların ar-
dından etkinlik sona erdi.

Haber: Ersoy ERYAN

Bakırköy Kızılay Kadın Kolları kurumumuza ziyarette bulundu.

TÜRK KIZILAYI BAKIRKÖY ŞUBESİ

Türk Kızılayı Bakırköy Şubesi Kadın Kol-
ları üyeleri; Başkan  Selma BAYRI, Başkan 
Yardımcısı H.Nursal TONKA ve üyler; Hülya 
ÖKTEM, Zuhal ÇAKIR, Aycan DİYARBA-
KIRLIOĞLU, Nazik PERÇİNKAYA, Şengül 
KARADAĞ kurumumuzu ziyaret ederek 
sakinlerimiz ile bir araya geldiler.

Rehabilitasyon Merkezimizde sakinleri-
mizin atölyelerde yaptıkları işleri inceleyerek 
onlarla sohbet eden misafirlerimiz daha 
sonra yaşam alanlarında ziyaretlerine devam 
ettiler.

Biz Kızılay’ı zor günlerimizde hatırlarız. 
Depremde, selde ve savaşta en zorda kaldığı-
mızda kırmızı hilalli bayrakları, rozetleri ve 
çadırlarıyla yardımımıza koşarlar. 

Neredeyse hepimizin başına gelmiştir; 
bir ameliyat öncesi veya sonrası bir yakını-
mız için kan ihtiyacı. Aklımıza ilk gelen hep 
Kızılay’dır.

Onlar bu kez bir afet olmadan geldiler. 
Gönüller fethetmeye, her zaman yanınızda-
yız demeye...

Bakırköy kadın Kollarına şükranlarımızı 
sunuyoruz.

Haber: Ersoy ERYAN
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GÜNEY KORELİ MİSAFİRLERİMİZ

İSMMMO ÇOCUKLARIMIZ İÇİN 

DARÜLACEZE’DE

Güney Kore’den misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. 
Bu seferki misafirlerimiz Incehon MetropolitanCity ve Nowon Şehri Belediye Meclis üyeleri oldu. 

İstanbul Serbest Muhasebeciler ve 
Mali Müşavirler Odası mutat ziyaret-
lerinden birini gerçekleştirerek ço-
cuklarımız için bağışta bulundular.

Güney Kore’de bulunan Incehon Metro-
politan City yöneticileri kurumumuzu ziyaret 
ettiler. Kurumumuzu gezen ve hizmetleri 
hakkında bilgi alan Güney Koreli ziyaretçi-
lerimizi Başkanımız Hamza Cebeci maka-
mında ağırladı. Ülkelerinde bu tür hizmet 
sunmak isteyen  misafirlerimiz , bu ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile getirdi. Grup 
sözcüleri ’’  Böylesine köklü bir kuruluşun 

ücretsiz olarak muhtaç insanlara hizmet 
etmesi çok mutluluk verici. Sizi ve çalışanla-
rınızı tebrik ederiz.’’ dedi.  Ziyaret sonunda 
Güney Koreli  yöneticiler Darülaceze ekibini 
de kendi ülkelerine davet etti.

Güney Kore Nowon şehri belediye meclis 
üyeleri kurumumuzu ziyaret edip fikir alışve-
rişinde bulundular.

Kurumumuzu gezen Güney Koreli ziya-
retçilerimiz sakinlerimizle bir araya geldiler.

Başkanımızın makamında ağırladığı 
heyet ziyaretlerinden duydukları memnu-
niyeti dile getirdiler.

Haber: Ersoy ERYAN

İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir, Stajer-
ler İletişim Komisyonu Başkanı Muharrem 
Küçükelçi, Sosyal Sorumluluk Komisyonu 
Başkanı Emin Yılmaz ve Sosyal Etkinlik 
Komitesi üyesi Filiz Taş ile beraberlerindeki 
meslektaşları çocuklarımızı ziyaret etti.

Oda olarak Darülaceze’mizi sık sık 
ziyaret eden dostlarımız bu sefer de çocuk-
larımız için yaptıkları bağış ile bir kez daha 
gönülleri fethetti.

Başkanımız Hamza Cebeci tarafından 
Başkanlık Makamında ağırlanan misafirleri-
miz; “artık bir ayaklarının Darülaceze’de 
olduğunu, burada kocaman bir aileye sahip 
olduklarını” ifade etti.

Haber: Ersoy ERYAN

Incehon MetropolitanCity Incehon MetropolitanCity Incehon MetropolitanCity

Nowon Şehri Belediye Meclis 
üyeleri

Nowon Şehri Belediye Meclis 
üyeleri
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DÜZENLİ EGZERSİZ ÖMRÜ UZATIYOR
FTR tarafından düzenlenen uygulamalı egzersiz eğitimi Kültür Merkezimizde gerçekleşti. Dünya Geriatri ve Oste-
oporoz Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Santa Farma’nın büyük katkısı oldu.

Dünya Geriatri Günü ve Osteoporoz 
Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Fi-
ziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği (FTR) 
tarafından Darülaceze sakinlerimize “Sağlık-
lı Kemikler, Sağlıklı Eklemler, Ağrısız Yaş 
Alma” konulu uygulamalı egzersiz eğitimi 
verildi.

Türkiye’nin en köklü yerli ilaç firmaları 
arasında yer alan Santa Farma’nın katkılarıyla 

gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Ayşegül Ketenci, Dernek İkinci Başkanı 
Prof. Dr. Dilşad Sindel ve İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Karan 
ve Darülaceze Başkanımız Hamza Cebeci’nin 
konuşmalarının ardından hekimler eşiğinde  
sakinlerimizle  birlikte egzersiz yapıldı.

 “Yaşlanma ve ağrı, eklem sağlığı” ko-
nulu eğitimi gerçekleştiren Prof. Dr. Ayşegül 
Ketenci kireçlenmeler hakkında bilgi aktardı.

 “Yaşlanmada önemli sorun kırıklar; 
düşmelerin önlenmesi, kemik sağlığı” konulu 
eğitimi gerçekleştiren Prof. Dr. Dilşad Sindel 
dünyada 200 milyon kişide kemik erimesi 
olduğunun ve daha çok kadınlarda görülen 
bir rahatsızlık olduğunu aktardı. Her 3 kadın 
ve her 5 erkekten birinde 50 yaşından sonra 
kırık riskinin arttığını belirten Sindel, kemik 
erimesi riskini azaltmak için düzenli egzersiz 
yapmanın ve sağlıklı beslenmenin önemini 
vurguladı.

 “Yaşlanma ile neler değişiyor, bunlar 
önlenebilir mi?” konulu açılış sunumunu 
gerçekleştiren Prof. Dr. Ayşe Karan yapılan 
çalışmalarda düzenli egzersizin, egzersize 

85 yaşından sonra başlayanlarda bile yaşam 
süresini hiç egzersiz yapmayanlara göre 3 yıl 
uzatabildiğini belirtti. Karan, rehabilitasyon 
tedavilerinde egzersizin hangi yaşta yapılırsa 
yapılsın etkilerini gördüklerini aktardı.

Başkanımız Cebeci de; ‘’Profesörlerimizin 
hepimizi yakından ilgilendiren konularda 
bizlerle yaptıkları bu çalışma için teşekkür 
ederiz’’ dedi.

Haber: Selda TAŞ

Prof. Dr. Ayşegül KetenciProf. Dr. Dilşad SindelProf. Dr. Ayşe Karan
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BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İLE 
İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR

Biruni Üniversitesi Erasmus 
Öğrencileri ve kurumumuzda staj 
yapan öğrencilerimiz ile çalışmala-
rımız devam ediyor.

Erasmus programı kapsamında Univer-
sity College Copenhagen adlı Danimarka 
Üniversitesinden Biruni Üniversitesi Sağlı 
Birimleri ve Eğitim Fakültesinde öğrenim 
gören 19 kişilik öğrenci gurubu kurumumu-
zu ziyaret etti.

Ziyaretçi Merkezinde kurumumuz 
hakkında bilgi alan öğrenciler tanıtım filmi 
sonrasında sakinlerimizle bir araya geldi. 

Rehabilitasyon Merkezimizde sakinle-
rimizin ürettiği el emeği eserleri inceleyen 
öğrencilerimiz ve stajyerlerimizi Başkanımız 
Sayın Hamza Cebeci makamında ağırladı. 

Misafirlerimiz kurumumuzun işleyişiyle 
ilgili memnuniyetlerini dile getirerek Başka-
nımız Hamza Cebeci’ye misafirperverlikle-
rinden dolayı teşekkürlerini sundular.

Haber: Ersoy ERYAN

Diyetisyen Zuhal Arpa ve Aile Terapis-
ti Zühre Çelen’in hazırladıkları “Her şey 
Mutfakta Başlar” proje kapsamında ço-
cuklarımız sağlıklı yiyecekler ile kahvaltı 
yaptı. Çocukların 0-3 yaşlarında kişiliğinin 
%50’sinin, 3-6 yaşlarında eleştirel yeteneği 
olmadan kişiliğinin %90 oturduğu gerçek-
liğinden yola çıkılarak ,çocuklarımızın tat 
duyularını geliştirerek seçici algılamalarına, 
besin çeşitliliği ile farklı kültürleri tanıma-
larına, vücut ihtiyaçlarını sağlıklı besinlerle 
karşılamalarına katkı sağlamak amacıyla 
etkinliklere başlandı. 

Çocuklarımız güzel yiyecek ve çocuk 
şarkıları ile Dârülikram’da güzel bir kahvaltı 
saati geçirdi. Günün sonunda en güzel hediye 
ise çocuklarımızdan gönüllü anneler geldi. 
Hazırladıkları hediye kartında “Ellerinle 
hazırladığın yemekler sayesinde bu minik 
eller de büyüyüp dünyayı güzelleştirecek.” 
küçük ama çok anlamlı bir not düşmüşlerdi.

Gönüllü annelerden her hafta birisinin 
hazırlayacağı sağlıklı ara öğün yiyecekler ile 
anne yemeğini vurgulayarak geleceğin anne 
baba adayı yavrularımızla paylaşacakları 
etkinlik yedi aylık bir süreci kapsayacak.

Haber: Selda TAŞ

HER ŞEY
MUTFAKTA BAŞLAR
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75. YIL ORTA OKULU 
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ.

BAHÇELİEVLER ŞEFKAT İLKOKULU 

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ CEVDET ŞAMİKOĞLU İLKOKULU EMİN SARIGÜL VE EKİBİ

CAM TAVANI DELEN KADINLAR PLATFORMU CROWN WORLD MOBILITY

BAHÇELİEVLER MEKTEBİM LİSESİ AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Ziyaretler

BEYOĞLU TURİZM OTELCİLİK LİSESİ DENİZ FENERİ DERNEĞİ GENÇLİK KULÜBÜ BİR İŞARET BİR DÜNYA EKİBİ
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Darülaceze’mizi ziyaret eden misafirlerimiz ile 
çektiğimiz hatıra fotoğraflarından bazılarını 

sizler için yayınlıyoruz. Sayfalarımızda yayınlayamadığımız 
ziyaretler için lütfen sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz.

ESENLER BELEDİYESİ

İBB ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ EMİR YILMAZ

KAĞITHANE İTO MESLEK LİSESİ

MAVERA KIZ ÖĞRENCİ YURDU NECDET KOTİL İLKOKULU TÜRK ARŞİVCİLER DERNEĞİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÜKSEL BAYCAR

KIZILAY BAYRAMPAŞA ŞUBESİ KURTULUŞ ŞEHİT NURİ ŞENER ORTAOKULU

İBRAHİM TURHAN MESLEKİ VE ANADOLU 
MESLEK LİSESİ KADIKÖY KAYMAKAMI MUSTAFA ÖZASLAN

FİNAL OKULLARI EMEKLİ İSTANBUL VALİ YARDIMCISI  VE 
DARÜLACEZE ESKİ BAŞKANI HİKMET ÇAKMAK
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Misafirin
Seyir

Defteri
Aydın Genç

Buradaki insanların yüzlerinde 

ışığın ve umudun hiç yok olmamasını 

istiyorum ve ömrüm vefa ettiği sürece 

buraya hep geleceğim. Hepimiz bir 

gün kimsesizler yurtlarına gidebiliriz. 

Bu yüzden de kimsesizlerin kimsesi 

olmayı kendime düstur edindim. Kim-

sesizleri kimsesiz bırakmayın lütfen. 

Allah kimsesizlerin kimsesidir.

Doktor Emine Evin
İnsanlar tarafından belki de dünyanın en şanssız insan-ları düşünülürsünüz. Ama ben öyle düşünmüyorum. Allah’ım size öyle güzel bir kalp vermişti bu sizi dünya-daki en şanslı insan yapar. Sizler her zaman en kıymet-lilerimiz olarak kalacaksı-nız. Allah “Beni hüzünlü kalplerde arayın” buyuruyor. Sizin kalpleriniz en güzel varlıkla dolu. Rabbim umu-dunuzu inancınızı daim etsin. Selamletle.

Herkes İçin Havacılık Derneği - Zeynep Polat

Herkes İçin Havacılık Derneği olarak bugün Darü-
laceze’yi ziyaret ettik. Her sene ziyaret ettiğimiz 
bu kurumdan çok memnun kalarak ayrılıyoruz. Tüm 
çalışanlarınızın özenli ve güleryüzlü oluşundan, ilgi 
ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ederiz.

Ceyhun Katılt
2016 yılında bu kuruma ilk geldiğimde hiç bu kadar etkileneceğim ve bu koca şehirde gerçekten huzur dolu bir yuva olduğunu düşünmüyordum. İstanbul’un en işlek kara yolunun dibinde ve en kalabalık ilçelerinden Şişli’nin kenarında huzur ve güven veren ve dahi aile sıcaklığı ile çalışan herkese teşekkür ederim.

2016 yılında camii kalemişleri, 2018 yılında başkanlık binasının tezyinatlarında bize çalışma imkanı veren başta başkanımız Hamza Cebe-ci’ye şükranlarımı sunar teşekkür ederim.
Aile sıcaklığı ile çalışan herkese çalışmalarında gayretlerini dilerim.

Şengül Akçay
Ömrümün en güzel ve duygusal günü-
nü yaşadım çok ama çok mutlu oldum. 
Mevlam bana bu ziyareti nasip etti. 
Rabbime sonsuz şükürler olsun. Rab-
bim bana ömür verdiği sürece bu zi-
yareti hep yapacağım. Yaşlı insanları 
çok ama çok seviyorum. Gençleri çok 
seviyorum. Çocukları çok seviyorum. 
İnsan olan herkesi çok seviyorum.



15KASIM 2018

Büşra Kurşunmaden

Usul usul geçiyordu zaman
Bilmeden yaşadık anbean
Gözlerimiz araladı olanı biteni
İdrak ettik geçte olsa hakikati
Su misaliydi akrep ile yelkovan
Kovaladılar birbirlerini
Bıkmadan ve usanmadan
Geçmişe özlem başlardı
Anlatmaya doyamadan
Ömür ne kısacık zincirdi
Hayatı sırtladığını sanardı
Acı tatlı ne günlerle yaşlandı
Evet yaşlandır bir yaş daha kocadı
Varsın olsun
Yeter ki yüreğimiz vazgeçmesin
Gülen gözden koca yürekten
Nice güzellikten
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REKLAM


