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Koray Acarlı'dan (AL 75) ORDES (organ nakillerini destekleme 

derneği) adına destek çağrısı... 
 

"TÜM  DOSTLARA  DUYURULUR.. Sevgili arkadaşlar. Zaman zaman paylaşımlardan da 

anlayacağınız gibi yıllardır Genel Cerrahi (karaciğer-pankreas-safra yolları) ve özellikle de 

karaciğer nakli ile uğraşıyorum. Bunca yıl içinde binlerce kişinin hayatına dokunma fırsatım oldu. 

Ailelerle çoğu zaman birlikte sevindik bazen de birlikte üzüldük. İnanın ki organ nakli diğer 

ameliyatlara benzemiyor. Yani iş ameliyatla da bitmiyor. Öncesi, ameliyat dönemi ve sonrası 

aileler için bazen kabusa dönüşebiliyor.  Başka şehirlerden gelen insanlar İstanbul gibi bir 

şehirde ciddi sıkıntılara göğüs germek zorunda kalabiliyor. Bu ailelerin maddi manevi sıkıntılarını 

azaltabilmek için ORDES (organ nakillerini destekleme 

derneği)  http://www.ordes.org.tr/  adında bir dernek kurduk. Hayalimiz; bu dernek aracılığı ile 

yapılacak organizasyonlarla hem organ bağışını teşvik etmek, hem de insanlara yardımcı 

olabilmek. Bu nedenle ZORLU Performans Sanatları Merkezi'nde 26 Eylül 2017 Salı günü 

GÜLBEN ERGEN konseri düzenlemiş bulunuyoruz. Gülben Hanım'ın tamamen destek olmak 

amacı ile üstlendiği bu konserin biletleri BİLETİX'de satışa sunulmuştur. Lütfen siz de 

arkadaşlarınıza yayınız, sevgilerimle.."  Koray Acarlı (AL 75) 

 

 

http://d4cc8488b1563.qpostie20.com/track/click/SlC9OvG0p2mQGsWvnu3K3JxKskk/1/aHR0cDovL3d3dy5hdnVzdHVyeWFsaXNlbGlsZXIub3Jn/
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http://d4cc8488b1563.qpostie20.com/track/click/SlC9OvG0p2mQGsWvnu3K3JxKskk/1/Iw==/


 

 

 

Nurdan Tümbek Tekeoğlu'ndan (AL 83) yeni belgesel: Vargit 

Zamanı  
 

Yapımcılığımda gerçekleşen bir belgesel. Eşim Orhan Tekeoğlu yönetmenliğinde. Trabzon'un 

cennet gibi yaylalarında çekilecek. Oğlunu Almanya'da amansız hastalıktan kaybeden Hasan 

Dede'nin Karadeniz'in cennetinde cehennem hayatı işlenecek. Destekleriniz 

için www.fongogo.com adresine üye olun. VARGİT ZAMANI isimli belgeseli tıklayın. 50 TL'den 

2000 TL'ye arzu ettiğiniz miktarı tıklayın ve 3D ve izyco güvenli ödeme sistemi ile kredi kartınız 

ile bağışınızı gönderin. Ulaşmak isterseniz irtibat bilgilerim: 0533 635 24 47 -

 nurdan.tumbek@gmail.com 

Nurdan Tümbek Tekeoğlu (AL 83) 

 

 

 

 

 
ALD Adres / İletişim 

Dikilitaş, Fulden Sokak  
Huzur Apt. No: 4B/1 
TR - 34349 Beşiktaş / İstanbul  
                                          

Tel: (0212) 260 30 48 
Tel + Faks: (0212) 260 30 87 
GSM: (0533) 498 04 35  
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