


Sayın İlgililer,

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 
Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi GEBAM; yaşlanma 
süreci ile ilgili temel bilimsel araştırmaların yapılması, yaşlanmaya 
bağlı, görülme sıklığı artan tüm hastalıklar ile ilgili tanı yöntemlerinin 
geliştirilmesi, güncel takip, tedavi ve bakım planlarının yapılması ve 
uygulanması, bu hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik araştırmaların 
planlanması ve uygulanması, bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi 
için ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi 
kurumları ile, özel ve resmi kuruluşlarla, ilgili derneklerle işbirliği yapılması 
ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet değişimi sağlanması, ileri 
düzeyde uzmanlık kursları, kongre, konferans, sempozyum, seminerler ve 
yaz okulları düzenlenmesi, bilimsel yayınların desteklenmesi, yaşlılarda sık 
görülen hastalıklar ile ilgili konularda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin 
sözlü veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasının sağlanması, Hacettepe 
Üniversitesi’nin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak bu alanda her seviyede 
öğrenci, öğretim elemanı ve diğer personelin gerekirse ilgili uluslar arası 
kurumlarla işbirliği ile eğitimlerinin yapılmasına yardımcı olunması, yaşlının 
toplumsal kabulünü artırmaya yönelik eğitim ve hizmetlerin planlanması 
ve uygulanması, yaşlılara danışmanlık hizmetinin verilmesi, yaşlanmayı 
geciktirmeye yönelik önlemlerin alınması için çalışmaların yapılması ve 
yaşlılık dönemine hazırlık programlarının geliştirilmesi amacı ile 2000 
yılından beri etkinliklerini aktif olarak sürdürmektedir.

Multidisipliner bir yapılanma ile gerçekleştirilen akademik eğitim etkinlikleri 
kapsamında; GEBAM’ın 10. Yılı nedeniyle “Ulusal Geriatri ve Gerontoloji 
Kursları” başlatılmış olup, ilk kurs Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi-HÜSEM ile ortak etkinlik olarak 7-8 Ekim 2010 tarihlerinde 
düzenlenmektedir.

Yaşlanan dünyamızın yaşlanan insanlarının çoklu sorunlarına akılcı bir 
yaklaşım ile çözüm üretmek için bilimsel bir paylaşım ortamı olarak 
planlanan kursa katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

GEBAM Yönetim Kurulu adına
Prof.Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL
www.gebam.hacettepe.edu.tr 



Kurs Konuları
•	 Sanatta yaşlılık

•	 Yaşlanmanın biyolojik boyutu

•	 Yaşlanmanın sosyolojik boyutu

•	 Yaşlılarda sık görülen hastalıklar ve sağlığın korunması

•	 Yaşlılardaki nörolojik sorunlar

•	 Yaşlılardaki psikiyatrik sorunlar

•	 Yaşlılarda nöropsikolojik değerlendirme

•	 Yaşlanan toplum ve yaşlı bakımı

•	 Yaşlılarda ağrı

•	 Yaşlanan göz

•	 Yaşlılardaki KBB sorunları

•	 Deri yaşlanması

•	 Yaşlılarda ağız ve diş sağlığı

•	 Yaşlılarda ilaç kullanımı

•	 Yaşlılarda sağlıklı beslenme

•	 Yaşlılara yönelik sağlık politikaları

GEBAM Yönetim Kurulu

Müdür Prof.Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL - Tıp Fakültesi

Müdür Yardımcıları Prof.Dr. Nur HERSEK - Diş Hekimliği Fakültesi
 Prof.Dr. Banu CANGÖZ - Edebiyat  Fakültesi

Genel Sekreter Doç.Dr. Murat ÖZBEK - Diş Hekimliği Fakültesi

Üyeler Prof.Dr. Nazmi BİLİR - Tıp Fakültesi
 Prof.Dr. Ayşen KARADUMAN - Tıp Fakültesi 
 Prof.Dr. Fethiye ERDİL - Sağlık Bilimleri Fakültesi 
 Prof.Dr. Neslişah RAKICIOĞLU - Sağlık Bilimleri Fakültesi 
 Prof.Dr. Terken BAYDAR - Eczacılık Fakültesi



GENEL BİLGİLER
Düzenleme : Hacettepe Üniversitesi GEBAM ve HÜSEM 

Tarih : 7-8 Ekim 2010 

Yer : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, R Salonu Sıhhiye ANKARA

Katılım Koşulları
•	 Kursa katılım için yapılan başvuruların kabulünde, başvuru sahibinin 

en az bir “ön-lisans” programından mezun olması koşulu aranır. 

•	 Kurs sonunda Kurs Katılım belgesini almak için, kursiyerlerin devam 
koşulunu yerine getirmiş olmaları şarttır. 

Kayıt Bilgileri
•	 Kurs kaydı için kurs ücretinin yatırılacağı son tarih: 

20 Eylül 2010, pazartesi günüdür. 

•	 Kurs ücreti olan 162 TL (150 TL + %08 KDV) yatırılırken 
kursiyer ad-soyadının ve kurs adının belirtilmesi gerekmektedir. 

•	 Kurs ön kayıdı için, “www.husem.hacettepe.edu.tr” adresindeki kurs 
formun doldurulması ve ödeme dekontunun HÜSEM ofisine iletilmesi 
gerekmektedir (Ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, mezun olduğu son 
program, çalışan adayların bağlı oldukları kurum veya kuruluş, kursiyer 
iletişim bilgileri (adres, telefon, faks ve e-posta).

•	 Kurs ücretine; yaka kartı, kurs kitabı, katılım belgesi, bloknot, 2 öğle 
yemeği paketi (lunch-box), günde 2 defa çay-kahve ikramı dahildir. 

•	 Kurs ücreti için banka bilgileri aşağıda sunulmuştur. Bunun dışında bir 
başka banka veya şube ile yapılan işlemler kabul edilmez. 

    Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi hesabı 
    Vakıfbank, Ankara Şubesi 
    Hesap No : 00158007295542202 
    IBAN No : TR33 0001 5001 5800 729 554 2202 

•	 Kurs ücretinin yatırılmasını takiben ödeme dekontunun 
0(312) 305 2635 numaralı faksa gönderilmesi veya HÜSEM ofisine elden 
veya elektronik posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. 


