Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS
karşılığı) derslerin tümünü başarıyla
tamamlayan en az 2.00 ağırlıklı not
ortalaması elde eden öğrencilere YAŞLI
BAKIMI alanında ön lisans diploması
verilir.
Yaşlı Bakım Programının eğitim esaslarını
yaşlının temel özelliklerini ve
gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda
yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi
kazanma, aynı zamanda da yaşlıya
bütüncül yaklaşabilme yetisi
oluşturmaktadır. Uygulamalar hastanede,
huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon
merkezlerinde, yaşlı gündüz
merkezlerinde, evde bakım hizmeti veren
kuruluşlarda, v.b. yapılmaktadır. Ayrıca
ders kapsamı içerisinde öğrencilere yaşlı
bakımı konusunda temel becerilerin
kazandırılması amacıyla verilen
uygulamalar okul içerisinde bulunan yaşlı
bakım programına ait teknik dershanede
yapılmaktadır.
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Kırklareli Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı 20092010 eğitim öğretim yılında ön lisans
düzeyinde örgün eğitim olarak eğitimine
başlamıştır. Programdan yararlanacak
öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda
gerekli bilgi, beceri ve değerleri
bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı,
özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı
bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici
niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri
olmalarını sağlamak programın temel
amacını oluşturmaktadır.
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PROGRAM HAKKINDA GENEL
BİLGİLER

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER
•Beslenme ve Diyetetik
•Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
•Hemşirelik
•Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
•Gerontoloji

MİSYON
Sağlık alanında uluslararası standartlarda ön
lisans düzeyinde, bilgi ve beceri düzeyine
sahip, takım çalışmasına ve paylaşım
kültürüne yatkın, halk sağlığına ve
sorumluluklarına duyarlı, çağdaş ve nitelikli
ara elemanları yetiştirmektir.
VİZYON
Eğitim kalitesini yükseltmek amacı ile ulusal ve
uluslararası düzeyde rekabet edebilecek,
yenilikçiliğe önder olan, bilgiye, paylaşıma ve
teknolojiye odaklı bir eğitim kültürü içerisinde,
üst düzey mesleki bilgiye ve deneyime sahip,
sorumluluk bilinci taşıyan, güvenilir, etik
ilkeleri benimseyen ve uyumlu ara insan gücü
yetiştirerek alanında lider bir eğitim kurumu
olmaktır.

MEZUN OLUNCA ALINAN UNVAN/UNVANLAR
Yaşlı Bakım Teknikerliği

MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
ÖSYM KONTENJANLARI(GÜNCEL OLAN)
Normal Öğretim: 60

İkinci Öğretim: 60

ÖSYM GİRİŞ PUAN TÜRÜ(GÜNCEL OLAN)
TYT
ÖĞRENİM SÜRESİ
4 DÖNEM (2 YIL)
ÖĞRENİM DİLİ
TÜRKÇE

Programdan mezun olanların istihdam alanları
şöyle sıralanabilir: •Yaşlı bakım hizmetlerinin
yürütüldüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine
bağlı özel, vakıf ve devlet huzurevleri ve
bakımevlerinde, Aile Danışma
Merkezlerinde,•Belediye Huzurevleri ve
Bakımevlerinde• Geriatri Hastanelerinde ya da
Hastanelerin Geriatri Servis ve Polikliniklerinde
•Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel kurumlarda
yürütülen yaşlı bakımı hizmetlerinde•Yaşlı
Bakımevlerinde, Güçsüzler Yurdunda, Yaşlılar
için Gündüz Merkezlerinde,• Sağlık
Müdürlüklerine bağlı birimlerdeki yaşlıya
yönelik evde bakım uygulamaları
hizmetlerinde,• UNICEF, ILO ve Gönüllü
Kuruluşlarda,• Yaşlının evini düzenleme,
korumalı meskenler gibi hizmet veren özel
kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilirler

