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Türkiye’nin gelişiminde büyük rol oynayan kadınlarımız, toplumsal ve 
ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesidir.

Kadınlarımız, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile 
birliğinin en önemli unsuru olma özelliğiyle de daima özverinin, sevginin 
kaynağı olmuştur.

Aile kurumunun temel taşı olan kadınlarımız, toplum içinde saygın görevler 
üstlendiği gibi, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir toplumun oluşmasının da 
dayanağı olmuşlardır.

Sultangazi Belediyesi olarak sağlıklı bir neslin, sağlıklı annelerden geçtiğini 
biliyoruz. Bu nedenle, geleceğimizi ellerinde yoğuran, topluma sağlıklı 
bireyler yetiştiren kadınlarımızın eğitimine öncelik veriyoruz.

Kadınlarımıza yönelik pek çok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz çatısı altında faaliyet gösteren Kadınca 
Yaşam Merkezi, “Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil” projesini de çalışmalarına 
ekledi. Bu projeyle kadınlarımızın hamilelik döneminden çocuk bakımına 
kadar konusunda uzmanlaşmış kişiler tarafından eğitim almalarını amaçladık.  
Projemiz Sultangazili  kadınlarımızın yoğun ilgisi ile devam ediyor.

CAHİT ALTUNAY
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI

  



Proje, kadınlarımızın hamilelikte sağlıklı bir süreç geçirebilmesi, kolay 
doğum ve bilinçli çocuk yetiştirilmesi hedefleniyor.

Hayata geçirilen projede, Anne adaylarına, Fizyoterapist, Psikolog, 
Kadın Doğum ve Çocuk Doktoru’ndan oluşan uzman bir ekip tarafından 
seminerler veriliyor.

Projemizden, Sultangazi’de ikamet eden tüm “HAMİLE “ bayanlar ücretsiz 
olarak faydalanabiliyor.

Her seminer kuru sonrasında anne adaylarına kendileri ve 
bebekleri için ihtiyaçları olan ürünlerden oluşan bir çanta 
hediye ediyoruz.

2015 yılında içerisinde şuana kadar 1.000 Anne adayı 
proje kapsamında seminerlere katıldı. Anne adayları 
“Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil” projesi kapsamında her biri 
4 seanstan oluşan eğitim seminerleri almış oldu.

Geçmiş yıllarla birlikte (2012-2013-2014-2015) böylece 
toplam  “Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil” projemizden 
yararlanan Anne adaylarının sayısı 4.000’e ulaştı.

“BİLİNÇLİ ANNE, SAĞLIKLI NESİL” PROJESİ



Hamilelik, hamilelik psikolojisi, doğum ve doğum sonrası (egzersiz eğitimi), lohusalık dönemi, emzirme ve bebeğin her 
türlü bakımı, 0-12 aylık bebek sağlığı ve bakımı konularında eğitim verilmektedir. 

HANGİ KONULARDA EĞİTİM VERİYORUZ? AMAÇ

İlk ve en önemli hedef beklenen bebeğin sağlıklı bir şekilde 
doğmasıdır. 

Bunun için sağlıklı ve huzurlu bir hamileliğin ardından doğal ve 
kolay bir doğum amaçlanmaktadır.

Paylaşılan bilgiler ve gebe tarafından alınan sorumluluklar 
anne-bebek ilişkilerini de olumlu yönde etkilemekte ve aynı 
zamanda sağlamlaştırmaktadır. Bu olumlu süreç, doğumu 
beklenen bebeğin hayat kalitesini de artırmaktadır.



EĞİTİMLERİ KİMLER VERİYOR?

Eğitimler akademik olarak kendi alanında  
uzmanlaşmış eğitimciler tarafından verilmektedir.

SEMİNERLER VE KONU BAŞLIKLARI



1. SEANS SUNUM / PSİKOLOG 2. SEANS SUNUM / KADIN DOĞUM UZMANI

• Hamilelik nedir?

• Hamilelikte duygusal değişimlerde neler etkilidir?

• Annenin kendi annesiyle ilişkisi 

• Hamilelik süresince psikolojik durum

• Doğum korkusu

• Bebeği kucağa alınca

• Lohusalık gelenekleri

• Annelik hüznü

• Lohusalık depresyonu

• Yaş gelişim özellikleri

• Anne-bebek ilişkisinde oyunun önemi

• Sağlıklı bir hamilelik için rehberlik eğitimi  

• Hamilelikte sağlıklı beslenme

• Hamilelikte yapılması gereken testler

• Sağlıklı doğum nasıl olur, doğuma yardımcı teknikler 
nelerdir?

• Doğum sonrası yapılması gerekenler

• Lohusalık ve depresyonu

• Lohusalık enfeksiyonları



3. SEANS SUNUM / PEDİATRİST 4. SEANS SUNUM / FİZYOTERAPİST

• 0-12 aylık bebek gelişimi

• 0-12 aylık bebek beslenmesi

• Yeni doğan testleri (beden ve hareket testleri)

• Yeni doğan ve süt çocukluğu (emzirme, banyo, 
masaj, beslenme)

• Yeni doğan hastalıkları

• Bebeklerde uyku düzeni

• Bebek ilk yardımı

• Gebelik sırasında meydana gelen kas-iskelet sistemi 
değişiklikleri

• Gebelikte egzersizin önemi

• Gebelikte egzersizin sakıncalı olduğu durumlar

• Egzersiz sırasında dikkat edilecek noktalar

• Egzersiz ne şekilde olmalı (sıklığı, şiddeti, süresi v.s)

• Gebelik egzersizlerinde genel ilkeler

• Gebelikte önerilen egzersiz türleri

• Gebelerin günlük yaşamlarında dikkat etmeleri 
gereken duruş, hareket ve diğer önlemler

• Doğumda gevşeme ve solunum teknikleri



İKRAM BEBEK ÇANTASI

Her seminerde Anne adaylarına ikram olarak;

1. Sandviç

2. Meyve Suyu

3. Su

4. Kuruyemiş (incir, kayısı, ceviz, kaju-fındık) veriyoruz.

• 1. Islak Mendil 

• 2. 14 adet Yeni Doğan Bebek Bezi

• 3. Bebek Bakım Örtüsü

• 4. Damla Akıtmayan Bardak

• 5. Biberon

• 6. Pişik Kremi

• 7. Bebe Yağı

• 8. Bebek Şampuanı

• 9. Kadın Hijyenpedi

• 10. Göğüs Pedi

• 11. Anne Geceliği

• 12. Çocuk Hastane Çıkışı (takımı) 

• 13. Bebek Bornozu 

Her seminer kuru sonrasında anne adaylarına 
kendileri ve bebekleri için ihtiyaçları olan ürünlerden 
oluşan bir çanta hediye ediyoruz.



BİLİNÇLİ ANNE SAĞLIKLI NESİL
YEMEK PROGRAMI

Proje sonunda eğitimlere katılan Anne adayları, 
eşleri ve geniş aile fertleriyle birlikte bir sofrada 
misafirimiz oluyorlar. Bu özel sofrada sizleri de 
aramızda görmek bizim için büyük bir mutluluk ve 
onur kaynağı olacaktır.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

               


