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14 Haziran 2022 tarihinde ‘’Dönüşüm Bizimle Başlar’’ mottosu ile ‘’Farkındalık’’ ana te-
ması etrafında, Atatürk Kültür Merkezi’nde International Awareness Summit | Uluslara-
rası Farkındalık Zirvesi’ni (IAS’22) gerçekleştirdik. IAS’22’de gün boyunca 550 katılımcı 
ile ‘’Göç, Çevre ve Sağlık, Girişimcilik ve Dijital’’ konularını çok kıymetli konuşmacıları-
mızla irdeledik ve bu alanlardaki sorunların cari politikalara alt metin oluşturacak nitelik-
teki çözüm önerilerini masaya yatırdık. 

Oturum başkanlığını Tülay Gökçimen’in yaptığı “Göç” oturumunda, Karam Vakfı Kuru-
cusu ve Başkanı Lina Sergie Attar ve Assalam Derneği Başkanı Nazan Yalçınkaya konuş-
macı olmuştur. ‘Farkındalık Empatiyle Başlar’ temasının odağa alındığı bu oturumda, 
insanlık tarihi incelendiğinde göçün nev zuhur bir mesele olmadığı ve her an var olma 
ihtimalinin hesaba katılması gerektiğine vurgu yapılırken, kişilerin kendi kimliklerini ko-
ruyarak, başarılı ve sağlıklı bir entegrasyon sürecinin göç sorunlarını çözülebileceğinin 
üzerinde duruldu. Özellikle Afrikalı göçmenlerin kendi kendilerine yetebilmelerine ola-
nak sağlayacak örnek adımların atılmasıyla göç sürecine farklı bir boyut getirilmesi ko-
nusu da detaylıca ele alındı. Bu oturumun bir özelliği ise, gerçek hayat hikayesi ve ha-
yattaki tecrübelerini göç bağlamında bizlerle paylaşan Akademisyen Fatma Hüseyin’in 
çarpıcı konuşması oldu. Göçü farklı bir bakış açısıyla değerlendiren Hüseyin, göçmenleri, 
göç tecrübelerine saygı göstermek suretiyle kabullenmenin, entegrasyon sürecinde kilit 
rol oynayabileceğine dair mülahazalarda bulundu. 

Oturum başkanlığını gazeteci ve sunucu Pelin Çift’in gerçekleştirdiği “Girişimcilik ve Di-
jital” oturumunda, yatırımcı Hande Enes, Melo App Kurucusu Melis Bilgili Baki ve TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kal konuşmacı oldu. ‘Her Şey Bir Fikirle Başlar.’ 
sloganı çerçevesinde icra edilen oturumda, sabır, azim ve istikrarın öneminden bahsedil-
di. Dijitalleşmeyle birlikte devamlılığını sürdüren bir değişim süreci içerisinde yeniliklere 
açık olmak gerektiğine değinilirken, bu yeniliklere intibak sağlama noktasında aceleci 
davranılmaması gerektiğine de vurgu yapıldı. Girişimcilik ve dijital alanında özellikle ço-
cuklara ve kadınlara eğitim verilmesinin ve bunun yanında fiziksel hayatın dijital ortama 
taşınması konusunda insanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin, büyük iyileştir-
meler sağlayacağı gibi çözüm önerileri de sunuldu.
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Oturum başkanlığını BTSO Çevre ve Temiz Üretim Konsey Başkanı Mihrimah Kocabı-
yık’ın yaptığı “Çevre ve Sağlık” oturumunda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül 
Özkan Yavuz, Uzman Diyetisyen Dilara Koçak ve Horizon Consultancy Yönetici Ortağı 
Eser Erginoğlu konuşmacı oldu. ‘Sağlıklı ve İyi Bir Çevre Demek, Sağlıklı ve İyi Bireyler 
Demektir’ mottosunun merkeze alındığı oturumda, bilinçli veya bilinçsiz olarak çevre-
ye verilen zararların üzerinde duruldu. Bilinçsiz tüketimin ve israfın dünyamıza büyük 
yıkımlar getireceğinden bahsedildi. Bu doğrultuda tüketim alışkanlıklarının değiştiril-
mesi, geleneksel ve yerel tüketime dönülmesi gerektiği ve sürdürülebilir çevre ve iklim 
planlamalarının geliştirilmesi gibi çözüm önerileri sunuldu. Gittikçe artan çevre ve iklim 
krizleri için yarar sağlayacak her planın ve çalışmanın eyleme geçirilmesi gerektiğinin 
öneminden bahsedildi.

Kapanış konuşmasını yapan Ümit Meriç ise, tüm konular üzerinde değerlendirme yapa-
rak, sürekliliğin elzem olduğunu belirtti. 

Gerçekleştirilen oturumlara ek olarak, fuaye alanımızda değindiğimiz tüm konular ve 
farkındalık oluşturmak istediğimiz alanlarda çevre kirliliğini, göç yollarında yaşanan zor-
lukları ve girişimcilik ile ilgili konuların resmini çekerek tecrübelerimizi ve önerilerimizi 
katılımlarımızla paylaşmaya çalıştık. Amacımız, tüm bu konularda farkındalık oluştur-
mak ve zihinlerde göç mevzuuna dair tesir bırakmaktı.

IAS’22’yi başarıyla icra etmemizde başat rol üstlenen ve tüm imkanlarını seferber eden  
MÜSİAD Kadın Başkanımız Meryem İlbahar’a, ve her daim bizleri destekleyen liderimiz 
MÜSİAD Başkanımız Mahmut Asmalı’ya, özverileri ile tüm çalışmalarda öncülük eden 
MÜSİAD Kadın Yönetim Kurulu üyelerine, organizasyonun yükü ve sorumluluğunu alan 
IAS’22 İcra Kurulu üyelerine, tecrübeleri ile aydınlatan danışma kurulu üyelerimize ve 
süreç başladığı andan itibaren bizi yalnız bırakmayan takipçi ve katılımcılarımıza çok te-
şekkür ediyoruz. ‘’Dönüşüm Bizimle Başlar’’ diyerek, 14 Haziran’da verimli bir programı 
daha tamamladık. Bir sonraki zirvede yeni mottolar ve yeni konu başlıkları ile farkındalık 
katmaya devam edeceğiz.

Sümeyye Açıkgöz
IAS’22 İcra Kurulu Başkanı
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Her şeyin bir başlangıcı olur; bir işin, bir projenin, hatta hayallerin bile başlangıcına se-
bep olan bir ilham vardır. Bazı başlangıçlar vardır ki bizi birkaç adım öteye taşır.  Bunun 
sebebi de daha yolun başındayken önemli ayrıntıları fark etmektir. Çünkü fark etmek, 
bir bilinç ortaya koymaktır. Biz de MÜSİAD Kadın olarak bu düşünceden hareketle, önü-
müze koyduğumuz hedefleri, oluşturacağımız farkındalıklarla ele almaya çalışıyoruz. Bir 
kar topunun çığa dönüşmesi gibi köklü değişimlerin de küçük bir adımla başlayacağını 
biliyoruz. 

İbn-i Rüşd der ki, “yumurta dıştan bir güçle kırılırsa yaşam son bulur; içten bir güçle 
kırılırsa yaşam başlar. Zira sahih dönüşümler hep içten gelir.” ‘’Dönüşüm Bizimle Başlar’’ 
temasıyla çıktığımız bu yolda, dönüşümün her anlamda farkında olmayı önemsiyoruz. 
Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren; iş dünyasına yönelik çalışmalarımız, düzenlediği-
miz eğitimler, sanatsal-kültürel faaliyetler ve sosyal sorumluluk organizasyonlarında ana 
çıkış noktamızı en temelde “fayda sağlayabilmek” 
üzerine inşa ettik. Çünkü yapılan tüm projelerin 
ve çalışmaların arka planında özveri, emek ve en 
önemlisi zaman vardı. Bu bağlamda bulunduğu-
muz ve söz sahibi olduğumuz alanların bize yükle-
diği sorumlulukla bugünümüzü dünümüzden farklı 
kılmaya çalışmayı, en önemli gayemiz edindik. 

Biz iş kadınları topluluğu olarak, iş dünyasında kadın işveren sayısının artmasının, bu 
potansiyelin geliştirilmesinin ve güçlendirilmesinin hiç şüphesiz hem istihdama hem 
de ülke ekonomisine olumlu yönde katkıları olacağına inanıyoruz. Kadınların işgücüne 
katılımı aynı zamanda ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından da çok 
önemli. 

Hayatın her alanında çeşitli rollerimiz var. Mühim olan mesele, sahip olduğumuz bu 
rollerin farkında olarak; aile hayatından iktisadi hayata, eğitimden sanata kadar, hayatı 
dengede tutan tüm unsurları aynı verimlilikle yürütebiliyor muyuz? İşte bu soru MÜSİ-
AD Kadın’ın temel felsefesini oluşturuyor: Hayattaki tüm rollerini kucaklayarak kadına 
bütüncül bir yaklaşımla bakabilmek… 

Şu veciz ifadenin şiarıyla; “Yarın yaparım deme! Bugün de dünün yarınıydı, ne yapabil-
din?” sözünden aldığımız motivasyonla 11 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçen dokuz 
aylık süreçte üzerimize düşen sorumlulukları, kurum kültürümüzü de koruyarak yerine 

fark etmek, 
bir bilinç ortaya 

koymaktır.“
”
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getirmeye gayret ettik. Bugün de sizlerle birlikte, böylesine güzel bir zirveye imza atma-
nın haklı gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız her çalışmada olduğu gibi bugün düzenlediği-
miz Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nde de küresel anlamda gündemimizde yer edinen 
meseleleri ‘’insana değer veren’’ bir yaklaşımla ele alacağız.

Bugün girişimcilik ve dijital başlığında ilham veren fikir ve birikimlerin, bu alanda te-
şebbüsü olanlara önemli bir katkı sağlayacağını biliyoruz. Hz. Ali, şöyle buyuruyor, ‘’Ço-
cuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin.’’ 
Günümüz dünyasında girişimcilik faaliyetlerini dijitalleşmeden ayrı düşünemiyor ve hızla 
büyüyen bu alanların sürekli gelişim gösterdiğine yakından şahit oluyoruz. Bu anlamda, 
uluslararası rekabete ortak olmak, küresel gelişmeleri takip ederek dönüşümün farkında 
olmayı gerektiriyor.

İş hayatındaki kadınlar olarak önemli çalışma alanlarımızdan birini kadın girişimciliğinin 
desteklenmesi, var olan girişimlerinin de güçlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu anlamda 
girişimcilik faaliyetlerine eğitim ve mentorluk altyapısı sunmada, network ağına ulaşımı 
kolaylaştırmada ve köprü görevi görmede üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. 

Bugün, iş dünyasındaki konulara odaklan-
dığımız kadar sosyal konularda da farkın-
dalık oluşturacağımız bir gün olacak. Belki 
de bu anlamda gündemimizde en çok işgal 
eden mesele Göç, Göçmen, Mülteci ve Sı-
ğınmacılardır. Öncelikle şunu ifade etmek 
gerekir ki “göç” dediğimiz zaman insanlık 
tarihi kadar eski bir olgudan bahsediyoruz. 
Bir yerden başka bir yere farklı sebeplere 
bağlı olarak göç eden insanlar hep olmuş-
tur. Burada altını çizmemiz gereken husus, 
Peygamber Efendimizin de çok zor şartlara 
maruz bırakılmasının sonucunda, doğduğu 
toprakları terk ederek Mekke’den Medine’ye 
hicret etmesidir. Bu hicretin sonucunda, bu-
günümüze yansıyan ve geleceğimize sirayet 
edecek olan bir medeniyet inşa edilmiştir. 
Bu medeniyetin taşıyıcıları olarak diyoruz ki, 
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sığınmacı olmak iradi bir karar değildir. Kimse, sebepsizce doğup büyüdüğü toprakları 
terk etmek istemez. Bu hususta kalbimize dokunan birçok örneğe şahit oluyoruz, bugün 
sizlerle birkaçını paylaşmak isterim: Yıllar önce Bosna’da savaş sebebiyle yuvalarını terk 
etmek zorunda kalan insanlar evde pişirdikleri yemeği yemeye fırsat bulamadan göç 
etmek zorunda kaldılar. Halepçe’de “Anne elma kokusu geliyor” diyerek o kokuya koşan 
çocukların hiçbiri sağ kalmadı ve binlerce masum insan kimyasal silahlarla katledildi. Bu 
olumsuz örnekleri Afganistan’da, Arakan’da, Filistin’de, Afrika’da, Suriye’de, Ukrayna’da 
ve daha birçok ülkede maalesef hala görüyoruz. Tüm bunlara rağmen Suriye’deki bir 
duvar yazısı aslında her şeyi özetler mahiyettedir: “Gitmeden önce kalmak için elimden 
gelen her şeyi yaptığımı bil.” 

Ramazan ayında İdlib kırsalına gerçekleştirdiğimiz ziyarette, rüzgârın bu topraklarda 
bir ağıt gibi estiğine şahit olduk. İşte bugün göç konusuyla ilgili çok değerli konuşma-
cılarımızın katkılarıyla söyleyecek sözlerimiz olacak. Sosyal uyumu, önleyici politikaları 
ve diğer çözüm önerilerini konuşacağız. Evet göç, göç eden için bir imtihan ama onlara 
kapılarımızı açan bizler için de bir imtihan vesilesidir. 

Bizim medeniyetimiz farklı coğrafyalardan, farklı ırktan ve dilden insanların bir arada 
yaşayabildiği örneklerle doludur. Bu renklerin yeniden kazanılması, iyinin, güzelin ve 
erdemli olanın öne çıkarılması için gayret sarf etmeliyiz.

Her şey bir mizan içerisinde yaratılmıştır ve biz insanlar dengeyi bozmamakla uyarılıyo-
ruz. Sahibi olduğunu düşündüğümüz her şey aslında bize emanettir, yaşadığımız çevre, 

Bizim medeniyetimiz farklı coğrafyalardan, farklı ırktan ve 
dilden insanların bir arada yaşayabildiği örneklerle doludur. 
Bu renklerin yeniden kazanılması, iyinin, güzelin ve erdemli 

olanın öne çıkarılması için gayret sarf etmeliyiz. 

“
”



INTERNATIONAL AWARENES SUMMIT
ULUSLARARASI FARKINDALIK ZİRVESİ

9

üzerine bastığımız toprak, sağlığımız vs. hepsi tüm insanlık için birer emanet niteliği 
taşımaktadır. Bugün gündemimize aldığımız Çevre ve Sağlık konusuyla, ortak sorunları-
mızı sunabileceğimiz çözüm önerilerini konuşacağız. MÜSİAD olarak açıkladığımız iklim 
manifestosu ve enerji stratejisiyle, bize emanet edileni bizden sonra gelecek olanlara en 
güzel şekilde teslim edebilmeyi gaye ediniyoruz. Bu yüzden iklim krizi, geri dönüşüm 
olgusu, israfın önlenmesi, atık yönetimi ve çevresel olumsuzlukların, insan sağlığına olan 
etkisi üzerine bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

Dönüşüm, hayal etme ile başlar ve nereye gideceğimizi bilmekle devam eder. Bir hayali-
miz olmalı ve bu hayal bizi bir adım ileriye götürmeli, hem de herkesten bir adım ileriye. 

İşte bugün MÜSİAD Kadın olarak yalnızca Türkiye açısından değil, küresel ölçekte temel 
sorun alanlarına işaret ederek, maksimum çıktı elde edeceğimize inandığımız bir zirve-
ye, hep birlikte imza atıyoruz.

‘’Dönüşüm Bizimle Başlar’’ temasıyla çıktığımız bu yolda, sizi dönüşüme ortak olmaya 
davet ettik. Bugün ise Dönüşüm sizinle, dönüşüm insanla başlar diyoruz. Günün so-
nunda, her birimizin, buradan, kendisine “farkındalık bağlamında” aldığı birer cümle ile 
ayrılması, bugünün en önemli amacıdır ve kurumumuz adına da bunu temenni ediyor, 
hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.

Meryem İlbahar
MÜSİAD Kadın Başkanı
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14 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Zirve-
si’nin ilk oturumlarından birisi Göç başlığı altında gerçekleşmiştir. ‘Farkındalık Empatiyle 
Başlar’ oturumun ana temasıydı. Oturum 2 saat 10 dakika sürmüş ve Tülay Gökçimen 
moderatörlüğünde gerçekleşmiştir. Yönetmen Tülay Gökçimen’in mülteci, sığınmacı ve 
göçmen gibi kavramların mahiyetini anlatmış ve mültecilerin görünürlüğünü artırmak 
için atılabilecek adımları sıralamıştır. Konuşmacılardan Lina Sergie Attar, genel itibariyle 
mültecilerin ev özleminin çok önemli bir konu olduğunu ve nerede, ne konumda olur-
sak olalım geldiğimiz yeri unutmamamız gerektiğinden söz etmiştir. Ardından oturum 
Assalam Derneği kurucularından Nazan Yalçınkaya’nın konuşmasıyla devam etmiştir. 
Afrika özelinde göç konusuna değinen Nazan Yalçınkaya, Afrika’nın kendi kaderine terk 
edilmiş olan izleniminden çıkmasının ve güçlülerin kıskacından kurtulmasının Afrika’yı 
çok farklı yerlere taşıyacağını, böylelikle Afrika’da hem iç göçün hem de dış göçün önü-
ne geçilebileceğini belirtmiştir. Son olarak yazar Tülay Gökçimen şimdilerde gündem-
de olan Suriyeli göçmenler özelinde değerlendirmeler yaparak, Suriye’de göç sürecinin 
nasıl gerçekleştiğinden bahsetmiştir. Gökçimen, ikamet ettikleri yerde mültecilerin, dil 
bariyerinden dolayı sosyal ve kültürel uyum gibi konularda zorlandıklarına ve Türkiye’nin 
eğitim ve sosyal entegrasyon gibi alanlarda mülteciler için hayata geçirdiği çalışmaları-
na değinmiştir. 

Bu oturumun hemen sonrasında zirvenin Keynote Speaker konuşmacısı olarak davet 
edilen Akademisyen Fatma Hüseyin, göçmenlik ve akademisyenlik tecrübesi ile göç so-
rununa farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak, entegrasyon sürecine katkıda bulunmuştur. 

Göç oturumunda konuşulan konular ve çözüm önerileri şu şekilde özetlenmiştir: 

İnsanlık tarihi içerisinde varlığını sürdüren göç olgusu, rıza ve cebren yapılan göç olarak 
ayrılmaktadır. Özellikle zorunlu olarak yapılan göçler birtakım olumsuzlukları barındır-
maktadır. Bu olumsuzluklar; göçmenlerin maruz kaldığı ırkçılık, kültürel uyumun sağla-
namaması, temel ihtiyaçların karşılanamaması gibi sorunlardır. Aynı zamanda dünya, 
mültecilerin varlığını ve onların sorunlarını göz ardı etmektedir. Mültecileri kabul etme-
yen, onları ülkesinde istemeyen pek çok devlet vardır. Çok sayıda mülteci bu sebeple 
ölüme terk edilmektedir. Deniz yoluyla veya kara yoluyla her ne şekilde olursa olsun sınır 
aşma süreci zordur. Bu insanlar yaşadıkları yerden ve sevdiklerinden geri dönemeye-
cekleri ihtimaliyle ayrılmaktadırlar ve evlerini kaybetmektedirler. Yaşadıkları yeri geride 
bırakmalarıyla birlikte artık ne yapacakları, nereye gidecekleri, ne gibi zorluklarla kar-
şılaşacakları meçhul birer soru olmaktadır. Tüm bunların üstüne bir de yok sayılmaları, 

1.OTURUM

GÖÇ
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var olan dertlerinin üstüne dert eklemektedir. Ancak tüm bunlara rağmen mülteciler için 
çabalayan, onların derdini dert edinen devletler, kurum ve kuruluşlar da vardır. Bu kurum 
ve kuruluşlar onların daha görünür hale gelmesi, temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanma-
sı, eğitim, sosyal uyum gibi sorunlarına da çözüm bulmak için çalışmaktadırlar. Yapılan 
bu çalışmalar mültecilerin topluma kazandırılmasını sağlamaktadır. 

Göç; savaş, hastalık, ekonomik buhran, siyasi gerilim, toplum düzeninin bozulması gibi 
nedenler sonucunda kişilerin aile ya da toplum olarak bulundukları vatanı veya bölgeyi 
terk etmeleri ve yeni bir ülkeye veya bölgeye taşınmaları olarak tanımlanmaktadır. Göç, 
iç göçler ve dış göçler olarak ikiye ayrılmaktadır. İç göçler ülke içerisinde oluşan rahat-
sızlıklardan dolayı, kişilerin kendi ülkesi içinde yer değiştirmesidir. Dış göçlerde ise, bir 
ülkede toplumu etkileyen durumlar bazen dış göçü zorunlu hale getirmektedir. Bu duru-
ma kitlesel olarak topluluğun yer değiştirmesi denilmektedir. Dünya genelinde göç eden 
insan sayısı son yıllarda ciddi bir biçimde artış göstermeye başlamıştır. Savaş, ekonomik 
kayıpların getirdiği yetersiz maddi kaynaklar, bazı ülkelerin kültür değişimi anlamında 
ülkesine insanları kabul etmesi, doğal afetler, dini, siyasi, sosyolojik ve kültürel nedenler 
ve ülkedeki ortamı, huzuru, dengeyi yetersiz bulan insanlar yer değiştirmektedir. Yapılan 
araştırmalara göre İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kaydedilmiş olan en yüksek göç sevi-
yelerine son yıllarda ulaşılmaktadır.  Afganistan’da yaşananlar, Afrika ülkesindeki yoksul-
luk, Orta Doğu’da çıkan savaşlar, savaş hareketliliği ve çatışmalar mülteci hareketliliğinin 
boyutlarının oldukça genişlemesine sebep olmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda 
şahit olduğumuz Suriye savaşı mülteci akınını yüksek seviyede tetiklemiş olup, Türki-
ye, Ürdün, Lübnan gibi komşu ülkeleri doğrudan etkilemiştir. Birleşmiş Milletler Mülteci 
Ajansı’nın son verilerine göre savaş, çatışma, işgal, şiddet ve yoksulluk nedenleriyle ev-
lerini terk edip başka yere göç eden insan sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Göç olgusu Türkiye için yeni değildir. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, insanların 
açlık ve sefalet gibi içinde bulundukları olumsuz durumlar nedeniyle yaşadıkları ülkeden 
ayrılmaları ile göç hareketliliği gerçekleşmeye başlamıştır. Türkiye için bu göç süreci 
özellikle Balkan ülkelerinden başlamıştır. Zaman içerisinde de Azerbaycan, Romanya, 
Bulgaristan, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelerden ülkemize doğru göç hareketleri olmuş-
tur. Türkiye’nin konumu ve vize kolaylığı, Türkiye’yi göç edilecek ülke seçenekleri arasın-
da ilk sıralara taşımaktadır. 

Bir yerden başka bir yere göç eden insanları nitelemek için sığınmacı, mülteci, göçmen 
gibi birtakım kavramlar kullanılmaktadır. Bu konuda belki de kime mülteci, kime göçmen 
ve kime sığınmacı diyeceğimizi bizler de bilememekteyiz. Aktivist ve yönetmen Tülay 
Gökçimen muhacir kelimesinin kullanılmasının diğer kavramlara göre daha iyi bir seçe-
nek olduğuna değinmiştir. Bunun sebebinin de göç eden insanların da insan olduğunun 
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farkına varılabilmesi için muhacir kelimesinin kullanılması daha sıcak bir kavramla kar-
şılaşılmasını sağlayabileceğinden ötürü önemlidir. Tüm bunlara ek olarak mülteci kavra-
mı, İkinci Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler’in ortak anlaşmasıyla imzalanan 1951 
Mülteci Sözleşmesi’nde şu şekilde tanımlanmaktadır: Irk, dil, milliyet, belirli bir sosyal 
gruba mensubiyeti veya siyasi görüş gibi nedenlerle zulme uğramaktan korkması nede-
niyle vatandaşı olduğu ülkeden başka bir ülkeye göç eden kişidir. Göçer ise tamamen 
ekonomik sebeplerden dolayı bulunduğu ülkeden daha iyi bir hayat için başka bir ülkeye 
giden kişi olarak tanımlanmaktadır. Mülteci ve göçmen arasındaki fark ise, mülteci savaş 
ve çatışma gibi durumlardan kaçtığı için istediği zaman ülkesine geri dönememektedir, 
ancak göçmen ekonomik sıkıntılar dolayı-
sıyla ülkesini terk ettiği için istediği zaman 
ülkesine geri dönebilmekte ve akrabalarını 
ziyaret edebilmektedir. Bunlara ek olarak 
bir de vatansızlar vardır ve bu insanlar kâ-
ğıt üzerinde hiçbir vatana ait olamamak-
tadır. 

Bu oturumda, göç olgusunun en belirgin 
olduğu ve bu durumun uzun süredir var-
lığını gösterdiği Afrika’ya değinilmektedir. Afrika ülkelerindeki sorunlar nedir ve nasıl 
çözümlenir? Afrika kıtası başta gelen sömürge bölgelerindendir. Bu nedenle de dünya-
nın en zengin kıtalarından bir olmasına rağmen gelişmemiş ve fakir bırakılmış konum-
dadır. Bu durumdan kurtulabilmesi için de Afrika’nın kendi zenginliğinin farkına varması 
gerekmektedir. Kendi kaderine terk edilmiş bir coğrafya izleniminden çıkması Afrika’yı 
olumlu yönde çok farklı konuma getirecektir. Kültürünü, dilini, dinini, zenginliğini koru-
ması gerektiğini fark etmesi bu noktada önemlidir. Çünkü bu durum gerçekleştiğinde, 
Afrika’da hem iç göçün hem de dış göçün önüne geçilmiş olacaktır. 

Batılı devletlerin Afrika’da kurdukları sömürge yöntemlerine karşı yerel halkların çeşitli 
tarihlerde başlattığı ayaklanmalar 20. yüzyılın ilk yarısında Afrika’da trajik çatışmalara 
ve kıyımlara sebep olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bağımsızlık süreçleri de 
1960’larda göç hareketlerini başlatmıştır. Ancak bu göç hareketleri 2000-2017 yılları 
arasında en yoğun dönemini geçirmiştir. 2000 yılında Afrika kıtasında gerçekleşen göç 
sayısı 20 milyonken, bu durum 2007’nin başlarında yüzde 68’lik bir artışla 36 milyona 
kadar ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından öncelikli bir 
şekilde yardım edilmesi gereken acil durumlar kategorisinde 17 yerin 7’si Afrika kıtasın-
da yer almaktadır. Son yıllarda bu göçlerin tarihi sebepleri irdelenebilir. Büyük devlet-
lerin kıtaya hiçbir katkı vermeden tüm zenginlikleri ve insan gücünü emperyal bir anla-
yışla sömürmesi bugünün önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır.  Bu sömürünün 

Göç, insanın ait olma 
hissinden mahrum bırakılması 

sonucunu doğurur.“
”
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beraberinde getirdiği bölgesel sıkıntılar, istikrarsızlıklar, kutuplaşmalar, terörizm ve kıta 
içerisindeki çatışmaların yanı sıra dünyanın yaşadığı iklim değişikliğinden kaynaklı kıtlık, 
açlık, kuraklık burada yaşayanların mal ve can güvenliğini tehdit etmektedir. Bu durum-
da göçün bir zorunluluğa dönüşmesi kaçınılmaz bir hal almaktadır ve bir kısır döngü içe-
risinde göç olgusu Afrika’da varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle de Afrika bağlamında 
göçe sebep olan ve göçün sebep olduğu insani problemler başta devletler olmak üzere, 
devletin ve devlet üstü, devlet dışı uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının 
aksiyoner duruşuyla değerlendirmesi gereken hayati bir önemi haizdir.

 Assalam Derneği kurucularından olan Nazan Yalçınkaya, Afrika için hem kamu hem 
sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, bölge halkının vermiş 
olduğu sıcak tepkinin çok güzel noktalara geldiğine değinmiştir. Atalarımızdan ve geç-
mişten gelen bir geleneği takip ederek; oradaki insanlar, çocuklar ve gençler için neler 
yapılabilir düşüncesiyle ilerlemek gerekliliğini vurgulayan Nazan Yalçınkaya, Zanzibar’da 
yaşayan çocukların, gençlerin ve kadınların eğitim, mesleki ve sosyal anlamda ihtiyaç-
larına çözüm bulmak, bulundukları alanı güçlendirerek yaşam koşullarını iyileştirmenin 
Assalam Derneği olarak temel amaçları olduğuna değinmiştir. Böylelikle göçün önü-
ne geçilecek ve nitelikli iş gücüne olanak sağlanacaktır. Zanzibar’da okul çalışmalarıyla 
başlayan faaliyetler, gençlik merkezi inşa edilmesiyle istihdamı hızlandıracak, kadınların 
mesleki eğitim almalarını sağlayacak çeşitli merkezler kurulmasıyla devam edecektir. 
Diğer yandan, bu oturumda göç olgusunun varlığının son yıllarda artarak devam ettiği 
Suriye’ye de yer verilmiştir. Suriye’de 2011 yılında başlayan şiddetli çatışmalar Suriye 
halkının Türkiye’ye ve diğer komşu ülkelere göç etmesine neden olmuştur. Çıkan iç savaş 
doğrultusunda Suriyeliler canlarını kurtarmak için başka ülkelere göç etmişlerdir. Reji-
min barışçıl gösterileri kanlı bir şekilde bastırma girişiminden sonra şahit olduğumuz ilk 
göç hareketi 29 Nisan 2011’de Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Köyü’nden 252 
kişilik grubun sınırdan içeri geçmesiyle gerçekleşmiştir. Ancak hala Suriye’de 6 milyon 
insan yaşamlarını çadır kamplarda devam ettirmek zorunda kalmıştır. Türkiye ani geli-
şen bu göç karşısında sınıra ulaşan ve koruma talep eden herkese açık kapı politikası 
uygulamıştır. Artarak devam eden göç sonrasında Türkiye temel yaşam hakları bağla-
mında sağlık, eğitim, ekonomik ve sosyal alanda çözüm yolları geliştirmiştir. Türkiye’ye 
ulaşabilen göçmenler öncelikle AFAD kamplarına, kamplara ulaşamayanlar ise Türki-
ye’nin farklı yerlerine göç ederek ‘kent mültecileri’ haline gelmişlerdir. Kısa süreli misafir 
olacakları düşünülen Suriyeli sığınmacılar savaşın uzaması ile kalıcı hale gelmişlerdir. 
Ancak sığınmacılar için entegrasyon, uyum gibi yaşam koşullarını sağlama noktasında 
belli başlı sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlarda sağlık, barınma, gıda gibi temel ihtiyaçları 
karşılanan sığınmacıların sürecin uzamasıyla dil eğitimi, eğitim sorunları gibi durumlar 
baş göstermiş ve sosyal uyum programları gibi çeşitli aktivitelerle günümüzden uzak 
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kalmamaları ve Türk toplumuna ayak uydurmaları için çalışmalar yapılmıştır. Dünya’da 
en fazla zorunlu göçe ev sahipliği yapan Türkiye’de toplam 5,5 milyon geçici koruma 
altında Suriyeli mülteci ve uluslararası göçmen bulunmaktadır. Bir insanın göç ettiği bir 
ülkede karşılaştığı en öncelikli sorun dil sorunudur. Dil sorununun çözümü diğer sorun-
ların da çözümünü beraberinde getirecektir. Dil sorununu, resmi işlerde sorunlar, kimlik 
belgesi sorunları, maddi sorunlar, iş piyasasından dışlanma, toplumsal ayrımcılık, psiko-
lojik sorunlar, savaş travmasını atamama, sağlık hizmetlerine kısıtlı erişim, barınma, eği-
tim, çalışmak zorunda kalan çocuklar, entegrasyon, kültürel farklılıklar ve akran zorbalığı 
gibi sorunlar takip etmektedir. Ancak bu sorunlar Türkiye’nin göç politikasından önceki 
sorunlar olarak kendini göstermekteydi. Türkiye’nin bu sorunlar karşısındaki temel ref-
leksi, yabancı kimlik numaraları oluşturulması, barınma, sağlık, eğitim gibi temel insan 
haklarından yararlanmalarının sağlanması ve bu konularda çeşitli çalışmalar yapılması, 
sosyal uyum yardım programı gibi çeşitli çalışmalarla desteklenmiştir. 

Göç olgusunun oluşturduğu bir diğer durum ise kişilerin ait olma hissinden mahrum 
bırakılmasıdır. Bir insan için hiçbir şekilde dilini, kültürünü bilmediği bir yere gitmek, 
gitmek zorunda bırakılmak çok zordur. Aile ve arkadaşlarından uzak, kısacası sevdikleri 
olmadan bu insanlar bulundukları yerden uzaklaşmaktadırlar. Özellikle de bunları evi-
ne geri dönemeyeceğini bilerek yaşamak çok daha zordur. Bu durumdan yola çıkarak 
Karam Vakfı’nı kuran Lina Sergie Attar aslen Halepli olan Amerikalı mimar ve yazardır. 
Bir Suriyeli olarak yaşanan zulme kayıtsız kalamamış ve göçmen kamplarını ziyaret ede-
rek onlara destek olmaya çalışmıştır. Attar, Suriye’deki savaşın sonlandırılması olanaksız 
olsa bile, geleceği değiştirebilme potansiyeliyle yola çıkmıştır. Özellikle genç mültecilere 
önem vermektedir. Onların ilerleyen zamanlarda nerede olurlarsa olsunlar kendileriyle 
ve topluluklarıyla ilgilenebilecek kapasiteye gelmelerini istemektedir. Hem Reyhanlı’da 
hem de İstanbul’da bulunan Karam Evleri çocuklara mentor desteği sağlamakta, onların 
öğrenme ve gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır ve burada her genç kendi 
potansiyeline göre eğitilmektedir. Attar, büyükannesinin söylediği, ‘Nereden geldiğini 
asla unutma. Çünkü o senin kim olduğunu gösterir’ sözünü benimsemiş ve bu yolda 
ilerlemiştir. Şimdi kendisinin amacı da mültecilerin nereden geldiklerini unutmamaları 
için çalışmalar yapmaktır. 

Sonuç olarak, göç olgusu her zaman var olan ve olacak bir şeydir. İsteyerek veya isteme-
yerek ne şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin kolay bir süreç değildir. Ancak zorunlu olarak 
gerçekleşen göçün daha zor olduğu apaçık ortadadır. Getirdiği sorunlar bakımından 
üzerinde dikkatle durulması gereken bir gerçektir. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak 
farklı sorunları meydana getirmektedir. Bu doğrultuda da onların dertleriyle dertlenmek, 
sorunlarıyla kendi sorunumuzmuş gibi ilgilenmek çok önemlidir. Çünkü ‘farkındalık em-
patiyle başlar.’ 
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14 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Zirve-
si’nin ikinci oturumu Girişimcilik ve Dijital başlığı altında gerçekleşmiştir. 50 dakika süren 
oturum Pelin Çift moderatörlüğünde icra edilmiştir. Oturum ilk olarak Hande Enes’in ko-
nuşmasıyla başlamıştır. Ülkemizdeki değerli yatırımcılardan biri olan Hande Enes, bir işe 
en temelden başlayarak, sabırla ilerlemenin öneminden bahsetmiştir. Cesaret, sabır, ilim 
ve değişimlere ayak uydurabilmek günümüzde girişimciliğin temellerini oluşturmaktadır. 
Konuşmalar TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kal’ın konuşmasıyla 
oturum devam etmiştir. Hatice Kal, kadın ve çocukların gelişiminin dünyada bir şeyle-
ri değiştireceği düşüncesi çerçevesinde konuşmasını gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte 
girişimcilik ve dijital konusunda kadın ve çocukların gelişimi için yaptıkları projelere de 
konuşmasında yer vermiştir. Son olarak, Melo App Kurucusu Melis Bilgili Baki konuşma-
sını yapmıştır. Günümüzde dijital ortam günlük hayatımızı oldukça kolaylaştırmaktadır. 
Melis Bilgili Baki de fiziksel hayatın kolayca dijital ortama taşınabileceğinden ve orada 
gerçekleştirilebileceğinden bahsetmiştir. 

Girişimcilik ve Dijital oturumunda konuşulan konular ve çözüm önerileri şu şekilde özet-
lenmiştir:

İş dünyasında ürünlerin her zaman bir değişim içinde olduğu bilinmektedir. Ancak asıl 
önemli olan kısım finansın değişiyor oluşunun farkındalığına varabilmektir. Girişimcilik de-
nildiğinde önemli isimlerden biri olan Hande Enes, kendi aile şirketinde AR-GE ve inovas-
yonla ilgilendiği süreçte bu farkındalığa erişmiştir. Öncelikle bir iş kurulduğunda insanlar 
ne kadar çabuk bir biçimde kar edebileceklerini düşünmektedir ancak bu durum paranın 
önden harcanmasına neden olmaktadır. Satış hesaba katılmadan yani satış aşamasından 
sonraki veriler düşünülerek ürün üretilen bir iş yapısı modeli varlığını sürdürmektedir. Bu 
iş modelinin peşinden gitmek isteyen Hande Enes ise, ‘start-up’ kelimesiyle karşılaştı-
ğını ancak böyle bir şeyin içine tecrübe edinmeden girmenin ne kadar zor olduğundan 
bahsetmiştir. İlk olarak yurt dışında başladığı bu süreçte hem yatırım yapmış hem de bu 
işin ilmini öğrenmek için çaba göstermiştir.  Kendisini bu konuda geliştirdikten sonra ise 
çeşitli ülkelere yatırıma karar vermiş, gelişmiş ekosistemde bireysel yatırımcılık yapmaya 

2.OTURUM

GİRİŞİMCİLİK VE DİJİTAL

Cesaret, sabır, ilim ve değişimlere ayak uydurabilmek 
günümüzde girişimciliğin temellerini oluşturmaktadır. “ ”
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başlamış, ardından Türkiye’de bireysel yatırımcılık yaparak ilerleyişini devam ettirmiştir. 
Geçirdiği bu süreçte ülkemizde çok az kaynakla, yeterli kaynağa sahip olan ülkeler kadar 
iyi işler ortaya konulduğunu gördüğünü ifade etmiştir. 

Bu yolda cesaretli olabilmek, risk alabilmek çok önemlidir. Acele etmeden, sabırlı bir şe-
kilde ilerlemenin olumlu ve sağlam getirilerinin farkında olunması gerekmektedir. Çünkü 
hızlı bir sonuç almak istendiği zaman ayrıntıları görmek mümkün olmamaktadır ve ayrın-
tılar görülemediği zaman başarısızlık oranı artmaktadır. Ancak bununla birlikte yaşanılan 
başarısızlıklar insana farklı tecrübeler katmaktadır. Çoğunlukla bu deneyimler insanları 
daha sağlam bir yola götürmektedir. Bu yüzden çocuklarımıza ve gençlerimize başarısız 
olmaktan korkmamaları gerektiği öğretilmelidir. Yapamazsın diyenlere, başarısızlıklara 
inat pes etmeden sabır gösterilerek gidilen her yol güzel sonuçlar doğuracaktır.

Bir işi öğrenmek için o işe temelden başlamak gerekmektedir. Çünkü o işte yönetebilme 
kapasitesine sahip olabilmek için temel bilgiye sahip olunmalıdır. Meslek veya statüden 
ziyade önemli olan iş yapmaktır. Girişimcilikte kadın-erkek ayrımının olmaması gerek-
mektedir ve aslında teknolojinin kadın ve erkek ayrımının yapılmadığı tek yerdir. Çünkü, 
bir girişimcilik örneğinde kimin yaptığından çok ortaya koyulan işin büyüklüğü konuşul-
maktadır. Diğer yandan, kadınlar olarak girişimciliğe yön vermemiz, girişimcilik faaliyet-
lerini hızlandırmamız, nitelik ve nicelik bakımından değer katmamız gerekmektedir. Bu 
noktada Hz. Hatice’yi Müslüman bir kadın tüccar olarak örnek almamız çok önemlidir. 
TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kal, Yükselen Markalar proje-
siyle Türkiye’de marka yolculuğunda olan kadınların hem uluslararası arenadaki hem de 
ülkemizdeki markalaşma yolculuğuna eşlik etmek, katma değer ürünleriyle yurt dışında 
ülkemizi temsil etme amacıyla bir proje yaptıkları konusuna değinmiştir. Bu projeye ek 
olarak devam etmekte olan Erken Girişimci Geliştirme Merkezi ile 14-19 yaş arasındaki 
çocuklar için ilk defa Türkiye’de Bilgi Ticarileştirme Merkezi’nin içerisinde bir merkez ku-
rulmaktadır. Dezavantajlı tüm çocuklara bu tarz merkezlerle destek sağlanması amaçlan-
maktadır. Çünkü geleceğe yatırım yapmak için çocuklara yatırım yapmak gerekmektedir. 
Girişimcilik için dijital donanım günümüzde çok değerlidir ve çocuklarımız, gençlerimiz 
dijital çağın değişimlerine daha rahat uyum sağlayabilmektedir. Onlarda var olan bu cev-
heri keşfedebilmeleri adına kuluçka merkezlerine gitmelerini sağlamak, destek olmak çok 
önemlidir. Bu kuluçka merkezleri fikir paylaşımı, bilgi alabilme, çevre edinme gibi açılar-
dan girişimcilik yolunda ilerlemek isteyen çocuklarımıza çok şey katmaktadır. Son olarak, 
kadınların ve çocukların gelişimi demek, bir şeylerin değişimi demektir. Kendine güve-

Yapamazsın diyenlere, başarısızlıklara inat pes etmeden sabır 
gösterilerek gidilen her yol güzel sonuçlar doğuracaktır. “ ”
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nen, pes etmeyen kadınlar, kendine güvenen, cesaretli çocuklar yetiştirir. Bundan dolayı 
kadınlarımız için çalışmalar yapmak, onlara yön vermek, bakış açılarını genişletmek çok 
değerli ve önemlidir. 

Tarihte yaşanan endüstri devrimleri teknolojinin tarih içindeki ilerleyişini göstermektedir. 
Mekanik üretime geçilmesiyle başlayan bu yolculuk elektriğin bulunması, ilk mikrobil-
gisayarların hayatımıza girmesi ile devam etmiştir. Günümüzde ise günlük rutinimizi, iş 
hayatımızı telefonlardan ve akıllı saatlerden yönettiğimiz, veri akışının hızla devam ettiği 
bir dönemi yaşamaktayız. Günümüz teknolojisi teknolojik verimlilik, üretimde esneklik, 
daha az kontrol gibi faydalarıyla birlikte hayatımızdaki yerini almıştır. Eskiden çok uzun 
zamanları alan işler artık çok daha kolay ve kısa bir sürede yapılabilmektedir. Bu durumun 
etki ettiği önemli bir konu da tüketici alışkanlıklarının ve tercihlerinin değişiyor olmasıdır. 
Bu değişimi önceden tespit eden ve harekete geçen bazı start-up girişimleri, şu anda glo-
bal dünyanın satın alma davranışlarını değiştirmektedir. Udemy, Trendyol, Yemeksepeti 
gibi uygulamalar günümüz dijital dünyasında kendini geliştirmiş start-up girişimlerdir. 
Aslında bir nevi fiziksel hayatın online ortamda da var olabilmesini sağlamışlardır. Örnek 
verdiğimiz uygulamalara baktığımızda görüyoruz ki, eğitim, alışveriş, yemek için restoran 
arama gibi günlük rutinimizi oluşturan fiziksel hayatımızdaki aktiviteleri dijital ortamda 
daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Diğer yandan hem online üzerinde hem de 
fiziksel hayatta varlığını sürdürmek de mümkündür. Örneğin bir bakkal dükkanında satı-
şını yaparken aynı zamanda bu satışı online ortama da taşıyabilmektedir. Online ortamın 
avantajlarından biri de almak istediğimiz ürünün veya sipariş vermek istediğimiz yeme-
ğin yorum ve puanlarına kolaylıkla ulaşabiliyor olmamızdır. Bu sayede satıcının güvenilir-
liği ve ürünün kalitesi hakkında daha fazla bilgi sahibi olunabilmektedir. Tüm bu girişim 
örneklerinden yola çıkan Melis Bilgili Baki güzellik sektöründe de bu tarz bir girişimcilik 
yapılmasının faydalı olabileceğini düşünerek dijital güzellik asistanı projesiyle yola çıkmış 
ve Melo App’i kurmuştur. Bu sayede güzellik uzmanlarının da bir salon açmadan dijital 
dünyada işlerini yürütebilmesini sağlamıştır. Melo App en çok çocuğunu evde bırakama-
yan, trafiğe takılmak istemeyen, hijyen konusunda hassasiyeti olan, hasta, yaşlı, hamile ve 
engelli bireyler için büyük kolaylık sağlamıştır. 

Teknoloji her geçen gün gelişmekte ve dönüşmektedir. Dünya olarak hayatımızın her ala-
nına etki eden bir dijitalleşme süreci geçirmekteyiz. Eğitim, alışveriş, bilgi edinme gibi 
pek çok şeyi dijital ortamdan yapabilmekteyiz. Tüketim alışkanlıklarımız ve tercihlerimiz 
bu doğrultuda sürekli değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Günümüzde gelişen start-up 
girişimleri bu alışkanlıklarımıza etki etmektedir. İşimizi kolaylaştıran bu girişimler günlük 
hayatta bizler için fayda sağlamaktadır. Sonuç olarak, bu yola çıkmak için en önemli olan 
şey bir fikir olmasıdır. Bu fikrin ete kemiğe bürünmesi için azim ve kararlılıkla ilerlemek ba-
şarıyı getirecektir. Bu yolda başarısızlıklar da var olacaktır ancak önemli olan başarısızlığın 
getirdiği deneyimler doğrultusunda daha sağlam ilerleyeceğini bilincinde olabilmektir.
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14 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Zir-
vesi’nin üçüncü oturumu Çevre ve Sağlık başlığı altında gerçekleşmiştir. 1 saat süren 
oturum BTSO Çevre ve Temiz Üretim Konseyi Başkanı Mihrimah Kocabıyık moderatör-
lüğünde gerçekleştirilmiştir. Oturum ilk olarak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül 
Özkan Yavuz ile başlamıştır. Yavuz, çevre ve iklimin sürdürülebilirliği için nasıl bir yol 
izlenmesi gerektiği üzerinde durmuştur. Bunun yanında çevreye yarar sağlayacak her 
uygulamanın eyleme geçirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bir diğer konuşmacı olan Uz-
man Diyetisyen Dilara Koçak ise insan sağlığından önce çevrenin sağlığını düşünmemiz 
gerektiğine değinmiştir. Çünkü bir insanın sağlıklı beslenebilmesi ve sağlıklı kalabilmesi 
için gerekli olan şey doğal kaynakların varlığı ve iyi durumda olmasıdır. Son olarak ko-
nuşmasını gerçekleştiren Harizon Consultancy Yönetici Ortağı Eser Erginoğlu, insanların 
fazla tüketiminin doğaya ne ölçüde zarar verdiğini ve ileride nasıl zararları olabilece-
ğinden bahsetmiştir. İnsanların sahip olma duygusunu bir kenara bırakmaları gerektiği 
üzerinde durmuştur. 

Çevre ve Sağlık oturumunda konuşulan konular ve çözüm önerileri şu şekilde özetlen-
miştir:

İklim krizi dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan bir tanesidir. Artık her 
sene yaz mevsimi yaşadığımız en sıcak yaz mevsimi olmakta, yağmurlar gecikmekte, kış 
mevsiminde kar yağışları değişkenlik göstermektedir. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Özgül Özkan Yavuz artık bu krizin içerisinde olduğumuzu, bu doğrultuda yapılan ön-
lem planlamalarının hayata geçirilmesi ve tüm sektörlerin de işin içinde bulunup çözüm 
önerileri üretmeleri gerektiğine değinmiştir. Çünkü artık eyleme geçirilmeyen her pla-
nın tüm sektörlerdeki yıkıcı etkileri hissedilmeye başlanmıştır. Avrupa Birliği bu konuda 
2019’da tüm politikalarını iklim değişikliği ekseninde yeniden biçimlendirme girişiminde 
bulunmuştur. Bu doğrultuda Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı açıklamıştır. Özkan, ülkemizde 
bulunan kaynakların etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini ve yeşil bir ekonomiye ge-
çiş için gereken çalışmaları hızlı bir şekilde başlattıklarını belirtmektedir. İklim, çevre, ti-
cari, ekonomik ve sosyal anlamda son derece önemli bir kavramdır. Bu doğrultuda Yeşil 
Mutabakat Planı ülkemizde de hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bunun yanında, 
10 Kasım 2021 tarihi itibariyle ülkemizin taraf olduğu Paris Antlaşması da yürürlüğe gir-
miştir. Bu anlaşma küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmak hedefine uygun 

3.OTURUM

ÇEVRE VE SAĞLIK
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olarak karbon salınımını azaltmaya yönelik adımlar atmayı gerektirmektedir. Ancak bu 
çalışmaların uygulanması kolay bir süreç değildir. En başta değiştirmemiz gereken şey 
tüketim alışkanlıklarımızdır. Her alanda politikaları gözden geçirmemiz, bireysel ve ku-
rumsal kapasitelerimizi de değiştirmemiz gerekmektedir. 

Turizm ekseninde çevre konusunu değerlendirildiğinde olumlu etkiler kadar olumsuz 
etkiler olduğu da görünmektedir. Turizmin ekonomiye ve gelişmeye katkısı yadsına-
maz bir gerçektir. Dolayısıyla iklim krizini en çok tetikleyen sektörlerden biri turizmdir.  
Bu nedenle de turizmin iklim için oluşturduğu ve oluşturabileceği riskler için önlemler 
alınmalıdır. Sorumlu, sürdürülebilir doğru politikalar uygulanırsa turizm çevreye katkı 
sağlayıp koruyabilecek bir sektör konumuna erişebilecektir. Çevreye katkı sağlanmasıy-
la birlikte kültür ve kültürel miras da korunmuş olacaktır. Sürdürülebilir turizm uygula-
malarının yaygınlaştırılması dünyamız için büyük yararlar sağlayacaktır. Sürdürülebilir 
turizm, doğal ve kültürel kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere aktarılması olarak 
ifade edilmektedir. Peki bu sürdürülebilir uygulamalar nasıl başarılı bir şekilde eyleme 
geçirilir? İlk olarak, akıllı uygulamalarla tedarik zincirlerinin kısaltılması sağlanabilir. Bu 
sayede hem enerji tasarrufu sağlanmış olmaktadır. Sürdürülebilir uygulamalar ve çev-
reye duyarlı enerji kullanımının yanı sıra yereli güçlendirerek toplumsal değerlerin, yerel 
üretici ve ürünlerinin korunmasına da katkı sağlanmaktadır. İkinci olarak, yenilenebilir 
enerji kullanımına ve doğal enerji kaynaklarına ağırlık vermek önemli adımlardan birisi-
dir. Rüzgâr ve güneş enerjisinin yaygınlaşması bu noktada gereklidir.

Turizmde bir diğer önemli konu, atık yönetimidir. Ülkemizde de bu konuda ‘sıfır atık’ 
projesi pek çok kurum ve kuruluşun dahil olduğu bir projedir. Hijyen konusunda ise artık 
turizm tesislerinde ve konaklama yerlerinde daha doğa dostu, az agresif kimyasal içeren 
ürünler kullanıldığını görülmektedir. Yerli üreticilerimiz de bu konuda hassas davranarak 
çevre ve doğa dostu üretimine dikkat etmektedirler. Teknolojik imkanların ve yenilikçi 
uygulamaların da sürdürülebilir yaklaşımın içerisinde kullanılması fayda sağlayacaktır. 
Sonuç olarak, sürdürülebilir turizm için yararlı olabilecek her proje ve çalışma eyleme 
geçirilmelidir. 

Çevre iyi olmadığı sürece, insanların sağlığını koruyabilmek pek de mümkün olamamak-
tadır. Dünya nüfusu gittikçe artmaktayken kaynaklar da bir o kadar azalmaktadır. Son 50 
yılda dünya nüfusu 2 kat artış göstermişken, tarım alanları sadece yüzde 12 artış göster-
miştir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak’a göre, her ne kadar sürdürülebilir enerji 
ve tarım için çalışmalar yapılsa da veya tarım alanları artırılsa da dünya üzerindeki aşırı 
tüketimi ve israfı önleyemediğimiz sürece bir yararı olmayacaktır. Günümüzde insanlar 
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ihtiyaç fazlası tüketime yönelmektedir. Örneğin, ihtiyaç fazlası bir tişört alınması 2700 
litre su demektir. Bununla birlikte alınan tişörtün petrol türevi, polyester, sentetik olması 
o ürünün her yıkanışında temiz su kaynaklarına plastik karışmasına neden olmaktadır. 
Alınan ürünlerin, çöpe atılan yiyeceklerin arka planı göz ardı edilmektedir. İçerisinde 
mikro plastik barındıran kozmetikler ve ev temizliğinde kullanılan kimyasal ürünler insan 
vücuduna plastik girmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda da çeşitli alerjik has-
talıklar meydana gelmektedir. Bu duruma en önemli örnek ise, bebeklerin anne sütüne 
karşı alerjik doğuyor olmasıdır. Artık insanlarda lektin, histamin, glüten, früktoz gibi çe-
şitli pek çok alerjik reaksiyon görülmektedir. Çünkü artık bu plastikleri hem dünya hem 
de insan vücudu temizleyememektedir. Bu nedenle bir insanın tek başına sağlıklı olması 
mümkün değildir. Çevrenin, doğal kaynakların iyi olmasıyla insan sağlığı da iyi olmak-
tadır. İsraf bitirilmediği sürece ne temiz su kaynağımızı koruyabiliriz ne de iklim krizinin 
sebep olduğu sera gazını engelleyebiliriz.   Koçak, insanın geleceğinin geleneklerde saklı 
olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte yerel olanı tüketmemiz hem çevre için hem de 
sağlığımız için çok önemlidir. Çünkü bir ürün ne kadar uzaktan geliyorsa karbon salınımı 
bir o kadar yüksektir. Bireyin beslenmesinden önce dünyamızın, gezegenimizin beslen-
mesi oldukça önemlidir.

1900’lerin başında gerçekleşen teknoloji ve sanayi devrimiyle beraber insanların dünyaya 
bıraktığı karbon ayak izi artış göstermeye başlamıştır. Bununla birlikte sera gazı etkisiyle 
dünya sıcaklığının ısınmaya başladığı görülmektedir.  Bu sıcaklık derecesinin gereğinden 
fazla yükselmesi demek dünya üzerindeki bazı canlıların yok olması demektir. Örneğin, 
küresel sıcaklık artışının 1,5 derece düzeyinden yukarı çıkmaması gerekirken, 2 dereceye 
ulaşması durumunda böcek türlerinin yüzde 20’si kaybolacaktır. Deniz canlıları için de 
aynı durum geçerlidir. Günümüzde bile mevsimi gelen balıkları bulmak zor hale gelmeye 
başlamışken, küresel sıcaklığın 2 dereceye ulaşmasıyla deniz canlılarında büyük oranda 
azalma ve hatta bazı türlerin tamamen yok oluşu gerçekleşmiş olacaktır. Buzullar ise 
her 10 yılda bir tamamen eriyecektir. Bu durumun sonucunda da yerleşim alanları, tarım 
alanları su altında kalacaktır ve sel felaketleri, taşınlar gerçekleşecektir. Sıcaklık artışının 
gerçekleşmesi ve tüm bu durumların yaşanması halinde günümüzde savaşlar sonucu 

İsraf bitirilmediği sürece ne temiz su kaynağımızı koruyabiliriz 
ne de iklim krizinin sebep olduğu sera gazını engelleyebiliriz. “ ”
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gerçekleşen göçler, yerini iklim krizleri sonucu gerçekleşen göçlere bırakacaktır. Bu gö-
çün gerçekleşme ihtimali gelişmiş ülkeleri tehdit eden bir durumdur. Okyanus akıntıları 
doğrudan hava olaylarını şekillendirmektedir. Sıcaklık artışı gerçekleştiği takdirde okya-
nus akıntıları da etkilenecek, dolayısıyla korkunç hava olayları yaşanmasına sebep ola-
caktır. Eser Erginoğlu, insanlık olarak sadece karbon ayak izimizi değil, su ayak izimizi ve 
orman ayak izimizi de düşünmemiz gerektiğini belirtmiştir. Ülkeler net sıfır karbon ayak 
izine ulaşılacağı taahhüdünü vermektedirler. Net sıfır karbon ayak izine ulaşmak için 
bir miktar eskiye dönülmesi gerekmektedir. Paketsiz gıda tüketimi yapmak bu konuda 
oldukça yarar sağlayacaktır. Yaşlılarımız geri dönüştürülebilecek her şeyi israf olmaması 
için kullanmışlardır. Bir şeyleri değiştirmek ve çevreyi daha iyi bir yere taşımak istiyorsak 
tek kullanımlık plastikler hayatımızdan çıkarılmalıdır.

Sonuç olarak, yaşamımızı rahat ve kaliteli bir biçimde sürdürebilmemiz için çevre ko-
nusunda dikkatli olmamız gerekmektedir. Bilinçsizce yaptığımız her davranış çevreye 
zarar vermektedir. İsraf edilen her yiyeceğin, ihtiyaç fazlası yapılan her alışverişin bizlere 
dönüşü çevrenin gördüğü zarar olacaktır. Bu nedenle en başta insanların tüketim alış-
kanlıklarını değiştirmesi ve bilinçlenmesi gerekmektedir. Her bireyin sahip olma duygu-
sunu azaltması önemli bir adımdır. Aynı zamanda çevre konusunda eyleme geçilmediği 
sürece çok daha yıkıcı etkileriyle karşılaşma ihtimalimiz artmaktadır. Sağlıklı ve iyi bir 
çevre demek, sağlıklı ve iyi bireyler demektir.
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Farkındalığın göç, çevre ve sağlık, girişimcilik ve dijital alanlarında ele alındığı Farkında-
lık Zirvesinde çok önemli konuşmalar, bilgilendirmeler ve tespitler yapılmıştır. ‘Dedeler 
ekşi yer, torunlarının dişi kamaşır’ atasözüne değinen Ümit Meriç şu anda beşeriyetin 
sahip olduğu sorunlar ve çözümlerin, korkular ve ümitlerin geçmiş nesillerden aktarımlar 
olduğunu belirtmiştir. Unuttuğumuz çözümler günümüzde tekrar kendilerini hatırlatma-
ya başlamıştır. Bu noktada ‘gelenek, gelecektir’ sözü Farkındalık Zirvesi’nin en önemli 
tespitlerinden biri olmuştur. Kelebekler ve ateş böceklerinin olduğu bir dünyaya gözle-
rini açtığına değinen Meriç, artık kelebekleri sadece mezarlıklarda, ateş böceklerini ise 
hiç göremediğini belirtmiştir. 

Günümüzde beşeriyetin bir kısmı çok fazla şeye 
sahipken, bir kısmı ise hiçbir şeye sahip değildir. 
Ancak günümüzdeki hiçbir şeye sahip olamama 
durumunun, İslam’daki tasavvuf terbiyesindeki bir 
lokma ekmek ve hırkadan farklı olarak bir tercih de-
ğil, bir zorunluluk olarak varlığını sürdürmektedir. 
‘İsraf haramdır’ cümlesi, İslam ahlakının en önemli 
hususlarındandır. Bir kısmı açlıktan ölen, bir kısmı tokluktan ölen beşeriyetin İslam ah-
lakından öğrenmesi gereken en önemli şey paylaşmaktır. Kapitalizm sistemi ise ‘paylaş-
mak’ kavramının varlığını yitirmesine sebep olmuştur. 

Tabiatı yok ederken insanı da yok etmekteyiz. 
Gün geçtikçe oluşan çöp yığınları, denizlerde 
oluşan atık birikintileri ve müsilaj, kaybolan canlı 
türleri gibi sorunlar en sonunda beşeriyetin de 
sonunu getirecektir. Meriç, önce insan olmayı 
bilmemiz gerektiğini belirtmiştir. Bununla bir-
likte ahlakı olmayan kapitalist sisteme yeni bir 
ahlak giydirilmesi gerekmektedir. Ümit Meriç, 
Max Weber’in Prostestan Ahlakı ve Kapitalizmin 
Ruhu adlı kitabından aldığı ilhamla kapitalizme 
İslam ahlakının giydirilmesi gerektiğini belirt-
miştir. Aksi takdirde, tüm insanlık olarak bir kitap 
başlığında da ifade edildiği üzere Allah’ı kıyame-
te zorlamış olacağız.

KAPANIŞ KONUŞMASI

ÜMİT MERİÇ

Unuttuğumuz çözümler 
günümüzde tekrar kendilerini 

hatırlatmaya başlamıştır.“
”
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