
12-18 MAYIS HEMŞİRELİK HAFTASI PROGRAMI 

SAYIN DEKANIMIZIN AÇILIŞ KONUŞMASI (16 Mayıs 2019, saat 9:30) 

Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, dekanlar ve yardımcıları, başhekim ve yardımcıları, 

önceki dekanlarım ve dekan yardımcılarım, önceki müdürlerim ve müdür yardımcılarım, öğretim 

üyeleri/elemanları, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Ege Üniversitesi Hemşirelik Mezunları Dernek 

Başkanı, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şube Başkan Yardımcısı, meslektaşlarım ve sevgili 

öğrenciler 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Kutlama Programına hoş geldiniz. 

Kırım Savaşı’nda İstanbul’da Florence Nightingale’in yaralı askerlere her türlü 

imkansızlıklara rağmen karanlıkta elindeki lamba ile bakım vererek ölüm oranını düşürüp, sanitasyonu 

sağlaması ile dünyada modern hemşirelik başlamıştır. Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 

Mayıs,  1974 yılından itibaren tüm dünyada Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır.  Aslında Savaş 

gibi var ile yokun, yaşam ile ölümün kol kola dolaştığı ortamlarda, lamba metaforu ile aydınlığın, 

elden ele dolaşarak bilginin aktarılışının ve yaşamın aydınlık olduğunun sunulması bizi ve 

mesleğimizi güçlü tutmaktadır. Aynı emek ve özveri ile Çanakkale Savaşı’nda Safiye Hüseyin Elbi’de 

ilk Türk Hemşire olarak yoktan var eden hizmetler sunmuştur. Safiye Hüseyin Elbi’de ülkemiz için 

modern hemşireliğin doğuşunu temsil eder. Kendilerini rahmetle anıyorum. 

Dünya hemşirelerini temsil eden, Uluslararası Hemşireler Konseyi her yıl olduğu gibi bu 

yılda, tüm hemşirelerin tek ses olması için ortak bir tema belirlemiştir. Dünya hemşirelerinin 2019 yılı 

teması, “Hemşireler: Herkes için Sağlık Hedefine Ulaşmada Öncü Bir Sestir”. Temada, epidemi ve 

pandemiler; bulaşıcı olmayan hastalıklar; değer temelli sağlık hizmetleri; göçmen sağlığı; ruh sağlığı 

ve iyilik hali; şiddetin sağlık bakımına ve bireylere etkisi, küresel sağlık sorunlarına yer verilmiştir.  

Dünyada sağlık hizmetinin sunulduğu her alanda çalışan hemşireler dünyanın her yerinde en 

çok ihtiyacı olanlara sağlık hizmeti sunmak için sınırlı kaynaklarla, en zorlu koşullarda Herkes için 

Sağlığı savunmaktadır. Yıllarca dünyanın her yerinde ülkemizde de gerçekleştirildiği gibi hemşirelerin 

özellikle kişisel ve ev hijyeni, sanitasyon ile ilgili temel sağlık ipuçlarını öğretmek için köyleri ziyaret 

ettiği ve ailelere hizmet sunduğunu biliyoruz. 

Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin üstünde çok durduğu bir diğer konu ise “liderlik” 

kavramıdır. Hatta artık vakti geldi diyerek mesleğimizin bir ülke için potansiyel olduğunu göstermek 

adına Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Nursing Now kampanyasını başlatmıştır. DSÖ 30 Ocak 2019’da, 

Florence Nightingale’in 200. doğum yıldönümü onuruna 2020 yılını “Hemşireler Yılı” olarak ilan 

etmiştir. Bu kampanyanın amacı, 21. yy’da sağlık hedeflerine ulaşma konusunda hemşireleri daha 

etkili hale getirmek için onları güçlendirmektir. Bir psikiyatri hemşire olarak söylemem gerekirse bu 

kampanya “farkındalık kampanyasıdır. Varlığını göster, çünkü güçlüsün manasındadır” 

Bugün ülkemizde sağlık hizmeti sunan ekibin içinde yaklaşık 170 bin kişi ile sağlık 

sektöründe en büyük çoğunluğu hemşireler oluşturmaktadır. Hemşirelik mesleğini icra etmek üzere 



132 Hemşirelik Fakülte/Bölümünde, 934 öğretim elemanı ile hemşire yetiştirilmekte ve bu okullarda 

halen 66.944 hemşirelik öğrencisi öğrenim görmektedir. Ayrıca 100 bine yakın meslektaşımız da 

eğitimini aldığı mesleğini icra edebilmek için atama beklemektedir. Mezunlarımızın istihdam sorunu 

bizleri üzmektedir. Tüm bunlar doğrultusunda gücümüz ve öncülüğümüzü gösteren olumlu durumları 

siz ile paylaşmak isterim. 

Ülkemizdeki genel sayımıza baktığımızda 340 bin kişilik bir sağlık ordusundan 

bahsetmekteyiz.  Güçlü bir sayıyız, niteliğimiz ile de güçlüyüz.  

Diğer önemli bir gelişme Önceki Türk Hemşireler Derneği başkanımız Prof. Dr. Saadet Ülker, 

hemşirelik mesleğine yapmış olduğu çok önemli katkılarından dolayı Türkiye Sağlık Enstitüleri 

Başkanlığı tarafından Tayland Kraliyet ailesinin 2019 yılında vereceği dünya hemşirelik ödülüne 

ülkemiz adına aday gösterilmiştir. Hocamıza şans dilerim. 

Olumlu bir başka gelişme ise Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ailesi olarak 2021 yılında 

18 ülke 38 üniversitedeki meslektaşlarımızı ağırlamak ve önemli kararlar almak için Florence Network 

2021 toplantısına ev sahipliği yapacak olmamızdır. Mutluyuz… 

Evet bize gereksinim var, hatta hemşirenin olmadığı sağlık kurumlarının kapatıldığını da 

biliyoruz. Farkındayız; sorunlarımız var bunlara çözümlerimiz de var; 

 Meslek Yasamızı adımız gibi anlamalıyız; bize sunduklarını bilerek mesleğimizi 

gerçekleştirmeliyiz, bu bizim kalkanımız. 

 Meslek sınırlarını karar vericiler olarak bizler ve üst yönetimimizin desteği ile 

korumalıyız; diyaliz hemşirelerinin özlük hakları ile ilgili hem YÖK başkanımız ile hem de 

Sağlık Bakanımız ile gerekli görüşmeler yapıldı, takibini de sürdürmekteyiz. 

 İstihdam sorunu; profesyonel dil ve kalem ile istihdamın sağlanması için öğrencilerimizle 

birlikte çalışmalıyız. 

 Ülke gereksinimlerine göre hemşirelik programlarını açmalıyız; ilgili kurullarda program 

açılmasında doğru kararlar almalıyız. 

 Karar vericiliğimizi göstermeliyiz; mesleki temsiliyet açısından üst yönetimlerde görev 

almalıyız ve mesleğimiz ile ilgili kararları biz almalıyız. 

Sonuç olarak; “LİDER, yaptığının farkında, insan yaşamını sürdürmede ÖNCÜ bir sestir.” 

Hemşireler günümüzü kutluyor, Nursing Now Kampanyasını Destekleyerek TÜRK HEMŞİRELERİ 

ŞİMDİ diyorum. Saygılarımla… 

Prof. Dr. Ayşegül BİLGE 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı 


