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The UN system "UN family" 
Programmes and Funds
1. UNDP United Nations Development Programme

2. UNICEF United Nations Children's Fund

3. UNHCR The United Nations High Commissioner for Refugees .

4. WFP World Food Programme

5. UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

6. UNFPA United Nations Population Fund

7. UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development

8. UNEP United Nations Environment Programme

9. UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees

10. UN Women UN Women

11. UN-Habitat United Nations Human Settlements Programme

UN Specialized Agencies
1. World Bank

2. IMF International Monetary Fund

3. WHO World Health Organization is the directing and coordinating authority on international health within the United Nations system. The objective of WHO is the attainment by all peoples of the highest possible level of 
health. Health, as defined in the WHO Constitution, is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

4. UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

5. ILO International Labor Organization

6. FAO Food and Agriculture Organization

7. IFAD International Fund for Agricultural Development

8. IMO International Maritime Organization

9. WMO World Meteorological Organization

10. WIPO World Intellectual Property Organization

11. ICAO International Civilian Aviation Organization

12. ITU International Telecommunication Union

13. UNIDO United Nations Industrial Development Organization

14. UPU Universal Postal Union

15. UNWTO World Tourism Organization

Other Entities
1. UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS

2. UNISDR United Nations Office for Disaster Reduction

3. UNOPS United Nations Office for Project Services

Related Organizations
1. IAEA International Atomic Energy Agency

2. WTO World Trade Organization

3. CTBTO Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization

4. OPCW Organisation for the Prohibition of Chemical 

5. IOM International Organization for Migration

http://www.undp.org/content/undp/en/home.html
http://www.unicef.org/
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.wfp.org/
http://www.unodc.org/
http://www.unfpa.org/
http://unctad.org/
http://www.unep.org/
http://www.unrwa.org/
http://www.unwomen.org/en
http://unhabitat.org/
http://www.imf.org/
http://www.who.int/
http://en.unesco.org/
http://www.ilo.org/
http://www.fao.org/
http://www.ifad.org/
http://www.imo.org/
http://www.wmo.int/
http://www.wipo.int/
http://www.icao.int/
http://www.itu.int/
http://www.unido.org/
http://www.upu.int/
http://www2.unwto.org/
http://www.unaids.org/en
http://www.unisdr.org/
http://www.unops.org/english/Pages/Home.aspx
http://www.iaea.org/
http://www.wto.org/
http://www.ctbto.org/
http://www.opcw.org/
http://www.iom.int/


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ)



Dünya Sağlık Örgütü; 
herkes için sağlığın geliştirilmesi amacıyla 7 Nisan 1948
yılında, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 61 hükümet 
tarafından kurulmuştur. 

DSÖ’ye üye devlet sayısı günümüzde 194’e ulaşmıştır. 



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
Anayasasının temel prensipleri:

"Birleşmiş Milletler Beyannamesine uygun olarak bu Anayasaya bağlı olan 
devletler, tüm milletin mutluluğu, ahenkli ilişkileri ve emniyeti için aşağıdaki ilkelerin 
temel olduğunu ifade ederler;

... Sağlık, sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, 
bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyi olma halidir.

... Erişilebilecek en yüksek düzeyde sağlıktan istifade etmek, ırk, din, 
politik inanç, ekonomik ve sosyal koşullar gözetmeksizin her insanın 

temel haklarından biridir.”



Dünya Sağlık Örgütü’nün Ana Organları

1. Dünya Sağlık Asamblesi (Genel Kurul) 

2. Yönetim Kurulu 

3. Sekretarya 
(Genel Merkez, Bölge Ofisleri ve Ülke Temsilcilikleri) 



DSÖ’nün 6 Bölge Ofisi, 
156 ülke ofisi ve dünya 
genelinde yaklaşık 
8.000 personeli 
mevcuttur.



 

1 billion 
more people 

enjoying better 
health and 
well-being 

1 billion 
more people 

better protected 
from health 
emergencies 

1 billion 
more people 

benefitting from 
universal health  

coverage 

GPW13 3 milyar sağlıklı kişi hedefi 





Herkes için sağlık 
• Ulaşılabilir 
• Hakkaniyetli
• Kaliteli 
• Maliyet etkili





Evrensel sağlık güvencesi nedir?

Evrensel Sağlık Güvencesi, 
tüm insanların sağlık 
hizmetlerini, nerede ve ne 
zaman ihtiyaç duyduklarında 
finansal sıkıntı yaşamadan 
kullanabilecekleri anlamına 
gelir. 



Kimsenin geride kalmamasını sağlamak

Ülkeler, evrensel sağlık 
güvencesine yönelik 
ilerlemeyi şunları ölçerek 
izleyebilir:
• finansal koruma
• sağlık hizmetlerine erişim.



ESG için birinci basamak sağlık hizmeti

• Güçlü birinci basamak sağlık 
hizmeti, insanların yaşamları 
boyunca sağlık ihtiyaçlarının% 
70 - 80'ini  karşılar.

• Bu, ESG'ye doğru uygun 
maliyetli bir yoldur.



Bölgesel zorluklar
Bu zorluklar şunları içerir:
• Sağlık için yeterli kaynak 

üretmek; 
• Daha iyi kapsam politikaları 

tasarlamak; 
• Herkes için finansal koruma 

sağlamak.



ESG'ye giden yol
• Sağlık sisteminin kamu finansmanını 

arttırmak,
• Cepten ödemeleri azaltmak,
• Yoksul insanlara ve diğer hassas gruplara 

odaklanarak kapsama politikalarını 
iyileştirmek,

• İnsan merkezli sağlık hizmetleri 
sunmak için sağlık sistemlerini 
güçlendirmek.



2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
• Bu yeni gündem insanlar, gezegen ve refah için bir eylem planıdır, 

aynı zamanda daha geniş özgürlük anlayışı içerisinde dünya barışını
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

• Her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılması sürdürülebilir 
kalkınma için vazgeçilmez bir gerekliliktir. 

• Tüm ülkeler ve paydaşlar işbirliği içinde hareket ederek bu planı 
uygulamaya koyacaktır. 

• Yayınlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 169 alt başlığı 
yeni Küresel Gündemin amaç ve boyutlarını göstermektedir. 





HER TÜRLÜ YOKSULLUĞU HER YERDE 
BİTİRMEK

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

HERKES İÇİN HER YAŞTA SAĞLIKLI BİR 
YAŞAM SAĞLAMAK VE ESENLİĞİ 
DESTEKLEMEK

17 Amaç



3. Sağlıklı Bireyler
3.1. 2030’a kadar küresel anne ölüm oranının her 100.000 doğumda 70’in altına indirilmesi

3.2. Bütün ülkelerde yeni doğan ölüm oranının her 1000 canlı doğumda en az 12’ye ve 5 yaş altı çocuk ölüm oranının da her 1000 canlı doğumda en az 25’e düşmesinin hedeflenmesiyle 2030’a kadar 
yeni doğan ve 5 yaş altı çocukların önlenebilir ölümlerinin sona erdirilmesi

3.3. 2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarının sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi

3.4. 2030’a kadar bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan erken ölümlerinin ve hastalıkların önlenmesi ve tedavisi yoluyla üçte bir oranında azaltılması ve akıl ve ruh sağlığının ve esenliğinin 
geliştirilmesi

3.5. Uyuşturucu madde kullanımı ve alkol bağımlılığını da kapsayan madde bağımlılığının önlenmesi ve tedavisinin güçlendirilmesi

3.6. 2020’ye kadar karayolları trafik kazalarından kaynaklanan küresel ölümlerin ve yaralanmaların sayısının yarıya indirilmesi

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 korunmayı, kaliteli temel sağlık hizmetlerine erişimi ve herkesin güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı temel ilaçlara ve aşılara erişimini de kapsayan evrensel bir sağlık güvencesi 
sisteminin oluşturulması

3.9. 2030’a kadar zararlı kimyasallardan ve hava, su ve toprak kirliliğinden kaynaklanan hastalıkların ve ölümlerin sayısının büyük ölçüde azaltılması

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

3.b. En çok, gelişmekte olan ülkeleri etkileyen bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar için aşılar ve ilaçlar geliştirilmesinin desteklenmesi, gelişmekte olan ülkelerin kamu sağlığının korunmasına 
yönelik esnekliklere ilişkin Fikir Mülkiyeti Haklarının Ticari Niteliklerine İlişkin Anlaşma hükümlerini tamamıyla uygulayabilme hakkını onaylayan Doha Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS) 
ve Kamu Sağlığına İlişkin Deklarasyona uygun olarak, uygun fiyatlı temel ilaçlar ve aşılara erişimin sağlanması ve özellikle herkesin ilaçlara erişiminin sağlanması

3.c. Özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmeti finansmanının ve sağlık işgücü istihdamının, geliştirilmesinin, 
eğitilmesinin ve devamlılığının önemli ölçüde artırılması

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





SDGs: health as a goal      SDGs: health as target

Goal 3:
Ensure 

healthy lives 
and promote 
well-being for 
all at all ages

3.1 
Reduce 
maternal 
mortality

3.2 End 
preventabl
e diseases

3.3 End 
epidemic

s of 
AIDS, 

TB, etc.3.4 
Mortality 
for NCDs

3.5 
Substanc
e abuse

3.6 Road 
traffic 

accidents

3.7 Access 
to sexual 

and 
reproductive 

health

3.8 
Universal 

health 
coverage

3.9 
Hazardous 
chemicals 
& pollution
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2014
Outcome 
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2015
SDGs

2015
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2018
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2018

2009 ECOSOC
Doha Declaration 
on NCDs

2007 CARICOM Port-
of-Spain Declaration 
on NCDs

2011
Moscow 

Declaration 

Commitments made by world leaders to ↓ premature deaths from #NCDs



DSÖ BoH Küresel Eylem Planı 2013-2020

Vizyon:
Bulaşıcı olmayan hastalıkların 

önlenebilir yükünden arınmış bir 
dünya 

Amaç:
Ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde 

çok sektörlü işbirlikleri yoluyla bulaşıcı 
olmayan hastalıklardan kaynaklanan 

engellenebilir ve kaçınılabilir 
morbidite, mortalite ve engellilik 

yükünü azaltmak



9 KÜRESEL HEDEF

1) Kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet veya kronik hava yolu hastalığından 

kaynaklanan erken ölümlerde %25 azalma.

2) Zararlı düzeyde alkol kullanımında en az %10  azalma.

3) Yetersiz fiziksel aktivite prevalansında %10 azalma.

4) Nüfusun ortalama tuz/sodyum tüketim oranında %30  azalma.

5) 15 yaş üstü bireylerde tütün kullanım prevalansında %30  azalma.

6) Yüksek kan basıncı prevalansında %25 azalma veya yüksek kan basıncı 

prevalansının kontrol altına alınması.

7) Diyabet ve obezite artışının durdurulması.

8) Kalp krizlerini ve felçleri önlemek için (glisemik kontrol dahil) ilaç tedavisi ve danışmanlık 

alabilecek insanların en az %50’sinin tedavi alabilmesi.

9) Önde gelen bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisi için gerekli makul fiyatlı temel 

teknolojilerin ve jenerikler dahil temel ilaçların kamu kurumlarında ve özel kurumlarda 

sunulabilirliğinin %80 oranına çıkarılması.



DSÖ BoH Küresel Koordinasyon Mekanizması 

Üye 
Devletler

BM 
Kuruluşları 

Hükümet 
dışı 

aktörler





KOAH

Kardiovasküler 
Hastalıklar

Diyabet

Kanser

Sağlıksız 
beslenme

Tütün 

Alkol
Fiziksel 

inaktivite

Ruhsal hastalıklar

Yaralanmalar

Riskfaktörleri

BoH and  diğer
etkenler

Sağlıksız Beslenme ve BoH eylem planı:
5 risk faktörü, 5 BOH, 1 etken

Hava 
Kirliliği 



Sağlıksız beslenme

Şeker Trans yağ
TuzRiskfaktörleri

Sağlıksız Beslenme

Sağlıksız Beslenme ve BoH eylem planı:
5 risk faktörü, 5 BOH, 1 etken



4 Kanıtlanmış Önlem
• Şekerli sodalı içeceklerin vergilerinin içerdikleri şeker oranına göre 

hesaplanması ve artırılması
• Tuzun yasal düzenlemelerle azaltılması (gönüllü işbirlikleri şimdiye 

kadar hiçbir ülkede işe yaramadı)
• Endüstriyel trans yağın yasal düzenlemelerle elimine edilmesi (0 

olması – ancak alternatif olarak daha sağlıksız bitkisel yağların 
kullanılmaması) gıda güvenliği ve güvenirliği (salmonella vs transfat)  

• Herkesin anlayabilmesi, için gıda paketleri üzerine trafik ışığı şeklinde 
besin değeri etiketlerinin konması.





kullanışlı, uygun, anlaşılır
beslenme bilgileri !!!



Fransa 2017
Gönüllü kod
AB etiketi onaylamıştır
Gerekçesi halk sağlığıdır
health grounds

B.Krallık 2013
Hazı ambalajlı gıdaların ön 
yüz etiketleri için ulusal 
rehber 
Enerji, yağ, doymuş yağ,
Şekerler, tuz 

Şili 2016
Yönetmelik kabul 
edilmiştir
Uyarı etiketleri
Kalori, Doymuş Yağ, 
Şeker, Tuz bakımından
zengin

Finlandiya 1954
Ulusal Beslenme 
Konseyi





High level group on 
nutrition and physical 
activity /EU Platform 
meeting: Luxembourg 
30/11/2017



Why do we need clear labelling across Europe? 
Sugar content of soda….

23g

40g39g

38g

30-32g

30g

Refers to the sugar content of a 330ml can of a popular international soft drink brand. 
Source: Action on Sugar, 2015

Refers to the sugar content of a 330ml can of a popular international soft drink brand. 
Source: Action on Sugar, 2015



High level group on nutrition 
and physical activity /EU 
Platform meeting: 
Luxembourg 30/11/2017



Macaristan'da Vergiler 

Halk sağlığı hizmetleri için 
finansman mobilizasyonu

İyi tanımlanmış gıda 
gruplarına vergi
uygulanması -
tatlılar, bisküviler, şekerleme 
ürünleri
şekerli içecekler
enerji içecekleri
tuzlu atıştırmalıklar

B. Krallık - Alkolsüz İçecek Endüstrisine özel Vergi

Scarborough, P. (2017)





Klinik 
bakım



Temel BOH müdahaleleri ve diğer sektörlerin rolleri 

1) Eğitim 
• Medya, okul, işyeri

2) Ulaşım politikaları (çevrenin değiştirilmesi)
• Otomobil kullanımın sınırlandırılması (toplu taşımın kullanılması) (işe yürüyerek veya bisiklet ile gidilmesinin teşviki)
• Sağlıklı şehirler ve çevreler 

3) Gıda ve tarım ve yiyecek ve içecek sektörü
• Gıdaların işlenmesi ve üretiminin iyileştirilmesi (tuz, trans yağlar, şeker)
• Sağlıklı gıdaların sübvansiyonu ve erişebilirlekrinin artırılması
• Sağlıklı gıda seçeneklerinin artırılması ve çocuklara pazarlanmasının ve reklamının kısıtlanması 

4) Ekonomik politikalar: teşvik veya vergi artışları 
• Tütün, alkol ve şekerli ürünlerin vergilendirmesi veya fiyatlarının artırılması 

5) Toplum düzeyinde faaliyetler 
• Toplum katılımı
• Uzun süreli ve sürekli aynı dozda 

Prevention of chronic diseases by means of diet and lifestyles changes. Disease Control Priorities in Developing Countries (DCPC2), World Bank & 
WHO, 2006



Çözüm ne: 

• Tüm kararlarda sağlığın ön 
plana alınması 
• Tüm-hükümet, tüm-toplum 

yaklaşımı ile çok sektörlü 
faaliyetlere ihtiyaç var
• Sağlık sektörünün dışında 

çalışmamız lazım 







Gelecek
• Gelecekte, sağlık çıktılarında kayda değer bir iyileşme 

olmaksızın klinik tıpta maliyet artışları görülebilir.
• Buna alternatif olarak, yeni hizmet sunum modelleri ve 

teknolojisi sağlıklı yaşam süresini büyük ölçüde arttırabilir. 
• Halk sağlığı alanı, değişen riskler ve sağlıklı yaşamı teşvik 

eden temel halk sağlığı eylemlerine karşı artan karşıtlığın 
hızıyla baş edemeyebilir. 



Gelecek
• Klinik tıp ve halk sağlığı birlikte daha yakın çalışarak sağlığın 

iyileştirilmesi, yüksek kaliteli bakım hizmetlerinin teşvikinde ve 
toplumun sorumluluklarını artırılmasında birbirine yardımcı olabilir. 

• Kamu kuruluşları, sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri, klinisyenler ve 
özel sektör gibi toplumun değişik kesimlerinin sürece dahil olması, başarı 
için giderek artan biçimde önemlidir. 

• Klinik tıp ve halk sağlığı birlikte çalışarak insanların 
sanıldığından daha uzun süre aktif ve üretici bir biçimde 
yaşamasını sağlayabilir. 



Teşekkür ederim

ergudert@who.int 
toker.erguder@sbu.edu.tr


