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Destek evi, ölüm sürecindeki bireylere; insanlığa 

yakışır biçimde refakat edilen, ailelere de bu süreçte 

multidisipliner yardım sağlanan, alanında deneyimli 

bireylerce hizmet verilen merkezler olarak 

tanımlanır. Ülkemizde çok yeni bir kavram olmakla 

birlikte, hızlı bir gelişim süreci geçirmektedir.  

 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,  İzmir 

Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim 

Dalı Geriatri Bilim Dalı'nın öncülüğünde ilimizdeki 

ilgili diğer üniversite, kurum ve kuruluşların 

desteğinde kurumlar arası işbirliği ile 

05.Mayıs.2014 tarihinde “Destek Evi Çalıştayı” 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Narlıdere 

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezi‘nde düzenlenmiştir. 

  

 

Ülkemizde artan yaşlanma olgusuyla birlikte bakım 

modelleri ve yeni hizmet sunum alanları daha fazla 

gündeme gelmektedir. Bu çalıştayda destek evi 

(hospis) kavramında küratif tedaviye daha fazla yanıt 

vermeyen son dönem hastalar ile ilerlemiş kronik 

hastalığı olan hastaların semptom kontrolünün 

sağlandığı ev ortamına sahip mekanlarda kimlere, 

nasıl ve hangi mimari yapıda hizmet verilmesi 

gerektiğiyle ilgili olarak konunun taraflarıyla 

kapsamlı bir tartışma gerçekleştirilmiştir. Çalıştay bu 

üç temel konu üzerinde yürütülen tartışmalar 

üzerinden gitmiş ve çalıştay sonunda sonuç raporları 

yayınlanmıştır.  

 

Destek evi hizmet sunumuna yönelik olarak; kısa 

süreli bakım hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemeler, 

bu konuda çalışan farlı eğitim düzeyindeki 

personellerin görev ve sorumlulukları, eğitimlerdeki 

sertifikasyon sorunu, bu alanda çalışacak personel 

sayısını belirlemedeki sıkıntılar, denetim ve izlemler 

en çok konuşulan konular olmuştur. Destek evi 

kimlere hizmet vermeli ana başlığı altında da; destek 

evlerine alınma kriterleri, akut problemi çözülmüş 

son dönem hastaların sorunları, nüfus yoğunluğu ve 

yaş gruplarına ilişkin sorunlar, sevk zincirinin nasıl 

olması gerektiği üzerinde tartışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Son oturumda da yüksek mimar 

Celal Koç, mimari ve teknik bilgiler vermiş; destek 

evi ile huzurevi farklılıkları ve yurtdışı örnekler ile 

olması gereken mimarı tartışılmıştır. 

 

Çalıştay sonuç raporu; destek evleri farklı ihtiyaçlara 

göre basamaklandırılmış ve buna uygun finansman 

modelleri geliştirilmiş olmalıdır yargısı ile 

sonlandırılmıştır.   
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