
İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ

Oktay ÖZTEN 



Toplam Alan :

Kapalı Alan :

Kapasite :

KAPASİTE

151.000

46.000

1066

• Yerleşkede 9 adet yaşam sitesi bulunmaktadır.

• Sakinler sağlık profillerine göre öz bakımını yapabilen,

kısmen yapabilen ve yapamayanlar olarak gruplandırılmıştır.

• Sakinlerin tüm sağlık ve sosyal ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmaktadır.

• Kimsesiz, ihtiyaç sahibi yaşlı bireylere; sağlık ve sosyal bakımın tümünü

kapsayan kurumsal hizmetler 365 gün 24 saat ücretsiz ve yatılı olarak

verilmektedir.



GENEL GÖRÜNÜM 



İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET ALANLARI

KAYIŞDAĞI YAŞLI BAKIM MERKEZİ

KARTAL YAŞLI BAKIM MERKEZİ

SANATÇI YAŞAM EVİ

YAŞAM EVLERİ

Yaşlı 

Hizmetleri

Bağımlılıkla Mücadele 

Hizmetleri

ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI 
REHABİLİTASYON MERKEZİ

Geçici Bakım 

Hizmetleri

EVSİZLERE KIŞ HİZMETİ



2011 yılında hizmete başlayan huzurevinde; ekonomik varlıkları olmakla

birlikte yalnızca sosyal yoksunluk içerisindeki kendine yetebilen fiziksel ve

zihinsel herhangi bir engeli bulunmayan kişilere ücretli hizmet verilmektedir.

Dr.Beşir Akınal Huzurevi, Temmuz 2020 itibari ile Kartal Belediyesi Yaşlı

Bakım ve Huzurevi binasına taşınarak hizmetini burada sürdürmektedir.

Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi  

(Dr. Beşir Akınal Huzurevi) 

Toplum yararına üstün hizmetlerde bulunmuş sanatçılara, fikir adamlarına

milli sporculara, akademisyenlere vb. alanlardaki bireylere hizmet

vermektedir. 2011 yılında hizmete başlayan huzurevi 76 yatak kapasitesine

sahiptir.

Akseki Ormanalı Abdullah Nerime Turan 

Sanatçı Yaşamevi



Yaşam Evleri

Yaşam Evleri; yaşlıların sosyal ortamlarında ayrılmadan yaşamlarını sürdürdükleri, çalışabilir 

nitelikte olanların kendi mesleklerini icra edebildikleri, hayatın içinde, doğal motivasyon kaynakları ile 

meşgul olabilmeleri için kurulmuştur. İstanbul’un farklı semtlerinde 24 adet yaşam evi bulunmaktadır.



Bağımlılıkla Mücadele Hizmetleri

Alkol ve Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon Merkezi

Çocuk ve ergenlerde alkol ve madde bağımlılığı

sorununu kapsamlı bir şekilde ele alan, tıbbi tedavi ve

rehabilitasyon basamaklarının tümünü kapsayan bir

modeldir.

Sağlık Bakanlığı tıbbi tedavi, İstanbul Büyükşehir

Belediyesi ise rehabilitasyon kısmında çalışmalarını

sürdürmektedir.



Geçici Bakım Hizmetleri

Evsizlere Kış Hizmeti

İstanbul’da sokakta veya terk edilmiş

mekanlarda yaşayan kişilerin kış ayları

süresince barınma, beslenme, kişisel hijyen,

sağlık, giyim ve sosyal ihtiyaçlarının

karşılandığı merkezlerdir.



Sosyal Çalışmalar

Darülacezeli sakinlerimizin yaşam kalitelerini

artırmak adına; şehir içi ve şehir dışı kültür

gezileri, sinema, tiyatro, maç seyirleri, piknik,

yemek organizasyonları ve el sanatları

çalışmalarını yürütmekteyiz. Bu çalışmalar ile

sakinlerimizin sosyal hayatın içerisinde aktif

olarak yer almalarına dolayısıyla rehabilite

olmalarına katkı sağlıyoruz.



23 Nisan Egemenlik Programı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, 

Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri

30 Ağustos Zafer Bayramı 

Yürüyüşü

Pandemi sürecinde ise gerekli önlemleri alarak sakinlerimizin moral ve motivasyonlarını desteklemeye yönelik

kurum içi ve kurum dışı faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyoruz.



Bayramlaşma Programları Sportif Faaliyetler ve GezilerPiknik Programları



PANDEMİ SÜRECİ YÖNETİMİ

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü virüsün dünyada yayılmaya

başladığı ve Türkiye sınırlarına yaklaştığı ilk andan itibaren

aldığı önlemlerle süreci örnek bir şekilde yürütmüş, risk

grubunda yer alan dezavantajlı bireyleri, dünyayı saran Covid-19

pandemisine karşı personellerinin de özverili ve fedakârca

çalışmalarıyla korumayı başarmıştır.

Pandemi sürecininin başından 12 Ekim 2020 tarihine kadar

müdürlüğümüzde COVID-19 vakasına rastlanmayarak sıfır vaka hedefi

yakalanmıştır. Ancak 12 Ekim 2020 tarihi itibariyle dünyada ve

ülkemizde görülen vaka artışlarının ve mevsim şartlarının da etkisiyle

kurumda covıd 19 Pozitif vakaya rastlanılmıştır. Kurum Sakinlerinin

sağlık durumları ile ilgili tedbirler alınmış olup, süreç kontrol altında

yürütülmektedir.



SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ
SAĞLIKLI YAŞAM 

KATEGORİSİNDE EN İYİ
UYGULAMA ÖDÜLÜ
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi

düzenlenen, “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama

Yarışmasının Ödülleri” yarışmasında İstanbul Büyükşehir

Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İstanbul Darülaceze

Müdürlüğü “Sağlıklı Yaş Al” projesi ile Sağlıklı Yaşam

kategorisinde en iyi uygulama ödülünü almaya hak

kazanmıştır.



SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ



Sağlıklı Yaşam Merkezi İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde 500 metrekare alan üzerine

kurulmuştur. Darülaceze’de yaşamını sürdüren yaş almış bireyler için oluşturulan bu merkezde; geleneksel ve

tamamlayıcı tıp yöntemleri ile hizmet verilmektedir.

 Kurumsal bakım kapsamında yaş almış bireylere verilen tüm bakım ve sosyal ihtiyaçlarının yanı

sıra Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde, bireylerin fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal gereksinimlerini

karşılamaya yönelik rehabilitasyon amacıyla terapi odaları oluşturulmuştur.

 Bu terapiler; doktor, psikolog, fizyoterapist, müzik terapisti gibi alanında uzmanlaşmış kişilerce

yapılmaktadır.

SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ



Bu terapi yöntemiyle yaş 

almış bireylerimizin 

solunum sistemi 

hastalıklarının tedavisine 

yardımcı oluyor, teneffüs 

potansiyellerini artırarak 

hayatı daha sağlıklı ve 

zinde sürdürmelerine 

destek oluyoruz.

TUZ ODASI



Müziğin terapide kullandığı bu 

yöntem sayesinde, yaş almış 

bireylerimizin bir yandan aktif müzik 

terapi çalışmalarıyla ince motor 

gelişimlerine katkı sağlarken, bir 

yandan da müziğin tedavi edici ve 

eğlendirici etkisi sayesinde 

rehabilitasyonlarına katkı 

sağlıyoruz. 

AKTİF MÜZİK TERAPİ
ODASI



Renklerin enerjilerinden 

faydalanarak ve aynı zamanda da 

pasif müzik terapi yönetmelerini 

kullanılarak uyguladığımız bu 

terapide, sakinlerimizin 

tedavilerine destek oluyor, zihnen 

rahatlamalarına katkı sağlıyoruz.

RENK VE PASİF MÜZİK TERAPİ
ODASI 



Ayaklarda belli noktalara masajla 

uygulanan bu yöntem sayesinde 

yaş almış bireylerimizin fiziksel, 

duygusal ve ruhsal bakımdan 

kendilerini daha iyi hissetmelerini 

sağlıyor, doğal dengelerini 

kazandırarak yaşamlarını daha 

sağlıklı kılıyoruz.

REFLEKSOLOJİ
ODASI



Suyun kaldırma kuvvetinden 

faydalanarak fiziksel 

rahatsızlığı olan bireylerimizi 

su içi egzersizleri ile tedavi 

ediyor, aktif yaş almalarına 

katkı  sağlıyoruz.

FİZİK TEDAVİ HAVUZU VE 

HİDROTERAPİ ODASI 

(JAKUZİ )  



Geleneksel özellikleri bünyesinde 

barındıran Türk hamamında yaş 

almış bireylerimizin; bir yandan su 

sesinin  rahatlatıcı etkisiyle ve 

hamamın mimarisiyle zihinlerini 

dinlendirmelerine, bir yandan da 

sıcak su ile fiziksel olarak 

rahatlamalarına ve de dingin 

kalmalarına destek oluyoruz.

TÜRK HAMAMI



YAPILMASI PLANLANAN PROJELER

“TEMİZLEN, GİYİN, ÇIK” 

PROJESİ 

Proje ile İstanbul İl sınırları 

içerisinde yaşayan evsiz 

bireylerin kişisel temizlik, gıda 

ve giyim gibi yaşamsal 

ihtiyaçlarının, mobil olarak 

hizmet sunan özel donanımlı 

otobüslerde karşılanması 

hedeflenmektedir.

“AĞACIMLA YAŞ ALIYORUM” PROJESİ 

Proje ile ,kurum 

sakinlerinin kendi 

seçecekleri ağaçların 

dikim, bakım ve gelişim 

süreçlerine katılımlarını ve 

sahiplenmelerini sağlamak, 

mobilitelerini ve yaşam 

aktivitelerini artırmak 

amaçlanmaktadır.




