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Bölüm 1. Tanıtım 

Merkezin açık ve (varsa) kısa adı: Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi 

İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(BOHAM) 

Merkez müdürünün adı ve soyadı: Prof. Dr. Ü. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ 

Merkezin kuruluş yılı ve varsa Resmî Gazete 

no: 

9 Mart 2014-28936 

Merkezin faaliyet tanımı (en fazla 400 

karakter): 
Ek-1 

Merkezin Üniversitemize, bu yıl sağladığı, 

mevcut akademik birimlerden 

sağlanamayacak türdeki katkı ve hizmetleri  

02.08.2021 tarihinde Merkez müdürü 

olarak atanmış bulunmaktayım. Göreve 

geldiğim tarihten, 2021 yılı Aralık ayı 

sonuna kadar Merkez Yönetim Kurulu ve 

Danışma Kurulu oluşturulmuş, müdür 

yardımcıları atanmıştır. Daha sonra, 

mevcut durum analizi ve gerçekleştirilecek 

faaliyetlerin planlanması için toplantılar 

gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda alınan 

kararlar neticesinde öncelikle 

merkezimizin web sitesi, üniversitemizin 

yeni web site yapılanmasına uygun olacak 

şekilde düzenlenmiştir. Toplumsal katkı 

amacıyla, Ankara Kent Konseyi Halk 

Sağlığı Çalışma grubu ile işbirliği 

çalışmalarına başlanmış, bu kapsamda 24 

Kasım 2021 tarihinde online “Ağız Diş 

Sağlığı” başlıklı bir halk semineri 

düzenlenmiştir. 

 

Bölüm 2. Faaliyet özeti (Merkezin adı ve adresi açıkça kullanılmış olmak şartı ile rapor 

dönemine girenler yazılmalıdır; basılı dökümanlar eklenmelidir) 

 

SCI, SSCI, AHCI ve EI kapsamındaki 

dergilerde yayınlanan makale sayısı 

- 

Diğer dizinler kapsamındaki dergilerde 

yayınlanan makale sayısı 

- 

Kitap ya da kitap bölümü sayısı ve listesi - 

Ulusal/Uluslararası 

Konferans/Sempozyumlarda sunulan bildiri 

sayısı  

- 



Ulusal/Uluslararası ölçekte 

tamamlanan/devam eden projeler 

- 

Düzenlenen ulusal/uluslararası konferans/ 

sempozyum vb bilimsel etkinlik sayısı ve 

listesi 

- 

Düzenlenen eğitim/kurs/sertifika programı 

sayısı ve listesi 

- 

Yukarıda yer almayan ancak faaliyet olarak 

belirtilmesi gereken iş ve çalışmaların listesi 

Ankara Kent Konseyi Halk Sağlığı 

Çalışma grubu ile işbirliği çalışmalarına 

başlanmış, bu kapsamda 24 Kasım 2021 

tarihinde online “Ağız Diş Sağlığı” başlıklı 

bir halk semineri düzenlenmiştir.  

Merkezin gelir ve gider durumu -- 

Yıllık Yönetim Kurulu toplantıları sonucu 

alınan kararlar 

1) Web sitesi güncelleme 

çalışmalarının tamamlanması 

2) Online halk seminerlerinin 

düzenlenmesi 

3) Ankara Kent Konseyi Halk Sağlığı 

Çalışma grubu ile işbirliği 

içerisinde, bulaşıcı olmayan 

hastalıklar ile ilgili kamu spotu 

niteliğinde kısa video serisi 

hazırlanarak, daha büyük kitlelere 

ulaşımın sağlanması ve bu 

videoların haftalık şekilde 

yayınlanması ile farkındalığın canlı 

tutulması, devamlılığın sağlanması 

4) Merkezde görev alan öğretim 

üyelerinin kendi branşları ile ilgili 

akademik etkinliklerde 

(sempozyum, kongre vs) “Bulaşıcı 

Olmayan Hastalıklar” kavramı ile 

ilgili farkındalık uyandırmak 

amacıyla konuşmalar yapması- 

Merkezin Web sitesinin güncellik durumu Güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. 

http://www.boham.hacettepe.edu.tr/ 

 

Bölüm 3. Durum değerlendirmesi ve ileriye dönük planlama 

1. Merkezin üniversite tarafından kurum içi ve kurum dışı öne çıkarabileceği en önemli üç 

faaliyeti 

2. Merkezin sona eren yıla ait gerçekleştiremediği faaliyetlerinin nedenleri, karşılaşılan 

engeller 

3. İleriye dönük yapmayı planladıkları:  

a. Yeni proje önerileri: Yeni dönemde, merkezimiz Ankara Kent Konseyi Halk Sağlığı 

Çalışma grubu ile işbirliği içerisinde, bulaşıcı olmayan hastalıklar ile ilgili kamu spotu 

niteliğinde kısa video serisi hazırlayarak, daha büyük kitlelere ulaşmayı ve bu videoların 

haftalık şekilde yayınlanması ile farkındalığın canlı tutulmasını ve devamlılığın 

sağlanmasını planlamaktadır. Bu konudaki faaliyetler kapsamında 9 adet kısa videonun 

http://www.boham.hacettepe.edu.tr/


çekimi tamamlanmış olup, bu videoların Mayıs 2022 itibariyle, haftalık olarak 

yayınlanmasına başlanılacaktır. 

 

Ayrıca merkezde görev alan öğretim üyelerinin kendi branşları ile ilgili akademik 

etkinliklerde (sempozyum, kongre vs) “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar” kavramı ile ilgili 

farkındalık uyandırmak amacıyla konuşmalar yapması planlanmıştır.  

b. Yeni işbirliği girişimleri: Yeni dönemde, merkezimiz Ankara Kent Konseyi Halk 

Sağlığı Çalışma grubu ile işbirliğinin çerçevesini genişletmeyi ve kurulması planlanan 

Halk Sağlığı Meclisi içerisinde yer almayı planlamaktadır. 

c. Etkinlik planları ve takvimi: Ankara Kent Konseyi Halk Sağlığı Çalışma grubu ile ortak 

planlanan “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Kamu Spotları” çalışması çerçevesinde, 

merkezimizde görev alan öğretim üyelerinin hazırlamış olduğu “Bulaşıcı Olmayan 

Hastalıklar” kısa video serisi, 2022 Mayıs ayının ilk haftası itibariyle, haftalık olarak 

yayınlanmaya başlanılacaktır. 

d. Yayın planları 

e. Yıllık bütçe planı: (Özellikle dış kaynaklı proje desteği öngörüsü varsa belirtilmelidir). 

4. Merkezinizin faaliyetlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkisi 

 

** Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Uygulama ve Araştırma Merkezleri arasından iş 

birliği yapabileceğiniz merkezler varsa lütfen isimlerini belirtiniz.  

Ek-1 

 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:  

a) Yurt içinde ve yurt dışında bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ile ilgili konularda 

araştırma, inceleme yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.  

b) Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, 

seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek.  

c) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yürütülen programlarda bulaşıcı 

olmayan hastalıkların önlenmesine yönelik multidisipliner bir yaklaşımın benimsenmesine 

katkı sağlamak.  

ç) Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve ortaya çıkmasını etkileyen 

etmenleri araştırmak, önlemeye yönelik toplum tabanlı kanıta dayalı müdahale programları 

geliştirmek.  

d) Toplumun bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve sağlığı geliştiren yaşam tarzını 

benimsemesine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla dergi, broşür, afiş, internet ve 

görsel yayın programları gibi eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak.  

e) Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi konularında çalışan ulusal ve uluslararası iletişim 

ağlarına üye olmak, yeni iletişim kanalları geliştirmek.  

f) Bulaşıcı olmayan hastalıklar ile ilgili çalışan kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar 

yapmak, bu kuruluşların çalışmalarına katkı sağlamak.  

g) Bulaşıcı olmayan kurum ve kuruluşların gereksinimleri ve istekleri doğrultusunda müdahale 

programlarına katkı sağlamak.  



ğ) Yapılan çalışmaların sonuçlarını raporlar, yazılı ve görsel yayınlar, basın toplantıları, internet 

ve benzeri faaliyetler ile kamuoyuna duyurmak.  

h) Yapılan tüm çalışmalarda öğrencilerin katılımını sağlayarak, onların topluma yönelik 

müdahale etkinliklerinde kapasite geliştirmelerine katkı sağlamak.  

ı) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Yönetim kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde 

bulunmak 


