İSTANBUL VALİLİĞİ
GELENEKSEL İFTARI
Darülaceze’de gerçekleştİ

Darülaceze BÜLTENİ
HAZİRAN 2019 RAMAZAN ÖZEL

Darülaceze İftarında ağırladığımız
Saygıdeğer Hanımefendi Emine ERDOĞAN çok önemli mesajlar verdi;
Unutmayın, büyüklerimizin yüzlerinde gördüğünüz her çizgi,
bir ansiklopedidir. O ansiklopedileri bol bol okuyun.

Değerli okuyucularımız;
Bu ay mûtad bültenimize
ilave olarak Ramazan özel sayısı
hazırladık.
Çünkü Ramazan ayı ve
onu müteakip bayram boyunca
kurumumuzda yaşadığımız
gelişmeleri tek bir bültende
toplamamız mümkün değildi.
Biz de hiç bir şeyi atlamadan
sizlerle paylaşmak adına
bu ay böyle olsun istedik.
Ayrıca bu vesile ile
geçirdiğimiz Ramazan boyunca
yapmış olduğunuz her türlü
ibadetimizin makbul,
bayramınızın da sağlık, huzur ve
mutluluk içinde geçmesi dileğiyle;
Hayırlı Bayramlar...
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Bakan Selçuk, Bayramda Şehitlik Ziyaretinin ardından
“Kardeş Buluşmaları Bayramlaşma Programı”na Katıldı
Bakan Selçuk, şehitlerin mezarı
başında dua okudu, kabir ziyaretine gelen
şehit yakınlarıyla bayramlaştı, çocuklara
oyuncak hediye etti. Şehitliğe gelen aileler
de Bakan Selçuk’un bayramını kutladı.
15 Temmuz Şehitliği, Çanakkale
Şehitliği, Polis Şehitliği ve ardından
Türk Silahlı Kuvvetleri Şehitliğini ziyaret
eden Zehra Zümrüt Selçuk, İstiklal Şairi
Mehmet Akif Ersoyun mezarı başında da
dua etti.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla
İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda,
Yetiştirme Yurtlarında Kalan ve Ayrılan
Çocukları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma
Derneği’nin (YETKİM) desteğiyle
düzenlenen “Kardeş Buluşmaları
Bayramlaşma Programı”na katıldı.
Bakan Selçuk, Miniatürk İBB Sosyal
Tesislerinde Çocuk Evleri Koordinasyon
Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı koruma evleri
ile yurtlarda kalan çocuk ve gençlerle bir
araya geldi.
Selçuk burada yaptığı konuşmada, 17
yıldır aile odaklı çalışmalar yapıldığını
belirterek, “Sosyal ekonomik destek,
koruyucu aile modellerimiz ve kurum

bakımlarımızla da öncelikli olarak
çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmayı
hedefledik. Bundan sonra da buna devam
edeceğiz.” dedi.
Bayramların sevinçlerin çoğaldığı,
inanç ve geleneklerin yaşatıldığı, insanların
bir araya gelmesi için fırsat günleri
olduğunu ifade eden Zehra Zümrüt Selçuk,
“Biz 82 milyonluk koskocaman bir Türkiye
ailesiyiz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve
yaşlılarımızla beraber bayramları birlikte
yaşamanın önemine inanan bir aileyiz.”
açıklamasında bulundu.
Geleceklerini emanet edecekleri
çocukların ve gençlerin en değerli varlıklar
olduğunu dile getiren Selçuk, şöyle
konuştu:
“Çocuklarımız bizim için göz bebekleri.
Sizler olmadan geleceğimiz de söz konusu
olmayacak. Sizlerin güzel işler yapmanız,
güzel yuvalar kurmanız bizim için en
büyük mutluluk. Biz her zaman asıl
değerin insan olduğuna inandık. İnsan
odaklı bir devlet politikası izledik. Bizim
için yavrularımız her zaman en öncelikli
oldu. Hiçbir başarı da çocuklarımıza mutlu
ve güvenli bir gelecek bırakmak kadar
önemli olmadı bizler için.”
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BAKANIMIZ ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK
HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BAYRAMLAŞTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, Ramazan
Bayramı’nın ilk gününde Üsküdar’daki
Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay
Huzurevi’ni ziyaret etti.
Bakan SELÇUK, Prof. Dr. F.KerimNilüfer Gökay Huzurevi ve Yaşlı Bakım
ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yaşlıları
ziyaret etti. Yaşlıların ellerini öperek
bayramını kutlayan Bakan SELÇUK,
huzurevi sakinlerine hediyeler takdim etti.
SELÇUK’un gelmesinden memnuniyet
duyduklarını dile getiren huzurevi
sakinleri de Zehra Zümrüt SELÇUK’un
bayramını kutladı. Huzurevi çalışanlarının

da bayramını tebrik eden Bakan SELÇUK,
yaşlılarla çay içerek sohbet etti.
“Yaşlılarımız Bizim En Kıymetlilerimiz”
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan
Bakan SELÇUK, “Bugün bayrama
kavuştuk. Yaşlılarımız bizim için en
kıymetlilerimiz. Bayramın ilk günü de
ellerini öpmek, onların dualarını almak
için buradayız. Yaşlılara of bile dememek
gerektiğini öğreten medeniyet ve inancın
temsilcileri olarak yaşlılarımızı her zaman
ziyaret etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.
2019 yılının yaşlılar yılı olduğunu
hatırlatan Bakan SELÇUK, “Bizim için

çok değerliler. Herkese diyoruz ki her
an yaşlılarımıza sahip çıkalım. Onların
tecrübelerinden edinecek de çok değerli,
bizim için örnekler var. Yaşlılarımızın
kıymetini bilelim.” diye konuştu.
Huzurevi sakinlerinden Ülkü Çamlıbel,
“Bu bayram günü hanımefendinin
teşrifleriyle son derece onure oldum.
Hepsine dua ediyorum. Bizim geleneğimiz,
göreneğimiz bu, büyüklere saygı, ilgi,
alaka. Ben son derece mutlu oldum.” dedi.
Huzurevi ziyaretine Üsküdar
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de
katıldı.

GELENEKSEL DARÜLACEZE İFTARI
Darülaceze Başkanlığının düzenlediği geleneksel iftar yemeği programının konuğu Saygıdeğer Hanımefendi
Emine ERDOĞAN ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK oldu.

Geleneksel iftar yemeğine Darülaceze
İdare Meclisi Üyelerimiz, sakinleri,
gönüllüleri ve çalışanları katıldı.
Kuran-ı Kerim Tilavetiyle başlayan
program Darülaceze Gönüllüsü Asuman
Karaşabanoğlu’nun konuşmasıyla devam etti.
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Başkanımız Sayın Hamza Cebeci’nin
konuşmalarının ardından Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın
Zehra Zümrüt SELÇUK konuşmalarını
gerçekleştirdi.
Programımız son konuşmacısı Emine

Erdoğan Hanımefendi konuşmalarında
anneler gününün önemine vurgu yaptı ve
Darülaceze’de yapılan hizmetlerden dolayı
yönetime ve tüm çalışanlara teşekkür etti.
Program günün anısına çekilen
fotoğraflarla son buldu.
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Sayın Emine ERDOĞAN
konuşmasında şunları söyledi;
Kıymetli büyüklerimiz,
Değerli hayat rehberlerimiz,
Hepinizi en kalbi duygularla
selamlıyorum. Ellerinizden öpüyorum.
Ramazan-ı Şerifiniz kutlu olsun. Allah
ibadetlerimizi kabul buyursun.
Bu güzel iftar sofrasında sizlerle
bir araya gelmekten büyük mutluluk
duyuyorum.
Ramazan ayı, her yıl hayatlarımızın
hızlı trafiğini yavaşlatan önemli bir zaman
dilimi.
Orucu, yalnızca belli saatler içinde aç
kalarak değil, her türlü aşırılıktan uzak
durarak tutuyoruz. Hem ruhumuz, hem
bedenimiz şifa buluyor.
Bununla da kalmıyor, kalabalık sofralar
etrafında buluşarak sosyal dayanışma
duygularımızı güçlendiriyoruz.
Fakat son yıllarda yaygın biçimde
“Nerede o eski ramazanlar” serzenişinde
bulunuyoruz.
Çünkü hayatımızda pek çok şey değişti.
Çocuklarımızı anneanneler, babaanneler
değil, bakıcılar büyütüyor. Evler küçülüp,
ziyaretler seyrekleştikçe kuşaklararası fark
derinleşiyor.
Yaşlılarımızın bilgeliği hayattan
çekiliyor. Birbirini anlamakta güçlük çeken,
aynı ana dili konuşsa da, anlaşamayan
insanlar haline geliyoruz.
Oysa bizim geçmişimizde, nesillerin
bir arada yaşadığı kalabalık aile kültürü
hakimdi. Bu aile hiyerarşisi içinde, aile
büyüklerinin yeri hep en tepede idi.
Çünkü bizim medeniyet anlayışımızda
ak saç, ak sakal, elden ayaktan düşmek ve
yaşamın kenarına itilmek demek değildi. O
ak rengin içinde, damıtılmış hayat bilgisi ve
tecrübe vardı.
Yaşlılık, insanın hayata dair
bildiklerinin en üst seviyeye eriştiği bir
dönemdir.
Bu gerçekten hareketle, gençlerimizi,
büyükanne ve dedeleri ya da Darülaceze
gibi kurumlardan istifade eden büyükleri
ile bol bol vakit geçirmeye davet ediyorum.
Unutmayın, büyüklerimizin yüzlerinde
gördüğünüz her çizgi, bir ansiklopedidir. O
ansiklopedileri bol bol okuyun.
Emin olun internetteki hiçbir arama
motorunun size sunamayacağı bilgilerle
karşılaşacaksınız!
Allah, Kuran-ı Kerim’de şöyle
buyuruyor; “Rabbin, O’ndan başkasına
kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle
davranmayı emretti. Şayet onlardan biri
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veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa,
onlara: “Öf ” bile deme ve onları azarlama;
onlara güzel söz söyle.”
Büyüklere güzel muamele, en başta bize
Rabbimiz tarafından verilmiş bir ödevdir.
Kıymetli misafirler,
Bildiğiniz gibi yarın Anneler Günü.
Anne kavramı, bizim için yılın yalnızca bir
gününde hatırlanıp kutlanacak bir değer
değil, cennetin müjdecisidir.

Kader planının bir parçası olarak, çeşitli
sebeplerle fakat belki de en çok savaşlar
sebebiyle annesiz büyümek zorunda kalan
milyonlarca çocuk var.
Bu özel günde, anne deyince yüreği
yangın yerine dönen o çocukları da
hatırlamalıyız.
Annelik gibi üstün bir sıfatı, tüketim
çılgınlığına kurban vermeden, manasına
odaklanmalıyız.

“Cennet anaların ayağının altındadır”
hadis-i şerifi, anneye yapılan güzel
muamelenin, cennetlik bir tutum olduğunu
anlatır bizlere.

Annelerimizi, büyüklerimizi olmaları
gerektiği gibi, en doğru makamlara
yerleştirmeliyiz. Evimizin başköşesini
onlara açmalıyız.

İnsanın yetmişinde bile, canı
yandığında ağzından çıkan ilk kelime,
anne oluyor. İnsan kendisi anne-baba,
büyükanne-dedeyken bile annesinden
kuvvet alıyor.

Ramazanın gerçek anlamını idrak
etmek, bu ahlaki olgunluğa erişme çabası
ile mümkündür. Rabbim hepimize bu idrak
ile taçlanan yaşamlar nasip etsin.

Dertler denizinin ortasına düştüğünde,
yalnızca annesine sığınmak istiyor.

Eski Ramazanlara hasret kalmadığımız
Ramazanları doya doya yaşamayı mümkün
kılsın.

Dünyanın en ünlü şeflerinin yemeğini
yese bile, hiçbir şey anne yemeğinin yerini
tutmuyor.

Bu düşüncelerle tüm büyüklerimi sevgi
ve hürmetle selamlıyorum.

İçi daralıp sıkıştığında anne duası,
kurşun-geçirmez bir zırh giymişçesine,
yenilmez hissettiriyor.
Anne yalnızca bir kişi değil, birçok
duygunun, en çok da güven duygusunun
karşılığı bir varlıktır.
Rabbim, tüm annelere uzun ömürler
versin. Hiçbir çocuk annesiz büyümek
zorunda kalmasın.

Her birine sağlıklı, huzurlu bir yaşam
diliyorum.
Bizleri, hayatın bilgeleri büyüklerimizle
buluşturduğu için Darülaceze
yetkililerimize şükranlarımı sunuyorum.
Burada yaşlılarımıza bir nadide çiçeğe
davranır gibi davranan merhametli
yürekleri saygıyla selamlıyorum.
Allah’a emanet olun! Sağlıcakla kalın!
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15 YILLIK GELENEK
BU YIL DA DEVAM ETTİ

15 yıldır süren gelenek bu yıl da devam
etti. Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı
Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış, sanat ve
siyaset dünyasını Darülaceze sakinleriyle
buluşturdu. Darülaceze Başkanlığının
bahçesinde gerçekleşen iftar yemeğine
sanatçı ve siyasetçilerin yanı sıra Hrıstiyan
ve Musevi cemaatlerin liderleri de
katıldı. Antakya Medeniyet Korosunun
seslendirdiği eserler geceye bir renk kattı.
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İftar öncesi bir hoş geldiniz konuşması
yapan Egemen Bağış ve Beyhan Bağış
Ramazanın önemine dikkat çekerek
herkesin Darülaceze’yi mutlaka ziyaret
etmesi gerektiğini ifade ettiler.
İftardan sonra söz alan Başkanımız
Hamza Cebeci, 15 yıldır her Ramazan
Darülacezeyi hatırlamakla kalmayan
her fırsatta destek olan Egemen Bağış

ve Beyhan Bağış’a ayrıca her türlü
imkanlarını Darülaceze için seferber
eden Darülaceze Vakfı Başkanı Fatih
Saraçoğlu’na teşekkür etti.
Kurumumuzun medya yüzü olan
Süslü Füsun ablamız da kısa bir konuşma
yaparak Sayın Egemen Bağış ve Beyhan
Bağış’a şükranlarını iletti.
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SİVASLI İŞADAMLARI

DARÜLACEZE’DE İFTARDA BULUŞTU

Sivaslı Sanayici ve İş İnsanları Grubu
Derneği kurumumuzda iftar yemeği
organize ettiler.
Darülaceze’yi tanıtan sine-vizyon
gösterimi ile başlayan programımız Kanal
58’in Sivaslı İşadamlarını ve Derneğin
tanıtımı için hazırlamış olduğu video
sunum ile devam etti.
Etkinlikte Sivaslı Sanayici ve İş İnsanları
Grubu Derneği Başkanı Hüsnü Eken,
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Başkanımız Hamza Cebeci, Sivasspor
Başkanı Mecnun Otyakmaz, MHP Sivas
Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP Konya
Milletvekili Abdüllatif Şener ve AK Parti
Sivas Milletvekili konuşmalarını yaptı.
Konuşmacılarımızın yanısıra CHP Sivas
Milletvekili Ulaş Karasu, CHP İstanbul
Milletvekili Sibel Özdemir, 24. Dönem
Sivas Milletvekili Ali Turan, Avcılar Eski
Belediye Başkanı Handan Toprak Benli,

Sivasspor Sponsoru Demir Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Hamit Demir ve Teknik
Direktör Rıza Çalımbay’da misafirlerimiz
arasında yer aldı.
Etkinliğin ardından Başkanımız
Hamza Cebeci misafirlerimizi makamında
ağırladı.
Birlikte çekilen aile fotoğrafının
ardımdan misafirlerimizi uğurladık.
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KADEM

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ MİSAFİRİMİZ OLDU

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)
kurumumuzda iftar programi düzenledi.
Tanıtım filmlerinin izlenmesiyle
başlayan programımız Kuran-ı Kerim
Tilavetiyle devam etti.
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Programa Kadın ve Demokrasi
Derneği Başkanı Saliha OKUR
GÜMRÜKÇÜOĞLU’nun yanısıra İdare
Meclisi Üyelerimiz Derya YANIK ve
Şerif ESENDEMİR, kurum çalışanları ile
sakinlerimiz katıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı
Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU ve
Başkanımız Hamza Cebeci konuşmalarını
yaptıktan sonra programımız aile
fotoğrafıyla son buldu.
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GÖNÜL SOFRASI

İstanbul Valiliğinin geleneksel olarak
her yıl düzenlediği iftar daveti, bu yıl
kurumumuzda gerçekleştirildi.
Düzenlenen iftara İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, kaymakamlar, ruhani liderler ve
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sanat dünyasından bir çok ünlü katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan
programımız, yapılan dualar sonrasında
iftar yemeğiyle devam etti. Yemeğin
ardından Başkanımız Hamza Cebeci ve

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşmalarını
yaptı. Daha sonra Başkanımız Hamza
Cebeci misafirlerini makamında
ağırladı. Program günün anısına çekilen
fotoğraflarla sona erdi.
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Dizileri sezon finalini
Darülaceze iftarlarıyla
yaptı...

TRT1’in sevilen dizisi Payitaht ‘Abdülhamid’ Darülaceze’de düzenlediği iftar programıyla sezon finali yaptı. Programa Payitaht ‘Abdülhamid’ dizisinin başrol oyuncusu
Bülent İnal, Gürkan Uygun’un yanı sıra dizinin diğer oyuncuları ile birlikte Darülaceze
İdare Meclisi Üyelerimiz Fuat Kulaçoğlu, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve sakinlerimiz katıldı. Başkanımız Hamza Cebeci misafirlerimizi makamında ağırladı.

İftar programına İstanbul Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Darülaceze
Başkanlığı İdare Meclisi Üyesi Abdülhamid
Kayıhan Osmanoğlu, İstanbul Düzceliler
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Derneği Başkanı İlyas Çelebi, Vuslat dizisi
yapımcısı Uğur Veli, Vuslat başrol oyuncusu Devrim Özkan, Vuslat başrol oyuncusu
Kadir Doğulu ve çok sayıda davetli katıldı.
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İftara, başkanımız Hamza Cebeci,
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü İbrahim Eren, Mehmet Bozdağ,
Engin Altan Düzyatan, dizi oyuncuları,
TRT yöneticileri, İstanbul Gençlik

ve Spor İl Müdürlüğü ve Darülaceze
personeli katıldı. Diriliş Ertuğrul Dizisinin
geceye özel hazırlanan sezon finalini,
Darülaceze sakinleri oyuncu ekibiyle
birlikte izledi. Büyük ilgiyle takip edilen

dizinin oyuncularıyla tanışma fırsatı
bulan sakinlerimiz için unutulmaz bir
gece yaşatan TRT ailesine bir kez daha
teşekkürlerimizi iletiyoruz.

DARÜLACEZE VAKFI İFTARI
Darülaceze Vakfının sakinlerimiz
için her sene düzenlediğimiz geleneksel
iftarımızın bu seneki organizasyonu
Cemile Sultan Korusu’ nda gerçekleştirildi.

Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman
Denizolgun, DAV Denetim Kurulu Üyemiz
Ümit Çoban ve Mütevelli Heyet Üyemiz
Adnan Eceviş katılmıştır.

İftar davetine Darülaceze
Başkanlığındaki sakinlerimiz, Ak Parti
İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, Ak

Darülaceze Vakfı Müdürü Sayra
Şenses, İstanbul Milletvekilimiz Mücahit
Arınç ve İstanbul Milletvekilimiz Fatih
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Süleyman Denizolgun’ nun yapmış olduğu
konuşmalar sonrası okunan ezan ile iftarlar
açılmıştır.
Sakinlerimize ufak hediyeleri dağıtılmış,
Darülaceze Başkanlığı’ na uğurlamak üzere
yola çıkılarak, gece sonlanmıştır.
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Biz bu bayramı da evimizde geçirdik...

Darülaceze Başkanlığında Ramazan
Bayramı “bayram” gibi başladı.
“Nerede o eski bayramlar” serzenişini
her nesil muhakkak telaffuz etmiş olsa da
Darülaceze’ye gelerek bayramı bizimle
paylaşan dostlarımız ile biz bayramı
“bayram gibi” yaşıyoruz.
Haftanın son çalışma gününde
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Darülaceze sakinleri ve personelimiz
Kadir gecesi ve Ramazan Bayramını
kutlamak üzere bir araya geldiler.
Etkinlikte kurumumuzda kalan
sakinlerimizden Hikmet Geyik, Ahmet
Adil Gökçe, Mustafa Türk, Münir
Yılmaz, Mustafa Okur ve Ömer Özyurt’a
kurum içinde gönüllü olarak göstermiş
oldukları üstün çabalardan dolayı şükran

belgesi takdim edildi.
Bayram sabahının ilk saatlerinde
Başkanımız Hamza Cebeci ve yönetim
personelimiz bütün birimleri tek tek ziyaret
ederek sakinlerimizle bayramlaştı.
Biz bu bayram da bayramı evimizde
geçirdik. Unutmayın; “Darülaceze
Hepimizin Evi”
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BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANINI AĞIRLADIK

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.
Hakan Bahadır kurumumuzu ziyaret etti.
Bahadır, Belediyede yaptığı halk
gününde kendisiyle görüşen Necmi
Çakar’ın ‘’Sokakta kalıyorum. Sizden
yardım istiyorum.’ ’ talebi üzerine

kurumumuzla irtibata geçerek,
kurumumuza kabulüne vesile olduğu
Necmi Bey’i Bayramda ziyaret etti.
Bahadır, ‘’Her tarafı tarih kokan böyle bir
kurumun İstanbul da yaşayan düşkünlerin
hizmetinde olması büyük bir nimet.

Allah yaptırandan ve bu döneme kadar
ulaştıranlardan razı olsun.’ ’ dedi.
Daha sonra Başkanımız Hamza Cebeci,
Bahadır’ı makamında misafir etti. Kurum
işleyişi hakkında kısa bir sohbetten sonra,
hediye takdimi ile ziyaret sona erdi.

İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 30 kişilik bir ekip ile İl
Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yusuf Kurthasan liderliğinde
kurumumuzu ziyaret ederek sakinlerimizin Ramazan Bayramını
kutladılar. Jandarmalarımız sakinlerimizle tek tek bayramlaşarak
onların mutluluklarına ortak oldular.
Başkanımız Hamza Cebeci tüm Jandarma ekibini Başkanlık
Makamında ağırlayarak kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Böyle güzel bir günde bizi unutmayan ve Jandarma marşının; ;
“Haksızlıkla savaşırız, kötülüğü boğarız
En karanlık köşelerde güneş gibi doğarız” dizelerinde olduğu
gibi güven ve şefkat sıcaklığını bize yaşatan Jandarmalarımıza çok
teşekkür ediyoruz.
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TOPLUM DESTEKLİ POLİSLERİMİZ BİZİ UNUTMADI

Toplum Destekli Polisler bayram dolayısıyla
kurumumuza ziyarette bulundu. Sakinlerimizle
bahçemizde bir araya gelerek ikramlarda
bulundular. Gece-gündüz demeden güvenliğimiz
için çalışan fedakar polisimize bayramda bizi
unutmadıkları için çok teşekkür ediyoruz.

Şarkıcı Yusuf Güney sakinlerimizin bayramını kutlamak
için kurumumuza ziyarette bulundu. Bahçede sakinlerimizle
bir araya gelen ünlü şarkıcı gül dağıtarak sohbet etti.
Başkanımız Hamza Cebeci, Yusuf Güney’i makamında
ağırladı. Program fotoğraf çekimiyle son buldu.

Aynı amaç doğrultusunda farklı isimlerle kurulan
tüm Darülaceze gönüllülerimiz Bayramda birlik olup,
kurumumuzu ziyaret ettiler. Bayramların birlik ve beraberlik
nişanesi olduğunu, Darülaceze’nin bu nişaneyi en iyi
temsil eden kurumlardan biri olmasından dolayı çok mutlu
olduklarını ifade ettiler.

Medya
Darülaceze’de
Her bayram olduğu gibi bu bayram
boyunca da ulusal medyamızın değerli
mensupları bizi yalnız bırakmadı.
Bayram sevincimizi dünyaya duyuran
dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
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