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GİRİŞ
Birleşmiş Milletler Kuruluşlarının ve yetkili tüm kişilerin dikkatine,

Bu rapor, 2C1N projesi 2021 dönemi sonucunda hazırlanmıştır. Lise çağındaki gençlerin ifadeleri üniversite 
çağındaki gençler tarafından düzenlenerek analizler gerçekleştirilmiş ve bu Amaç Raporu oluşmuştur. 
2021 yılı Ocak ve Şubat ayında gerçekleşen proje sürecimizin ardından 5 aylık bir rapor hazırlama süreci 
gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte çeşitlendirilmiş katılımcı portföyümüzün ve bizlerle paylaştıkları ifadelerin 
en etkin analizi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki bu proje 9 yıllık bir sürece istina-
den başlatılmış olup 2021 yılı ilk senesidir. Bundan ötürü inceleyecek olduğunuz rapor, %100 ifade verimli-
liğine sahip olduğunu iddia etmemektedir. İlerleyen yıllarda elde ettiğimiz tecrübeler ile daha etkin ve iyi 
raporlar hazırlayacağımıza inanıyor; 2030 yılına emin adımlarla ilerliyoruz.

Teşekkürler
2C1N projesinin 2021 yılı sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkürler!

Ana partnerlerimiz olarak biz gençlere inanan Özyeğin Üniversitesi ile Zorlu Holding’e;

Bizlere eşlik eden sivil topluluklara: Circle Up, Habitat, imece, JCI Culture, Joint Idea, SADE;

Akademik anlamda bizlere destek olan danışmanlarımıza: Prof. Dr. Selma Karabey, Doç. Dr. Özge Kara-
dağ Çaman, Gönül Şengül, Murat Bayramoğlu;

2C1N organizasyon ve akademik takımında yer alan tüm Simurg üyesi üniversite öğrencilerine;

en çok da cesur bir adım atarak bizlerle birlikte çalışan, bir aydan uzun bir süre boyunca öğrenmek için 
elinden geleni yapan ve fikirlerine beyan eden tüm lise öğrencilerine teşekkür ederiz!
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Hikayemiz
Simurg, 2016 yılında kendini gerçekleştirmek ve daha birçok gencin de kendini keşfedebilmesi amacıyla 
çeşitli deneyimler sunmak isteyen bir grup genç tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Sa-
dece gençler tarafından yönetilmesi ve sadece gençler ile var olabilmesi amacıyla üst yaş sınırı olan bir 
camiadır. Kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği 16 farklı proje ve gerçekleştirdiği yüzlerce etkinliğin 
ardından bugün, Simurg, toplumsal sorunlara karşı mücadele edecek güçlü liderler yetiştiren çok boyutlu 
bir eğitim kompozisyonuna sahiptir.1

2019 yılı itibari ile genç bir komünite olarak sahip olduğumuz küresel sorunlara duyarlılık ve sürdürülebilir 
bir dünya hayali bizleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı daha yakından tanımaya motive etti. Bunun 
sonucunda ilk olarak 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz küçük çalışmalar ile gençlerde Sürdürülebilir Kalkın-
ma Amaçları farkındalığını arttırmayı hedefledik. Ardından bunun ötesine geçmek istedik ve gerçekten 
uzun vadede etkisi olabilecek farklı bir proje oluşturmaya çalıştık. Fark ettik ki gençler sorumluluk aldık-
larında öğrenme konusunda daha istekliler ve daha güçlüler. Ayrıca sahip oldukları zihinsel berraklık ile 
unutmaya başladığımız hassasiyetleri hatırlatmak noktasında çok kıymetli bir enerjiye sahipler.  Bizler de 
bunu düşünerek lise çağındaki gençlerin fikirlerine etki fırsatı oluşturabilecek bir proje tasarlamaya çalış-
tık.

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında oluşturulmuş olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA), ye-
tişkinler tarafından oluşturulmuş olan ve gençlerin gerçek manada nüfuz ettirilmediği bir kurguya sahip. 
Bunun çok önemli bir ifade özgürlüğü eksikliği olduğuna kanaat getirdik. 17 SKA özelinde hedeflenen 
2030 yılının sihirli bir final noktası olarak lanse edildiğini, her an herkesin 2030 yılı hakkında konuştuğunu 
ve 2030 yılı sonrası hakkında bir sessizlik olduğu gördük. Bunun üzerine gençler olarak karar verdik:

Lise çağındaki gençlerin fikirlerini üniversite çağındaki gençler olarak bizler duyuracağız. 2030 yılına kadar 
mevcut SKA kurgusunu derinlemesine analiz edeceğiz ve hakimiyet sağlayacağız. 2021 yılı itibari ile 9 yıl 
boyunca her yıl yaptığımız çalışmaları raporlar ile destekleyeceğiz ve gençlerin fikirlerini olabildiğinde aka-
demik bir kurguda sistematik bir şekilde yayınlayacağız. Her yıl 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nde 
fikirlerimizi lanse edeceğiz. 2030 yılından sonrası için oluşturulacak yeni Birleşmiş Milletler kurgusunda 
gençler olarak yer edineceğiz. 2030 yılında yayınlayacağımız Sürdürülebilir Gençlik Manifestosunda gö-
rüşmek üzere!

1  Daha fazla detay için: www.simurgdernegi.org.tr

http://www.simurgdernegi.org.tr
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YÖNETİCİ ÖZETİ
2C1N Projesi;

 ▶ 2030 yılına kadar sürmesini planladığımız, 

 ▶ İlk olarak 6 yıl (2021-2027) boyunca 2015 yılında yayınlanmış olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
(SKA) kurgusunu sırası ile ele aldığımız,

 ▶ Bu süreçte deneyim havuzumuzu ve bilgimizi arttırdığımız,

 ▶ Son 3 yıl (2028-2030) ise 2030 ve sonrasında yayınlanması söz konusu olan yeni amaçlar kurgusuna 
yönelik tasarılar oluşturduğumuz,

 ▶ Son olarak ise 2030 yılında tüm bu 9 yıl boyunca oluşturduğumuz raporlar ışığında yayınlayacağı-
mız Sürdürülebilir Gençlik Manifestosu için hayata geçirdiğimiz bir projedir.

Gençler olarak hassasiyetimizin olduğu nokta, gençlerin sistematik bir çalışma ile 2030 sonrası için ya-
yınlanacak olan yeni kurguda önemli bir rol oynamasıdır. Şu an yayında olan 17 SKA ve kurgusunu birçok 
açıdan gençlerden uzak görüyoruz. Dünyanın geleceği için hazırlanan bir kurgunun o geleceği yaşayacak 
olan gençlerden uzak olmasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Bundan ötürü üniversiteli gençlerin akademik 
eforu ile liseli gençlerin düşüncelerini sentezliyor ve yetkili mercilerin dikkate alacağı bir kompozisyonda 
büyük bir proje olarak lanse ediyoruz. Bu sefer yetişkinler, “gençlerimiz de önemli” demiyor. Gençler 
olarak biz, “gençler olarak önemliyiz ve düşüncelerimizi ifade ediyoruz” diyoruz. Aracı kurumların 
düşüncelerimizden tasarruf etmesinden kaçınıyoruz.

Bu doğrultuda okuduğunuz bu rapor SKA 3, “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” için hazırlanmıştır. Süreçte beyan ve 
anket verileri olmak üzere gençler tarafından sağlanan 2 farklı veri girdisinden yararlanılmıştır.

1. SKA 3, “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” için 2C1N proje sürecine başvuran lise öğrencilerinden 30 tanesi 
seçilmiştir. Seçilen gençlere; bilgilendirici olması amacı ile hazırladığımız Hazırlık Dokümanı iletilmiş, 
1 ay süre ile eğitim verilmiş, gençler çeşitli kurumlar tanıştırılmış, konuşmacılar ile buluşturulmuş 
ve günün sonunda kendilerinden SKA 3 özelinde beyanları alınmıştır. Katılımcı başına ortalama 3-4 
sayfalık cevap alınmıştır. Bu beyan içerikleri; düşünceler, hisler, beklentiler, eleştiriler ve sorular ola-
rak 5 farklı kategoride sınıflandırılarak perspektifler adı altında analiz notları olarak bu raporda mad-
deler halinde paylaşılmıştır.

2. SKA 3 özelinde hazırlamış olduğumuz 33 soruluk anketimizi bizler tarafından hiç eğitim almamış 
ve 2C1N projesi ile daha önce temas kurmamış olan 563 lise öğrencisi doldurmuştur. Yapılan veri 
temizliğinin ardından 506 adet anket analiz sürecine geçmiştir. 506 kişinin doldurduğu kabul edilen 
bu ankette veri doğruluğu sapma payı, %20’lik kontrol ile %1,9 olarak tespit edilmiştir. Bu anket 
verilerinin küçük bir kısmı bu raporda “Bulgular” başlığı altında değerlendirilmiş olup tamamına 
2c1night.org/ska3 linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://2c1night.org/ska3
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SKA 3 Bulguları ve Sonuç Özeti
Günümüz dijital imkanları ile gençlerin hiç olmadığı kadar güçlü bir farkındalığı olduğunu ve olaylara sa-
dece yerel değil, aynı zamanda küresel bir perspektiften de bakabildiklerini görüyoruz. Gençler, bilgiden 
korkulmaması gerektiğine, sorgulamanın ve istişarenin bugünün en önemli araçları olduğuna inanan bir 
nesil olduklarını belirtiyorlar. Kendileri de dahil olmak üzere herkesin daha fazla özverili olarak sorunları ele 
almasını ve gençler olarak daha fazla dikkate alınmayı bekliyorlar.

Gençler, geçmişten bugüne doğaya verilen zararların insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olduğunu, bun-
lardan kaçınmak için çevre adına ciddi bir mücadelesi verilmesi gerektiğini ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’nın (SKA) bu zararların etkilerini kapatma çabası olduğunu düşünüyorlar. Ancak sadece geçmiş 
ve bugün değil, aynı zamanda gelecekte bizi bekleyen birçok çevre kirliliği krizi başta olmak üzere özel-
likle endüstriyel hayvancılığın etkilerine de dikkat edilmesi gerektiğini ve bitkisel bazlı tüketimin önemini 
vurguluyorlar. Sağlıklı beslenmenin lüks bir seçim olmadığına ve herkesin kaliteli bir yaşamı hak ettiğine 
inanıyorlar. Bu hususta pandemi ile bazı eşitsizliklerin daha da belirginleştiğini, gençler başta olmak üze-
re birçok insanın ruhsal sorunlar edindiğini, hareketsizlikten ötürü çeşitli hastalıkların arttığını, tedavi ve 
aşıya erişimde eksiklikler oluştuğuna belirtiyorlar. Pandemi ile mücadele konusunda devletlerin yetersiz 
kaldıklarına ve sorumluluk alınarak insan sağlığının birçok çıkardan üstün tutulup küresel bir beraberlik 
geliştirilmesi gerektiğine inanıyorlar.

Devletleri, uluslararası kuruluşları ve varlıklı kurumları genel olarak sorunlu ve sorumlu gören gençler, im-
kansızlıklar ve eşitsizliklerde yeterli mücadelenin verilmediğini düşünüyorlar. Devletlerin salgın hastalıklar 
konusunda daha çok önlem almasını, ekolojik sorunlarla daha çok mücadele etmesini, sağlık sorunlarının 
nedenlerine dair bilgilendirme çalışmalarını arttırmalarını ve stratejiler geliştirirken gelecek nesilleri de 
düşünmelerini istiyorlar. Kendilerine değişim için kulak verilmesini, sağlık konusundaki projeler için daha 
fazla yatırım ve AR-GE imkanının oluşturulması gerektiğini söylüyorlar. Ticari nedenler ile birçok ülkede 
sağlık imkanlarına erişimin pahalılaşmasını ve temel sağlık hizmetlerine erişimin ülkeler arasında ciddi 
farklılıklar göstermesini eleştiriyorlar. Ülkelerin gelişmişlik farklarından ötürü birçok insanın sağlık hizmet-
lerine erişememesi ve gıdalarda yaşanan güvensizlik yüzünden endişeli hissediyorlar.

Anne ve çocuk sağlığının öncelikledirilmesi gerektiğini, üreme sağlığı ve aile planlaması konusunda bilgi-
lendirici çalışmaların artması gerektiğini paylaşıyorlar. Dünyanın birçok yerinde anne adaylarının profes-
yonel doğum uzmanlarına ulaşamamasından ötürü çocuk ölümlerinin yüksek olması konusunda hayal 
kırıklığı yaşıyorlar. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik ergenlik çağından itibaren eğitimlerin verilmesi 
ve kadın-çocuk sağlığı üzerine zararlı geleneksel uygulamalarla mücadele etmek adına bilinçlendirme 
çalışmaları yapılması gerektiğini söylüyorlar. Şekerin zararları bakımından uyuşturucu gibi olduğunu ve 
bu tür tüketim ürünlerine karşı daha şeffaf bilgilendirmelerin önemli olduğunun altını çiziyorlar.

Günümüzde zararlı maddelerin kullanımında normalleşme varmış gibi gözükmesine rağmen gençlerin 
şu ifadeleri bizlere umut verdi: “Zararlı madde kullanımdan doğan hastalıklar ve bağımlılıklar konusunda 
tedavi imkanları olmasına rağmen bu imkanların herkes için ulaşılabilir olmamasına üzülüyoruz”.  Aynı 
zamanda teknoloji, internet ve sosyal medya bağımlılıklarının madde bağımlılığı kadar önemsenmesini, 
sosyal medya içeriklerinin çocuk psikolojisi üzerindeki etkileriyle mücadele edilmesini ve bu konularla ilgili 
olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları alt hedeflerinin eklenmesini bekliyorlar. Psikolojik rahatsızlıkların 
arttığına, intihar vakalarının önlenebilir olduğuna ve bu konularda yeterince adım atılmadığına inanıyorlar. 
“Sağlıklı birey” kavramının kişiyi hayatta tutmanın ötesinde ruhsal durumları da ele alınarak daha geniş 
kapsamda kaliteli bir yaşamı ifade etmesi gerekliliğinin altını çiziyorlar. Fiziksel sağlık sorunları kadar ruh-
sal sağlık sorunlarının da ön plana çıkartılmasını ve ele alınması gerektiğini, sağlık imkanları konusunda 
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küresel standartların oluşturularak yaygınlaştırılmasını ve sağlık ile alakalı daha etkili projelerin hayata ge-
çirilmesini istiyorlar.

Teknolojinin gelişiyor olmasının, küresel projelerde olabilme fırsatının ve gençler olarak dikkate alınmanın 
umutlarını arttıran etkenler olduğunu paylaşıyorlar. SKA’ların umut verici olduğunu söylemekle beraber 
ciddi şüphelere sahip olduklarının altını çiziyorlar. Küresel anlamda herkesin temel sağlık imkanlarına eri-
şebildiği ve çeşitli sağlık uygulamaları ile alakalı olarak uluslararası standartların olduğu bir dünya hayal 
ediyorlar.

En çok dikkatimizi çeken nokta, gençlerin “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacı altında bazı alt hedeflerin eksik-
liğini hissetmeleri oldu. Buna göre şu alt hedeflerin eklenmesi gerektiğini belirtiyorlar: Ruhsal hastalıklar, 
azalan biyoçeşitliliğin tıbbi araştırmalar ve eczacılık sektörü üzerindeki etkisi, obezite, dengeli beslenme ve 
son olarak engelli bireylerin yaşam kalitesi. Bugünkü durumdan ötürü sadece kendi gelecekleri için değil, 
aynı zamanda kendilerinden sonra gelecek nesilleri de düşünüyor ve onlara karşı mahcubiyet hissediyor-
lar. Aslında yaşamaları gereken hayattan ziyade başkalarının sorumluluklarını üstlendiklerini görebiliyoruz. 
Bu sorumluluk ve gidişatı gördüklerinde ise gelecek için kaygılandıklarını, bundan ötürü yoğun bir stres 
hissi yaşadıklarını ve bu konuda mücadele etmek adına her şeye rağmen enerjik hissettiklerini söylüyorlar.

Gençler, daha fazla söz sahibi olmak ve kendileri düşünülerek gelecek hakkında tasarılar yapılmasını isti-
yor. Gerekirse Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında kendilerine düzenli olarak söz hakkı verilmesini talep 
ediyorlar. Sordukları sorular arasından ise özellikle şu 3 soruyu ön plana çıkarmak istiyoruz:

1. “Obezite ve sosyal medya bağımlılığı gibi son zamanlarda hızla yükselişe geçen ve önemli psikolojik/
fiziksel etkiler bırakan sorunlar neden alt hedefler arasında değil?”

2. “Aşıların dağılımındaki adaletsizlik, bazı ilaç ve tedavilerin saklanması gibi sağlık sektöründeki adalet 
problemlerine şimdiye kadar hedeflerde yer verilmemiş, bundan sonra yer verilecek mi?”

3. “İnsanların fiziki sağlığının yanı sıra ruh sağlığı da çok önemlidir, fakat günümüzde ruh sağlığıyla ilgili 
çok fazla çalışma yürütülmüyor. Bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz?” 
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YÖNTEM & ARAÇLAR
2C1N Projesi 2021 Dönemi için iki farklı girdi bulunmaktadır:

1. Beyan Verileri
2021 dönemi için başvuru yapıp kabul alan, akademik takımımız tarafından hazırlanan Hazırlık Doküma-
nı’na2 erişim sağlayan, 1 ay boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında eğitim alan, çeşitli ku-
rumların atölyelerine katılan ve yaşıtları ile gruplar oluşturan lise öğrencileri tarafından oluşturulan beyan-
lardan elde edilen verilerdir. Bu veriler elde edilirken özel okul-devlet okulu gibi parametrelerin yanı sıra 
birçok çeşitlilik kriterine de dikkat edilerek beyan verilerini oluşturacak liseli katılımcılar seçilmiştir. Buna 
göre:

 ▶ 16 farklı şehirden,

 ▶ 60 farklı liseden,

 ▶ 90 lise öğrencisi katılımcımız olmuştur.

2. Anket Verileri
2021 dönemi için başvuru yapmamış, 2C1N projesi ve ekibi ile bağlantısı olmayan, Hazırlık Dokümanı gibi 
içeriklere erişimi olmayan lise öğrencilerine ulaşılarak yapılan anketlerden elde edilen verileridir. Bu veriler 
elde edilirken özel okul-devlet okulu gibi parametrelerin yanı sıra birçok çeşitlilik kriterine de dikkat edile-
rek anket verilerini oluşturacak lise öğrencilerine erişilmiştir. Buna göre:

 ▶ Ayıklanmış veriler ile toplam 1321 lise öğrencisi anketleri doldurmuştur,

 ▶ Anket katılımcılarının %77,6’sı devlet lisesi ve %22,4’ü özel lise öğrencisidir,

Beyan ve anket verileri hakkında daha detaylı bilgi için: 2c1night.org/ska3

Bu iki girdinin elde edilmesinin ardından veriler bilgiye dönüştürülmek üzere öncelikli olarak organize 
edilmiştir. Ardından akademik takım tarafından kendi komite ajandaları ile alakalı olan kısımlar sınıflandı-
rılarak analiz edilmek için üzerinde 4 ay boyunca çalışılmıştır.

Buna göre “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacı ve ajandası doğrultusunda beyan verileri için katılımcıların üçte 
biri olan 30 katılımcı katkıda bulunmuştur. Anket dolduran lise öğrencilerinden 506 tanesi anketi sadece 
“Sağlık ve Kaliteli Yaşam” ajandası için doldurmuştur.

2 Hazırlık Dokümanı: 2C1N Akademik takımının Küresel Amaçlar genel kurgusu ve kendi amaçları için literatür taraması yaparak gençlere genel bir çerçeve çizmek 

adına hazırladığı ve eğitim süreci boyunca gençlere rehberlik eden bilgilendirici bir dokümandır.

http://2c1night.org/ska3
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BULGULAR
2C1N’21 “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” komitesindeki gençlerin paylaşmış oldukları beyanlar ve “Sağlık ve Ka-
liteli Yaşam” amacı doğrultusunda gençlerin doldurduğu anket verileri; 2C1N projesi Akademik Takım 
üyeleri tarafından analiz edilmiştir. Sonuç itibari ile analiz notları alınmış ve gençler ile hazırlanmış olan sı-
nıflandırmalar doğrultusunda Perspektifler oluşturulmuştur. Aşağıdaki başlıklarda gençlerin paylaşımları 
doğrultusunda sentezlenmiş maddeler yer almaktadır.

Düşünceler Perspektifi – Geçmiş
Komitemizin ajandasını oluşturan “SKA 3 – Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacı doğrultusunda “Bugüne kadar 
dünyada olanlar hakkında neler düşünüyorsunuz?” sorusu gençlere soruldu. 

Buna göre gençler, beyan ettikleri düşüncelere göre:

 ▶ Aşıların herkese ulaştırılamaması yüzünden bireylerin vücut direncinin azaldığını ve sağlık koşulları 
açısından eşit olmayan bir toplum yapısı oluştuğunu; 

 ▶ Güvenilir bir merkezi denetim eksikliği durumunun, ilaç-aşı temininde uluslararası anlaşmazlık ve 
insan sağlığı menfaatine aykırı oluşumlara neden olabileceğini ve bu yüzden ilaç-aşı temini ile yar-
dımların ulaştırılmasında, kontrol mercilerinin titiz bir çalışma yürütmeleri gerektiğini; (Grafik 1)

 ▶ Devletlerin kendi çıkarlarını ve politikalarını insanların sağlığından daha önemli görmesinin, sağlığın 
ulaşılabilirliğini ve erişimini baltaladığını; 

 ▶ Devletlerin çıkar ve sömürgecilik yarışı sonucunda kendilerine, miras olarak tahrip olmuş bir dünya 
bırakıldığını, bu durumun daha da kötüye gidebileceğini ve politik çıkarların ötesinde birlik olarak 
sürdürülebilir bir dünya için önemli adımlar atılması gerektiğini; (Grafik 2)

“Biz ise bulunduğumuz noktadan bir adım daha kötüye gitmek konusunda 
endişeliyiz ve bireysel çıkarlarımızı bir kenara bırakarak birlik olmayı arzuluyo-
ruz.”

 ▶ Gelişmişlik düzeyi düşük bölgelerdeki sağlık personeli, ekipman ve malzeme eksikliğini gidermek 
için global iş birliklerine ihtiyaç duyulduğunu; 

 ▶ Okul yemekhanelerindeki şartlardan dolayı çeşitli sağlık sorunlarının yaşandığını gözlemlediklerini 
ve daha kontrollü denetlenmelerin yapılması gerektiğini; 

 ▶ Hayvansal gıdaların insan sağlığına doğrudan ve dolaylı olarak zarar verdiğini, bitkisel gıdalar ile 
beslenmenin gelecekte karşılaşılabilecek endüstriyel hayvancılık kaynaklı besin kıtlığı, su kıtlığı ve 
sağlık problemlerinin görülme riskini azaltabileceğini; 

 ▶ Fiziksel sağlığın yanı sıra psikolojik hastalıklarla olan mücadelenin daha fazla önemsenmesi gerekti-
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ğini; (Grafik 3)

 ▶ Doğum sonrası, lohusalık dönemindeki bireylerde ortaya çıkan hassasiyetler ve oluşabilecek ruhsal 
problemler yüzünden bebeğe veya kendine zarar verme konusunun küresel olarak üzerine gidil-
mesi gerektiğini; 

 ▶ 15-49 yaş arası aile planlaması ihtiyacını karşılayabilen kadın oranındaki ilerlemenin yeterli olmadığı-
nı; 

 ▶ Geçmişte, insanların gereken sorumluluklarını yerine getirmedikleri için bugün çevre ve kaynak 
problemi yaşadıklarını;

 ▶ Suya erişim ve sanitasyon konusundaki sıkıntılar yüzünden 2030 yılında artan nüfusun su ihtiyacını 
karşılamanın çok zor olacağını ve su kıtlığı nedeniyle oluşan sağlık sorunlarının artacağını;

 ▶ Sinir sistemi rahatsızlıklarını ve kanser riskini artıran hava kirliliğinin önlenmesi hususunda geliştiri-
len projelerin desteklenmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini; 

 ▶ Bireysel ve politik çıkarlar için doğaya verilen zararın, sağlık üzerinde çok büyük olumsuz etkileri ol-
duğunu;

 ▶ Radyoaktif maddelerin insan vücudunda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ve nükleer enerjinin, 
atıkları nedeni ile doğada ve insan sağlığında ciddi hasarlara yol açabileceğini; (Grafik 4)

 ▶ Bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda adımlar atıldığını ve etkili projeler yürütüldüğünü ancak 
ulaşılan rakamlardaki yetersizliklerin ciddiye alınarak daha hızlı ve efektif çalışmaların yürütülmesi 
gerektiğini;

 ▶ Sigara ve alkol kullanımını azaltmak için yayımlanan reklamların etkisiz olduğunu, bu konuda ülke-
lerin daha nitelikli çalışmalar yapmaları gerektiğini; (Grafik 5)

 ▶ Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın, geçmişte doğaya ve insanlığa verdiğimiz zararları kapatma 
çabamızın bir örneği olduğunu;

 ▶ Dünyada üreme sağlığı ve aile planlaması konusunda yeterli bilinç seviyesine ulaşılamadığını, bu 
konudaki ulusal stratejilerin ve programların elle tutulur gelişmeler sağlayamadığını; 

 ▶ SKA’ların küresel sorunların çözümü için geliştirilmiş önemli bir plan olduğunu; 

“SKA’lar içinde bulunduğumuz küresel sorunların tümünün en aza indirilmesi 
için yapılmış sistematik bir plan. Yoksulluğun açlığı, açlığın sağlık sorunlarını 
beraberinde toplumsal eşitsizlikleri getirdiğini göz önünde bulundurursak her 
hedefin insanlık ve dünyamız açısından ne kadar önemli bir bütünün parçası 
olduğunu kavramalı ve bu amaçlar için kolektif bir değer yaratmalıyız diye 
düşünüyoruz.”

 ▶ Toplumun zenginlik ve refah düzeyinin sağlık hizmetlerine erişimle paralel olduğunu, dolayısıyla bu 
durumun anne ve çocuk sağlığını direkt olarak etkilediğini; 

 ▶ COVID-19’un etkisi ile gençlerin sosyal becerilerinin gerilediğini, depresyon ve anksiyete gibi sorun-



12

ların geri plana atılmaması gerektiğini, pandemi süresince ve sonrasında ruh sağlığının korunması 
için insanlara gerekli destek verilmesi gerektiğini; (Grafik 6)

 ▶ Sağlık hizmetlerine erişim konusunda toplumsal ve sınıfsal farklar gözetilmeksizin eşitlik sağlanma-
sı gerektiğini; mahkumlar, azınlıklar, göçmenler gibi dezavantajlı grupların da sağlık hizmetlerine 
erişim sağlamasının önemli olduğunu; 

 ▶ Pandeminin neden olduğu hareketsiz yaşamın pandemi sonrasında obezite, diyabet gibi sağlık 
problemlerini tetikleyeceğini;

 ▶ Özellikle küresel ısınmayla birlikte karşılaşılabilecek yeni olağanüstü durumlara hazırlanmak için 
pandemi sürecinin büyük bir önem taşıdığını ve bu pandemideki tüm olumsuz sonuçların devletle-
rin hazırlıksız olmasından ötürü gerçekleştiğini düşünmektedirler.

Hisler Perspektifi – Bugün
Komitemizin ajandasını oluşturan “SKA 3 – Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacı doğrultusunda “Bugün dünya-
da olanlar hakkında neler hissediyorsunuz?” sorusu gençlere soruldu. 

Buna göre gençler, beyan ettikleri hislere göre:

 ▶ COVID-19 salgını ile uzun zamandır salgın hastalıklardan muzdarip olan az gelişmiş bölgelerdeki 
insanlara karşı empati duygularının arttığını ve onların problemlerini daha çok “dert edinerek” proje 
üretmeleri gerektiğini; (Grafik 7)

 ▶ Suya erişim, temel bir insan hakkı olduğu için dezavantajlı bölgelerdeki çocukların ve gençlerin 
suya erişimi hususunda sorumlu olduklarını; 

 ▶ Çevre kirliliğinin sebep olduğu ölümlerden endişe duymakta ve tüm uyarılara rağmen sürdürüle-
mez enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar nedeniyle sağlıklı yaşamın önemsenmediğini;

 ▶ İnsan sağlığını olumsuz etkileyen kaynaklar yerine sürdürülebilir kaynaklara yönelmenin ve atık yö-
netimi yapılmasının bir aciliyet olduğunu;

“Çözüm odaklı bir nesil olarak çevre kirliliğinin azalması ve etkili atık yönetimi 
için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, inovatif fikirlerle sorunun 
giderilmesine özen göstermek arzusundayız. Bizim kuşağımızın bu konuda 
çaba sarf etmesi bizi umutlandırıyor.”

 ▶ Çevre kirliliği sebebiyle oluşan sağlık problemlerindeki artıştan ötürü gelecek nesillere ve doğaya 
karşı mahcubiyet;

 ▶ Olası bir savaşta devletlerin biyolojik silah kullanabileceği konusunda şüphe; 

 ▶ GDO’lu besinlerin yaygınlığından ötürü sağlıklı gıdaya ulaşmakta güçlük çekildiğini ve besin tüketi-
minde ciddi bir tereddüt;

 ▶ Gelecek kaygısı yüzünden stres yaşamakta ve çoğu zaman güvende olmadıklarını; (Grafik 8)

 ▶ Psikolojik rahatsızlıkların artış gösteren büyük bir sorun olduğunu, intiharın önlenebilir bir gerçek 
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olduğunu, yeterli bilinçlendirmenin yapılmadığını ve bundan ötürü umutsuzluğa sürükletildiklerini; 

 ▶ Evrensel bir sağlık güvencesi ile sağlık imkanlarına erişimin mümkün olacağına dair inanç; 

“Çünkü her insanın yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz ve sağlığın 
her insan için erişilebilir olmamasından endişe duyuyoruz.”

 ▶ Ülkeler arası gelişmişlik düzeyi farkından dolayı sağlık imkanlarına erişim konusunda yaşanan eşit-
sizliklerden dolayı kaygı; 

 ▶ Günümüzde doğum sırasında profesyonel sağlık çalışanına ulaşamayan anne adaylarının olmasın-
dan ötürü üzülmekte ve beş yaş altı ölümlerinde ciddi rakamların görülmesinin şaşırtıcı olduğunu; 
(Grafik 9)

 ▶ Madde bağımlıların tespit edilerek rehabilite edilmesi hususundaki eksikliklerden ötürü bağımlıların 
hayatı ve tedavisi konularında endişe;

 ▶ Zararının bilincinde olunmasına rağmen alkol ve uyuşturucu kullanım oranlarının yüksekliğinden 
ötürü insanlık adına üzüntü; 

“...insanların bu sorunun çözümüne yönelik çalışmalar yapmaması ve bilinçli 
olmalarına karşın bu kadar yüksek oranlarda kullanmaları insanlık adına çok 
üzücü.”

 ▶ Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürülmesi için gönüllülük faaliyetlerine katılma enerjisine sahip ol-
duklarını;

“Bugün için umutlu hissetmek istiyoruz fakat içinde bulunduğumuz bu salgın 
ve bu salgın öncesinde olan durumlara bakıldığında dünyanın ne kadar kötü 
bir yöne doğru yöneldiğini de görmekteyiz. Her ne kadar pozitif bir şekilde dü-
şünmek istesek de bazı şeyleri olduğu gibi söylemek gerekiyor; ama bu de-
mek değildir ki biz hiçbir şey yapmadan pes etmek niyetindeyiz.”

 ▶ Sağlık başta olmak üzere birçok alandaki teknolojik gelişmenin yaşam kalitesini artıracak olmasının 
umut verici olduğunu; 

 ▶ Küresel alanda olumlu sonuç alabilecekleri projelerde bulunmanın ve dünyaya görüşleriyle renk 
katabilmenin onları onurlandırdığını; 

 ▶ Trafik kazalarından oluşan ölümlerin önlenebilir olduğunu düşünmekle beraber, yaşıtlarının trafik 
kazalarında hayatını kaybediyor olmasından dolayı hayal kırıklığı;

“Önlenmesi kolay bir nedenden dolayı birçok genç bireyin hayatını kaybediyor 
olması bizi hayal kırıklığına uğratıyor.”
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 ▶ SKA’ların belirlenmesinin geleceğe dair umut verici bir çaba olduğunu, ancak buna rağmen bu 
amaçların uygulanması noktasında şüphe hissetmektedirler.

Beklentiler Perspektifi - Gelecek
Komitemizin ajandasını oluşturan “SKA 3 – Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacı doğrultusunda “Geleceğimiz 
hakkında hangi beklentilere sahipsiniz?” sorusu gençlere soruldu. 

Buna göre gençler, beyan ettikleri beklentilere göre:

 ▶ DSÖ’nün “sağlıklı birey” tanımına dikkat çekmekte, ruhsal sağlığın yalnızca intihar ölüm oranı başlı-
ğında ele alınmasını yetersiz bulmakta ve çok daha geniş perspektiften desteklenmesi gerektiğini 
düşünmekte, bundan ötürü ileriye dönük yapılan çalışmaların “insanı hayatta tutmaya yönelik” ol-
masının ötesinde insanlara kaliteli bir yaşamın da sunulmasını;(Grafik 10)

“Gelecekte yapılan çalışmalarda amaç sadece insanı hayatta tutmaya yöne-
lik olmamalıdır, bizler insanlara sağlıklı bir yaşamın yanında kaliteli bir yaşam 
da sunmalıyız.”

 ▶ HIV, AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların azaltılmasına yönelik bilinçlendirmenin ergenlik ça-
ğından itibaren bireylere verilmesini; 

 ▶ COVID-19’a işaret edilerek, ileride oluşabilecek küresel krizlere yönelik daha kontrollü adımlar atıl-
masını ve olabildiğince az hasar alınması için hazır olunmasını; 

 ▶ Büyük sağlık krizlerinin yaşanmaması için ülkelerin bu yönde yatırımlar gerçekleştirmesini;

 ▶ Her bireyin sağlıklı olduğu ve bunun için gereken temel sağlık hizmetlerine erişebildiği bir dünya 
için çabalanmasını; 

 ▶ Artan cerrahi işlemlerin dünyanın her yerinde aynı imkanlarla gerçekleştirilemediği ve bundan 
dolayı hastaların birçok sorun yaşadığı bilinmekte iken bu sorunlarla mücadele etmek için cerrahi 
işlemlerde uluslararası standartların yaygınlaştırılmasına yönelik devletlerin ve uluslararası kurumla-
rın çabalamasını;

 ▶ Sosyal medya kullanımının çocuk psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele etmek için 
uzmanlar tarafından hazırlanan ya da pedagog onayından geçen içeriklerin yaygınlaştırılmasını ve 
ebeveynlerin bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasını;

“...herhangi bir çocuk tek bir tuşa basarak ruhsal sağlığı açısından uygun ol-
mayan bir içerikle karşılaşmamalı.”

 ▶ Ölüm oranını doğrudan etkileyen legal maddelerin şirket gelirlerinden bağımsız olarak insan sağlığı 
önceliklendirilerek denetime tabi olmalarını;

 ▶ Anne ölümlerini azaltmaya yönelik olarak sağlık sisteminin güçlendirilmesini, eğitimlerle kadın ve 
çocuklar için tehlikeli olabilecek geleneksel uygulamalara karşı bilinçlendirme  çalışmalarının yapıl-
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masını;

 ▶ Sağlık alanında yapılan bilgilendirmelerin daha sık, anlaşılır ve toplum genelinin ulaşabildiği bir hale 
getirilmesini ve bilinçli bir toplumun oluşmasını; 

 ▶ Ülkelerindeki hatta dünyadaki değişimlere kayda değer katkılar sunabilecek gençlerin sesine kulak 
verilmesini ve fikirlerinin desteklenmesini;

“Eğer ülkeler, kendi içlerinde bulunan bu gençlere tam anlamıyla yardım ede-
cek olursa ortaya çıkacak olan çözümler sadece o ülkeyi değil, dünyayı değiş-
tirebilir.”

 ▶ Mobil sağlık uygulamalarındaki güvenlik sorunlarının giderilmesini, insanların bu tür sağlık takip 
uygulamalarına teşvik edilmesini, sağlık üzerine okumaların arttırılmasını ve küresel anlamda bazı 
sağlık masraflarının azaltılarak diğer yeni başlıklara kaynakların aktarılmasını; (Grafik 11)

 ▶ Çevre kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunlarında bireylerin tek başına etkisinin yeterli olamayacağını, 
devletlerin çevre kaynaklı problemlerle mücadelede daha çok rol almasını ve çevreyi koruma regü-
lasyonlarının güçlendirilmesini;

 ▶ Su kıtlığının ileride yol açabileceği diplomatik problemlerin ve çatışmaların önüne geçilebilmesi için 
uluslararası ve etkin bir komite kurulmasını;

 ▶ Devletlerin sağlık sektörüne düzenli AR-GE yatırımı yapmasını ve gençlerin bu alandaki projelerini 
desteklemesini;

 ▶ Ülkelerin, gelecek kuşakların temel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak sağlık sistemlerini ve 
stratejilerini geliştirmesini;

 ▶ Hava kirliliğinin hem ruhsal hem de fiziksel sağlığı olumsuz etkilediğini, bu problemin yeterince 
üzerinde durulmadığını düşünmekte ve bu konuya yönelik çalışmaların artırılarak halkın bilinçlendi-
rilmesini;

 ▶ Teknoloji, internet ve sosyal medya bağımlılığının alkol ve uyuşturucu bağımlılığı kadar zararlı olabi-
leceğini belirtmekte ve bu konuya gerekli önemin verilerek SKA’larının alt hedeflerinde daha detaylı 
bir şekilde işlenmesini beklemektedirler.

Eleştiriler Perspektifi
Komitemizin ajandasını oluşturan “SKA 3 – Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacı doğrultusunda yapmak istedik-
leri eleştiriler gençlere soruldu. 

Buna göre gençler, beyan ettikleri eleştirilere göre:

 ▶ Çoğu hükümetin ve şirketin SKA’lara veya küresel sorunlara gerekli önemi vermemesini, aksiyon 
almamasını ve samimi olmamasını; bunların yanı sıra Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen amaç-
ların gerçek dışı olmasını;

 ▶ Temel sağlık hizmetine erişimin gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki farkının bu denli fazla ol-
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masını;

 ▶ Sadece ticari kâr amacı güden ilaç politikalarını; 

 ▶ “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacında daha fazla ruhsal sağlığa yönelik alt hedef belirlenmesi gerekti-
ğini belirtmekte ve bu konunun yeterince ön plana çıkarılmamasını; 

 ▶ Devletlerin kendi çıkarlarını düşünmesinden ötürü COVID-19’un büyük hasarlara yol açmasına izin 
vermesini ve böylesi bir krize hazırlıklı olunamamasını; 

 ▶ Doğal afetlerden etkilenen bitki ve hayvan türlerinin kaybedilmesinin biyolojik çeşitliliğin azalması-
na yol açacak olmasını, azalan biyolojik çeşitliliğin ise modern tıbbi araştırmaları ve eczacılık sektö-
rünü sekteye uğratması durumunu ve 3. SKA özelinde gerekli alt hedeflerin bulunmamasını;

 ▶ “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacında obezite ve yeme bozuklukları ile mücadele etmek için dengeli 
beslenmeyle ilgili bir alt hedefin yer almamasını; 

 ▶ Sağlıklı beslenmenin “fast-food” odaklı beslenmeye göre daha pahalı olmasını ve bundan ötürü 
ekonomik imkanların obeziteye yönlendirmesini; 

 ▶ Şekerin yasal uyuşturucu niteliğinde olduğunu düşünmekte ve şeker kullanımı konusunda ülkele-
rin vatandaşlarını yeterli düzeyde bilinçlendirilmemesini; 

 ▶ Endüstriyel hayvancılık sektörünün direkt ve dolaylı olarak çevre ile beraber insan sağlığına büyük 
zarar verdiğini düşünmekte ve bu durumun göz ardı edilmesini;

 ▶ İnsan sağlığını korumak için endüstriyel tesislerden alınan karbon vergisinin ve çevre kirliliğine yö-
nelik yaptırımların yeterli olmamasını; 

“Biz sınırlı kaynakları olan bir evrende sınırsız tüketim yaparak gelecek nesille-
rin haklarından çalmamalıyız.”

 ▶ İnsanların ilk yardım gibi temel sağlık konularında bilgilerinin az olmasını ve okullarda bu konuda 
nitelikli eğitim yapılmamasını; (Grafik 12)

 ▶ Engelli bireylerin sağlığı ve yaşam kalitelerine yönelik olarak 3. SKA özelinde alt hedeflerin yetersiz 
olmasını; 

 ▶ Cinsiyet eşitsizliğinin olduğu bölgelerde kadınların bütüncül olarak değil, üreme ve doğurganlık 
odaklı olarak ele alınmasından ötürü sağlık imkanlarından düzgün bir şekilde yararlanılamamasını 
ve bu konudaki mücadelenin yeterince ilerlememiş olmasını eleştirmektedirler. (Grafik 13)

Amaç Hususunda 10 Soru
Gençlerin “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacı doğrultusunda Birleşmiş Milletler ve diğer tüm uluslararası ku-
ruluşlara sormak istedikleri arasından vurgulamak istediğimiz 10 soru:

1. Dünya çapında insanların sağlığa erişimindeki eşitsizlikleri giderebilmek için somut bir plan üze-
rinde çalışıyor musunuz yoksa “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacının bir sonucu olarak eşitsizliklerle 
mücadelenin başarılı olabileceğini mi düşünüyorsunuz?
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2. COVID-19 sürecinin alt hedefler dahilinde kaydedilen ilerlemeye etkisini azaltmak için neler yap-
mayı planlıyorsunuz?

3. Obezite ve sosyal medya bağımlılığı gibi son zamanlarda hızla yükselişe geçen ve önemli psiko-
lojik/fiziksel etkiler bırakan sorunlar neden alt hedefler arasında değil?

4. 2030 hedeflerine ulaşılmaması durumunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?

5. Halihazırda var olan sorunları kaldırmaya çalışırken aynı zamanda ileride oluşabilecek sorunlar 
için neden önlem almıyoruz?

6. Gençler 2030’a kadar olan amaçları gerçekleştirmek için nasıl bir yol izleyebilir ve 2030’dan sonra 
yeni amaçların belirlenmesinde nasıl bir rol alabilirler?

7. Aşıların dağılımındaki adaletsizlik, bazı ilaç ve tedavilerin saklanması gibi sağlık sektöründeki 
adalet problemlerine şimdiye kadar hedeflerde yer verilmemiş, bundan sonra yer verilecek mi?

8. Sizce Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşıldığı takdirde hangi amacın başarısını sürdürmek 
daha zor olacak?

9. Gelecekte olası salgın hastalıklar veya daha önce karşılaşmadığımız hastalıkların ortaya çıkması 
durumunda ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?

10. İnsanların fiziki sağlığının yanı sıra ruh sağlığı da çok önemlidir, fakat günümüzde ruh sağlığıyla 
ilgili çok fazla çalışma yürütülmüyor. Bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Anket Verileri
2C1N projesinin ilk yılı olması sebebi ile anket kurgusu daha çok konulara hakimiyetin ölçülmesi ve çeşitli 
hislerin sorgulanması üzerine hazırlanmıştır. İlerleyen yıllarda SKA alt hedeflerine ve göstergelerine daha 
direkt teması olan bir kurgu hazırlanacaktır. Bu sene özelinde “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacının tüm 
anket verilerine 2c1night.org/ska3 adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Aşağıda “Perspektiflerde Değinilenler” 
başlığı altında çeşitli maddeleri desteklemek amacıyla iliştirilmiş olan grafikleri ve “Perspektifte Değinil-
memişler” başlığı altında bazı ek detayları inceleyebilirsiniz.

http://2c1night.org/ska3
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Perspektiflerde Belirtilenler

Grafik 1: 2K kodlu ankete göre gençlerin büyük bir oranı 
dünyadaki sağlık altyapısının yetersiz olduğunu düşünmekte 

ve beyanda belirtildiği üzere ilaç-aşı temini gibi sağlık 
altyapısının önemli bir parçasını oluşturan konulara dair bir 

aksiyon beklemektedir.

Grafik 2: 10F kodlu ankete göre yaklaşık %57 oranında 
uluslararası kurumların etkileri hususunda endişelenen genç 
bir kitle görülmektedir. Devletlerin ve uluslararası kurumların 

politik çıkarlar gütmesini bu endişelerinin kaynağı olarak 
nitelendirebiliriz.

Grafik 3: 5 kodlu ankete göre gençler, dünya çapında birçok 
gencin ruhsal sağlığının olumsuz olduğunu nitelendirmekte-
dir. Dolayısıyla bu konunun daha fazla gündeme gelmesini ve 

mücadele verilmesi gerektiğini düşünmektedirler.

Grafik 4: 9 kodlu ankete göre gençlerin yaklaşık %92’si 
dünyanın geleceği hakkında endişelendiklerini belirtmektedir. 

Bu endişelerini, beyanda değindikleri çevresel atık ve 
gelecekte yol açabileceği sağlık sorunlarının tetiklediği 

yorumu çıkarılabilir.

Grafik 5: 6 kodlu ankete göre gençlerin büyük çoğunluğu siga-
ra, uyuşturucu ve alkol gibi bağımlılıklar hakkında yeterli bilgi-
lendirme yapılmadığını belirtmektedir. Beyana göre ise eksik 
bilgilendirmenin önemli bir bölümünü oluşturan reklamların 

daha nitelikli olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Grafik 6: 8 kodlu ankete göre COVID-19’un sağlık ve kaliteli ya-
şamı oldukça kötü etkilediği görüşü ağırlıktadır. Gençler, özel-
likle ruhsal sağlık konusunda COVID-19’un yarattığı olumsuz 

etkilerin farkında olunması gerektiğini ve bu olumsuz etkilerin 
giderilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
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Grafik 7: 10E kodlu ankete göre; gençlerin, tanımadıkları top-
lum ve insanların sağlık durumu hakkında endişelendikleri 

görülmektedir. Bu endişelerinin, onlarda empati duygusunu 
açığa çıkardığı beyanlarında görülmektedir.

Grafik 8: 10D kodlu ankete göre bireysel sağlık durumu 
hakkında endişeli olan gençlerin azımsanmayacak derecede 

yüksek olduğu görülmektedir. Gençler bu endişelerini 
tetikleyen önemli iki unsur olarak stres ve güvensizlik 

duygusunu belirtmektedirler.

Grafik 9: 2M kodlu ankete göre anne ve çocuk sağlığı hizmet-
lerinde erişim zorluğu olduğu ve bunun sonucunda yaşanan 
trajik olayların gençleri etkilediğini gözlemlemekteyiz. Bu gö-
rüşe paralel olarak yapılan ankette ulaştırılan sağlık imkanları-

nın yetersiz olduğu sonucu çıkmaktadır.

Grafik 10: 1K kodlu ankete göre gençlerin büyük bir çoğunluğu 
sağlıklı birey özelliklerine hakimler. Sağlıklı birey özellikleri için 
DSÖ’nün bütüncül sağlık tanımını referans alarak ruhsal sağlık 

alanındaki uygulama eksikliğini vurgulamaktalar.

Grafik 11: 4 kodlu ankete göre gençlerin büyük çoğunluğu, 
sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin gelişen bir seviyede 

olduğunu belirtmektedir. Geliştirilmekte olan bu teknolojilerin 
daha fazla kullanılması için teşvikler yapılması gerektiğini vur-

gulamaktadırlar.

Grafik 12: 2O kodlu ankete göre okullarında “sağlıklı birey olma” 
hususunda eğitim aldığını belirten gençlerin %50 dolaylarında 
olduğu görülmektedir. Bu durum yeterli eğitime ulaşamayan 
%50’lik büyük bir kitlenin varlığını gözler önüne sermektedir. 

Gençler de beyanlarında bu oranın yetersizliğine dair eleştirile-
rini dile getirmektedirler.

Grafik 13: 10G kodlu ankete göre gençler, cinsiyet eşitliğinin 
geleceği hakkında ciddi bir endişe duymaktadır. Toplumun 

kadınlara bakış açısı ve bu durumun yol açtığı kısıtlamaları, bu 
endişelerinin temel sebebi olarak belirtmektedirler.
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Perspektiflerde Değinilmemişler
İncelenmek istenmesi durumunda yapılan anket çalışması hakkında ek olarak şu notları düşebiliriz:

Gençlere, Sağlık ve Kaliteli Yaşam deyince akıllarına gelen 3 kelime sorulmuştur. Buna göre:

 ▶ %36’sından (188 kişi) “Spor” yanıtı alındı. Sporun hayatlarındaki önemi ve yeri konusunda bilinçli olan 
gençlerin, pandemi koşulları sebebiyle spor aktivitelerini rahat bir şekilde gerçekleştiremedikleri 
gözlemlenmektedir.

 ▶ %27’sinden (152 kişi) “Beslenme” yanıtı alındı. Gençler beslenmenin, sağlıklı bir yaşam sürmenin 
önemli bir parçası olduğunun farkındadırlar. Fakat günümüz şartlarında sağlıklı beslenmenin 
“fast-food” odaklı beslenmeye göre daha pahalı olmasını ve bundan ötürü ekonomik imkanların 
insanları obeziteye yönlendirmesini eleştirmektedirler.

 ▶ %18’inden (104 kişi) “Mutluluk” yanıtı alındı. Duygular ve bedensel sağlık arasında organik bir bağ 
bulunmaktadır. Gençlerde de bu durumun yansımalarını görmekteyiz.
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SONUÇ & ÖNERİLER
Bulgular doğrultusunda gençler ile ulaştığımız sonuç ve öneriler.

Sonuç
Gençler, sağlıklı birey kavramının kişiyi hayatta tutmanın ötesinde ruhsal durumları da ele alarak daha 
geniş kapsamda kaliteli yaşamı ifade etmesini bekliyorlar. Pandemi ile bazı eşitsizliklerin daha da belir-
ginleştiğini ve ülkelerin gelişmişlik farklarından ötürü birçok insanın sağlık imkanlarına erişemediğini 
düşünüyorlar. Aynı zamanda pandemiden ötürü gençler başta olmak üzere birçok insanın ruhsal so-
runlar edindiğini, hareketsizlikten ötürü çeşitli sağlık problemlerinin arttığını, tedavi ve aşıya erişimde 
eksiklikler oluştuğunu belirtiyorlar.

Sağlıklı beslenmenin lüks bir seçim olmasının doğru olmadığına inanıyorlar. Endüstriyel hayvancılığın 
tüketim ve üretim tarafında insan sağlığını direkt veya dolaylı olmak üzere birçok açıdan olumsuz etkile-
diğini, bu konuda bilgilendirme çalışmalarının artması gerektiğini söylüyorlar. Aynı zamanda endüstriyel 
hayvancılığın getirdiği aşırı kaynak tüketimi, potansiyel hava ve su kirliliği gibi negatif çevresel etkilerine 
de vurgu yapıyorlar. İnsanlığın şimdiye kadar doğaya verdiği zararların yine insan sağlığı üzerinde olum-
suz etkileri olduğunu ve bu etkilerden kaçınmak için ciddi bir çevre mücadelesinin de gerekliliğinin 
altını çiziyorlar. Sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin de olası sorunlarını ele alarak bu çevreci 
yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Gençler, küresel anlamda herkesin temel sağlık imkanlarına erişebildiği, evrensel sağlık güvencesinin 
olduğu ve çeşitli sağlık uygulamaları ile alakalı olarak uluslararası standartların olduğu bir dünya ha-
yal ediyorlar. Ancak bu süreçte tüm elementlerin ticarileşerek kazanç odaklı araçlara dönüşmelerinden 
endişeleniyorlar. İnsan sağlığının kişisel çıkarlardan daha fazla önemsenmesinin şart olduğunu ve bu 
konuda küresel olarak ortak bir mücadele verilmesi gerektiğini düşünüyorlar.

Anne ve çocuk sağlığında kat edilen yolun sevindirici olmasının yanı sıra henüz bu sorunun tamamen 
çözülememiş olmasını büyük bir eksiklik olarak görüyorlar. Bu noktada gençler, dünyanın birçok yerin-
de anne adaylarının profesyonel doğum uzmanlarına ulaşamamasından ötürü çocuk ölümlerinin yük-
sek olması konusunda da ciddi hayal kırıklığı yaşadıklarını söylüyorlar. Cinsiyet eşitsizliğinin güçlü oldu-
ğu yerlerde kadınların sadece doğurganlıkları ile değerlendirilmesini yanlış buluyorlar. Üreme sağlığı, 
aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik ergenlik çağından itibaren eğitim verilmesi 
ve kadın-çocuk sağlığı üzerine zararlı geleneksel uygulamalarla mücadele etmek adına bilinçlendirme 
çalışmaları yapılması gerektiğini vurguluyorlar.

Gençler, bugünkü durumdan ötürü sadece kendi geleceklerini değil aynı zamanda kendilerinden sonra 
gelecek nesilleri de düşünüyorlar ve onlara karşı mahcubiyet hissediyorlar. Aslında yaşamaları gereken 
hayatlardan ziyade başkalarının sorumluluklarını üstlendiklerini görebiliyoruz. Bu sorumluluk ve gidişatı 
gördüklerinde ise gelecek için kaygılandıklarını, bundan ötürü yoğun bir stres hissi yaşadıklarını ve her 
şeye rağmen mücadele etmek adına enerjik hissettiklerini söylüyorlar. Teknolojinin gelişiyor olmasının, 
küresel projelerde olabilme fırsatının ve gençler olarak dikkate alınmanın umutlarını arttıran etkenler ol-
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duğunu paylaşıyorlar. Kendilerine değişim için kulak verilmesini, sağlık konusundaki projeler için yatırım 
ve AR-GE imkanının oluşturulması gerektiğini belirtiyorlar.

Öneriler
Rapor süreci boyunca beyanlar ve anketler aracılığıyla yapmış olduğumuz gözlemler sonucunda gençler 
tarafından öne sürülen konular hususunda yapılabilecek önerileri:

1. Ulusal ve uluslararası konularda yetkili makamların gençleri ve fikirlerini dikkate alması,

2. Devletlerin çözüm geliştirme konusunda potansiyeli yüksek gençleri desteklemek için imkanları ve 
fırsatları arttırması,

3. Tüm insanlara temel sağlık hizmetlerine erişimin ve sağlık güvencesinin sağlanması,

4. Devlet, kurum ve kuruluşların ticari çıkar gözetmeksizin evrensel sağlık sistemini kurgulaması,

5. Endüstriyel hayvancılığın getirdiği potansiyel zararların farkında olunması ve bitkisel beslenmenin 
desteklenmesi,

6. Üreme sağlığı ve aile planlaması konusunda cinsiyet eşitliğini de göz önünde bulundurarak bilinç-
lendirme çalışmalarının arttırılması,

7. Teknoloji, internet ve sosyal medya bağımlılıklarının madde bağımlılığı kadar önemsenmesi,

8. Sağlığın bütüncül bir yaklaşımla ele alınması hususunda ruhsal sağlığa gereken önemin verilmesi 
ve “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacına ruhsal sağlığa yönelik bir hedefin eklenmesi,

şeklinde sıralayabiliriz.
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