HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi-GEBAM

GÜMÜŞ YILLAR AKADEMİSİ
Uygulama Yönergesi
1-Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi-GEBAM bilim kurulu tarafından sosyal
sorumluluk anlayışı ile hazırlanan multidisipliner bir eğitim programıdır.
2-Yaşlıların çoklu sorunlarına odaklanmış spesifik akademik programlar yanında halk eğitimini de önceleyen
GEBAM, GÜMÜŞ YILLAR AKADEMİSİ ile ileri yaşlardaki katılımcılarımızın bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve
güncellenmesini, farklı konularda yol gösterici olunabilmesini, yaşamlarına renk ve değer katacak bir eğitim etkinliği
gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.
3-Gümüş Yıllar Akademisi yaşlanmanın farklı boyutlarını ele alan faklı ders modüllerini içermekte olup, bu dersler alanında
uzman ve aynı zamanda GEBAM bilim kurulu üyesi olan HÜ öğretim üyeleri tarafından verilir.
4-Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe yerleşkelerinden pek çok farklı alandan ve meslekten öğretim üyelerinin
gönüllü katılımları ile, konulara güncel ve çok yönlü bir perspektiften bakılması amaçlanmıştır.
5-GÜMÜŞ YILLAR AKADEMİSİ dersleri 4 Mart-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
6-Adres: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi S Salonu Sıhhiye-ANKARA’dır.
7-Akademiye kayıt için fakülte, yüksek okul veya esdeğerinden mezun olmak gerekmektedir
8-Akademiye sınırlı sayıda katılımcı alınabilecek ve kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır.
9-Akademi kapsamındsaki dersler için temel kaynak; Geriatrik Bilimler Kitabıdır. Gümüş Yıllar Akademisine kabul
edilen katılımcılara ayrıca bir ders notu dağıtılmayacaktır. Programdaki ders içeriklerini ve daha fazlasını, Hacettepe
Üniversitesi yayını olan Geriatrik Bilimler isimli kitapta bulmak mümkündür. Geriatrik Bilimler kitabı, Hacettepe Üniversitesi
Sıhhiye Yerleşkesinde bulunan Hacettepe Store-Kitap Satış Yerinde (M Kapısı girişi, Rektörlük katı) satılmaktadır. Kitap
satış yerinden satın alamayacaklar için uzaktan erişim de mümkündür. Bunun için, Hacettepe Üniversitesi’nin Halk Bankası
TR 0700 0120 0154 1000 0600 IBAN numaralı hesabına 45 TL yatırılması, alıcı bölümüne “Döner Sermaye”, dekont
açıklaması bölümüne “Geriatrik Bilimler kitabı” yazılması yeterlidir.
10-Kayıtların kesinleşmesi: Gümüş Yıllar Akademisine başvurusu olan adayların, kitap bedelinin ödendiğini gösterir satış
makbuzu veya banka dekontunu e-posta yoluyla zahide26@hotmail.com adresine iletmesi ile kayıtları kesinleşmiş olacaktır.
11-Tüm başvurular organizasyon sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Zahide Tunçbilek e posta adresine ve ya cep telefonuna
yapılmalıdır: E posta: zahide26@hotmail.com Cep Tel: 0 530 252 28 26
12-Katılımcıların BAŞARILI sayılabilmesi için kendilerine ayrılan bu süre içinde programın ders modüllerininin %80 ine
katılımı tamamlamış olmaları gerekmektedir.
13-GÜMÜŞ YILLAR AKADEMİSİ sonunda eğitimin gereklerini başarıyla tamamlayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir
(Katılım Belgesi diploma ve/veya sertifika yerine kullanılamaz).

www.gebam.hacettepe.edu.tr

