Zekeriya SALICI

Zekeriya Salıcı, 1933 yılında Kastamonu, Araç ilçesi, Đğdir nahiyesi, Muğamlar (bugünkü adı
Değirmençay) köyünde dünyaya geldi. Babasının görevi nedeniyle ülkenin değişik yerlerinde
bulundu. 1939-1940 öğretim yılında başladığı Đlkokulu sırasıyla Muğamlar, Hatay ve Đğdir
ilkokullarında okudu. Ortaokulda ise Bolu ve Üsküdar Paşakapısı ortaokullarına devam etti.
Liseyi Haydarpaşa lisesinde bitirdi. 1951 - 1953 yılları arasında sekizincilikle kazandığı
Đstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinde öğrenimine devam etti. Maddi nedenlerle
bırakmak zorunda kaldığı üniversite öğrenimi sonrasında, askerlik görevini Ankara
Etimesgut'ta tankçı yedek subay olarak yerine getirdi. Askerlik görevi sonrası, 1957 yılında
Đstanbul Üniversitesi Đşletme Đktisadı Enstitüsü Yöneticilik Kursunu bitirdi.
Lise sonrası aktif olarak katıldığı sosyal faaliyetler kapsamında, Beylerbeyi Kültür Cemiyeti
başta olmak üzere, Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Darülacezeye Yardım Derneği,
Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği, Anadolu Turizm Folklor Derneği gibi pek çok sivil
toplum kuruluşunda üye, kurucu, yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.
Darülacezeye Yardım Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı dönemde,
Darülaceze hizmetinin sadece kimsesizlere verilmesi, diğer yandan bu hizmeti almak isteyen
ancak Darülacezeye alınamayan kişilerin bulunması, Darülacezeye Yardım Derneği Yönetim
Kurulu'nu bu talebi karşılayacak bir huzurevi kurulması fikrine yöneltti. Huzurevi kurulması
amacıyla, Darülacezeye Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Đffet Halim Oruz
öncülüğünde yürütülen yoğun çalışmalarda yer alarak, yeni huzurevinin, Đstanbul Huzurevi
adıyla 01.07.1964 tarihinde faaliyete geçmesinde önemli bir rol oynadı.
Đş hayatına ĐETT Đşletmeleri Genel Müdürlüğü Harici Satınalma Biriminde başlayan Zekeriya
Salıcı, Đstanbul Huzurevi'nin açılmasını takiben, 1971 - 1981 yılları arasında, Đstanbul
Huzurevi'nde Müdür olarak çalışma hayatına devam etti.
Aynı dönemde TĐMLO'da (Türkiye Đnşaat ve Malzeme Limited Ortaklığı) Murakıp ve
Müdürler Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 1977 - 1981 yılları arasında, Đstanbul Belediyesi
Tanzim Satışları Müdürlüğünü de yapan Zekeriya Salıcı, 12 Eylül darbesini izleyen dönemde
askeri yönetim tarafından yapılan baskılar sonucu ve bu süreçte bozulan sağlığının ve
geçirdiği kalp krizinin de etkisiyle, emekliliğini istemek zorunda kaldı. Emeklilik sonrası, yurt
dışında çalışma dahil muhtelif işlerle uğraşan Zekeriya Salıcı, 1995 yılında, iş hayatında
tekrar sivil topluma dönerek, Đstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Müdürü oldu.
Zekeriya Salıcı, kendisinin de kurucu üye olarak yer aldığı, kuruluşunda çok emek verdiği ve
çok sevdiği Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği'nde, Yönetim ve Denetim Kurulu
üyeliklerinde bulundu. 1986 - 2001 yılları arasında seçilen Yönetim Kurulları'nda, genel
sekreter olarak görev yaptı.
Evli ve iki çocuk babası olan Zekeriya Salıcı, sivil toplum faaliyetlerinin yanı sıra ciddi bir
kitap okuyucusu ve kolleksiyoncusu olarak da tanınmıştır. Hayatı boyunca, ülkesinin refahı ve
aydınlığı için çalışmış olan, çağdaş uygarlık düzeyini gözeterek, her zaman Mustafa Kemal
çizgisinde yürüyen bir aydın ve yurtsever olan, sivil toplumun kıymetli evladı Zekeriya Salıcı,
geçirdiği kalp krizi sonucu, 21 Nisan 2001 tarihinde yaşama veda etti.

