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Eskiden sağlığın tanımı sadece hasta olmamak 
olarak tanımlanırdı…

ANCAK;
1946 YILINDA DSÖ ANAYASASINDA 
SAĞLIĞIN TANIMI KÖKLÜ BĠR 
DEĞĠġĠKLĠĞE UĞRADI…



SAĞLIK NEDĠR???

Yalnızca hasta ya da sakat olmamak 
değil;                   

fiziksel,ruhsal ve sosyal önden 
TAM BĠR ĠYĠLĠK HALĠDĠR…





TOPLUMU OLUġTURAN BĠREYLERĠN 
SAĞLIKLI OLMASI SADECE HASTALIK 
OLMASI DURUMUNDA KĠġĠLERĠN TEDAVĠ 
EDĠLMESĠ OLARAK ALGILANMAMALIDIR…  





Çünkü;
HASTALIK DENĠLEN OLGU HĠÇBĠR 

ZAMAN TEK BAġINA HASTALANAN 
BĠREYĠN SORUNU DEĞĠLDĠR; AĠLELERĠN 
VE TOPLUMUN BĠR SORUNUDUR.

Önemli hastalık nedir?
EN ÇOK GÖRÜLEN 
EN ÇOK ÖLDÜREN
EN ÇOK SAKAT BIRAKAN



HALK SAĞLIĞI KAVRAMI…
Sağlık hizmetine doğrudan ya da dolaylı olarak 

katkı
sağlayan herkes tarafından bilinmesi ve 
uygulanması 
gereken bir felsefedir…

Bu felsefenin baĢlıca ilkeleri Ģunlardır…
Sağlık doğuĢtan kazanılmıĢ bir haktır 
 KiĢi çevresiyle bütündür 
 Koruma tedaviden üstündür 



PEKĠ BELEDĠYELER BU ĠġĠN NERESĠNDELER 
YA DA NERESĠNDE OLMALILAR???

SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK KAVRAMI…

Sosyal sorunlar ortaya çıktıktan sonra oluĢan bir   
anlayıĢla değil,öncesinde toplumun tüm 
kesimlerine her konuda ayrı ayrı sosyal projeler 
üreterek toplumsal olguların sorun haline 
gelmeden önlemlerin
alınabilmesi Ģeklinde olmalıdır.



Koruyucu sağlık hizmetlerinin temel amacı;

Sağlık kurumları baĢta olmak üzere tüm özel 
ve kamu kurumlarının katkısıyla  insanlara 
sağlıklı ve uzun bir yaĢam sağlamak  ve 
dolayısıyla toplumun sağlıklı kuĢaklara sahip 
olmasını sağlamaktır.



ESKĠġEHĠR TEPEBEġI BELEDĠYESĠ;

SAĞLIKTA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK

=
KORUYUCU SAĞLIK HĠZMETLERĠ



Geçtiğimiz dönem Sağlıklı ġehirler Proje Ofisi 
ve Sağlık

ĠĢleri Müdürlüğü olarak koruyucu sağlık 
hizmetlerinin sosyal belediyecilik kavramıyla 
bütünleĢtirilmesi noktasında  SAĞLIK 
ÖĞÜTLERĠ projesini hayata geçirmeye karar 
verdik… 



Amacımız ;
özellikle de kadınların 
sağlığın bütün bileĢenlerinin hayatlarına yansıdığı 
noktalarda

 fikir sahibi olmaları
 sağlık tanımına olan katkılarının büyüklüğünü farketmeleri
 nereye ne zaman nasıl ulaĢmaları konusunda fikir sahibi 

olmaları    

konusunda farklılık ve farkındalık
yaratabilmeleri…



NEDEN ÖZELLĠKLE KADINLAR???

anneleri,babaları,toplum içindeki tüm meslek 
gruplarını , kadınları, erkekleri…

Yani toplum içindeki tüm rol model oluĢumlarının 
temelden desteklenmesi için…

Daha baĢından sağlıklı bireyler sağlıklı toplum…





Beldeevlerimizde her 
beldeevine haftanın 
bir günü dönüĢümlü 
olarak özellikle de 
kadınların katılmasını 
istediğimiz koruyucu 
sağlık hizmetleri 
eğitimleri…



Kadınların 
-toplum içerisinde hep geri 

planda tutulmaları 
(toplumsal cinsiyet eĢitsizliği)
-sağlığa ulaĢma noktasında hep 

ailesinden bireylere ihtiyaç 
duymaları

-sağlık konularında nereye nasıl 
baĢvuracaklarını  bilme 
noktasında eksik kalmaları

-çocuklarını yetiĢtirirken 
onlarla doğru sağlık 
bilgileriyle ilgilenmeleri



-kadınların bu konuda 
bilinçlenmesinin 
topluma ulaĢma 
noktasında en etkin 
yöntem olduğunu 
düĢünmemiz sebebiyle 
bu projeyi kadınlar 
için,kadınlarla birlikte 
baĢlattık.



Eğitimlerimizi nerede sürdürüyoruz???

BELDEEVLERĠMĠZDE…

Peki neden beldeevlerini kullanıyoruz??*





Bu eğitim konularını 
her hafta, toplantıya 
gelen kadınların 
kendileri belirliyor!

Bazen onlara koruyucu 
sağlık hizmetleri 
noktasında konu 
baĢlıkları sunuyoruz 
;ama, her zaman amaç 
onların seçimi…



Bizler bugüne kadar 
beldeevlerinde 
vermeye 
baĢladığımız 
eğitimlere 24 Kasım 
Kadına Yönelik 
ġiddete KarĢı 
Uluslar arası 
DayanıĢma Gününde 
Çamlıca Beldeevinde  
düzenlediğimiz bir 
panelle baĢladık



Bugüne kadar eğitim verdiğimiz konular;

 ÇOCUKLARDA VE YETİŞKİNLERDE
UCUZ VE SAĞLIKLI BESLENME
 BULAŞICI HASTALIKLAR
 TOPLUMDA KADIN
 EKMEK VE BESLENMEMİZDEKİ YERİ



ERGENLİK SORUNLARI 
0-6 YAŞ ÇOCUK PİSKOLOJİSİ
ÇOCUK YETİŞTİRENLERDESAĞLIKLI 
BESLENME

KADININ İNSAN HAKLARI
 6-11 YAŞ ÇOCUK PSiKOLOJİSİ
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
MENOPOZ EĞİTİMİ
 KADIN RUH SAĞLIĞI
SEBZELER, 



GDO’LU ÜRÜNLER
GENİTAL KANSERLER
DOĞRU İLAÇ KULLANIMI
 MEME KANSERİ
ERGEN SORUNLARI
ADET DÜZENSİZLİKLERİ VE 
BELİRTİLERİ,…



Bizimle bu eğitimlerde beraber çalıĢan kiĢiler 
ve birimler;

PSK.MİRAY KORKMAZ
DOÇ.DR.NEDİME KÖSEOĞLU
MAK.MÜH.NERGİS UYGUN BOŞ
AV.HEVAL YILDIZ KARASU
PROF. DR. GÜLCAN KINACI



DR.GÜLRA ÖZGÜR YILMAZER
SOSYAL ÇALIŞMACI EYLEM AKA
ELİF NARDEMİR
A.Ü.SOSYOLOJİ &İLETİŞİM BÖLÜMLERİ 
HOCALARI

BARO- KADIN KOMİSYONU
PSK.DERYA GEZER
DOÇ.DR.İNCİLAY CANGÖZ
PROF. DR. YASEMİN BALCI
UZM.ÖĞR.NEŞE UYGUNER
EZGİ ÇEŞTEPE



SABRINIZ ĠÇĠN TEġEKKÜRLER…

SAĞLIKLI GÜNLER 
DĠLERĠM…


