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KURUMSAL KİMLİK 



KURUMSAL KİMLİĞİMİZ 
 

• Firmamız Çiğli Özel Sağlık Tesisleri 1993 yılında Dr. Aykan ÇELİKEL tarafından 
sağlık sektöründe hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.  

• Çiğli Özel Sağlık Tesisleri bünyesinde poliklinik, tıp merkezi, görüntüleme 
merkezi hizmetlerini takiben 2000 yılında mobil sağlık hizmetleri alanında EGE 
AMBULANS markası ile hizmete başlamıştır. 

• Çiğli Özel Sağlık Tesisleri bünyesinde kamu ihalelerine hizmet verilmektedir. 
Firmamız 2006 – 2016 yılına kadar Gaziemir Belediyesi’nin sağlık hizmetlerini 
yürütmüş ve hali hazırda Menderes Belediyesi’nin 2014’den beri tüm sağlık 
hizmetlerini yürütmektedir. 

• Firmamız kamu ihaleleri kapsamında verdiği evde hasta ve yaşlı bakım 
hizmetlerini geliştirmek amacı ile 2017 yılında ÖZEL ADEN HUZUREVİ ve YAŞLI 
BAKIM MERKEZİ’ni faaliyete sokmuştur. 

 



PROJEYE GENEL BAKIŞ 



PROJEYE GENEL BAKIŞ 
 

• Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, Çiğli Özel Sağlık Tesisleri Tic. Ltd. 
Şti. bünyesinde hizmet veren sağlık kuruluşlarından biridir. 

• Huzurevinin bulunduğu tesis apart otel olarak planlanmış olsa da 2015 yılında 
İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) Yarımada Kalkınma proje desteğinden 
faydalanmaya hak kazanmış ve yönetmeliğe uygun bir şekilde tadilata 
sokularak mevcut durumuna getirilmiştir. 

• Yaklaşık 5 milyon TL’ye mal olan projeye İZKA’dan 100 bin TL hibe verileceği ön 
görülmektedir. 

• 70 kişi kapasiteli merkezimiz 24 Ekim 2017 tarihinde resmi olarak hasta 
kabulüne başlamış olup, kısa bir süre içerisinde 10 misafir sayısına ulaşmıştır. 

• Tesisimizde 20 kişi kapasiteli palyatif bakım servisi ve 50 kişilik dinç yaşlı 
bölümü bulunmaktadır. 

 



ULAŞIM VE DEMOGRAFİK BİLGİLER 

• Merkezimiz İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü - Karaburun yolu üzerinde 30. km’deki 
Mordoğan Mahallesi’ndedir.  

• Mordoğan’a İzmir – Çeşme otoyolu Karaburun ayrımından ulaşılmaktadır. 

•Karaburun İzmir’in nüfus olarak en küçük ilçesi olup, aynı zamanda en yaşlı nüfusa 
sahip olanıdır. Bu nedenle oldukça sessiz ve sakindir.   

• Karaburun’un en önemli iklim özelliklerinden biri, havasında bulunan oksijenin          
% 23.6 düzeyinde olmasıdır. Bu oran Kaz Dağları bölgesinden sonra ülkemizde ikinci 
en zengin oksijen oranı olarak bilinmektedir. 

• Ayrıca havanın rutubetsiz olması Karaburun'u ülkemizdeki nadir yerlerden biri 
haline getirmektedir.  

• Bölgede sanayileşme olmadığı için hava, deniz ya da çevre kirliliği söz konusu 
değildir. 

• Bölgede Akdeniz iklimi özellikleri hakim olduğundan; yazlar kuru ve sıcak, kışlar ılık 
ve yağışlı geçer.  



TESİSİMİZ 



TESİSİMİZ 

• Tesis 3.500 m2 alan üzerine kurulmuştur. Toplam 5 katlı binamızın 2.500 m2 kapalı alanı 
bulunmaktadır. 

• Tesisimizde 1 adet açık yarı olimpik yüzme havuzu ve fizik tedavi amaçlı kullanıma uygun 
havuz indirme lifti bulunmaktadır. 

• Binamızda 2 adet yangın merdiveni ve yağmurlama (sprink) yangın söndürme sistemi 
bulunmaktadır. Ayrıca hybrid motorlu yangın söndürme pompası ve 50 tonluk su deposu 
bulunmaktadır. 

• Binamız ısı yalıtımlı dış cephe, ısıcamlı pencere sistemi ve çevre dostu ısı pompası sistemi 
ile ısıtılmaktadır. Binamızda 7/24 sıcak su ısı pompalı sistem ile karşılanmaktadır 

• Binamızda tüm katlara hizmet veren asansör bulunmaktadır. 



ODALARIMIZ 

• Binamızda her biri yaklaşık 30 m2lik, kendi balkonu ve engelli kullanımına uygun 
tasarlanmış banyosu bulunan 35 adet 1 + 1 oda bulunmaktadır.  Odaların 20 adedi deniz, 
15 adedi havuz ve bahçe manzaralıdır. 

• Toplam 10 adet suit odamız, 10 adet palyatif bakım odamız, 15 adet çift kişilik odamız 
bulunmaktadır. 

• Her odada, dahili uydu alıcılı LCD TV, mini buzdolabı, Wi-Fi internet bağlantısı, Wi-Fi acil 
çağrı butonları, yurt dışından özel getirilmiş baş ve ayak ayarlı çift motorlu karyola 
bulunmaktadır. 

• Suit Odalarımız kişiye özel olduğundan, misafirlerimiz kendi istekleri doğrultusunda 
yaşam alanlarını yeniden düzenleyebilir.  

     



    SOSYAL ALAN 

• Binamızda; 3 cephesi açık, havuz, bahçe 
ve deniz manzaralı bir sosyal alan 
bulunmaktadır.  

• Sosyal alanda ergonomik olarak uygun 
tasarlanmış oturma grupları, büyük ekran 
LCD TV, Projektör bağlantılı ev sinema 
sistemi ve misafirlerin kullanımına açık PC 
ve internet bağlantısı bulunmaktadır. 

• Sosyal alanda günlük aktivitelerin yanı 
sıra, sosyal etkinlikler, ara öğün ikramları ve 
ziyaretçi kabulleri gerçekleştirilmektedir. 

     



REVİR – FİZİK TEDAVİ BİRİMİ 

• Binamızda; acil durumlarda hastalara ilk 
müdahalenin yapılacağı, resüsitasyon 
(yeniden canlandırma) ekipmanı bulunan 
bir adet ilk müdahale – revir bölümü 
bulunmaktadır.  

• Binamızda ihtiyaç sahibi misafirlerimiz 
için fizyoterapi hizmeti verilmektedir. 
  



    SOSYAL SERVİS – KÜTÜPHANE – TOPLANTI ODASI 

• Binamızda sosyal hizmet uzmanı ve 
psikolog görüşmelerinin yapılacağı hizmet 
birimi bulunmaktadır. 

• Bu birimde ayrıca hasta sahiplerine de 
psikoloğumuz tarafından danışmanlık ve 
konsültasyon hizmetleri verilecektir. 

• Misafirlerimizin rahat bir şekilde okuma 
yapabilecekleri bir toplantı odası & 
kütüphane alanımız bulunmaktadır. 

     



MUTFAK - YEMEKHANE 

• Binamızda 150 kişiye hizmet sunacak 
kapasitede endüstriyel mutfak bulunmaktadır. 

• Mutfakta ayrıca kuru gıda deposu, -18 
derece soğutma kapasiteli soğuk oda 
bulunmaktadır. 

• Binamızda ayrıca 100 kişi kapasiteli 
yemekhane bulunmaktadır. Yemekhanemizde 
soğuk sıcak servis ünitemiz mevcuttur. 

     



HİZMETLERİMİZ 



Hasta Nakil Hizmetleri 

HUZUREVİ HİZMET DÖNGÜSÜ 

Acil Yardım 
Ambulans 
Hizmetleri 

Acil Yardım 

Ambulans 

Hizmetleri 

Evde Bakım ve 
Sosyal Destek 

Evde Bakım ve 
Sosyal Destek 

Evde Bakım ve 
Sosyal Destek 

Evde Bakım ve 
Sosyal Destek 

Acil Yardım 

Ambulans 

Hizmetleri 

Evde Bakım ve 
Sosyal Destek 

Evde Bakım ve 
Sosyal Destek 

Acil Yardım 

Ambulans 

Hizmetleri 

Evde Bakım ve 
Sosyal Destek 

Tıbbi 
Danışmanlık 

Sağlıklı Yaşam 
Desteği 

Acil Yardım 

Ambulans 

Hizmetleri 

Evde Bakım ve 
Sosyal Destek 
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TIBBİ HİZMETLER -  
DOKTOR TAKİBİ, HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ 

• Basit tıbbi hizmetler kapsamında yaşlılığı veya bedensel engelliliği nedeniyle 
özel tıbbi bakıma ihtiyacı olan misafirlerin rehabilitasyon, psiko -sosyal tedavi ve 
kişisel bakım da dahil sağlık ve bakım ihtiyaçları yaşadıkları ortamda 
karşılanmaktadır. 

• Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetleri sunulması ve bu hizmetlerle kişilerin yaşam 
kalitesi arttırılırken yanlarında bir güvence olarak da ihtiyaç duydukları her 
anda “Yanlarında Olma” stratejisi üzerine kurgulanmıştır. Böylelikle bedensel, 
zihinsel ve sosyal sağlığının korunmasına yönelik hizmet verilecektir. 

• Tesisimizde 7/24 hizmet veren bir adet Hasta Nakil Ambulansı bulunmaktadır.  
 

 



TIBBİ HİZMETLER -  
DOKTOR TAKİBİ, HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ 

• Huzurevinde konaklayan her yaşta 
hasta, yaşlı, engelli ve kronik 
rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç 
kişilere; 

• Doktor Takibi 

• Hemşirelik Hizmetleri 

• Enjeksiyon uygulamaları 

• İlaç takibi 

• Serum takma ve takibi 

• İnfüzyon 

• Yara bakımı ve pansuman 

• Sonda ve katater uygulaması 

• Kolostomi ve stoma bakımı 

• Tansiyon ve kan şekeri ölçümleri 

• PEG Bakımı 

• Bakım Hizmetleri 

• Sosyal Çalışmacı Desteği 

• Ambulans Nakil Desteği  

• muayene, tedavi 

• laboratuvar tetkikleri 

• diyaliz 

• kemoterapi 

• nörolojik felç 

(huzurevinde karşılanamayan ihtiyaçlar için) 



BAKIM DESTEK HİZMETLERİ 

• Günlük aktivitelerini tek başına yapamayacak, kişisel temizlik, yemek konularında 
bakıma ihtiyacı olan kişilere bakım personeli ile verilecek hizmetlerdir.  

• Oda temizliği, çamaşır yıkama, banyo refakati, alt alma, pozisyon verme vb. 
sertifikalı hasta bakım personeli tarafından verilen hizmetlerdir.  



SAĞLIKLI YAŞAM DESTEĞİ 

Rehabilitasyon 

Psikolog 
Desteği 

Fizyoterapi 
Desteği 

Diyetisyen 
Desteği 

Sosyal 
Hizmetler 



• Sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak ve yaşam kalitesini arttırmak için 
dış katılımcılara da açık olacak sağlıklı yaşam ve fitoterapi eğitimlerinin sunulmasıdır.  

• Huzurevinde bedensel yetersizliği ve/veya çevreye uyumsuzluğu olan ihtiyaç sahibi 
kişilerin ortopedik fizik tedavi ve fizyoterapi hizmetlerini vererek fiziksel, ruhsal ve 
sosyal potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve topluma geri kazandırma amacıyla 
yaptığımız çalışmalardır. 

• Misafirlerin yanlış veya eksik beslenmesinden kaynaklanan sağlık sorunlarının 
çözülmesine yönelik destek sağlamak amacı ile sunduğumuz hizmetler; 

• Kilo problemlerinden kaynaklanan bunalımlarına ve rahatsızlıklarına çözüm bulunması. 

• Yatalak hastalara tedavi süreçlerinde diyet programı oluşturulması. 

• Huzurevinde veya dışarıda yapılacak aktivitelerle, misafirlerin sosyalleşmesinin 
sağlanması ve yaşama bağlılıklarının arttırılmasıdır. 

• İhtiyacı olduğu düşünülen misafirlere yerinde;  

• Psikoterapi 

• Danışmanlık  

• Psikiyatriste Yönlendirme  

• Eğitim Seminerleri Düzenleme 

Hizmetlerinin verilmesidir. 

 

 

 

 

SAĞLIKLI YAŞAM DESTEĞİ 



BASINDA BİZ 



BASINDA BİZ 



BASINDA BİZ 



BASINDA BİZ 



İLETİŞİM 

Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Merkezi 

Adres: Mordoğan Mah. Barbaros Cad. No:18 Karaburun / İZMİR  

Tel: 0232 737 56 56 

Faks: 0232 737 56 55 

E-mail: idari@adenhuzurevi.com.tr 

Web: www.adenhuzurevi.com.tr 

Çağrı Merkezi 444 5 911 

 

 


