
1.     YAŞLI BAKIM PROGRAMI 

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2015/2016 eğitim öğretim yılında eğitim faaliyetlerine 

başlamıştır. Konum olarak Bingöl’e 48 Km mesafede bulunan Solhan İlçesinde yer almaktadır. Program 

öğrencileri iki yıllık Önlisans eğitimleri boyunca teorik ve uygulamalı dersler almaktadırlar. Programın 

öğretim dili Türkçedir. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki 

hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkân verecek 

şekilde organize edilmiştir.  

 

2.     PROGRAMIN AMACI VE HEDEFLERİ 

Yaşlı Bakımı Önlisans Programının amacı, yaşlı nüfusa nitelikli ve profesyonel bakım hizmeti sunabilecek 

meslek elemanının yetiştirilmesidir. Programda yaşlı bakımı alanında hizmet veren kurumların temel 

ilkelerine, süreçlerine ve yönetimine vakıf, yaşlılarla etkin ve verimli iletişim kuran, yaşlıların hayat 

kalitesini yükseltebilen, yaşlıların bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri özümsemiş 

insan kaynağını yetiştirmek hedeflenmektedir. Ayrıca kendi evlerinde yaşamlarını sürdürmeyi tercih 

eden yaşlılara evde bakım hizmeti sunacak nitelikli ve profesyonel bakım hizmeti sunabilecek, 

farkındalıkları yüksek personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

3.     KAYIT KABUL KOŞULLARI 

 

Ülkemiz genelinde bu programa “TYT” puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi 

yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. Fakat bu program Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

bünyesinde henüz aktif olmadığından öğrenci kabulü gerçekleşmemektedir. 

 

4.     KAZANILAN DERECE 

Program eğitimini başarı ile tamamlayanlar “Yaşlı Bakımı Teknikeri” unvanı almaktadırlar. 

 

5.     İSTİHDAM OLANAKLARI 

Yaşlı Bakımı Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, hastanelerin geriatri birimlerinde, 

Huzurevleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı Bakımevleri, Gündüzlü Bakım ve Özel 

Bakım Merkezleri’nde merkezin yönetimi konusunda ve bakım elemanı olarak görev yapabilirler. 

 

6.     MEZUNİYET KOŞULLARI 

Yaşlı Bakımı Önlisans Programını başarı ile tamamlayarak Önlisans derecesi almak için öğrencinin 120 

AKTS dersi başarı ile tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş 

olması gerekmektedir. Mesleki Eğitim süresi 2 yıldır.  

 

 



7.     PROGRAM PROFİLİ 

Yaşlı hizmetleri bakımı meslek elemanı olmak isteyenlerin; yaşlı insanlara hizmet etmeyi seven ve 

onlarla birlikte olmaktan hoşlanan, insan sağlığı ve biyolojiye ilgili, yaşlı ve yakınlarıyla empati kurabilen 

ve onların duygu ve düşüncelerini anlayabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, güler yüzlü, sorumluluk 

sahibi, işbirliğine ve kişisel gelişime açık, Ruhsal ve fiziksel rahatsızlığı olmayan, kimseler olmaları 

gerekmektedir. 

 

8. LİSANS PROGRAMLARINA GEÇİŞ 

“Yaşlı Hizmetleri Bakımı ” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş 

Sınavında başarılı olmaları halinde; Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi 

ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına kontenjan dahilinde 

dikey geçiş yapabilirler. Yaşlı Hizmetleri Bakımı Meslek elemanı olarak işe başlayanlar başarı 

durumlarına göre çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilir ya da kendi 

işyerlerini açabilirler. 

 

 


