




20 YILDIR HİZMETNİZDEYİZ

İlkelerimiz

Ankara’nın ilk yaşlı bakım merkezlerinden biri 
olarak 1996 yılında hizmete başladık.

Kısa sürede, önce 87 kişilik kapasiteye, 2012 yı-
lında  Ümitköy’de açtığımız ikinci şubemiz ile 140 
kişilik kapasiteye ulaştık. 2014 yılında Türkiye’de 
bir ilk olan, daha bağımsız, bireysel yaşam alanla-
rının öne çıktığı ve yüksek standartlarda 118 kişi 
kapasiteli Oran şubemizi açtık.

Bugün 258 kişi kapasite ile geriatrik bakım hiz-
metlerini uluslararası standartlarda vermekteyiz.

Yaşlılığın gereksinimlerini her yönüyle karşılayan 
profesyonel, çağdaş ve multidisipliner bir anla-
yışla sakinlerimize son derece kaliteli bakım hiz-
meti vermenin yanı sıra onların yaşam kalitelerini 
koruyan ve yükselten ilkeler ayrıcalıklarımızdır.





ALTINÇATI EKOLÜ
Altınçatı Ekolü, 20 yıllık birikimle geliştirdiğimiz 
standartların, sunduğumuz hizmette ve kurum 
içi iletişimde istisnasız uygulanmasıdır.

Altınçatı Geriatrik Hizmet ve Aktif Yaşam Mer-
kezlerinin her birinde, konusunda uzman perso-
nel ile uygun fiziki koşulların buluştuğu özenli 
bakım hizmeti verilir.

Tıbbi ve sosyal bakımdan donanımlı fiziki koşul-
ları, yoğunluğu rahatlıkla karşılayabilen misafir 
kapasitesi, sosyal hizmetleri uygulamadaki ba-
şarısı ve doktor, hemşire kadrosunun profesyo-
nelliği ile Altınçatı; nekahet dönemi bakımı ve 
palyatif bakım konularında Türkiye’nin lider ku-
ruluşları arasında ilk 
sıralardadır.

Altınçatı Ekolü, 20 yıllık tecrübesinin yanı sıra, 
yaşlı sağlığı, engelli bakımı ve sosyal hizmetler 
alanında dünyadaki yenilikleri takip etmekte, 
kendi standartlarını yurtdışında tanıtmaktadır.

Dünyanın birçok üniversite, kurum ve kuruluşla-
rından lisans, yüksek lisans öğrencileri, profesör, 
sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve doktorlarını 
ağırlayarak Altınçatı Ekolü hakkında bilgiler sun-
maktadır. 











Kuruluşumuzdaki daireler, yaşlılarımızın tüm 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde ince-
likle planlandı. Yaşlı bakım ve takip hizmetleri 
ile de yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz.

Dairelerimizin her biri yaşlılara uygun olduğu 
gibi zarif dekorasyonuyla da Altınçatı’nın birer 
sembolüdür.

Dairelerimizde, yaşam alanı ve dinlenme ala-
nı bir arada, mutfak ise yaşlımızın isteğine ve 
sağlık durumuna göre istenirse dahil edilebilir 
şekilde düşünülmüştür.

Yaşlılarımızın yaşam kalitelerini arttırmak, hiz-
metlerimizi görmek için sizi Altınçatı Oran’a 
bekleriz.

ALTINÇATI ORAN













ALTINÇATI ÜMİTKÖY GORDİON
53 kişi kapasiteli, 1 ve 2 kişilik suit odalar 
ve özel bakım ünitelerinden oluşan Ümitköy 
merkezimizde uzman doktor, hemşire, sosyal 
hizmet uzmanı, psikolog, sertifikalı bakım ele-
manları, sanat ve spor branşı eğitmenleri hiz-
met vermektedir.

Sizin için herşeyi düşünürüz...













ALTINÇATI YILDIZ
87 kişi kapasiteli, 1, 2, 3 ve 4 kişilik odalar ile 
özel bakım ünitelerinden oluşan Yıldız merke-
zimizde uzman doktor, hemşire, sosyal hizmet 
uzmanı, psikolog, sertifikalı bakım elemanları, 
sanat ve spor branşı eğitmenleri hizmet ver-
mektedir.

Bugün, kurumlarımızdaki yaşlılarımızın yakla-
şık %70’ini bizden daha önce hizmet alan 
yaşlılarımızın yakınları oluşturmaktadır.














