
İnsanlığın medeniyete kavuştuğu ve bilimle 
uğraşmaya başladığı tarihlerden bu yana devam eden 
bir meraktır acaba evrende başkaları var mı sorusu.

Bu sorunun oldukça ürkütücü bir de tersi var.. “Ya 
Evrende Yalnızsak”

Mikro Organizmaları vesaire geçelim, bizim gibi 
düşünebilen, karar alabilen, seçim yapabilen, iletişim 
kuran ve en önemlisi yaratıcılığı olan varlıklar 
olarak boyutlarını hayal bile edemediğimiz evrende 
yalnızsak. Bu uçsuz bucaksız boşlukta manasız 
boyutumuzun yanında aslında bir o kadar da özgün 
ve değerli olurduk değil mi? 

Evrende yalnızız veya değiliz asıl konu kendi 
gerçekliğimizde hayatlarımızı sürdürmeye çalışırken 
dünyada bıraktığımız izlerin sadece bizden sonra gelecek 
iki jenerasyon ile sınırlı olduğudur. Tabii ardımızda 
nesiller boyu anılacak, konuşulacak, öğretilecek kayda 
değer birşeyler bırakmadığımız taktirde.

İşte gerçek problemimiz bu. Evren ile 
karşılaştırıldığında süresi son derece kısa ve 
önemsiz olan hayatlarımızın değerini bilmemek, 
bu kısıtlı zamanla tüm insanlığa faydalı birşeyler 
yapabilme kapasitesinin hepimizin içinde olduğunu 
bilmemek, farkında olmamak.

Yaşadığımız coğrafyanın bize sunduğu olumlu ya da 
olumsuz şartlar sebebi ile önceliklerimiz hep günü 
kurtarmaya ve hayatta kalmaya yönelik oluyor veya 
olmak durumunda kalıyor maalesef. Hal böyle iken 
bırakın koskoca evrende bu kadar narin olan insanın 
değerini düşünmeyi, onunla birşeyler yaratmayı, 
kendi canımız dahil diğerlerininkini de hiçe sayacak 
aksiyonlar/kararlar alabiliyoruz.

Şimdi fokusumuzu biraz daraltıp kendi coğrafyamıza 
ve kendi sektörümüze kadar inelim. Hepimiz 
daha gelişmiş daha medeni, yaşam kalitesi daha 
yüksek bir ülke hayal ediyoruz değil mi? Durup bir 
düşünelim.. Bu hayalin gerçekleşmesi için üzerimize 
düşenleri yerine getiriyor muyuz peki? Bence hayır..

Geniş bir perspektiften bakalım, konuyu sadece 
sağlık olarak algılamayalım. Yaşama hakkı, 
özgürlükler ve emeğin karşılığını almak da insan 
hayatının bütününü oluşturan parçalar. 

Paranın ilk icadından bu yana insan hayatı paranın hep 
arkasında kalmış ve kalmaya da devam edecek gibi 
görünüyor. Farkındalıkların olmadığı toplumlarda bu 
durum o kadar almış başını gitmiş ki insanın varlığı ya 
da yokluğu hiç önem arz etmemekte.

Konuyu genelden özele, kendi sektörümüze 
indirgeyerek insan hayatına bakış açımızı irdelemek 
istiyorum. Çünkü şu veya bu sebeple insan hayatına 
verdiğimiz değer malesef yerlerde sürünüyor. 

Peki biz ne yapıyoruz bu konuda ? iş yaptığımız büyük 
firmaların yıllık bütçe toplantılarında verilen kararlar 
doğrultusunda gittikçe küçülen bütçelere sığmaya 
çalışarak elimizden gelenin en iyisini çıkartmaya 
çalışıyoruz da nereye kadar veya neleri feda ederek? 
İlk bakışta en zarasız gibi görünen kalemlerden 
kısma yolunu seçiyoruz. En belirgin örnek iş 
güvenliği konusu. Bazılarımız hala direnerek iş 
güvenliği, insan hayatı konusunda taviz vermemeye 
çalışıyor ancak  bu konuya yeterince önem vermeyip 
bir kalemle üstünü çizebilenler tüm riskleri ile 
işleri yapma şuursuzluğunu pardon cesarteini 
gösterebiliyorlar. Ne zamanki birileri ölüyor 
yada yaralanıyor, herkes ayağa kalkıyor, ortalık 
çalkalanıyor ama maalesef bir hafta sora herşey 
unutuluyor ve yine eski tas eski hamam.

Sektör olarak bu gidişe artık bir dur deme zamanının 
geldiğine inanıyorsanız gelin şahıs, şirket ne 
olursanız olun bir manifestoya imza atalım. 

İnsan hayatına, insan yaşam haklarına saygı 
duymayan işler yapmayalım, yapanlara dur diyelim 
ve onların da bize katılmalarını sağlayalım. 

2015 Şubat ayında gerçekleşecek Ace Of Mice 
Exhibition sırasında bizler ilk adımı atıyoruz, 
yürümeye devam etmemizi sağlamak ise sizlere bağlı.
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TESDER ( Etkinlik ve Eğlence Sektörü Derneği)  
ve ESA ( Event Safety Alliance) sektörümüzde ilk 
defa International Live Event Safety Symposium 
( ILESS- Uluslararası Canlı Etkinlik Güvenliği 
Sempozyumu)`nu gerçekleştiriyoruz. 

Bu sempozyuma dünyanın çeşitli ülkelerinden 
fikir önderleri, sektör liderleri katılacak ve her 
coğrafyada, her lokasyonda geçerli olabilecek temel 
güvenlik önlemleri belirlenecek.

Sempozyumun son günü, uluslararası ekiplerimiz 
tarafından  “Etklinlikte Güvenlik” konulu bir eğitim 
verilecektir. Sınırlı sayıda katılımın alınacağı bu 
eğitim ile ilgili bilgileri zaman yaklaştıkça Turizm 
Medya Grurubu`ndan takip edebilirsiniz. 

2015 Şubat ayında İstanbul Kongre Merkezin’de 
gerçekleştirilecek “Ace Of Mice Exhibition”’daki 
TESDER standımıza, hazırlayacağımız bu 
manifestoyu imzalamak için duyarlı, vicdanlı, daha iyi 
iş koşulları ve daha iyi bir gelecek isteyen tüm sektör 
çalışanlarına buradan açık davetiye gönderiyorum.
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