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PROIE BAŞVURU FORMU

Projenin Adı Çocuklar ve Cenç Diş Hekimleri

Pıoje Yürütücüsü Kurum Bilgileri

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanhğı-Hesira Ağız ve Diş Sağhğı Topluluğu
Birim

ffi sağıık

Proje Konusu

m Sosyal Destek Çevre

ffi rluy.rrn Hakları Diğer (Lü tfe n b elir tiııiz)

Proje Süresi
(Ay olarak
belirtiniz)

2 (iki) ay

f Külttlr-Sanat

1-Ege Üniversitesi

2-F ııat Köprülü İlkokulu
Projeye Katkr
Sağlayabilecek

Kurum /

Kuruluşlar

firmasr

4-Ipana firması

5_

6-

7-

Projenin Hedef Kitlesi

Hedef Gruplar

l- İlkokul çocuklarr 7-10 yaş arası

2-Öğretmenler 24-70 yaş arası

Yaş Aralığı
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ı. r,no|ENİN nprayLARI
1.1.Projenin Adı

Çocuklar ae Geııç Diş Hekiınleri

1, 

l,2rProienin Uygulanacağı Yer(ler)

,:

I

i|, IzırıirlKarşıyaka Fuat Köpriilü llkolçulı,ı, Izıııiı,lKarşıyalca lııci Şener Ilkokıılıı

',

,, 1.3.Proje Amaçlarr 
:i

|:

|;, Projenin anıtlcı siit dişleri yeni düşen ue dainıi dişleri yeııi çıkına dönenıinde olan çocuklara ağız diş bakınıı

ön eıı ıini aııla tıııak.

1.4.Proje Özeti

Bu projeyi yapırıaktaki anlaümız diş çüriikleri gibi fakülteıııizde sık karşılaşılaıı probleınleri çocuklara ue

öğretmenlere korııyucu yöııtemleri anlatarak oluşmndaıı öııleınektir, Bu amaçla daimi dişleri yeııi çıkam ae

doğru firçalalnanın eğitiınini almanıış ilkokul çocuklarıııı seçtik. Onlarla geçirdiğinıiz gün boyunca oıılara doğrıı

diş fırçalanıanın ae ağız bakııııının nasıl olması gerektiğini nıodeller üzerinden anlatacağız ayrrcq ııerdiğiıııiz btı

eğitiıııi çeşitli görsellerle destekleyip eade rıygulamaları için onlara ağız bakım ürünlerinin bir kısınını teıııiıı
edeceğiz,

.i"""""""'"""""
:: 1.S.Gerekçe

Projenin uygıılanacağı bölgeden fakültemize çürük gibi diş sorunlarıyla müracaat eden çocıık saysının fazla
olduğunu gördiiğünıüzden dolayı bıı alama yöneldik
Hedef kitle sosyoekonomik durumu biraz daha düşük olaıı bir okulun öğrenci ue öğretıııenleri,
Bu proje ile ağız bakını eğitimi aerip onlara çeşitli ürünlerin teıninatını sağladığıınız zı,Inaıx amacnnızı
ger çkleşt irnıey i uınuy or uz.,

:

. 1.6.Faaliyetlerin Açıklanmasr

"' 
Proje knpsamında gerçclcleştirilecek nııa faaliyctlerclcıı biri plastik çene şeklitıdeki ınoc]elleı, ııc fırçıılar ile

|: çocukların dikkatini çekecck şelcilde etkili biı,birebir eğitinı aerıııck uc dalıa sonra eade ı,ıygıılnyabilnıcleri içiıı

'; onlara küçük hediyeler aernıek. Nesillerinıizi yetiştireıı, halkaııııı en öııeıııli zinciı"leriııdeıı ol,nıı öğretıııeıılere de



bu eğitinıi ucreceğiz ki çocuklnrııı uııuttı,ığıı zarııaıılarda eğitiıni tekrarlayabİIsiııler, ağızbakınııııııı öııcmİnİ

aııl asıııl nr u e ço c ı ıkl ar a sık sık h ntırl rı ts nıl a r.

|,, 2. BEKLENEN SONUÇLAR

ı 2.1.Proje Urünleri / Somut Çrktılar
i

Proje sonunda hedef kitlenin duruıııunda ilk öncelikle ağız sağlığıııın önemini kaaraıııasını bekliyoruz, Ağız
sağlığıınızııı sisteıııik olarak tünı aücudumuzu etkilediğini öğrettikten sonra ağız sağlığını sağlaynbilıııeleri içiıı
oıılara fırçalanıa, diş ipi ae 6 ayda bir diizenli olarak diş hekiınine gitnıeleri gerektiğini öğrennıiş olacaklar, Bu

etki gidip eade aelilerine de anlattıkları zaman onları da etkileyecek ae bilgilendirdiğiıııiz halka çoğalacak.

Çocuklara aerdiğinıiz dişler için doğrubeslenme önerileri ile ara öğünlerinde şeker çilcolata yeriııc flleyae

yenıeleri, eğer tüketeceklerse sıı ile ağızlarını çalkalanıaları gibi taıısiyelerle lcaryojenik diyetlerinin azaltılıııası
lıedefleıınıektedir.

l

:

o 2 c"i-.2.3. Sürdürülebilirlik

Projeııin hedef kitle üzerinde oluşturacağı somut etkiler deaaxı edecektir çünkü öğretmeıılerimize de aynı eğitinıi
aereceğiz oıılar da öğrencilere karşı hep hatırlatnıalar yapacaktır

Proje bitimi sonrasında faaliyetler sonraki eğitiın döııemlerinde deaam edecek sürdürüIebilir bir proje olacak
eğitimiıııiz uzuıı süreli dezıam edecektir

Gereksinimler

Diş fırçası

Diş macunu

Genel Toplam

4. PROJE GRUBU Üyt rİrcİrrnİ
Adı-Soyadı Kurum e-mail |:,

,

Ali Gürkan Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi

3. PROJE MALİYETİ3. PROJE MALIYETI

ı Miktar 
'i 

nm- Maliyet Toplam Maliyet

50 10 tl , 500 tl
" 
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Berk karadeniz

Telefon
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5. YETKİLİ İıvıze

Proj e Grubu Yetkilisinin

Adı-Soyadı

[(urumu/unvanr

Tarih

; AH GÜRKAN

i, EGE ÜNIVERSITESI/PROFESOR
:

12.11.2079
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