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TANıMLAR 

 Teknolojik gelişmeler 

 II. Dünya savaşı ------Ekonomik zorluklar   

                              -------- Çevresel sorunlar 

*Küreselleşme  

                20yy son çeyreğinden itibaren------ekonomik 

bağımlılıktan öte bir sorun  

*Zaman ve mekanın dönüşümüyle ilgili bir kavram 

haline gelmiştir. 

*Sınırlılıkların kalkması toplumların bütünleşmesi ve 

dünyanın tek bir yer olarak algılanması  

*Devlet dışı kuruluş/örgütlerin yönetime katılması  

  

  

Gelişmiş  

Gelişmekte 

olan ülkeler  



KALKıNMA =DEVELOPMENT 

 Halkın değer yargıları ve dünya görüşü ile 

tüketim ve davranış kalplarındaki 

değişmeleri içeren toplumsal ve kurumsal 

yapıda dönüşüme yol açan büyüme 

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik,sosyal ve siyasal 

alanda düzenleme ile yetişme çabaları 

Büyüme  

Gelişmiş ülkeler için  

Kalkınma  

Gelişmekte olan  

ülkeler için  



SÜRDÜRÜLEBILIR KALKıNMA 

=SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

 İnsan ile doğa arasında denge kurarak doğal 

kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına olanak 

verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamanı ve 

kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır  

                    Kaypak 2011;Özmete 2000;Türkiye çevre vakfı 1991 

Brundtland raporu tanımına göre; günümüz 

ihtiyaçlarının,gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 

karşılama olanaklarını ellerinden almadan 

şimdiki neslin ihtiyaçlarının karşılanabildiği 

bir süreçtir. 

Kaypak 2011;Özmete 2000;2011 

Ekonomik 
ihtiyaçlarla 

sınırlı olmaması 
Kuşaklararası 

eşitsizliğin 
gözetiliyor olması 

Bu tanım içindeki 

iki önemli unsur 

Kalkınmada gelişmekten 

vazgeçmek değil, 

sorunları önleyip 

sürdürülebilir KILMAK  



BIRLEŞMIŞ MILLETLER ÇEVRE PROGRAMı:  

• Gelecek nesilleri belirgin çevresel risklere ve 

ekolojik kıtlığa maruz bırakmadan uzun vadede 

insan refahını geliştirmeyle sonuçlanan, mal ve 

hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketimiyle alakalı 

ekonomik aktiviteler sistemidir. 

İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI: 

Refahımıza dayanak oluşturan doğal varlıkların 

sürekliliğini hizmetleri vermeye devam etmesini garanti 

ederek ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamaktır. 

Çevre dostu büyüme bunu yapabilmek için, sürdürülebilir 

büyümeyi desteklemeli ve yeni ekonomik fırsatları 

artıracak yeniliklere ve yatırımlara aracı olmalıdır. 



Rahmanlar M.2016.Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü  



Rahmanlar M.2016.Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü  

17 amaç ve 169 hedef için 242 adet uluslararası gösterge 
belirlendi 



SÜRDÜRÜLEBILIR KALKıNMANıN 

TEMEL BILEŞENLERI  

Çelik Y. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1 (2006) 



Özmehmet E.DÜNYADA VE TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA  Yaklaşımları. 



Özmehmet E.DÜNYADA VE TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA  Yaklaşımları. 



SÜRDÜRÜLEBILIR KALKıNMANıN SOSYAL, EKONOMIK, SAĞLıK VE 
ÇEVRESEL YÖNLERI ARASıNDAKI İLIŞKI  

Çelik Y. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1 (2006) 



Sağlık Sektörü ve Diğer Ekonomik Sektörler Arasındaki İlişki  



Sağlık Sektörü ve Diğer Ekonomik Sektörler Arasındaki Ayrıntılı İlişki  

Çelik Y. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1 (2006) 



















HER TÜRLÜ YOKSULLUĞU HER YERDE BİTİRMEK 

1.1  2030’a kadar, halihazırda günlük 1,25 $’dan daha az gelirle 

yaşayanlar olarak tanımlanan aşırı yoksulluğun herkes için her yerde 

ortadan kaldırılması 

1.2 2030’a kadar ulusal tanımlara göre tüm boyutlarıyla yoksulluk içinde yaşayan 

her yaştan erkek, kadın ve çocuk oranının en az yarıya indirilmesi 

1.3 Ulusal şartlara uygun sosyal koruma sistemlerinin ve önlemlerinin herkes için uygulanması 

ve 2030’a kadar yoksul ve kırılgan kesimin önemli ölçüde kapsanmasının sağlanması 

1.4 2030’a kadar, başta yoksul ve kırılgan durumdakiler olmak üzere bütün erkek ve kadınların 

ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak ve diğer mülk türlerine sahip 

olma ve  hükmetme, miras, doğal kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikrofinansı da 

kapsayan finansal hizmetler gibi konularda eşit haklara sahip olmalarının sağlanması 

1.5 2030’a kadar, yoksul ve kırılgan durumda olanların dayanıklılık kazanmalarının sağlanması 

ve iklimle ilgili aşırı olaylara ve diğer ekonomik, sosyal ve çevresel şoklara ve afetlere maruz 

kalmalarının ve bunlara karşı kırılganlıklarının azaltılması 

1.a Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkeler için yeterli ve 

öngörülebilir araçlar geliştirmek ve yoksulluğun tüm yönleriyle bitirilmesine yönelik politika ve 

programlar uygulayabilmek için, geliştirilmiş kalkınma işbirliği de dâhil olmak üzere farklı 

kaynaklardan gelen imkanların önemli ölçüde harekete geçirilmesinin sağlanması 

1.b Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik yatırımların hızlandırılması için, yoksul odaklı ve 

toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kalkınma stratejilerine dayalı ulusal, bölgesel ve 

uluslararası düzeyde sağlam politika çerçevelerinin oluşturulması 

 

 



Yoksulluk Tanımı  

 En düşük yaşama standardına ulaşamama 
durumudur  

 (Dünya Bankası) 

 Ekonomik,sosyal ve kültürel yaşama 
katılımdan yoksun olma biçiminde 
tanımlanır. 

 Gelir ve sürdürülebilir bir geçim sağlamaya 
yetecek üretim kaynaklarının yokluğu 
başta olmak üzere açlık yetersiz 
beslenme,sağlıklı olmama,eğitim ve diğer 
hizmetlere ulaşamama yada sınırlı 
ulaşma, hastalık ve buna bağlı olarak 
ölümlerin artması, evsizlik ve barınma 
koşullarının yetersiz olması, güvenli 
olmayan çevre koşulları ile sosyal ayrım 
ve dışlanma 

                                                 (Yakıt&Çoşkun 2013) 

 

Mutlak ve Göreceli Yoksulluk  

Hane halkı yada 
bireyin yaşamını 
devam ettirmek için 
ihtiyaç duyduğu en 
düşük tüketim seviyesi  

Az gelişimiş ülkeler için 1 
dolar 
Latin Amerika ve Karayip 
adaları---- 2 dolar 
Türkiye ve doğu Avrupa --
-4 dolar  

Mutlak  

Bireylerin refah 
düzeyinin ortalama 
refah düzeyinin 
altında kalması  

Temel gereksinimler 
karşılanmakta  
Sürekli gelirleri var  
Kaynaklara yetersiz 
ulaşım  
Sosyal katılım yetersiz 

Göreceli  



Toplumda %10 luk kesim dünya gelirinin % 70 fazlasını kullanıyor 

2.7 milyar nüfus 2.5 $  yoksulluk sınırında  

1.2 milyar nüfus 1.0 $ yoksulluk sınırında   

  Mutlak yoksulluk sınırı 1.5 milyar ----% 70’ini kadınlar ---YOKSULLUĞUN          
FEMİNİZASYONU ---1978 Diane Pearce tanımlamış. 

Gelişmekte olan ülkelerde tüm fakirlerin üçte biri 0-12 yaştadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde her 100 kişiden 7 si 5 yaşına kadar 
yaşamamaktadır. 



Her 100 kadından;      %12.8 kendi hesabına işveren 
%51 Ücret/yevmiye 

%34.8 ücretsiz aile işçisi 

Sağlık hakkı 
Eş üzerinden ---baba üzerinden desteğe ihtiyaç 

% 58 Sosyal güvence yok 

 
Kayıt dışı çalışma ---Düşük ücretle çalışma---iş hayatında 

eşitsizlik  
İşe katılım oranlarında azalma  -------134 ülkeden sondan 

4.cü 
 

Sigorta = Evlilik 

2002 yılı öncesi evliliklerde kadının taşınmaz mülkiyet 
hakkı / talebinde bulunamaz  

Mal Paylaşım kanunu---- mal paylaşımı  

 

Yunanistan % 

10.3 

Polonya % 

12.2 





GERŞİL G. Küresel Boyutta Yoksulluk ve Kadın Yoksulluğu .Yönetim Ve Ekonomi Yıl:2015 Cilt:22 
Sayı:1  



Kocabacak S. KADIN YOKSULLUĞU VE KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE YANSIMALARI. Sosyal Güvence Dergisi / Sayı 6 



Ekonomik Durum ve Sağlık Hastalık İlişkisi  

Ergül Ş. YOKSULLUK SAĞLIK İLİŞKİSİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 2005  



Özenoğlu A, Ünal G. Gümüşhane Üni SB Dergisi 2015;4(1). 

YOKSULLUK VE ETKİLERİ  



KADıN 
YOKSULLUĞU 
VE SAĞLıK 
ILIŞKISI 

• NMH:6.9 

• YDMH:10.8 

• %15  

• Kentte < kırsal 
kesimden  

• 20.7----40.3 

• Doğurganlık yaşı ve hızı 
• Ergenlik dönemi evlilik ve 

doğum  
• Eğitim ve istihdamdan uzak 

kalma 
• İşten erken ayrılma, gelir 

kaybı 

• Batı bölg % 17.3 
• Doğu % 3.27 
• Eğitimsiz 

kadınlarda % 2.65 
• Eğitimlilerde %1.53 

Doğurganlık 
Hızı  

Üreme sağlığı  

Neonatal        
Mortalite Hızı 
Yeni doğan 
mort hızı 

  5 yaş altı ölüm 
hızı  

Anne Ölüm 
Hızı  



Adölesanlarda Doğurganlık Hızı  

TUİK verileri,2011,her 1000 doğumda  

DSÖ  verileri,2016 













AÇLIĞI BİTİRMEK, GIDA GÜVENLİĞİ VE İYİ BESLENMEYİ 
SAĞLAMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI DESTEKLEMEK 

2.1 2030’a kadar, açlığın bitirilmesi ve özellikle yoksullar ve bebekler 
de dâhil kırılgan durumda olan kişiler başta olmak üzere herkesin yıl 
boyunca güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya erişiminin sağlanması 
2.2 Beş yaş altındaki çocukların aşırı zayıflıkları ve büyümesini 
engelleyen nedenlere ilişkin  uluslararası düzeyde kabul edilmiş 2025 
yılı hedeflerinin gerçekleşmesi de dahil olmak üzere 2030’a kadar, her 
türlü  yetersiz beslenme şekillerinin  bitirilmesi ve gençlik çağındaki 
kızların, hamile ve emziren kadınların ve yaşlıların beslenme 
ihtiyaçlarının ele alınması 
2.3 2030’a kadar küçük ölçekli gıda üreticilerinin, özellikle kadınların, 
yerlilerin, çiftçilerin, çobanların ve balıkçıların; araziye, girdilere ve 
diğer üretken kaynaklara, bilgiye, mali hizmetlere, pazara ve katma 
değer fırsatları ile tarım dışı istihdam olanaklarına eşit ve güvenli erişim 
yoluyla  gelirlerinin ve tarımsal üretkenliğinin ikiye katlanması 
2.4 2030’a kadar, sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin sağlanması ile 
verimliliği ve üretimi artıran, ekosistemlerin korunmasına yardımcı olan, 
iklim değişikliği, aşırı hava koşulları, kuraklık, sel ve diğer afetlere 
uyum kapasitesini güçlendiren ve arazi ve toprak kalitesini artan bir 
şekilde iyileştiren dayanıklı tarım uygulamalarının gerçekleştirilmesi 
 

 



2.5 2020’ye kadar ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde sağlıklı 
yönetilmiş ve çeşitlendirilmiş tohum ve bitki bankalarını da içerecek şekilde, 
tohumların, kültür bitkilerinin, çiftlik ve evcil hayvanların ve onların yabani 
türlerinin genetik çeşitliliğinin korunması ve uluslararası kabul edildiği 
şekilde genetik kaynakların ve ilgili geleneksel birikimin kullanımından elde 
edilen faydalara erişimin ve bu faydaların adil ve hakkaniyetli 
paylaşılmasının desteklenmesi 
2.a Başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan 
ülkelerde  tarımsal üretim kapasitesinin artırılması için,   geliştirilmiş 
uluslararası işbirliğini de içerecek şekilde, kırsal altyapı, tarımsal araştırma 
ve yayın hizmetleri, teknoloji geliştirme ile bitki ve hayvan gen 
bankalarına  yatırımın artırılması 
2.b Doha Kalkınma Gündemi direktifi ile uyumlu olacak şekilde, her türlü 
tarımsal ihracat sübvansiyonlarının ve eşdeğer etkili tüm ihracat tedbirlerinin 
paralel olarak kaldırılmasını da içerecek şekilde, dünya tarım 
piyasalarındaki ticari kısıtlamalar ve aksaklıkların düzeltilmesi ve önlenmesi 
2.c Gıda emtia piyasaları ve türevlerinin düzgün işlemesi için tedbir alınması 
ve  gıda fiyatlarının aşırı dalgalanmasının sınırlandırılmasına yardımcı 
olmak üzere gıda rezervlerini de içerecek şekilde piyasa bilgilerine 
zamanında erişimin kolaylaştırılması 
 

AÇLIĞI BİTİRMEK, GIDA GÜVENLİĞİ VE İYİ BESLENMEYİ 

SAĞLAMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI DESTEKLEMEK 



AÇLIK  

Günümüzde malnütrisyon 
önemli bir sorun 
Çocukların % 45’inde ÖLÜM 
NEDENİ 
*5 yaş ve altı 16 milyon  çocukta 
çaresi olan hast ölüm  
 
Kadınlar----Düşük kilolu doğum-
   bebek 
           Fiziksel ve bilişsel   
    bozukluklar 
 

İşten erken 

ayrılma  

YOKSULLUK 

Obezite  Malnutrisyon 







HARCAMALAR 

Tüm ekonominin her yıl 3.5 trilyon $ 
Beslenme (kalori azalmasına bağlı 
yetersizlikte) 2.1 trilyon $ 
Obezite ve aşırı şişmanlık için 1.4 trilyon $ 
 



ÖNERILER 

HEMŞİRELER 
Problem çözmede anahtar 
Amacın başarılmasında odak nokta  
 

Medya 

Politikaların geliştirirlmesi 

Bakım modellerini geliştirme ve 

kullanma  



HERKES İÇİN HER YAŞTA 

SAĞLIKLI BİR YAŞAM 

SAĞLAMAK VE ESENLİĞİ 

DESTEKLEMEK 

 3.1 2030’a kadar, küresel anne ölüm oranının 100.000 
canlı doğumda 70’in altına düşürülmesi 

 3.2 2030’a kadar, tüm ülkelerde yenidoğan ölüm 
oranının 1.000 canlı doğumda en azından 12'ye, 5 yaş 
altı çocuk ölüm oranının da 1.000 canlı doğumda en 
azından 25'e düşürülmesi amacıyla,  yenidoğan ve 5 
yaş altı çocukların önlenebilir ölümlerinin 
sonlandırılması 

 3.3 2030’a kadar, AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal 
edilen tropik hastalık salgınlarının bitirilmesi ve hepatit, 
su kaynaklı hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla 
mücadele edilmesi 

 3.4 2030’a kadar, koruma ve tedavi yoluyla bulaşıcı 
olmayan hastalıklardan kaynaklanan prematüre bebek 
ölümlerinin üçte bir oranında azaltılması ve akıl sağlığı 
ile esenliğin desteklenmesi 

 3.5 Uyuşturucu madde ve alkolün zararlı kullanımı 
dâhil olmak üzere madde bağımlılığının engellenmesi 
ve tedavisinin güçlendirilmesi 

 3.6 2020’ye kadar, karayollarındaki trafik kazalarından 
kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların dünya  çapında 
yarıya indirilmesi 
 



HERKES İÇİN HER YAŞTA 
SAĞLIKLI BİR YAŞAM 
SAĞLAMAK VE ESENLİĞİ 
DESTEKLEMEK 

3.7 2030’a kadar, cinsel sağlık ve aile planlamasını da kapsayan üreme sağlığı 
hizmetlerine ve bu konuda bilgi ve eğitime evrensel erişimin sağlanması ve üreme 
sağlığının ulusal stratejilere ve programlara entegre edilmesi 

3.8 Finansal riskten korumayı, kaliteli temel sağlık bakım hizmetlerine erişimi ve 
herkesin güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı zaruri ilaç ve aşılara erişimini de 
kapsayan genel sağlık sigortasının oluşturulması 
3.9 2030’a kadar tehlikeli kimyasallardan ve hava, su ve toprak kirliliği ve 
kontaminasyonundan kaynaklanan ölüm ve hastalıkların kayda değer miktarda 
azaltılması 

3.a. Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin tüm ülkelerde, 
uygun görüldüğü şekilde uygulanmasının güçlendirilmesi 

3.b Özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkileyen bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan 
hastalıklar için ilaç ve aşıların araştırılmasının ve geliştirilmesinin desteklenmesi, 
halk sağlığının korunması ve özellikle herkesin  ilaçlara erişiminin sağlanması 
amacıyla gelişmekte olan ülkelerin Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşmasının 
tüm şartlarını kullanabilmesini onaylayan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları 
(TRIPS) ve Kamu Sağlığına İlişkin Doha Deklarasyonuna uyumlu olacak şekilde 
satın alınabilir zaruri ilaç ve aşılara erişimin kolaylaştırılması 
3.c Özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri olmak 
üzere gelişmekte olan ülkelerde sağlık finansmanının ve sağlık işgücünün işe 
alımının, geliştirilmesinin, eğitimi ile idamesinin kayda değer miktarda artırılması 

3.d Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin ulusal ve küresel 
sağlık risklerine karşı erken uyarı, riski azaltma ve risk yönetimi kapasitelerinin 
güçlendirilmesi 

 



Doğumdan Beklenen  Yaşam Sürelerinin Uluslararası Karşılaştırması,2012 



Ölüm Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 2011 



Bulaşıcı Olmayan Bazı Hastalıkların Dünyada ve Farklı Bölgelerde Görülme 

Sıklıkları   





Ülkelere Göre Tütün ve Tütün mamulü Kullanma Durumu, (%),2012 



Sigara Kullanma Durumu  

Sigarayı Bırakmayı Deneme Durumu 



Ruh Sağlığı Bozukluğu prevalansı,2011,Türkiye 







ÖRNEKLER 

HERKES İÇİN HER 
YAŞTA SAĞLIKLI BİR 
YAŞAM SAĞLAMAK 
VE ESENLİĞİ 
DESTEKLEMEK 

Küba’da hemşireler sağlık bakanlığı 
kararlarında % 100 görev alıyorlar 

Kanada’da hemşireler (nurse practioners) temel 
bakımı planlamakta ve yürütmektedirler 

• Kanada hemşireler Birliği ve üyeleri federal hükümetle 
yasal düzeyde düzenlemelerde birlikte çalışmaktadırlar. 

Çin’de sağlıkla ilgili alınan tüm kararlarda 
hemşireler yer alıyor. 

Cin Hemşireler Derneği Bşk Dr Li Xiura ---Liderlik 
ve önemini –politikada yer almanın gerekliliği  



Mr.Mohammad Sharifi Mogdaham 

• İranda hemşireliğin profesyonelleşmesinde ,sağlık yönetimi 
ve politik kararlarda etkili 

• Diğer sağlık profesyonelleri ve hemşireler ile işbirliği  

    Amanda McColellan RN 

• Ölen bireylerin –kültürel yaklaşım 
• Koçluk-mentorluk 
• Açlığı azaltma---yönetimle işbirliği 
• Gönüllü ve el sağlık çalışanlarıyla yüksek düzeyde iletişim  



SES OLMADA NELER YAPıLABILIR? 

Birey 

 

Profesyonel 

 

Multidisipliner 

Ekibin üyesi 

olma  

 



SES OLMADA NELER YAPıLABILIR? 

Birey 

 

Değişim ve etki yaratmak 

Liderlik ve politik hareketlere 

katılım 

Liderlik bir süreçtir 

Birey, aile ve 

Toplumla işbirliği 

içinde olmalı, 

  

Politik aktivitelere katılım ---sosyal adalet  

Muhtaç, göç,kırılgan hassas kişilere 

bakım  

insan haklarının savunucusu 

etik ve sosyal sorumluluk 

alabilmeli 

Hemşireler politik kararlar içinde yer 

almak istiyorlarsa; sorumluluklarını 

bilmeliler ve diğer sağlık profesyonelleri 

ile işbirliği içinde almalıdırlar. 



DEĞIŞIM VE ETKI SIZINLE BAŞLAR 

Politikada Sesiniz Olmalı –Duyulmalı  

Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri içinde yer almak 
sağlık bakım politikaları ve 
karar verme sürecinde etkili 
olmada fırsatlar sunmaktadır. 

Hemşirelerin her biri ve her 

hemşire bu gezegende bir sestir. 

Liderlik ve politik 
aktiviteler 
sesinizin 

duyurulmasını 
sağlar  

ICN,2017 

1.Düzey 
•  Birlik içinde olma--

Farkındalığı arttırır. 

2.Düzey 
• Gündem belirleme  

3.Düzey 

• Gündeme Öncülük Etme  

Kötü sağlık koşullarının 
iyileştirilmesi ve düzeltilmesinde ; 

politik ve ekonomik kararlarda, 
Sosyal ve sağlık politikalarının 

oluşturulmasında sorumluluk almalı  



Gözden 
Geçirme  

Gündem 

Belirleme  

Politik 

uygulama  
Politik Bilgi  

POLİTİK HAREKET  



SES OLMADA NELER YAPıLABILIR? 

 

Profesyonel

Meslek 

Üyesi 

olarak  

 Hedefe ulaşmada---

işbirliği 

Toplum yararına –

birlikte çalışma  

Mesleki Gelişim  

Üyelerin gelişimi  

Ekonomik ve 
Stratejik 
ilişkiler 

Bakım 

Verme  

Üye-

katıımcıla

rın güçlü 

olması  

Hemşirelik Hedeflerine 

ulaşmada  

Hemşirelik kuruluşları ile  

İşbirliği  

Toplum ,profesyoneller, 
aile,birey/hasta ve ekibin diğer 

üyeleri  VİZYONU GÜÇLÜ 
KILAN  



SES OLMADA NELER YAPıLABILIR? 

Multidisipliner  

Ekibin  

üyesi olma  

 

Hekim 

Eczacı 

Diyetisyen 

Diş hekimi 

Fizyoterapist 

Ebeler 

Ekip içinde eşit 
öneme sahip  

Sağlık 
profesyonelleri 

Hastalar 

Hükümet 

İşbirliği içinde 
olunan diğer 

gruplar 

Avukat 

Politikacılar 

Sosyal hizmet 
uzmanları  

 



Sağlık Hizmetlerine yapılan harcamaların büyük çoğunluğu hala 

kesintiye uğramakta ve sağlık hizmetleri beklenilenin altındadır 

EKONOMİK BÜYÜMEYİ DÜZENLEME OLUMLU SONUÇ ALMADA 

ETKİLİDİR. 



SON SÖZ 

 

– Politik entegrasyonu kolaylaştırıp  
– İnsan sağlığı dikkate alınarak,  
– Çevresel ve ekolojik değerleri barındıran 
ekonomik çözümler  üretilmesi için sürdürülebilir bir 
kalkınma modeli oluşturulması hedeflenmelidir.  
BAKIM MODELLERİ GELİŞTİRİLMELİ VE 
DÜZENLENMELİ 
BAKIMIN GÖRÜNÜR OLMASI SAĞLANMALI VE  
yerel, kamusal ve özel sektörlerden DESTEK 
ALINMALI,İŞBİRLİĞİ YAPILMALI 

Özmehmet E.DÜNYADA VE TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA  Yaklaşımları. 



  “Yavaşlığın düzeyi anının yoğunluğuyla doğru 

orantılıdır; hızın düzeyi unutmanın yoğunluğuyla 

doğru orantılıdır. Yavaşlık ile anımsama, hız ile 

unutma arasında gizli bir ilişki vardır. Bir şey 

anımsamak isteyen kimse yürüyüşünü yavaşlatır. 

Buna karşılık, az önce yaşadığı kötü bir olayı 

unutmaya çalışan insan elinde olmadan 

yürüyüşünü hızlandırır.” 

                                   Milan KUNDERA 

Çınar E. 2014. KENTLER TARİHİ VE KENTLERİN DÖNÜŞÜMÜ 




