Yeni%Nesil%Liderlik:!
Türkiye’nin%Milenyum%Liderleri%Bir%Araya%Geliyor!
Cuma%31%Mart%2017!
Saat:%18:30%–%21:30!
Mekan:%Impact%Hub%Istanbul!
Yeşilce!Mah.!Emirşah!Sok.!No.!21!4.!Levent!Sanayi,!34418!Kağıthane/İstanbul,!Türkiye!
LCV:%e
%%vents@impacthubist.net%

!
PROGRAM%(18:30%–%21:30)%!
Milenyum%Konuşmaları%1.%Bölüm:%(18:30%–%19:25)%!
•! Kayıt!&!Networking!–!Canlı!müzik!eşliğinde,!Yarkın!Duo!
•! Moderatör:!S!!emih!BoyacıS!Impact!Hub!Istanbul!Kurucu!Ortağı!
•! Dünyada!Genç!Liderlik:!S!eren!DalkıranS!Millenial!Motion!Kurucusu!ve!Synergized!Earth!Network!Kurucu!
Ortağı!

•! Türkiye'de!Genç!Liderlik:!S!alih!Zeki!ÇimenS!Turkcell!İş!Geliştirme!Proje!Müdürü,!Eski!Young!Guru!Academy!
(YGA)!Başkanı!
!
!

Milenyum%Konuşmaları%2.%Bölüm:%(19:25%–%20:10)!
•! Sivil!Toplum!Milenyum!Lider!Konuşmacısı:!A
!!yşe!Damla!İşeriS!Dem!Derneği!ve!Demgoodcoffee!Kurucusu!!
o! Sivil!Toplum!Üst!Nesil!Lideri!–!!
•! Girişim!Milenyum!Lideri!Konuşmacısı:!B
!!erkay!AkçoraS!Evreka!Kurucu!Ortağı!
o! Girişim!Üst!Nesil!Lideri:!Mehru%Aygül,!Girişimcilik!Vakfı!Direktörü!
•! Sürdürülebilir!Kalkınma!ve! Çevre! Milenyum!Lideri! Konuşmacısı:!K
! enan! KahyaS! Yırca! Hanımeli! İktisadi!
İşletmesi!(Yırca!Köyü!Derneği)!!
o! Sürdürülebilir!Kalkınma!ve!Çevre!Üst!Nesil!Lideri:!Uygar%Özesmi,!Good4Trust!Kurucusu!

!
Milenyum%Konuşmaları%3.%Bölüm:%(20:20%–%21:05)%!
•! Eğitim!Milenyum!Lideri!Konuşmacısı:!M
!!ine!EkinciS!KODA!(Köy!Okulları!Değişim!Ağı)!Kurucusu!
o! Eğitim!Üst!Nesil!Lideri:!Hamdi%Özgan,!İEDS!İstasyon360!Eğitim!Danışmanlık!
•! Teknoloji!Milenyum!Lideri!Konuşmacısı:!E
! nes!ÇakırS!Leyla’dan!Sonra!CTO!
o! Teknoloji!Üst!Nesil!Lideri:!Murat%Erdör,!Dijital!Dönüşüm!Danışmanı!!
•! Sağlık!Milenyum!Lideri!Konuşmacısı:!F
! atih!Mustafa!ÇelebiS!Longi!Kurucu!Ortağı!
o! Sağlık!Üst!Nesil!Lideri:!İrem%Ergün,!Anadolu!Medical!Center,!COO!
!

•% Kuşaklar!Arası!Diyalog!ve!İş!Birliği!(21:05!–!21:30)!
Sonuç:!Peki!Şimdi!Sırada!Ne!Var!&!Birlikte!Ne!Yapabiliriz?!(21:05!–!21:30)!!

!
!

!
!
!

!
!
Günümüzün!toplumsal!sorunlarını!aşmak!için!yeni!nesil!liderliğe!nasıl!şekil!verilmeli?!
2025’e! ! gelindiğinde! ! Milenyum! kuşağı! nüfusu,! tüm! küresel! iş! gücünün! %75’ini! oluşturacak.! Aynı!
zamanda! dünya! nüfusumuzun!yarısı! bu! kuşaktan! oluşuyor.! Durum! buyken! Milenyum! kuşağının! artan!önemi!
şüphe! götürmez.! Bu! Milenyum! kuşağının! kendilerine! özgü! liderlik! öyküleriyle! liderlik! kavramını! yeniden!
tanımlayıp!dönüştürüyor!olmaları!da!şüphe!götürmez!bir!başka!gerçek.!
Peki!biz!Avrupa’nın!en!genç!nüfusuna!sahip!ülkesi!olan!Türkiye’de!Milenyum!kuşağını!ne!kadar!tanıyoruz?!
Yeni! nesil! liderlik! ne! demek?! Yeni! nesil!liderlerin!ortak! sorunları,!hedefleri,!hayalleri!neler?!Sizi! bu! soruların!
cevabını! yeni! nesil! liderlerin!öykülerini!kendilerinden!dinleyerek!beraberce!aramaya!davet!ediyoruz.!
“Yeni% Nesil% Liderlik:% Türkiye’nin% Milenyum% Liderleri% Bir% Araya% Geliyor”! başlığı! altında!
gerçekleştireceğimiz! ilk! etkinlik,! Milenyum! Konuşmaları,! 31! Mart! Cuma! günü,! 18.00S21.30!saatleri!arasında,!!
İstanbul,! Impact! Hub! İstanbul'da! bir! araya! gelecek! Milenyum! liderleri,! sektör! liderleri! ve! diğer! katılımcılar,!
çağımızın! küresel! ve! yerel! sorunlarıyla! mücadele! edebilmek! için! gelecek! nesillerde! liderliğin! nasıl! ! olması!
gerektiği! konusu! üzerine! tartışacaklar.! Bu! etkinliği,! Türkiye’nin! farklı! bölgelerinde! çeşitli!girişimlere!liderlik!
eden! 20! Milenyum! liderinin! mevcut! durumlarını,! potansiyellerini,! ortak! noktalarını! beraberce! keşfetmeleri!
amacıyla!tasarlanmış!bir!buçuk!günlük!bir!başka!kapalı!etkinlik!takip!edecek.!
“Yeni% Nesil% Liderlik:% Türkiye’nin% Milenyum% Liderleri% Bir% Araya% Geliyor”,! Millennial! Motion:! The! Next!
Generation!of!Leadership,!Synergized!Earth!Network!(SEN),!Impact!Hub!İstanbul,!KODA!(Köy!Okulları!Değişim!
Ağı)!ve!Biryudumkitap,!her!biri!milenyum!liderleri!tarafından!kurulmuş!ve!yönetilen!beş!genç!sosyal!girişimin!iş!
birliğiyle! düzenleniyor.! Bu! alanda! Avustralya! Notre! Dame! Üniversitesi,!Utrecht!Üniversitesi! ve! Varna! İşletme!
Üniversitesi! gibi! dünya! çapında! üniversitelerde! araştırmalar! yapmış! Synergized! Earth! Network! (SEN)! ve!
Millennial!Motion:!The!Next!Generation!of!Leadership’in!de!kurucusu!proje!lideri!Seren!Dalkıran’ın,!aynı!zamanda!!
Milenyum! Kuşağında! Liderlik! üzerine! alanında! öncü! bir!doktora! çalışması! bulunuyor.! Proje! kapsamındaki!iki!
etkinlik!de!Ashoka!Türkiye!ve!Robert!Bosch!Stiftung’un!katkılarıyla!gerçekleştirilecek.!
Milenyum%Konuşmaları!
Bu! etkinlik,! Türkiye'de! yaşayan,! gençlik! liderleri,! girişimciler,!karar! vericiler,!yenilikçiler,!bilim! insanları!gibi!
farklı! paydaşları! kuşaklar! arası! bir! topluluk! olarak! yeni! nesil! liderlik! konusunda! tartışmak! üzere! bir! araya!
getirmeyi! hedefliyor.! Impact! Hub! Istanbul’da! gerçekleşecek! Milenyum!Konuşmaları!(#MillennialTalks),!Lahey,!
Bombay! ve! Sidney’den! sonra! dünyada! düzenlenen! dördüncü! Millennial! Motion! (Istanbul)! etkinliği! olacak.!
Milenyum! Konuşmaları,! bir! taraftan! dünya! genelinde!sürdürülebilir!toplumsal!değişim! için! Milenyum!liderlerin!
rolünü!ön!plana!çıkarırken,!aynı!zamanda!Milenyum!liderlerinin!üzerinde!çalıştığı!farklı!etki!alanlarında!çözümler!
de!üreten!bir!platformdur.!Milenyum!Konuşmaları:!
•! Yeni!liderlerin!ortaya!çıkmakta!olan!nesilin!öncülerinin!kim!olduklarını,!liderlik!özelliklerini!anlamakt!
•! Milenyum!liderlerinin!karşılaştıkları!sosyal,!ekonomik!ve!ekolojik,!küresel!ve!yerel!zorluklara!karşı!
koymak!için!nelere!ihtiyaç!duyduklarına!açıklık!getirmekt!
•! Milenyum!liderleri!ile!farklı!disiplinlerden!çeşitli!paydaşlar!arasında,!çalıştıkları!etki!alanlarında!yeni!
çözüm!yaratmakt!bu!şekilde,!teori!ve!uygulama!arasında!bir!bağ!oluşturmak.!
Türkiye’deki! Milenyum! Konuşmaları’nda,! Türkiye’den! 6! Milenyum! lideri,! etkinlikte! yer! alacak! iki! panelde,!
çalıştıkları! 6! farklı! etki! alanına! dair! (sivil!toplum,!girişimcilik,!eğitim,!sürdürülebilir!kalkınma!ve!çevre,!teknoloji!
ve!sağlık)!görüş!ve!fikirlerini!sunacaklar.!Etkinliğe!bu!sektörlerdeki!farklı!paydaşlar!ve!üst!nesil!liderler!de!davet!
edilerek!kuşaklar!arası! diyalog!ve! iş! birliği! teşvik! edilecek.!İki! panel! arasında!gerçekleşecek!toplantılarda!ise,!
Türkiye'deki!yeni!nesil!liderlerin!çalıştıkları!alanlarda!karşılaştıkları!sorunlarla!nasıl!baş!edebilecekleri!tartışılacak!
ve! tartışılan! etki! alanları! ile! ilgili! mevcut! sorunlara! yeni! çözüm! önerileri! geliştirilecek.! Daha!fazla!bilgi!için:!
www.millennialmotion.net!ve!bizimle!irtibata!geçmek!için:!events@impacthubist.net!
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Bu%Etkinlik%Millennial%Motion:%The%Next%Generation%of%Leadership%serilerinde%Millennial%Motion%
Istanbul%olarak%Synergized%Earth%Network%(SEN),%Impact%Hub%İstanbul,%KODA%(Köy%Okulları%
Değişim%Ağı)%ve%Biryudumkitap%tarafından%düzenleniyor.!

Ashoka%Türkiye%ve%Robert%Bosch%Stiftung’un%katkılarıyla%gerçekleştirilecek.!

