
SAĞLIKLA 1 GÜN 

Her yıl 7-13 Nisan tarihleri arasında Dünya Sağlık Haftası kutlanmaktadır.  

2018 yılı teması olarak “Herkes İçin Sağlık” seçilmiştir.  Bu çerçevede “Her Yerde, Her Zaman, Herkes 

İçin Sağlık” alt temasından yola çıkılarak bu hafta içinde tüm dünyada ve ülkemizde etkinlikler 

yapılacaktır. 

Dünya Sağlık Haftası’nda halkın sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik olarak Ankara Gölbaşı 

İlçesi’nde, öncelikle çocukluktan çıkarak sağlık hizmetlerinden yakın zamanda yanında velisi olmadan 

faydalanmaya başlayan gençlere sağlık hizmetlerini ve koruyucu sağlık önlemlerini tanıtmak, 

bilgilendirmek üzere bir etkinlik programı organize edilmektedir. 

Gençler ve çocuklar, sağlıklı bir gelecek için emeklerimizin en hızlı şekilde kazanca dönüşeceği 

gruptur.  Bu çerçevede; 

Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi B Kapısında bulunan yaklaşık 4 dönümlük otopark ve yeşil 

alanda çocukların, gençlerin ve halkın katılımı ile; 

12 Nisan 2018 Perşembe günü saat 10:00-16:00 arasında 

Sağlık Temalı Standlar 

Üç boyutlu maket ve görseller ile zenginleştirilmiş 20 kadar farklı sağlık konusunda (Kanserle 

Mücadele, Çevre sağlığı, Su, Ruh Sağlığı vb) 

Uygulama (İlk yardım, sağlıklı beslenme/porsiyon hazırlama, hijyen, diş fırçalama)imkanı da olan 

Sağlık ölçümlerinin yapıldığı (Kan şekeri, tansiyon, vücut analizi, vücut kitle indeksi, zararlı 

alışkanlıkları olanlar için kan karbon monoksit düzeyi ölçümü)  

Yaşama Yol Ver, Organ Bağışı, Koca Akciğer (Çok büyük boyutlu akciğer üç boyutlu modeli) gibi 

Bakanlığımızın rağbet gören proje uygulama standları ile 

Sivil toplum tarafından beden ve ruh sağlığı için olmazsa olmaz uygulamalı hobi (Ebru, taş boyama, 

kokulu taş, işaret dili eğitimi) ve spor (Dağcılık, kaya tırmanışı, maket/model uçaklarvb) ve kütüphane 

standları ile tıp tarihi mini sergistandları; 

Polis Özel Harekat Başkanlığı tarafından ilk kez sergilenecek olan Sahra Koşullarında İlk ve Acil Yardım 

tanıtımı; 

Diğer Etkinlikler 

Ayrıca; her yarım saatte bir profesyonel antrenör eşliğinde 3 dakika Zumba etkinliği; 

Kuzeyin Uşakları ve Seğmenler tarafından halk oyunları gösterisi ile minik komandoların halen 

ülkemizin güvenliği ve huzuru için emek verenleri unutmadıklarını gösterecek ve sağlık dileklerimizi 

yollayacakları mini etkinlik. 

Birbirinden ilginç fotoğraf köşeleri; 



İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ödüllü spor ve sokak oyunları yarışmalarını içerecek bir etkinlik 

gerçekleştirilecektir. 

Gölbaşı Belediyesi’nden ücretsiz ikramların da yapılacağı etkinliğin organizasyonunu Belediye 

üstlenmiştir. Kapanış Konseri getirtilen tır mobil sahnede olacak ve drone çekimi yapılarak katılan 

kurumlara teşekkür takdimleri sırasında daha sonra iletilecektir.  

Gölbaşı İlçesi’nden Katılan Kurum ve Kuruluşlar; 

1. Gölbaşı Kaymakamlığı 

2. Gölbaşı Belediyesi 

3. Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü 

4. Gölbaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 

5. Gölbaşı Şehit Ahmet ÖZSOY Devlet Hastanesi 

6. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

7. Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi 

8. Gölbaşı Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü (Gençlik Merkezi) 

9. Seğmenler Derneği 

10. Gölbaşı Esnaf ve Zanaatkârlar Odası 

11. Gölbaşı Türk Hava Kurumu Birimi 

12. ZİÇEV 

Ankara’dan Katılan Kurum ve Kuruluşlar 

1. Polis Özel Harekat Başkanlığı 

2. İl Sağlık Müdürlüğü (Halk Sağlığı Başkanlığı ve Acil Hizmetler Başkanlığı) 

Üniversiteler 

1. Gazi Üniversitesi (Ev sahibi üniversite) 

2. Ankara Üniversitesi 

3. Atılım Üniversitesi 

Bu etkinliğin gerçekleştirilebilmesinde gerek ilçe içinde gerekse İl Teşkilatları ile kurum ve kuruluşların 

işbirliği çok önemli rol oynamıştır. Tüm katılımcı kurumlar/kuruluşlar ev sahibi olarak etkinliği 

üstlenmiştir. Katılımcılar amatör bir ruhla fakat profesyonel yaklaşımla kendilerine düşen görevleri 

yerine getirmişlerdir. Gölbaşı Belediyesi bütün organizasyonu üstlenmiştir. Gazi Üniversitesi ise 

Gölbaşı için bir değer oluşturmak üzere gelenekselleşmesini temenni ettiğimiz bu sağlık şenliğine 

gönülden kapılarını açmıştır. Katılan tüm kurum ve kuruluşlara gönülden teşekkürü borç biliriz. 

Bölgemizde bulunan üniversitelerden her yıl birinde yapılması düşünülen yoğun emek ve görevin 

ötesine geçen bir özveri ile tüm kamu, sivil toplum ve üniversiteler tarafından yapılan bu etkinlikte 

değerli basınımızı, gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı görmekten onur duyacağız.  

 

İrtibat: Dr. Ülgen GÜLLÜ, Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Tel: 0312.484 11 00  

 


