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AMACIMIZ 
 

Bilinçli, kendini tanıyan ve kendine güvenen sağlıklı 
bireyler ile genç nüfusun arttırılmasına destek 

vermek, sağlıklı doğumların artmasına ve önlenebilir 
bebek ölümlerinin azaltılmasına katkı sağlamak. 



 Ebeveyn adaylarının, sağlıklı aile kurarak sağlıklı gebelik için; bedenen ve ruhen sağlıklı 
olmasına katkıda bulunulması ve zamanında bebek sahibi olmalarına yardımcı olunulması 

Sağlıklı doğum ve sağlıklı üreme ile istenildiği zaman istenildiği kadar bebek sahibi olmanın 
farkındalığının arttırılması  

Boşanmaların azaltılması, sağlıklı aile yapısının teşviki ve çiftlerin bebek için 
güvensizliklerinin yok edilmesi 

Doğuma hazırlık eğitimlerine, en azından tüm gebe kamu çalışanlarının katılımının 
sağlanması ve  sonucunda sağlıklı doğumların bilinerek tercih edilmesi ve özendirilmesi 

Depresyon ve sağlıksız yaşam sonucu doğurganlığa engel, düşüklere sebep olan sigara 
kullanımının ve obezitenin azaltılarak hareketin yaşam biçimi haline gelmesi 

Gebeliğe ve aile olmaya özendirici sağlıklı yaşam alanlarının kentte ve kırsalda arttırılması 

Doğumu teşvik için çalışan kadınların iş yerinde günde birkaç saat, çocuklarına (3 ay- 2 yaş 
döneminde) bakıcıları ile bakılabileceği ortamın sağlanması 

Hastanelerde gebeliğe özendirici doğum odalarının kurulması 

HEDEFLERİMİZ 



Maddi yetersizlik içindeki gebelerin aile hekimlerince tespit edilip Sosyal Yardımlaşma Vakfı, 
STK gibi yerlerden maddi destek sağlanması 

Özellikle kamusal alanda çalışan gebelerin sağlıklı yaşam merkezi ve annelik okulu ile protokol 
kapsamında eğitiminin  sağlanması ve gebelik boyunca rutin dışı düzene geçilmesi 

Eğitimli ekip tarafından okullarda bebek bakımı ve anne sütünün öneminin anlatılması ve 
kardeş isteğinin desteklenmesi 

Evlilik danışma merkezlerinin (EDM) ve gebe okullarının sağlıklı aile ve sağlıklı gebelik için 
her ilçede aktifleştirilmesi, mekan  ve iç döşeme için kurumların işbirliğinin sağlanması 

SGK’sı olmayan gebelerin, gebelikleri boyunca 4 kez izlenecek(USG dahil)şekilde 
hastanelerde haftada  (belirlenecek) 1 gün ücretsiz  kadın doğum uzmanı muayenesi. 

Halk eğitim kurslarında yapılacak Üreme sağlığı eğitimleriyle Sağlıklı doğum ve sağlıklı 
üreme ile istenildiği zaman istenildiği kadar bebek sahibi olmanın farkındalığının arttırılması  

HEDEFLERİMİZ 



HEDEF KİTLE 

• Evlenecek kişiler ve evli çiftler 

• Bebek sahibi olmak isteyenler 

• Gebeler 

• Çocuklar (pozitif geri bildirim için) 

• Kur’ an Kurslarına, Sağlıklı Yaşam Merkezi’ ne 
gelen ve benzeri eğitimlere katılanlar dahil 
potansiyel tüm HALKIMIZ 
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KURUMLARIN GÖREV PAYLAŞIMI 
• Valilik 

• Kaymakamlıklar 

• KHB Genel Sekreterliği 

• Halk Sağlığı Müdürlüğü 

• Sağlık Müdürlüğü 

• AKÜ(Tıp Fak. Kadın Doğ.Bölümü)) 

Sağlık güvencesi olmayan 
maddi yetersizlik içindeki 

gebelerin; muayenelerinin 
yaptırılması ve doğumlarının  

karşılanması 

• Valilik 

• Kaymakamlıklar 

• Halk Sağlığı Müdürlüğü 

• Tüm Kurum ve Kuruluşlar 

Çalışan gebelerin, Sağlıklı 
Yaşam Merkezi ve Annelik 
Okulundan mesai saatleri 

içinde eğitim almasının 
sağlanması 

Eğitimli ekiplerce eğitim 
içeriğinin hazırlanması ve 

eğitimler verilmesi                            

• Valilik 

• Milli Eğitim Müdürlüğü 

• Halk Sağlığı Müdürlüğü 

• Sağlık Müdürlüğü 

• İl Müftülüğü 

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 



• Valilik 

• İl Özel İdaresi 

• Belediyeler 

• Sağlık Müdürlüğü 

• Halk Sağlığı Müdürlüğü 

• Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

Evlilik Danışma 
Merkezlerinin(EDM), Aile 

Danışma Merkezlerinin(ADM), 
Gebe Okullarının İl genelinde 
aktifleştirilmesi, mekan ve iç 

döşemesinin sağlanması 

• Valilik 

• Basın 

• STK’ lar 

• Belediyeler 

• İl Müftülüğü 

• Milli Eğitim Müdürlüğü 

• Halk Sağlığı Müdürlüğü 

• Kaymakamlıklar 

Sağlıklı aile yapısı, kardeş 
isteği, sağlıklı doğum, 

istenildiği kadar bebek sahibi 
olma v.b. konularda 

farkındalığı arttırıcı halk eğitim 
ve seminerleri 

• Valilik 

• Belediyeler 

• İl Özel İdaresi 

• Basın 

Gebeliğe ve aile olmaya 
özendirici(bebekleriyle rahat 

edecekleri) sağlıklı yaşam 
alanlarının oluşturulması ve 

arttırılması 

KURUMLARIN GÖREV PAYLAŞIMI 



KURUMLARIN GÖREV PAYLAŞIMI 

• Halk Sağlığı Müdürlüğü 

• Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü 

• Sağlık Müdürlüğü 

• Milli Eğitim Müdürlüğü 

EDM ve ADM ile ebeveyn 
adaylarının sağlıklı aile kurarak 

sağlıklı gebeliklerine ve 
zamanında bebek sahibi 

olmalarına katkı sağlanması 

• Valilik 

• KHB Genel Sekreterliği 

• Halk Sağlığı Müdürlüğü 

• Belediyeler 

Sağlıksız yaşam(depresyon, sigara, 
obezite, işsizlik, v.b.) sonucu 

doğurganlığa engel, düşüklere/ölü 
doğuma sebep olan nedenleri 

azaltma 

• Valilik 

• İl Özel İdaresi 

Çalışan kadınların işyerinde (0-2 
yaş için) çocuk bakım odaları 



KURUMLARIN GÖREV PAYLAŞIMI 

• Valilik 

• KHB Genel Sekreterliği 

• Sağlık Müdürlüğü 

• Özel Hastaneler ve Kadın Doğum Dal Merkezleri 

• AKÜ(Kadın Doğum Bölümü) 

Hastanelerde gebeliğe özendirici doğum 
odalarının kurulması 

Doğuma hazırlık eğitimi almış çiftlerin 
doğumu için eğitime uygun şekilde, 
hastanelerde ayrıca (pilot uygulama 

şeklinde) özel doğum ekibi(dr.,ebe, v.b.) 
ve doğum odasının oluşturulması 

• Valilik 

• Sağlık Müdürlüğü 

• Halk Sağlığı Müdürlüğü 

AKÜ(Halk Sağlığı ABD) 

Halk Sağlığı Müdürlüğü 

KHB Genel Sektreterliği 

 

Başlangıç, ara ve sonuç anketlerinin 
içeriğinin hazırlanması, uygulanması ve 

analizlerinin yapılması 



PROJE EYLEM PLANI 

Uygulamalar sonuç 
anketleri ve istatistikler… 

Altyapıların oluşturulması, 
eğitimler, doğumlar ve 
basında yer alma… 

Kurumlar arası toplantı ve 
mevcut durum analizi… 



KARŞILAŞILABİLECEK ENGELLER 
• SGK, SYDV Mevzuatı 

• Eğitimcilerin doğum korkusu ve özveri kaybı 

• Mekan yetersizliği 

• Yapılacak protokollerin niteliği ve uygulanabilirliği 

• Doğumla uğraşan sağlıkçıların inatçılığı 

• Materyallerin tüm Afyonkarahisar genelinde 
yeteri kadar temin edilememesi 

• Anketör temininde sıkıntı 

• Kurum ve kuruluşların hassasiyetle 
yaklaşmamaları sonucu hedefin sapması 

 

 



MALİYET ve ZAMAN 

            Alt yapının oluşturulması, eğitimlerin 
yapılması, tanıtım maliyetleri, anketler… tahmini  
300.000 TL, 

             Bir gebelik süresinin 40 hafta olduğu göz 
önüne alındığında süre 3 yıl olarak öngörülmüştür. 



Gebeliğe özendirici; doğum, bebek bakımı, emzirme, gebelik 

egzersiz eğitimlerinin verildiği annelik okulumuz. 



Annelik okulundaki eğitimlerde; gebelerin gebeliğini ve bedenini 
tanıyan, bebeğinin isteklerine önem veren, ruhen ve bedenen doğuma 

hazır olmayı öğrenmiş kadınlar ve bebeğin bakımını, beslenmesini bilen, 
kendine güvenen sağlıklı, bilinçli anneler olması amaçlanmaktadır.   



Dinar Sağlıklı Yaşam Merkezi’ ndeki annelik okulu ve evlilik 
danışmanlık merkezinden bir kesit. 



Dinar Sağlıklı Yaşam Merkezi Evlilik Danışmanlık ve Annelik Okulu Merkez 
dışında Afyon’ da ikinci açılan şube olma özelliğine sahip olup 

katılımcıların belgeleri, halkı teşvik için, bizzat Dinar protokolü tarafından 
verilmiştir.  



Dinar, tüm ilçelerde benzer merkezlerin kurulabilmesine örnek teşkil 
etmekte ve halkın yoğun ilgisini çekmektedir. 





ARZ EDERİM 

ARZ EDERİZ. 


