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Ahu Özyurt
/ahuozyurt
Değerli katılımcılar, sayın misafirler,
Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul buluşmasına hoş geldiniz. Ben Ahu Özyurt, CNN Türk’ün kıdemli
editörüyüm. Bugün burada trafik polisliği yapmaya çalışacağım çünkü harika panelistlerimiz var.
Sizin de katılımınızla çok güzel bir gün geçireceğimize inanıyorum. Bugün bu toplantıda büyük
ölçüde dijital araçları kullanarak önümüzdeki 15 yılı, 2030’da nasıl bir dünya görmek istediğimizi
tartışacağız. Ericsson Türkiye, Google, Kadir Has Üniversitesi, UNDP, BM Gönüllüleri ve
Webrazzi’nin destekleriyle yapıyoruz bu paneli.
Biraz anlatalım, Sosyal Fayda Zirvesi’ni niye yapıyoruz? BM Genel Kurulu bugün New York’ta
başlıyor. Akşam 5 itibariyle tüm haber kanallarından takip edebilirsiniz. Sosyal Fayda Zirvesi bu
hafta içinde New York’ta düzenlenen küresel bir etkinlik. İstanbul da bu etkinliğin bir parçası.
Sosyal Fayda Zirvesi’nde dünyanın her yerinden insanlar tek bir ana fikir etrafında toplanıyor ve
sosyal medya, yenilik ve teknoloji dünyanın önümüzdeki yıllarda karşılaşacağı sorunları nasıl
çözer, birbirimize nasıl faydası olur, krizlerde nasıl kullanılır gibi sorulara cevap aranıyor. Bu
konuları ele alarak önümüzdeki 30 yıl içinde bu yeni enstrümanları, elimizdeki yeni gücü nasıl
kullanacağımızı tartışacağız.
Sosyal fayda nedir? Biraz ondan bahsedelim. Sosyal fayda, dünyanın dört bir yanından hevesli
ve yenilikçi bireyleri ortak bir vizyon için bir araya getiriyor. ‘Teknoloji ve yeni medyanın gücünü
kullanarak nasıl daha iyi bir dünya, daha iyi bir toplum yaratırız?’, bunu tartışıyor. Yenilikçi fikirleri,
faaliyetleri bir araya getirme amacı taşıyor. Çevrimiçi kaynaklar küresel etkinlikleri bir araya
getiriyor, sosyal fayda için dünyanın dört bir yanında çalışan bireylerin vizyonlarını tüm dünyaya
duyurmalarını sağlıyor. Küçük bir iş sahibi olabilirsiniz, girişimci olabilirsiniz veya sadece fikrinizi
paylaşıyor olabilirsiniz İnternet’te ama bu araçlar sayesinde ne kadar çok insanla paylaşıldığını
bazen biz bile ölçemiyoruz. Şaşırtıcı şekilde etkisi oluyor.
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Bu yılın küresel teması ne? #2030Şimdi
etiketi ile sizler de tartışmaya katılın. Nasıl
bir dünya istiyoruz 2030 yılında? Buradaki
genç arkadaşlarımız kariyerlerinin üst
basamaklarında olacak o yaşlarda. Biz
muhtemelen emekli olacağız, Bodrum’da
yaşıyor olacağız ama 2030 itibariyle nerede
olacağımızı konuşalım. Nasıl bir İstanbul,
nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya istiyoruz?
Komşularımızla ilişkilerimiz nasıl olacak, ev
hayatımız nasıl olacak? Tüm bunları ufuk turu
babında tartışmamızı istiyorum. Ben yıllar önce
bu mesleğe ilk başladığımda, Ericsson’un
bir panelini modere ettiğimi hatırlıyorum. Neil
Armstrong gelmişti... O panelde, ‘Bir dakika
uzaktan kumandayla evdeki aletleri mi kontrol
edeceğiz?’ diyorduk. ‘Cep telefonumuzla
alarmı mı ayarlayacağız? Nasıl olacak o iş?’
derken, geldiğimiz yere bakın. Topu topu 10
sene içinde. Bundan 15 sene sonra daha
bambaşka bir dünya göreceğiz.
#2030Şimdi etiketi BM tarafından yürütülen
Binyıl Kalkınma Hedeflerinin devamı niteliğinde
olacak ve 2015 sonrası kalkınma gündeminin
büyük ölçüde gündemini belirleyecek. Bunda
sizlerin de payı olması gerekiyor. Bu gündemin

içine ifade özgürlüğü, çevre, günlük hayatı
nasıl yaşadığımız giriyor. Ofis hayatı olacak mı,
haber kanalları olacak mı, gazeteler devam
edecek mi? En merak ettiğimiz konular. Herkes
haberini buradan alıyorsa, bize kimin ihtiyacı
olacak? Gerçekten bize ihtiyaç kalacak mı?
Bunu tartışacağız belki de. 2030 yılındaki
dünyayı hayal ederek, kendinizi konumlayarak
bugünün dijital dünyasında yarattığımız
çözümleri geleceğe nasıl köklü çözümler
halinde taşıyacağız. Bunları konuşacağız.
Biz bugün bu soruları iki ayrı panelde
tartışıyoruz. Bu panellerimizin konuları Sosyal
Medya+Sosyal Fayda ve Gençlik+Sosyal
Fayda. Bu kısa girişin ardından, tartışmaya
katılabileceğinizi tekrar hatırlatalım.
#2030Şimdi etiketini kullanarak sizler de soru
yöneltebilirsiniz, dışarıdan da soru alabiliyoruz.
Bunu gün içinde tekrar tekrar hatırlatacağım.
BM’den de bunları takip ediyor olacaklar.
Arkadaşlarınızla paylaşmak isterseniz; UNDP,
İnternet sitesinden bu oturumu canlı yayınlıyor,.
Açılış konuşmasını yapmak için, UNDP
Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu
Bölge Ofisi Bilgi ve İnovasyon Grup Lideri
Giulio Quaggiotto’yu sahneye davet ediyorum.
Bakalım o bize nasıl ufuk turu çizecek.

Giulio Quaggiotto
/gquaggiotto
Thank you very much for having me. Thank you
for the organizers of this great event. I need your
help. This is going to be a bit interactive because
I need to do something which is genetically
impossible for me as an Italian which is to speak
slowly. If I speak too fast, please wave, shake,
it is ok. I am really excited to be here today,
because I actually think, for real, that people like
you are incredibly lucky. When it comes to doing
things for social good, the tools and opportunities
that are available now are so much more than
even for people in my generation twenty years
ago. So I often like to show this picture, and
this picture says that development sector as for
working to do good, social good, is transforming
very quickly.
It is becoming from one animal to another. There
are many more players for coming to be and
social media is at the heart of this as many other
tools and new technologies. The opportunities
that you can do and I am going to show you
something right now. Some opportunities that
you can do from here, sitting in your chair, while
listening to my boring presentation, you can
6
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actually save the world and I am going to show
you in a moment how. So my aim is to persuade
by the end of this session at least one of you that
actually this is the right moment to turn into using
social technology for social good. If I manage
to persuade one of you, please tell me at the
end of the session and I will be the happiest
man on earth. OK, so one thing I want to make
clear from the very beginning, which is if you are
looking social media as a promotional tool, PR,
news, marketing; you are using maybe from my
perspective, one percent or even ten percent
of its possibilities when it comes to doing social
good to save the world and to improve situations.
And so when I talked about the sector changing
very fast is because lots of people are moving
away from social media (Facebook, Twitter etc.)
as a way to broadcast my message, to actually
radically redesigning, rethinking how we used to
do our business just ten years ago. So I want to
begin with one story. This is Benjamin.
I met Benjamin in an event not different from this
one, one year ago, which is called Data Dive.
Data Dive basically means, we, the UN, are
not smart enough to analyze big sets of data
and come up with really clever analysis that
can help us work in a different way. Benjamin
is completely a volunteer. He is 24 years old.
He is a PhD student, he came to this thing just
like today, volunteered to work overnight for 48
hours to actually solve a really really difficult
problem which is “Can we anticipate cases of
corruption?” Now this seems science fiction,
right? Anticipating size of corruption by analyzing
procurement data? How on earth do you do it?
We are not smart enough. Benjamin is. Benjamin
came up with things that look a bit scary like this.
This is not a virus. This is actually an analysis of
procurement data in different sectors based on
data developed by the World Bank. What this
tells you is that you can possibly anticipate or
at least spot whether there are cases, doggy
cases of procurement by actually analyzing
the procurement data. Now think how radically
different all of this is from how we used to do
anti corruption twenty years ago. We used to
be our experts, big top world experts of anticorruption, and we would never talk to someone
like Benjamin. Well, the problems that we are
facing are increasingly very complex to claim that
there is one expert that can solve them is crazy.
The only way we are going to solve some of
these issues are talking to people like Benjamin,
people like you who have different ideas, different
set of skills and can help us solving this type of
problems. Social media is at the heart of this.
Without social media, we would have never
been able to find Benjamin and to broadcast
actually what he was going to work on. Now, I

should mention the end of the story. Benjamin is
eventually hired by the World Bank. Now he has
got his own consultancy, specializing in this type
of analysis. So we are asked today to think about
2030 and I want to challenge you to think about
it this way. This is a very famous and abused
phase in science fiction which basically says that
future is already here but it is not just very evenly
distributed.
So future is already around us. We are just not
necessarily spotting it or finding it. What do I
mean? This is a very famous story, you probably
heard it before, but still it was a really crucial,
big thing for social media for social good. This
is Haiti, the earthquake. What happened in Haiti
Earthquake is who was doing actually collecting
the data from people who lay here, stradding
under rubble and who was actually analyzing
them. So people are stranded under the rubble.
The only thing that was working was SMS, and
they were saying: ‘Here I am, come and save
me.’ It was not the big international agencies
were doing this but people like you. This is an
actual photo of people who are doing actual
analysis of data. Students in a house in Boston.
Why? Because they were smarter and clever
enough to figure out a way to get the GPS
coordinates from these messages. Within 24
hours, they recruited 4,000 volunteers from
around the world to translate the messages that
were in Creole into English, and send it back
to people like us, the UN, the World Bank, the
US army. This was actually a crisis response
management for Haiti. People like you, right? So
they stood up something like this, which allowed
us to find actually where people are stranded,
and they literally saved lives. And by the way, if
you want to do something while you don’t want
to listen to me and I am too boring, this week
the Qatar Foundation released series of apps.
They are called microtasking. So what happens
is when a disaster happens, say an earthquake,
lots of people sends lots of messages, right? Lots
of pictures. How do we process it? We are not
big enough to do it. So what this does is to send
to you, sitting here through your mobile phone, a
picture and you can help us code it and send it
back to us and say what this picture is all about.
This goes back directly into the disaster response
of big organizations. So this is one thing that you
can do today.
Is this the future? Is the future already here? 2030
here? This is project that we came across. Look
at this lady.
This is Kyrgyzstan. So not San Francisco, ok?
What happening here is that this lady doesn’t
7
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have money to buy the seeds for her plants. Not
alone to go organic. What happened is that this
lady coming back from as it happened in Italy
and playing a lot of Farmville, came up with this
idea: ‘Can I actually develop a virtual version of
a garden?’ People from the capital, Bishkek, can
actually say ‘I want to get my garden and I want
this type of vegetables.’ The lady gets the money
to plant her seeds, the rich people in Bishkek get
their food, right, the organic food delivered at
home and the company gets a cut in the process.
This is Bishkek, Kyrgyzstan, Central Asia, not San
Francisco. Is this the future that is already here?
Maybe.
Now this is also maybe not a place where you
look for the future. It does not look necessarily
2030 to me. This is actually a place where one
of the most interesting experiments to combat
with corruption is happening in the world. What
happens that when you go to an office like this,
you are asked to give your mobile phone number.
And randomly, you are selected with a message
that says, “Dear citizen, did anybody asked you
to pay a bribe today?” This was not possible just
maybe 10-15 years ago. This is happened in
Pakistan. Is this the future that we all want to see?
Does anybody know the history of how Iceland
developed its constitution? It was a joint
collaborative effort of its citizens. What happened
is that the government selected 25 people and
put them on Facebook. 25 citizens, people like
you, were selected according to certain criteria,
and they drafted the new constitution for Iceland.
As you probably know, in Sweden, the official
Twitter account of the government is run by
citizens. So by people like you on a regular basis.
Is this the future? We just don’t know. But maybe.
Now this really looks like the future, 2030, this is
happening now. What this is? This is a company
that is basically thinking of revolutionizing
transport. It is doing today and it is doing it in
Haiti and in Africa. So this is a thing which is
called a quadrocopter which is developed on
an open source platform called Arduino and it
is actually working and I am sorry today that I
cannot show you. This is what it is. Why is this so
important in places like Africa? It is because of
transport. For example, if there is a big flood, you
cannot get medicine from one village to another.
By using a quadrocopter, you can. This is
happening today. This is not 2030. As you know,
drones are big thing these days. They are used
for certain things.
Does anybody involved in this project here?
I want to show you an example of future in
İstanbul. No. Ok. This is actually your city; your
8

municipality has done something really clever.
Many governments these days are opening up
their data. What that means is that you can get
access for the first time to lots of internal data of
your municipality. Typically not many people use
it. Why? Because in your free weekend, you have
better things to do than going through thousands
of excel spreadsheets of a government saying
how much money they spent or how much
environment, pollution has been produced and
things like this. The city of Istanbul has done
something really clever and developed a top
of services on top of this data which actually
allows people like you to create new application,
for example, for mobility, for transport, for
environmental monitoring. So you can actually
make it so much easier for you to use this data
and develop your own businesses on top of it. So
again, if you have nothing to do this afternoon,
you can actually go there and start creating your
own business.
I want to talk to you very briefly about three things
which to me are really where we start to see
signs of a future. One is the citizen as an expert.
The second citizens as sensors. Third one is
the citizens as makers. Let’s start with the first
one. In the good old days, we, the development
organizations, probably NGOs etc., would go to
someone like this lady, and say, ‘Ohh poor lady,
what do you need?’
If you use new approaches that social media
and the new technology are actually allowed, we
start to look at this lady as an expert. And what
happens when you start asking this question.
What is this lady an expert of? Maybe she
is an expert in pig raising. Who knows more
about poverty? We, sitting in our comfortable
offices or she who lives it every single day. If
you start with this assumption, how can we
use the new technology to use their expertise?
This is a project that we have in Kosovo in rural
areas where this lady lives. It is project which
is based on an indie model, called “I paid the
Bribe”. Basically means you go down street,
the policemen ask you for a bribe. You send a
sms which is mapped real time. It is verified and
people prosecute the case if it is actually proven
to be the case.
This is a very similar project in Philippines. If you
are in a school and the school is supposed to get
its chairs this year and if it didn’t get the chairs,
you can report it back to the central control
command that actually will investigate what
happened to these poor chairs.
But what if you take it a step further? What if you
don’t just use the citizens as reporting? What if
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you involve them to do things differently? This is a
project that we are having in Georgia, in a place
called South Ossetia where we actually cannot
go physically. It’s a very conflict prone zone.
What happened there is that we train community
leaders not only to report instances, things like
cases of violence. But we ask them, ok help us
interpret the data, tell us what can be done to
solve a particular problem before it becomes too
much and too late. There is a platform called Elva
and basically these people are our network of
sensors in this community. It actually tells us what
is happening, what can be done, what they need.
And they help us also interpret some of this data.
It’s one thing to get a survey every six months. It
is a completely different thing to get daily input
from the people you are trying to help through
these types of tools. It is a completely different
way of doing our business.
I wanted to show you a Turkish example but you
probably know this company better than I do. I
really like this because fundamentally the basic
principle of this is that it is a site that was created
by some, you will know history better than I
do, Turkish students to start with, that were so
frustrated that the people were not talking about
Turkey internationally in the right way. Who is the
expert about Turkey? Some marketing company
that was supposed to do branding of Turkey?
Or us who actually live, experience Turkey on a
daily basis. So they created this site under the
assumption that we can actually tell the story
differently. This is what I read about it and I really
like the idea.
One of my favorite phrases as I work, comes
from the mayor of Calgarin. He was asked ‘Why
do I use social media?’ and his answer was, ‘The
best public transport expert is the lady who takes
the bus to work every day.’ What if I can get the
input from that lady, and think what I can do with
social media to solve the problem. So literally,
this is what is happening. I do not know if you
know this site. It is a project called “textizen”.
What it means is you are sitting; you are bored
waiting at a bus stop. You have nothing else to
do, your municipality sends you a sms, says what
do you think about this particular topic? You have
nothing else to do, the sms is for free, and you
just send them and they constantly pose you for
your ideas.
What if you take it one step further? What if you
use the citizen expert even more? I like this app,
it is called tripmix, and basically you are asked to
turn your street into something livable. Imagine
you are living in a street which is very crowded,
lots of traffic and lots of pollution. This app allows
you to redesign your street as if it were in a place

where you want to live in. You can do this today,
right? A step even further: This is a project in
Australia, where they ask you to play the mayor.
They give you the actual budget of a city and
say you, smart person, figure out a better budget
than we do. So through your mobile app, you can
actually run the budget of a municipality. Very
famous case example of citizen as experts is in
Japan, you know what happened, and official
statistics of the government said one thing.
Citizens, armed themselves with gigors went
around the country took monitoring of radiation
and the story started to look a little bit differently
than actually what happened, what was said by
the government.
From your chair, while listening to my
presentation, you could be exploring new
archeologic sites. This is a project of National
Geographic. There are not enough archeologists
in the world to actually plaw through tons
of satellite data for potential location of
archeological sites. So today you can explore
and discover your new archeological sites sitting
from your desk. Something that would have been
absolutely unthinkable of, just recently. This is
another project where you can, from your chair,
adopting a square mile of the Amazon forest, and
you will be given satellite images of that part of
the forest and if deforestation happening, illegal
logging, people chopping down the trees, you
can report it. So, from your chair you can be at
the centre of the Amazon. Isn’t it social media for
social good? It is super cool.
I want to show you one example because often
time there is this terrible perception that these
things are only for young people. This is Miro.
I met Miro at Bratislava. He is a pensioner. He
didn’t disclose his age but I can tell you he
is over 60 at least. Miro was so angry that his
municipality didn’t tell him how they spend his
money. Basically, he sent them continuously
freedom of information requests which basically
means you need to give me this information.
Get all this data from a municipality because
we are obliged to answer. Creating an open
data website, where he put all this data. He told
people at his municipality finally, where money
went and where they spent. This was a citizen as
expert.
Now, the citizen as sensor. What do you spot
between those two photos? Can you see some
difference?
This is the funeral of the former pope, this is
the funeral ten years later of a pope. See the
difference between the two? All of us working
9
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around with mobile phones, with social media,
etc. are basically walking-sensor. What happens
when that happens is that you can do some
really really incredible things. One of the most
famous projects in the development world, it
happened in Nairobi, Kibera. Kibera is a city of
3 million people. It was never never on a map.
Non-existent. So, what this NGO did is actually
trained local people to go around with mobile
phones and map the city. Literally, what was
invisible before, has become visible. Why is this
important? For example they figured out that
women spent a lot of time around water wells
because they cater water for the family. Where
do you think most cases of rape would happen?
Around water wells. You can try to enforce some
protection in particular areas once you have the
data.
This is a refugee camp before and after being
mapped. This is incredibly valuable information
for us because it allows us to do response in a
very different way. Since there is Google here,
I just should show you this. You are probably
familiar with this. This is a very famous Project, it
is called Google Fever. What basically it shows
is that recall people look for medicines for flu,
what that means that you are probably sick, or
someone around you is sick. You are searching
for aspirin or something. This has been used
to forecast the spread of epidemics. This is the
Dengue fever for example. It is proven to be
almost as accurate as official data, statistics.
So you can use this type of data to anticipate or
at least try to anticipate certain trends. We have
a specialized agency in the UN that is doing
this.
This is a project that we did. This is in Indonesia.
When people talk more about a price of food for
example through their sms, they are anonymized,
does this mean actually there is a correlation
between when talking about prices just probably
when you are on the street complaining ‘Oh my
God, this costs so much’ and the actual prices.
This project shows that there is. You can actually
see a correlation between people talking about
prices and anticipating the rise of prices. The
same thing for unemployment. This is a project
that we are doing in Egypt, where we are trying
to answer a very difficult question. Typically the
statistics for poverty are two to three years old if
not ten depending which country. It means if you
are a policymaker, it is pretty much impossible
for you to take action based on data. Can we
measure poverty real time? This is a project that
we are trying to do by analyzing anonymized
smsed data in Egypt and see whether we can
actually get to measurement of poverty in a
very particular location not six months later, but
10

maybe one week later. So that the policymaker
can take action.
I wanted to show you this because this is
probably a sign of the future, although it is not a
development related thing. Does anybody here
using FitBit? It is a mobile app where people
go everyday and record their health habits. So
they say today this is what I ate, today this is
how much I ran, today this is how much I weight.
What that does is associated with a mobile app
in your phone that is a garden. If you behave
healthily, if you eat right food, if you do lots of
movement, etc., your garden flourishes. If you
actually start to go to McDonalds every day,
your garden withers. What happens is that it
actually tells all your friends that your garden
is withering. This is nasty. Similar things are
happening for driving. But you can see where
this is going. There is probably simple thing that
we can do. They are called nudges to actually
encourage people to have healthy habits, or at
least try to raise awareness on certain particular
issues. If they are willing to do it, of course.
The last thing I want to show you is which I
think is even cooler. Which is obviously part
of 2030 already here to me. It is possible now
to manufacture things out of your garage that
only 5 years ago where only possible for a big
company to manufacture. Many of you may be
heard about 3D printing. That is like the future
is already here. Let me give you an example,
this is a project in China. These students, as you
know the pollution is a big problem in Beijing.
What they did is that they produce these kites.
They had an idea can we produce these kites
with a sensor. When you send out this kite, if the
air is actually good enough, it has a lamp and
it shows. If the air is polluted, there is no light.
What we did is that they had this idea. They put
it on a platform for crowd funding. It is called
Kickstarter, which is again another example of
how social media and new tools are changing
radically the way we were doing these things.
You have an idea; you don’t need to wait for a
big NGO or development organization to fund it.
Just put it on a site, as long as it is a good idea,
of course, you can actually get other citizens
to give you money. They created the tool and
ours is prototype in Beijing of these kites going
around. This is very different from how we would
have understood environmental monitoring
just ten years ago. This is a kid of 19 year old
in Chile, figured out if you actually connect the
Twitter account to a seismographer, this tends to
be much faster in sending out information from
any other channels from the government. What
these guys have developed is now an official
system of government in Chile. This is a pair of
students in Ukraine that figured out how to turn
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sign language for people who cannot speak.
It interprets, it put sensors in the gloves and it
actually sends out speech. You can actually
literally speak. For us, I am showing this because
it would have been impossible to find guys like
this before. Now we can, and we can think about
our projects in a very different way.
Has anybody heard about Fablabs? Fablabs
are places where you can develop, print in three
dimension new objects. For example, the idea is
in the future, you are not going to go to a shop
to buy a bike, the shop of a bike would send the
design to the computer in your house and to print
it and develop it there. Fablabs are all over Africa.
This is a very famous one in Kenya. There is all
over in Africa. What is going to happen in the
future, where you can actually print medicines,
instead of having to send them from the West?
The future when you can actually print your own
disaster toolkits when the earthquake hits you,
rather than having to wait for someone to send
it to you. This is the future already here, already
started. These things are already happening.
You find across Africa all sorts of events. This is
a very famous maker fair, which basically creates
putting together mentors that are coming up with
new ideas, and actually getting to use them and
prototype them and spread them from what are
called maker fairs.
I will give you my formula for success. In the
good old days, this is what I called Development
1.0. You had a problem, we had a problem, UN,
and there was only one solution that we could
come up with, which is probably what we had

inside our building. We basically said ok, this is
our best shot, we tried our best, and this is what
we try to do. In the new world, this is why I think
it is so exciting; our job stops at understanding
the problem and defining the problem inside
this building. Then, that is where your job starts.
Smart citizens coming up with many, many,
many different potential solutions. Because the
problems we are facing are so complex and
so difficult that not a single person these days
can try to think how to solve climate change,
for instance. And of course, social media is the
magic enabler that allows us to run all these
experiments for people like you. You could be
working in your backyard, find a clever solution
for saving energy, now we can work with you.
We couldn’t do it before. So you see that this
changes quite significantly. And I’m really hoping
that at least one of you wants to do it because we
need help. This is one slide I want to give you,
I’m almost done, I promise. It is a professor from
Harvard University that came up with this really
clever idea which I like a lot. Which basically
means that there are tons of people who you
can’t contract. You guys are too smart, too clever
to work for boring, old bureaucracy like the UN.
Let’s face it, OK? You would rather work for
Google. But, this does not mean that we cannot
engage with you meaningfully. This is called
a non-contractible workforce. You find us too
boring, too unrewarding, too irrelevant whatever
to work with us. But we can still work with you in a
meaningful way. Let me show you how. I told you,
Syria was the first case where the UN basically
said, we are going to rely on a group of selforganized volunteers who are going to do some
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of the work that I showed you for Haiti, for us.
Imagine, officially, UN is working with, it is called
digital humanitarian network, people who have a
real life, a real job. They are engineers, they are
working for programming companies, they have
all sorts of jobs, and they just say, “Whenever
a next big crisis happens, come and talk to me
because I have skills you can use.” They self
organize and they do the work that traditional
development organizations were doing. I love this
slide from the MIT. Challenge is, a different way
of engaging with people like you. MIT, some of
the smartest people in the world, are going out
and say “Guys, we don’t know how to develop
a cook stove that works in Ethiopia, come and
help us.” We do often a lot of challenges, there
was a big one just completed from one big idea,
on how to prevent atrocities. And we are doing
one for helping war returnees in Bosnia, to find
energy. Challenge is another way of doing it. I am
a big fan of something called social innovation
labs. We organized 12 last year. We are basically
going to people like you and asking ‘Do you have
a problem?’ You might say “Yes, my problem is, I
am really upset with public transport in İstanbul”,
for example. Then we say ok, do you know where
people with potential solutions? We look them
up, they volunteer for 48 hours, to be in a room
like this and they don’t walk out until they have
not an idea of solution, but an actual prototype.
A potential solution. Through this system, we
generate 60 prototypes alone last year for solving
very tough social issues. The best part is, when
you actually go, and develop a solution together
with real experts. This is a project we are doing
with farmers in Macedonia. Where we basically
send them information through sms on how to
use less pesticide. This is our colleague trying
to interview to develop together with them the
service. I want to show you a final example which
is very relevant for you for today. How do you
get people like you collectively, to think about
2030? One way to do it is through Social Good
Summit. A different way is what this organization
has done, is called the Institute for the Future
and have a massive collaborative gain. They
got citizens for forty eight hours around the
world to play a game which basically told them
and encourage them and provide ideas on the
future of government. What they come up with
eventually, you can go look it up which is called
toolkit, how citizens can make the future. So if you
look it up, this is co-developed by people around
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the world in this way. There is a lot of talking
about smart cities. The way which cities through
technology can become so much better. I would
urge you today to think about smart citizens.
To me it is much more interesting. It waters the
things that you can do to control environment
around you to improve it, to work for social good
just around where you are.
So this is part of something called smart citizen
toolkit. You can put it in your house and it starts
monitoring environmental performance around
your house, comparing with all your neighbors
and it starts to connect you to work for social
media to say what you can do to improve
environment here, now. It’s not smart cities, it
is smart citizens. It’s not anybody provide you
information, it’s you have the control the sensors,
get information, understand it and deciding I
want to improve the situation. This is another
project running now in Croatia. The idea is that
in Denmark, for example, 70 percent of wind
turbines are owned by citizens. So you are a
shareholder in Denmark of a wind turbine area.
Can we actually do the same in Croatia? In
Croatia, we use crowd funding to raise money for
communities like this to own solutions like this. It
is smart citizens again, not smart cities.
I want to leave you with a bit note. This is
something I like a lot. It is actually a Google
employee who developed it. It is called
prototyping manifesto. Some of my favorites
are ‘building beats talking’. So as you can see,
I love talking so people like me are useless but
people like you can actually build. I showed you.
Now you have the tools to do it. If you want to
do social media for social good, you can build
it today. ‘Now beats later’. In good old days, we
had thousands of meetings, thinking about all
sorts of potential things. ‘Now is better later’ and
‘data beats opinions’. Now, you have all the tools
to collect data today, I showed you, but just 10
years ago it was even impossible to think of. You
can collect so many data, so much data that will
be so much better. If I persuade at least one of
you, to change your minds, this is how you can
find me and my colleagues and I hope to hear
from you and that was it. Thank you very much.

Oturum 1
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Ahu Özyurt
/ahuozyurt
Bu işin en iyileri bugün burada bizimle birlikte. O yüzden çok keyifli bir panele hazır olun. Sosyal
medya ve sosyal faydayı konuşacağız. Az önce Guilio çok güzel bir dünya perspektifi verdi.
Bundan sonra hem Türkiye ayağını, bizim burada ne yapabileceğimizi, kullandığımız bu aletleri
iyi yönde, daha iyi bir toplum için nasıl değerlendirebileceğimizi konuşacağız. Sosyal medya ve
sosyal değişimi göz önünde bulundurarak bugünkü teknoloji ve inovasyonu bir sonraki seviyeye
nasıl taşırız, o konuda tartışacağız, fikirler üreteceğiz. Ekranda tekrar görüyorsunuz #2030Şimdi
yazarak sorularınızı yöneltebiliyorsunuz. Panelistlerimiz kendi aralarında tartışacaklar ama
yazdıklarınız ekrana ve UNDP Türkiye’nin sitesine yansıyor, bunlardan da soru alacaklar. Oradan
da takipçi ve muhtemelen soru cevap alacaksınız bir süre sonra. Buna geçmeden önce, eğer
videomuz hazırsa, Türkiye’de herhalde sosyal medyayı en iyi kullanan kurumlardan biri, T.C.
Cumhurbaşkanlığı makamı. Çankaya köşkü, hem takipçi sayısıyla hem de zaman zaman devreye
girip yaptığı açıklamalarla sosyal medyayı en etkin kullanan siyasi merkezlerden biri haline geldi.
Biz bunu Gezi olayları sırasında çok gördük. Bana Basın Danışmanı Ahmet Sever’in anlattığına
göre Cumhurbaşkanı ilk defa sosyal medyayı kullandığında, ‘Yaz bir şey’, demiş danışmanına
ve ağzından da dikte ettirmiş. Sonra da bakmış ki birden bütün kanallarda alttan akan bant
şeklinde geçiyor. ‘Bu kadar hızlı mı?’, demiş. ‘Evet,’ demiş danışmanı. Bir cümle daha söylemiş.
Bakmış ki gene yazdığı geçiyor. Yani normalde Cumhurbaşkanlığının bir açıklamasının ajansa
düşmesi, Reuters’a veya Anadolu Ajansı’na düşmesi, sonra bizim elimize ulaşması minimum 45
dakika alan bir şeydir arkadaşlar. Haberci olarak söylüyorum. Birisi bir yerde bir konuşma yapsa,
televizyona bunu yansıtmamız yaklaşık yarım saat sürebilen bir olay. Montajıydı, reklam arasıydı,
bültenin ucuydu, eteğiydi derken. Ama Cumhurbaşkanı bunu fark ettiğinde ‘Bu nasıl bir şey,
biz bunu nasıl kullanabiliriz?’ diyerek hakikaten çok iyi bir ekip kurdu ve çok da aktif kullanıyor.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Kemal İlter’in bize bu zirveye yolladığı video
mesajı var. Onlar New York’talar ve muhtemelen bu sabah yeni uyanıyorlardır. O video mesajı
dinleyelim, oturuma böyle başlayalım.

Kemal İlter
T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı
Herkese merhabalar.
Muhtemelen siz bu mesajı izlerken bizler
Amerika’da uyuyor olacağız. Mesaj ne zaman
yayınlanacak bilmiyorum ama hangi vakitte
yayınlanırsa yayınlansın, ben merhaba diyerek
başlamak istiyorum. Aslında bugün sizlerle
birlikte olmayı çok arzu ettim, bu konferansın
bu toplantının davetiyesini aldığım zaman.
Fakat bizim çok önceden planladığımız BM
toplantısı nedeniyle Amerika’da, New York’ta
olmamız gerektiği için katılamıyorum. Tekrar
onun için kusura bakmayın lütfen. Bu konferansı
düzenleyen, emeği geçen başta UNDP olmak
üzere, Kadir Has Üniversitesi’ne, diğer katkı
sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şu an
orada bulunan panelistlere, dinleyicilere, herkese
kolaylıklar diliyorum. Konferans da, konferansın
konusu da çok güzel, çok özel ve çok önemli.
Kalkınmada, az gelişmiş ülkelerin kalkınmasında
sosyal medya kullanarak nasıl bir sosyal fayda
sağlanacağı konuşuluyor. Çok önemli ve çok
değerli bir konu. Hemen mesajımın başında ifade
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edeyim, ben de yürekten sosyal medyanın çok
önemli sosyal faydalar sağlayacağına inanan
birisi olarak konuşuyorum. Cumhurbaşkanımızın
sosyal medyasını yöneten birisi olarak bunu
yakinen çoğu zaman da somut örneklerle de
görebiliyoruz. Bir iletişimci olarak da önümüzdeki
yıllarda, sosyal medya kullanarak çok önemli
sosyal faydalar elde edileceğini düşünüyorum.
Çağımızın, içinde yaşadığımız zaman diliminin
en önemli sorunlarından birisi kuşkusuz ki sayısal
uçurum. Bunun önlenmesine de sosyal medya
çok önemli katkılar sağlayabilir. Burada iki
temel nokta öne çıkıyor. Birisi az gelişmiş veya
gelişmekte olan ülkelerde iletişim imkânlarının
teknolojiye ulaşımın yetersizliği, ikincisi de, yeterli
oranda içerik olamaması. Hepimiz biliyoruz
ki bugün İnternet’te çok büyük miktarda bilgi
mevcut fakat bu bilgiler, önemli oranda İngilizce,
Fransızca veya başka yabancı dillerde. Gelişmiş
ülkeler, gelişmekte olan veya az gelişmiş
ülkelerin işine yarayacak içerikler çok fazla
bulunmuyor. Bu nedenle sayısal uçurumun
azaltılması anlamında sosyal medya çok ciddi
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katkılar sağlayabilir. Zira sosyal medyanın en
önemli özelliklerine baktığımız zaman, evet
hızlı olması, evet ucuz olması, evet erişilebilir
olmasının yanında en önemli özelliği belki de
içeriğinin tüketenler tarafından hazırlanıyor
olması. Bu da şu anlama geliyor: Ciddi manada
yerel, ilgili ülkelerde, az gelişmiş ülkelerde, alt
kimliklere dair içerikler üretilebiliyor. O içerikler
sayısal uçurumun azaltılmasına ciddi manada
katkı sağlayacaktır. Ben bu açıdan çok önemli
buluyorum. Hatta bunun çok güzel örnekleriyle
zaman zaman kendim araştırma yaparken ya da
İnternet’te karşılaşabiliyorum. Herhangi bir ülkede
bir alt kimlik -belki bunların birçoğu kaybolmaya
yakın alt kimlikler- sosyal medyada oluşturdukları
gruplarla, Twitter’da, Facebook’ta veya diğer
sosyal medya mecralarında, kendileri bir araya
gelip, kültürlerini dünyanın neresinde olursa
olsun yaşatabiliyorlar, bilgileri paylaşabiliyorlar,
içerik üretebiliyorlar. Burada ciddi manada
kültürlerini koruma adına önemli bir adım. Bu
nedenle gerçekten sosyal medya çok ciddi
manada sosyal faydalar sağlayabiliyor. Onun
dışında, sosyal medya sayesinde haberleşme
imkânlarının, iletişim imkânlarının önemli ölçüde
arttığını gözlemleyebiliyoruz. Türkiye gibi afet
ve depremlerin çok olduğu bir ülkede bunu
çok yakinen görebiliyoruz. En son yaşadığımız
Van depreminde Cumhurbaşkanının sosyal
medya hesaplarına gelen bir takım yardım
talepleri hızlı bir şekilde ilgili koordinatör
kurumlara aktarıldı ve bu sayede birçok

insanın hayatı kurtuldu. Birçok insana yardım
organizasyonları düzgün ulaştırılabildi. Onun
dışında insanlar gönüllü olarak sosyal medya
kanalıyla yardım organizasyonları yaptılar, çok
büyük miktarlarda yardımlar toplandı ve bunların
dağıtımı önemli ölçüde sosyal medya kanalıyla
yapıldı. Bu da çok ciddi manada sosyal faydalar
üretti. Ya da bir takım toplumsal olayların
yönlendirilmesinde, koordinasyonunda çift taraflı
iletişim sağlanması açısından sosyal medya
önemli katkılar sağlıyor. Onun için ben sosyal
medyanın gerçekten toplumsal kalkınmada, az
gelişmişliğin önlenmesinde, bir takım iletişim
imkânları artırması ile birlikte çok önemli katkılar
sağlayacağını düşünüyorum. O nedenle bu
toplantının organizasyonunu da çok önemli
buluyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyorum. Bir başka etkinlikte buluşuruz ümidiyle
herkese teşekkür ediyorum.
Başarılar.
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Ahu Özyurt
/ahuozyurt
Teşekkür ederiz Kemal İlter’e. Bu konuda daha çok anlatacak hikâyem var ama süreyi
yemeyeyim, hemen Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar programından
sevgili Doç. Dr. Esra Arsan’ı tartışmaları modere etmek için kürsüye davet edeyim. Bu arada
diğer panelistlerimizin de isimlerini okuyayım, onlar ayrıca birbirlerini takdim edecektir ama,
zumbara.com Koordinatörü Sayın Ayşegül Güzel, change.org Doğu Avrupa ve Batı Asya
Direktörü -son dönemde çok duyduğumuz bir internet sitesi- Dr. Uygar Özesmi, Ericsson Türkiye
Kamu İlişkileri ve Ekonomik Konulardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erhun Baş ve
Ütopic Farm Ajans Başkanı Yiğit Kalafatoğlu; onları da kürsüdeki yerlerine alayım hemen.

Doç. Dr. Esra Arsan
/esraarsan
BM Kalkınma Programı’nın değerli misafirleri,
sponsorlar ve etkinliği izlemek üzere gelmiş
katılımcılar hepinize merhaba demek istiyorum.
Benim adım Esra Arsan. Bilgi Üniversitesi’nde
Gazetecilik Bölümü akademisyeniyim. Bu
toplantıyı modere etmek için davet edildiğimden
dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum, hepinize
tekrar teşekkür ederim. Bugün sosyal medya
ve sosyal fayda paneliyle ilk katılımcılarımızın
konuşmalarını dinleyeceksiniz. Sosyal medya
ve sosyal fayda dendiğinde ben bir gazetecilik
akademisyeni olarak aslında, tabii hep kamu
çıkarı, kamu yararı üzerinden haber meselesine
odaklanıyorum. Benim çalışma alanım o
olduğu için. Ama tabii “sosyal” dendiği zaman,
Türkiye’de biz özellikle 1980’lerden sonra
ülkemizde yaşanan neoliberal dönüşüm ve
bireyselleşme meselesiyle birlikte, aslında
sosyalin çok da, günlük ajandada, günlük
tartışmalarımızda yer almadığı, bireyselliğin
öne çıktığı, köşe dönücülüğün öne çıktığı bir
sisteme adapte olmuş durumdayız. Günümüzde
de hakikaten sosyal hareketlilik, sosyal aksiyon
alanı dendiğinde, bunun pejoratif anlamda
kullanıldığı, hatta günümüz iktidarları tarafından
da biraz çapulculukla, biraz darbecilikle
nitelendirildiği, bir dönemden geçiyoruz. Bu
anlamda hem gazetecilik alanı hem sosyal medya
alanı, özellikle aksiyon alanının mobilizasyonun
örgütlendiği alan, çok büyük bir önem kazanıyor.
Biraz önce Guilio’nun sunumunda gördünüz,
gerçekten, haritalama, veri toplama, insanları
bir alana yönlendirme, aksiyon alanı yaratma
açısından sosyal medya büyük bir rol oynama
potansiyeline sahip. Fakat biz bu mobilizasyonu,
bu aksiyon alanını acaba ne kadar harekete
geçirebiliyoruz? Çünkü bütün meselemiz bu. Yani
insanların yolsuzlukla, eşitsizlikle, adaletsizlikle -ki
bunlar da UNDP’nin gerçekten özellikle
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gelişmekte olan ülkelerde çok hassasiyetle
üzerinde çalıştığı ve önemli çalışmalar ortaya
koyduğu alanlar- kadınlar arası eşitsizlik, sağlık
meselesi, eğitim meselesi, bu konulardaki
eşitsizliğimizi acaba gerçekten yurttaş
bilincine sahip olarak devletten talep edecek
bir mobilizasyona, aksiyon alanına nasıl
dönüştürebiliyoruz?
Bu anlamda bunu konuşmak için bugün
gerçekten çok değerli konuklarımız var
aramızda. Öncelikle size Erhun Baş’ı takdim
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etmek istiyorum. Erhun Baş aynı zamanda
2030 tahminini yaptı ve “Geleceğe dönük
acaba kalkınma sorunlarında sosyal fayda
üzerinden neler üretebiliriz, ortaya koyabiliriz?”
kampanyasının sponsoru olan Ericsson’un
temsilcisi olarak aramızda bulunuyor. Onun
dışında Uygar Özesmi var change.org’dan.
Yiğit Kalafatoğlu var Utopic Farm’dan ve Ayşegül
Güzel var zumbara.com’dan. Biz katılımcılarla
şöyle bir anlaşma yaptık aramızda. Önce Erhun
Bey’e bir 10 dakika ayıracağız çünkü total 1
saat süremiz var bu 1 saati en etkin şekilde
kullanmamız gerekiyor. Erhun 10 dakikalık bir
giriş yapacak bize. Hem kampanya detaylarını

hem kendilerinin buradaki rollerini anlatacak.
Ondan sonra diğer sosyal medya ajansları
ve sosyal medya mobilizasyonu aksiyon alanı
üzerine çalışan arkadaşlarımızla karşılıklı süremizi
eşit ve adil bir şekilde kullanarak etkin bir sunum
yapmaya çalışacağız. O yüzden ben şimdi Erhun
Bey’i kendi sunumunu yapmak üzere sahneye
davet ediyorum.

Erhun Baş
Çok teşekkür ediyorum hepinize katılımınız
için. Öncelikle BM Kalkınma Programı’na, Kadir
Has Üniversitesi’ne ev sahipliği yaptığı için çok
teşekkürler, Ericsson adına. Bu organizasyonun
sponsorluğunu global anlamda da, Türkiye’de
de yapmaktan dolayı gerçekten büyük mutluluk
duyuyoruz. Bizi çok heyecanlandıran bir proje
oldu. Sayın hocama da hem iltifatları için hem
de tanıtımı için teşekkür ediyorum. Süreyi
minimum kullanmaya çalışacağım gerçekten
aramızda öyle bir anlaşma yaptık. Açıkçası
başka yerlerde yapmaya alışkın olduğumuz
üzere sizi slaytlara boğacak kurumsal bir sunum
yapmayı planlamıyorum şu anda. Konuştuğumuz
konunun ve katılımcı kitlesinin bu kadar
genç arkadaşlardan oluştuğunu göz önünde
bulundurarak ilginizi çekeceğini düşündüğüm
bir kaç fotoğraf göstereceğim. Onun dışında
da Ericsson olarak, global teknoloji lideri bir
firmanın temsilcisi olarak sosyal fayda anlamında
teknoloji kullanarak neler yapılıyor ve konumuz
2030 vizyonu olduğu için biz o vizyonu nasıl
görüyoruz, bunu anlatmaya çalışacağım. Fakat
daha heyecanlı kısmı interaktif bölüm olacak.
Hem sayın panelistlerle hem de hocamız ve
sizlerin katılımıyla daha samimi güzel bir toplantı
gerçekleştirmeyi umuyoruz. Katılımınız için tekrar
teşekkürler.
Aslında Guilio bu fotoğrafın benzerini gösterdi.
Papa seçimleriyle ve cenazesiyle ilgili bir
fotoğraftı sanıyorum. Burada belki bir parti
atmosferi görüyorsunuz ama 20 senelik bir süre
içinde bile dışarıdan bir topluluğa bakıldığında
herhangi bir toplumsal olayda, bu bir eğlence
olabilir başka bir şey de olabilir, görüntünün
nasıl değiştiğini çok çarpıcı bir şekilde ortaya
koyan bir şey. Hepiniz şu anda telefonlarınızla
çekim yapmaktasınız. Orada bir tablet duruyor,
hepimizin bilgisayarı açık. Artık yavaş yavaş
giyilebilir teknolojilerden bahsettiğimiz

bir çağa giriyoruz. 2030’u tahayyül etmek daha
da zor. Ahu Hanım’ın da söylediği gibi, gerçekten
2030’da nasıl bir görüntüyle karşılaşacağız?
Belki cihazlar yeniden ortadan kaybolacak ve
vücudumuzun bir parçası haline gelecek. Bunu
tahayyül etmek çok zor değil ve sanki gidişat da
öyle gibi.
Bu amatör bir çekim aslında ben bunu dün
fotoğraf makinası özelliği olan cep telefonumla
çektim, birçoğumuzun yaptığı gibi. Pazar günü
biz şirket olarak Ortadoğu’da çok önemli bir
toplantı düzenledik. İsmi Network Society Forum.
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Bunu Dijital Toplum Forumu olarak Türkçe’ye
çevirebiliriz. Ya da Ağ Toplumu olarak. Oradaki
katılımcılardan bir tanesi, hemen ismini de
vereyim, böylece çalmış olmayım kendisinin
slaytını, Sasha Twain İnternet startup firmalarının
birinin kurucusu. Bizim de orada kurumsal
davetlilerimizden bir tanesiydi. Çok hoş bir slayt
gösterdi. Böyle şeyler aslında sosyal medyada
da dolaşıyor, rastlamış olabilirsiniz ama farklı
sosyal medya forumlarının belirli bir konuya nasıl
odaklandığıyla ile ilgili bir tarafı, diğer tarafta da
aslında donut teorisi. Aynı olaya iyimser ya da
kötümser bakmanın farklılıklarıyla ilgili, aşağıda
isim çıkmamış durumda ama o sözün sahibi
Oscar Wilde, onun da altını çizmiş olayım.
Ağ toplumu ya da dijital toplum, Ericsson’un
çok önem verdiği bir süreç. 1900’lerin başından
itibaren, aslında 1876’da kurulmuş bir firma,
ama 1900’lerin başından itibaren teknolojideki
liderliğini farklı safhalarda hissettiren bir firmadan
bahsediyoruz. Türkiye’deki geçmişi de aslında
Osmanlı İmparatorluğu yıllarına dayanıyor. Şirket
tanıtımı kısmını bu kadarla geçeceğim ama
daha çok ileri bakmamız lazım. Burada 2030
konuşuyoruz. Bir 10 sene daha öne çektiğimizde,
2020 için Ericsson’un ön gördüğü vizyon çok
ana hatlarıyla 50 milyar bağlantı. Bu çok ciddi
bir sayı. Yani 50 milyar kişiden değil, 50 milyar
bağlantıdan söz ediyoruz. Bunun nedeni
de artık o dönemde iletişimin sadece kişiler
arasında değil, makineler arasında da olması.
Yani M2M (M to M). Makineler arası iletişim
bir kısmınızın aşina olduğunu tahmin ettiğim
konular. Lütfen daha fazla bilgi almak istiyorsanız,
panel bitiminde de bizleri yakalayın. Bu vizyon
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çerçevesinde Ericsson teknolojilerini üretmeye ve
bu anlamda fikirlerini paylaşmaya devam ediyor.
Şöyle bir cümle ile sadece bunu ifade edeyim,
birbiriyle bağlanmaktan fayda sağlayacak
her türlü cihaz birbiriyle bağlanacak. Burada
faydanın altını çiziyorum. Sosyal öncelikli tabii ki,
ekonomik fayda olabilir, diğer fayda türlerini de
buna katabilirsiniz. 2020 için öngördüğümüz ve
sektörde de kabul gören vizyon bu şekilde.
Bunun hemen arkasından burada bir takım doğal
afetlerde, tatsız olaylarda, sosyal medyanın nasıl
olumlu rol oynadığıyla ilgili birçok atıfta bulunuldu.
Guilio Haiti’den bahsetti. Cumhurbaşkanının
sayın danışmanı Van Depremi’nden bahsetti.
Tatsız olaylar. Ama değişen teknolojiyle ve
artan sosyal medya kullanımı ile birlikte çok
daha farklı yaklaşımlar ve sevindirici gelişmeler
olduğunu düşünüyoruz. Ben firma olarak iki farklı
projemizi yansıtmak istedim. Bunlardan birincisi
‘Refugees United’ yani ‘Birleşmiş Mülteciler’
olarak çevirebiliriz. Mültecilik çok ciddi bir
sorun BM’nin başka bir kurumunun da alanına
giriyor biliyorsunuz: UNHCR. Onunla ilgili önemli
bir çalışmamız var, dijital altyapı kullanarak
Ericsson’un önderliğini yaptığı ama BM teşkilatları
ile geliştirdiğimiz. Diğeri de ‘Connect to Learn’.
Bu da önemli bir inisiyatif. Özellikle Afrika’nın
gerçekten eğitim seviyesinin istenen düzeyde
olmadığı bölgelerinde dijital altyapı sağlayarak o
insanların hayatlarını daha iyi bir hale getirmeye
çalışan bir inisiyatif. Bu anlamda sosyal
faydaya çok katkı sağladığını düşünüyoruz.
Burada bir arkadaşımın ismini zikretmek
istiyorum; Jakob Uludağ. Bu inisiyatiflerle
ilgili yine ayrıntılı bilgi almak isterseniz arada
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da kendisini bulabilirsiniz. Önem verdiğimiz
inisiyatifler o yüzden özellikle onu işaret etmek
istedim. Bana ayrılan sürenin sonunda bir iki
şeyin daha altını çizerek konuşma sıramı diğer
panelistlere devretmek istiyorum. Gerçekten
sosyal medyanın hayatımızı değiştirdiği pek
çok yön var. Ahu Hanım çok güzel bir şey
söyledi kendi sektöründen. Gerçekten ileride
haberler ne olacak? Nasıl bir medya üzerinden
gerçekleşecek bunu kestiremiyoruz ama mutlaka
insan faktörüne, sizin gibi değerli insanlara yer
olacaktır. Ama platformlar değişiyor ve Ericsson
gibi teknoloji firmaları da bu değişiklikte lider
rol oynama ve geleceği bir anlamda insanlık
faydası doğrultusunda şekillendirme çabası
içindeler. Eğitim, istihdam, bir anlamda belli
olan siyasi değişim, ekonomi, müzik sektörü,
pazarlama, etkileşim, farklı uzmanlık alanları.
Guilio, Benjamin örneğini verdi. Çok çarpıcı bir
örnekti. Gerçekten uzmanlık alanları da artık
teknoloji ve sosyal medya kullanımı artışıyla
birlikte değişiyor. İstatistiklerle sizi boğmayayım
ama bir tane önemli istatistik paylaşmak
istiyorum. Günlük sosyal medya kullanımı
seviyemiz genç yaş grubu için, buradaki herkesi
tabii o yaş grubunun içinde görüyoruz, günlük
3,8 saate ulaşmış durumda. Yani 24 saat içinde
3,8 saat, belli coğrafyalarda geçerli tabii bu,
ama yine de çok önemli bir rakam. Yaşla birlikte
belki biraz daha düştüğünü görüyoruz ama
düştüğü miktar da 2,5 saat civarında. İnsanlar
buna çok önemli bir zaman ayırıyorlar. Bu

kadar önem verilen bir medyayla ilgili eleştiriler
de olmuyor değil. Prodüktivite, verimlilik, iş
gücü kaybıyla, özel hayata belki müdahale
anlamındaki sorunlarla, siber güvenlikle ilgili
konularda ciddi tartışmalar söz konusu ama
bununla ilgili yapılan çalışmalar mevcut ve yine
donut teorisini hatırlarsak, aslında bardağın
dolu tarafını görmemiz tabii daha önemli. Bugün
de onun için buradayız diye düşünüyorum.
Sosyal medya platformları buzdağının biraz
görünen kısmı. Görünmeyen kısmında teknoloji
sağlayan, yani bu teknolojinin sizlere ulaşmasını
sağlayan altyapı, fiber, transmisyon gibi, belki
bazılarımız için daha yabancı olan terimler var.
Bu konuştuklarımızın fiziki altyapısını oluşturuyor.
Ve bu sosyal medya araçlarını kullanmamızda o
teknolojiler çok önemli rol oynamakta. Hepinizin
bildiği gibi işin bir teknolojik altyapısı var. Teknik
detaylara girmeyeceğim ama onları da sizinle
konuşmaktan sorularınız olursa gerek genç
arkadaşlarımız gerek diğer arkadaşlarımız, çok
mutlu olacağım. Tekrar bu imkânı bana verdiğiniz
için çok teşekkür ediyorum, hepinize saygılarımı
iletiyorum, teşekkürler.

Doç. Dr. Esra Arsan
/esraarsan
Bence çok güzel bir noktada kaldık aslında. Şu
önemli, Türkiye açısından da düşündüğümde de,
ben yine gazetecilik ve sosyal fayda açısından
bakıyorum, aslında gazetecilik de biraz UNDP’nin
önemsediği meselelerin sosyalleşmesi arenası
gibi düşünülecek bir alan. Teknoloji ve kalkınma
arasındaki ilişkiye, teknoloji ve gazetecilik
içeriğinin kalitesinin gelişmesine baktığımda
Türkiye pek çok gelişmiş ülkeye nazaran, söz
gelimi İtalya ile kıyaslarsak -gerçi siyasi anlamda
birbirimize benziyoruz ama ekonomik gelişme
açısından bakıldığında- İtalya’dan daha hızlı bir
şekilde basın teknolojisini kendine adapte etmiş,
ofset teknolojisinden dijital teknolojiye geçmiş,
otomasyonunu vs. tamamlamış bir ülke olmasına
rağmen gazetecilik içerik kalitesinde maalesef o
üstün teknolojiyle istediğimiz kaliteye yeteri kadar
ulaşamamış gibi görünüyor.

Van depremiyle başlayan, daha sonra Gezi
olaylarına kadar gelen sosyal ses çıkarma,
sosyal talep etme kampanyaları açısından da
düşündüğümüzde bence katılımcılarımızın
söyleyeceği çok şey var. Ben sözü önce bir
kadın konuşmacıya vermek istiyorum. Ayşegül
Güzel, zumbara.com’dan. Ayşegül Hanım bize,
sosyal teknolojilerin davranışlarımız üzerindeki
etkisinden bahsedecek. Bir şeyleri paylaşmak,
bir şeylere katılmak, ortak bir şeyler yaratmak
ve bir aktivizm yaratmak konusunda sosyal
mecraların önemine değinecek ve burada ortak
hayat tarzlarımız, ortak dünya görüşlerimiz ve
ilgi alanlarımız üzerinden acaba bir sosyal fayda
sağlanma imkânı var mı ve Türkiye’deki durum
nedir? Ayşegül Hanım sizi dinliyoruz.

Bu manada aslında sosyal medyadaki
hareketlilik, sosyal medyadaki üretim ve içerik
karmaşasına rağmen, acaba sosyal fayda
açısından biz ortaya bir ürün koyabiliyor muyuz?
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Ayşegül Güzel
/aysegulguzel

Merhabalar.
Ben aslında tam network society ile de
bağlayabileceğim şekilde giriş yapacağım ama
önce izin verirseniz kendimden bahsedeyim
çünkü bahsettiğimiz sosyal fayda ve sosyal
teknolojiler benim kişisel anlamda çok önem
verdiğim iki ilgi alanım. Bu anlamda Zumbara’dan
da çok kısa bahsetmek isterim. Zumbara aslında
paylaşım ekosisteminin içerisinde yer alan, para
yerine zamanın kullanıldığı bir paylaşım platformu.
İnsanlar Zumbara’ya giriyorlar ve almak ve vermek
istedikleri servislerden bahsediyorlar. Bir araya
geliyorlar online’da veya offline’da, birbirleriyle
değişim yapıyorlar, birbirlerine yardım ediyorlar.
Zaman bankası denilen bu sistem kullanılan
alternatif ekonomilerden sadece biri ve dünyada
36 ülkede kullanılıyor. Ben ilk kez İspanya’da
karşılaşmıştım zaman bankası sistemiyle.
Değerlerinden çok etkilendiğim bu sistemi
Türkiye’de de başlatmaya ilham veren fikirlerden
birisi de “Bu sosyal bir network ile birleşse nasıl
olurdu?” fikrinin bana çok çekici gelmesiydi.
İnternet ve İnternet’in insanları bağlamadaki,
insanların etkileşimlerini artırmadaki gücü,
kullanmaya başladığımdan beri beni çok pozitif
bir şekilde etkiledi ve dünyaya olan umudumu
artırdı diyebilirim. O yüzden burada olmak benim
için çok önemli, çok teşekkürler öncelikle.
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Zumbara’dan başlamışken çok kısa olarak
aslında network society kavramını oluşturan
tarihsel anlamdaki o aşamalardan çok kısa
bahsetmek istiyorum. Paylaşımla başlayan daha
sonra kooperasyonla devam eden, sonra birlikte
üretmeye başladığımız, collaboration dediğimiz
ve birlikte bir şeyler eklemeye başladığımız ve
en sonunda kolektivizme doğru giden bir süreç
aslında bu. Bu anlamda hepimizin bildiği gibi ilk
önce bireyler olarak İnternet üzerinden bir şeyler
paylaşmakla başladık. Bu fotoğraf oldu, tekst
oldu, bazen video oldu. Ve gerçekten bunu çok
açık yüreklilikle, çok cömert bir şekilde yaptık ve
ardından yavaş yavaş Trendwatching’in 2013
trendlerinden bahsettiği paylaşım ekosisteminin
önemli bir yeri haline geldi bu davranışımız.
Yani zumbara.com gibi siteler oluşmaya veya
büyük ilgi görmeye başladı. “Coachsurfing”
dersem birçoğunuz bilirsiniz herhalde. İnsanların
birbirinin evinde kaldığı, dünyanın her yerinde
insanların birbirine benim evim senin evin gel
bende kal dediği ve bunu da İnternet üzerinden
yaptığı bir site mesela. Türkiye’deki örneklerinden
biraz bahsederek “Evet, Türkiye’de çok güzel
şeyler oluyor”a vurgu yapmakta fayda var. Aysu
buradaydı, mesela Eşya Kütüphanesi, “Library of
Stuff” burada. Eşyalarınızı değiştirmek istiyorsanız
esyakutuphanesi.com’a girebilirsiniz mesela.
yolyola.com diye bir platform başlıyor. Araba
paylaşmak istiyorsanız, otobüsle gitmekten,
trafikte kalmaktan sıkıldıysanız ve başka biriyle
araba paylaşmak istiyorsanız bu siteye girip
üye olup paylaşıma açık insanları bulabilirsiniz.
Mesela ‘threadup’ diye bir site var. Amerika’da
ilk açıldığında ilk hafta 12.000 tane çocuk
oyuncağı ve çocuk kıyafeti değiştirildi. Bunu
anneler babalar daha çok bilirler. “Çocuklar
büyüyor ancak kıyafetleri büyümüyor” sloganıyla
başlayan bir site. Ve insanlar çocuk kıyafetlerini
ve oyuncaklarını değiştiriyor. Yani paylaşımla
başlayan İnternet serüvenimiz, yavaş yavaş
kolaborasyona, birlikte bir şeylerin parçası
olmamızla devam etti. Burada bu anlamda
Uygar’ın yanında oturmaktan memnunum.
Mesela Kuş Bankı bence çok güzel bir örnek
bu anlamda. Gerçekten Türkiye’deki ve daha
sonra dünyada neredeyseniz etrafınızdaki kuşları
gözlemleyebilir ve kuş çeşitliliği anlamında siz
de bir katkıda bulunabilirsiniz ve bunu tamamen
online olarak bir platform üzerinden bütün
dünyayla paylaşabilirsiniz, bu ilgi alanı spesifik
uzmanlığınızı. Daha sonra yavaş yavaş birlikte
sorunları çözmemize doğru gitti bu serüven belki
burada Ushahidi örneği verilebilir. Daha çok
sorunlu yerlerde Haiti’de de kullanıldı mesela
az önce anlatılan örnekte de Ushahidi vardı.
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Bir anda toplu olarak haritalar yaratma, dataları
birlikte ekleme ve sosyal bir soruna sosyal bir
çözüm bulmada kullanılan örneklerden biri.
Şu an İnternet dünyasında yavaş yavaş
kolektivizmde nereye doğru gideceğiz
tartışılıyor. Şu an mesela okuduğum bir kitap var.
“Swarmwise” diye. İsveç’teki korsan partisinin
kurucularının yazdığı bir kitap. “Tamamen kendi
kendimize nasıl organize olabiliriz, nasıl olur da
dünyadaki bütün gönüllüleri yapmak istediğimiz,
inandığımız hayallerimizi gerçekleştirmek için
nasıl aktivite edebiliriz?” sorularını konuşuyoruz
artık ki bence bunu konuşmamızın sebeplerinden
birisi de İnternet ortamındaki davranışlarımızın
değişiyor olması. Bu anlamda mesela şu an
Zumbara’yı açık kaynak kodu olarak üretmeye
geçirmeye çalışıyoruz. Programcılar varsa bizi
bulabilirler. Eşya Kütüphanesi de açık kaynak
koduyla programlanmak istiyor. Bu anlamda
bütün bu süreçler İnternet’te öğrenmemizin
daha yeni başladığını, çocukluktan yavaş yavaş
olgunluğa geçmeye başladığımız bir dönem
olduğunun izlerini gösteriyor.
Çok fazla uzatmak istemiyorum ama bir iki
şeyden bahsedeceğim. İnternet’te bana çok
ilham veren ve çok umutlu gördüğüm şeylerden
birisi, İnternet’te paylaşan, daha sonra birlikte
sorunları çözmeye başlayan bizler, burada oturan
herkes belki... Gezi sürecinde de bunu yaşadık.
Bunu para için yapmıyoruz, inandığımız için
yapıyoruz. İçimizden bir şey bizi onu yapmamız
için bizi tırtıklıyor ve düşünmüyoruz bile, onu bir
anda harekete geçiyoruz. Burada gerçekten
kalp büyüktür $ işareti! Bu bizim çok sevdiğimiz
bir işarettir. Bu gerçekten İnternet’in dönüm
noktası gibi. Bunu tekrar ve tekrar vurguluyor.
Bence bu kendi hayatlarımızda çok ilham
verici şekilde ortaya çıkıyor. Diğeri, ben online
ve offline dünya ayrımına inanmıyorum kişisel
olarak. Benim onlineda yaptığım her şey, benim
offline hayatımı etkiliyor. Zumbara’da insanlar

online ortamda birbirlerini buluyorlar. Sonra
offline ortamda buluşup birbirleriyle paylaşımda
bulunuyorlar. İşte geçen hafta Abbasağa’da,
Acıbadem’den birisiyle buluştum tost makinemi
tamir etti. Sonrasında insanlar bununla da
yetinmiyorlar. Düzenli olarak buluşmalar
düzenliyorlar. Şu an Zumbara’nın Türkiye’nin
değişik yerlerinde, üniversitelerde, mahallelerde,
şehirlerde insanlar bir araya gelip takas pazarları
düzenliyorlar, birlikte yemek yiyorlar, açık
pazarlar düzenliyorlar. İlgi alanlarına, inandıkları
dünyanın özlemine online ortamda kazandıkları
davranış değişikliklerini offline ortamda da
devam ettirmeye başlıyorlar. Ve belki de bunların
hepsinin sonu bizi birbirimize inanılmaz bir
şekilde bağlandığımız bir dünyaya götürüyor.
Belki o yüzden ilgi alanı odaklı networklar
oluşturuyoruz. Ve ben zaman bankası anlamında
evet Türkiye’deki insanlarla da bağlantıdayım
ama zaman bankası şu an dünyada 36
ülkede uygulanıyor. 36 ülkenin zaman bankası
kurucularıyla ve kullanan insanlarla bağlantı
halindeyim. Yani İnternet bunu da sağlayabiliyor.
Bütün bunlar yeni bir değer sistemini
deneyimlememizi sağlıyor bence. Gerçekten
yeni bir dayanışmanın olduğu, cömertliği ve
açık kalpliliği tecrübe edeceğimiz ve para için
değil de sadece sevdiğimiz için bir şeyleri
yapabileceğimiz bir alanı açtığını düşünüyorum
İnternet’in ve sosyal medyanın altyapısının
olduğu sosyal teknolojilerin. Bu anlamda ben çok
umutluyum.

Doç. Dr. Esra Arsan
/esraarsan
Gerçekten kulağa ve ruha hitap eden bir
konuşma yaptınız çünkü sosyal faydanın parayla
ölçülemeyecek bir değeri olduğunu hepimiz
biliyoruz ama maalesef günümüz dünyasında
bireysellikler, kazanma hırsı, teknolojiyle
birlikte hareket ettiği için istediğimiz sonuçları
alamıyoruz. İki konuşmacımıza, çok az zamanımız
kaldığı için ortaklaşa süre vermek istiyorum Yiğit
Bey ve Uygar Bey. Aslında Yiğit Kalafatoğlu
çok hasta geldi bugün, bu derece hasta olanlar
genelde panel katılımlarını iptal ederler. Yiğit Bey

iptal etmedi bizimle birlikte oldu ama yüzünden
de yorgunluğu akıyor. 10 dakika 15 dakika kadar
süremiz kaldı gerçi bir 5 dakika uzatabiliriz.
Lütfen İkiniz interaktif bir şekilde, nasıl isterseniz
söyleyeceklerinizi paylaşın sonra soru cevap
alacağız.
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Yiğit Kalafatoğlu
/yicit

Merhaba herkese.
Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkürler birçok
değerli ismi aranızda görüyorum, hocalarım var
öğrencilerim de var. Ben Utopic Farm Reklam
Ajansı’nda Ajans Başkanlığı görevini yürütüyorum.
Bir yandan Kadir Has Üniversitesi’nde Sosyal
Medya Akademisi’nin koordinatörlüğünü
üstleniyorum. Bu konuda hem sektörel hem
akademik olarak birçok bilgi birikimini bir arada
potada erittiğimiz ben bu tarz platformları çok
seviyorum. Çünkü bugün buraya toplandık, sosyal
medyayı kullanıyoruz. Ben hep şöyle başlıyorum
bu tarz konuşmalara, eskiden baktığımızda
teknoloji ya da sanayi devrimleri yüzyıl içinde
bir ya da iki adet görülürken, şimdi 10 yıla
sığdırabildiğimiz birçok buluşla karşı karşıyayız.
Ve bu buluşlar sanayi ve teknolojiden bağımsız
bir şekilde, daha çok fikir ve emek üzerine kurulu
bir sermayenin ürettiği şeyler oluyor. Son 10
yılda konuştuğumuz birçok mecraya bakarsanız
aslında bunu görebiliyorsunuz. Bugün biz 15-20
yıl sonrasını tartışıyoruz ama 15-20 yıl sonra bizi
bekleyen dünyada ne hayal etmemiz gerektiğini
bilemiyoruz. Gösterilen papanın cenazesi veya
herhangi bir konser fotoğrafı da olsun, 10 yıl
sonra nasıl bir manzarayla karşılaşacağımızı
bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey var. İletişimin artık
sadece kişiler ya da kitleler arası değil, cihazlar
arasında da olduğu.
Bugünden 2030 yılına baktığımız zaman
Siemens, Ericsson, IBM, Samsung, Google,
Apple, Microsoft gibi firmaların yanı sıra Ford gibi
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yarattığı üretim gücüyle akademik eğitime konu
olan bir firma bile 2030-2040 vizyonunda artık
insan-makine, makine-makine iletişimini nasıl
kurabileceği noktasında. Eğitim, sağlık, barınma,
güvenlik, enerji gibi birçok konuda biz artık işi
bırakıp makinelere vereceğiz. Makinelerin bizim
yerimize karar verme ve hayatımızı organize etme
noktasında haberleştiği bir dünyaya gidiyoruz.
Burada hep konuştuğumuz bu teknolojik devinim,
özgürlük, adalet ya da e-devlet gibi kurumlar
daha çok teknolojiyi üreten batıya endeksli bir
jargondan yola çıkıyor. Şu açıdan söylüyorum,
artık çok neo liberal bir düzenin içinde yer
alıyoruz burada devlet, ulus birçok kavram
yeniden tartışılıyor. Faydanın kimden beklenilmesi
gerektiği toplumlar arasında hala bir soru işareti.
Bu nedenle bu teknolojiyi üreten, geliştiren ve
topluma fayda kazandıran firmalar için, artık
sosyal fayda denilen şey bir kurumsal sosyal
sorumluluk, bir misyon, bir vizyon olmaktan çok
öteye geçmek zorunda. Bu kurumun DNA’sında
olması gereken bir şey. Bugün her kurum, her
marka aslında bir sosyal faydayı nasıl üretmesi
gerektiğini, neyi ele alması gerektiğini kurum
kültürünün tam merkezine oturtmak zorunda.
Bunu tüketicilerin de talep ettiğini görüyoruz. En
basit örneği şudur. Türkiye’de yakın zamanda
Van Depremi gerçekleştiği zaman, birçok
tüketici, tükettiği kurumu yardım etmeye zorladı.
‘Sen kargo firmasısın niye ücretsiz taşıma
yapmıyorsun?’ gibi. Tüketici bunu istediği
için kurumların zaten bu noktaya gelmesi
gerekiyor. Burada 90 ve 2000 jenerasyonu,
ben alfabetik kuşak isimlendirmesini çok

Sosyal Fayda Zirvesi 2013 İstanbul Buluşması

sevmiyorum ama milenyum sonrası jenerasyonun
zaten herhangi bir bilgiyi ya da herhangi bir
nesneyi tüketme alışkanlığı da burada etkin rol
oynuyor. Bu edilgenlikten etkinliğe geçişle, ya
da çok basit anlamda, medya anlamında da
konuşacaksak, izleyici pasifti şimdi aktif diyerek
açıklayabileceğimiz bir durum değil. Aktiflik
pasiflikten ziyade, ortada bir sorun varsa ve
bundan haberdar olunmuşsa bunu değiştirmeye
yönelik -tam change.org’la bağlayacağım şey
buydu aslında- değiştirmeye yönelik aktivist
bir tavır almak ve onun içerisinde yer almak.
Geçenlerde İsmail hocam burada, beni dinliyor
sağ olsun. Onun bir yazısını okumuştum “Internet
of things” diye. “Şeylerin İnternet’i”. Aslında
bu tam makineler, insanlar, teknoloji birçok
alanda birbirine değen şeylerle ilgili çok güzel,
özet bir yazıydı. Orada haberle ilgili verdiği bir
örnek var. Biz artık haberi de almak istemiyoruz,
yani aldığımız haberin sonucunda neler
değiştirebileceğimizi, neler yapabileceğimizi
görmek istiyoruz. Haberi bize ileten mecranın
bizim tepkimize nasıl karşılık verdiğini bilmek
istiyoruz. Ben bir yerde yangın oldu, söndürebilir
miyim, söndüremez miyim, söndürebilecek
insanları yönlendirebilir miyim, ben buna nasıl
katkı sağlarım? Yaymak, paylaşmak yetmiyor
artık. Onun üzerine bir şey inşa etmek gerekiyor.

Google, Twitter gibi birçok platform, aslında
çok az bahsettik, yapıları itibariyle kitleleri
istedikleri zaman çok güzel yönlendirebilecek
potansiyele sahipler. İşte Google’ın tornadolarda,
depremlerde lokasyon belirleme, insanların
birbirini bulma anlamında sağladığı birçok fayda
var. Facebook, son ABD başkanlık seçimlerinde
ayrı bir sayfa açıp, tüm konuşmaların özetini
çıkartıp, insanların kime oy vereceği konusunda
onları yönlendirici, yeniden kavramları tanımlayıcı,
tartışmaları toparlayıcı mikro site açmıştı.
Twitter da aynı şekilde, seçimle ilgili neler
konuşulduğunun kolay takip edilmesi için, çok
basit bir sayfa açmıştı. Foursquare tam da az
önce belirtiğim gibi, yeni edinimleri olan kuşağın
anlayabileceği şekilde, ‘Oy verdin mi? Verdiysen
sana badge veriyorum.’ diye bir kampanya yaptı
ki teşvik olsun. İnsanlar gidip oy verme işlemini
gerçekleştirsin. Oyunlaştırma burada işin işine
girdi. Kitlelerin beklentilerinin çok farklı olduğu
bir düzende, artık sadece haberdar olmak, ya
da kurum açısından yalnızca doğaya, topluma
katkıda bulunmak yeterli değil. Birlikte bir şeyleri
nasıl değiştirilebileceğini planlamak gerekiyor.
Burada da aslında tam sana pası atmış olayım.

Çok daha fazla uzatmadan bir iki şey daha
söyleyeceğim. Sosyal ağlar bugün Facebook,

Uygar Özesmi
/uygarozesmi
Çok teşekkürler, Yiğit. Herkese merhaba. Daha
önce severek iki yıl çalıştığım bir kurumun bu
toplantısında olmaktan gurur duyuyorum. Ben de
bir zamanlar UNDP’nin yine sosyal fayda üretmek
amacıyla Küçük Destek Programı ile çalışmıştım.
Çünkü Küçük Destek Programı sokaktaki insanın,
küçük grupların, sivil toplum kuruluşlarının fayda
yaratmak üzere harekete geçmesiyle oluşan
bir program. Benzer şekilde, şunu unutmamak
lazım, sosyal medya bir araç sonuçta. Burada
Twitter’da Bora Caldu çok net bir şekilde
söylemiş. Demiş ki, ‘Sosyal medya eşit değildir
her zaman için sosyal fayda’. Çok doğru. Çünkü
esasında sosyal medya sosyal ağlar üzerinde
çalışan araçlardan farklı. Platformlardan farklı
bir kavram. Çok daha geniş bir kavram. Halbuki
bizim burada bahsettiğimiz şeyler sosyal ağlar.
İnternet üzerinde çalışan bir takım platformlar,
araçlar. Zumbara çok önemli bir araç. Bir yazılım.
Bu yazılım İnternet üzerinden çalışıyor. Esasen o
açıdan bir makineden çok bir farkı yok. O makine
ile insanlar etkileşiyor. Onun için de offline online
ayrımı yok. Çünkü o makine ile etkileşiyorlar ama
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o makinenin arkasında gerçek bir insan var ve o
etkileşimler sonucunda gerçek sonuçlar ortaya
çıkıyor. Dolayısıyla, bunu ayırt etmek lazım.
Bu bir araç ve o araçları iyi de kullanabilirsin,
kötüye de kullanabilirsin. Bu bizim yükümüz,
sırtımızdaki iyi ile kötüyü ayırt etme yükünden
bizi mahrum bırakmıyor. Mecburuz. Biz hala
kendimiz iyi ve kötü arasındaki ayrımı yaparak,
ona göre hayatımızı, çevrimiçinde de devam
ettirmek durumundayız. O açıdan çok büyük bir
ayrım yok. change.org bu araçlardan bir tanesi.
Şu anda change.org üzerinde 1 milyona yakın
kullanıcı var. Yani Türkiye’deki toplam İnternet
kullanıcılarının yüzde 3’ünden fazla.
Bakalım hemen. Burada change.org’daki bir
kampanyayı imzalayanlar el kaldırsın. Türkiye’deki
İnternet kullanıcılarını temsil etmediğimiz kesin.
Peki, kampanya başlatanlar elini kaldırsın.
İnanamıyorum. Mutlaka benimle sonra konuşun.
Tanıdıklarım var zaten. Muhteşem. Demek ki
gerçek anlamıyla sizler bir değişim yaratmak
üzere yola çıktınız. Ama change.org size şunu
söylemiyor. Şu değişimi yarat, bu değişimi
yarat demiyor. Change.org bir araç. Öyle bir
araç ki tamamen açık bir araç. İsteyen herkes
geliyor, isteyen herkes kampanya başlatabiliyor
ve isteyen o kampanyalardan beğendiğine
imza atıyor, beğenmediğine imza atmıyor.
Dolayısıyla burada bir agency var. Etkin birer
aktif vatandaş olarak sizler o kararı veriyorsunuz.
Neyi desteklediğinizi neyi desteklemediğinize
sizler karar veriyorsunuz. Bu süreç sonunda,
aktif birer vatandaş olarak sizler taleplerinizi, erk
sahiplerine iletmiş oluyorsunuz. Bu ne olabilir?
Bir devlet kurumu olabilir, devletin, hükümetin
içinde çalışan bir milletvekili olabilir, siyasi
olabilir, bakan olabilir, cumhurbaşkanı olabilir.
Bir belediye olabilir, belediye başkanı olabilir.
Bir kişi olabilir, bir şirket olabilir. O şirketten bir
takım talepleriniz olabilir ve bu taleplerinizi o
şirkete ulaştırmış olursunuz. Şimdi işte burada
çok önemli bir konu var. O da gerçek anlamda
karar vericilerin sizin sesinizi duyup duymadıkları.
Araç ortada. Bir kampanya yapılıyor, bir talep
var. Bir rahatsızlıktan dolayı. Ve bu rahatsızlığın
karşısında bu kampanyayı başlatanın arkasında
duran binlerce insan var. Bakalım şimdi o erk
sahibi, gerçek anlamda demokratik ilkeleri ve
demokratik yaklaşımı benimsemiş mi, dinliyor
mu, konuşuyor mu, iletişime geçiyor mu? Esas
önemli olan şey bu. Ve bu da ancak demokrasi
kültürünün yerleşmesiyle oluşabilecek bir şey.
Buna bence, change.org gibi siteler, platformlar
ne sağlıyor? Bu demokratik anlayışın yerleşmesi
için bir zorlayıcı etken sağlıyor. Bu süreci
hızlandırıyor belki ama eninde sonunda, şayet
karar vericiler, bu konuda etkin olmazlarsa ve
demokratik çalışma biçimini özümsemezlerse
o zaman bu araçların çok daha farklı
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biçimde insanları harekete geçiren sistemleri
doğacaktır veya çevrimiçi iletişimle gayet güzel
çözülebilecek konular, daha da kemikleşip
bir takım sosyal rahatsızlıklara dönüşebilir.
Dolayısıyla online aktivizm esasında toplumda
gelişebilecek çok daha büyük rahatsızlıklara
karşı yöneticilerin elinde, bunlara yanıt vermek
üzere ve harekete geçmek üzere çok iyi birer,
Guilio’nun da dediği gibi, sensör. Yani buradaki
her bir kampanya bir sensör ve karar vericilerin
ve politikacıların bu sensörü özellikle dinleyerek
ona göre hareket etmesi gerekiyor ki bu yerleşsin.
Yine çok enteresan bir şey ki bu özellikle
Ahu ile Esra’nın alanına giren konular. O da
alternatif medya. Mesela geleneksel medyanın
karşısında çok güçlü bir alternatif medya
doğmaya başladı ve geleneksel medyanın
pabucunu dama atacak gibi. Ama bunu
attırmamak, yine bence geleneksel medyanın
elinde. Çünkü aslında onlar da online da aktifler,
hepsinin online kanalları var ama mantalitenin
değişmesi önemli. Ötekilerin Postası diye bir
vatandaş gazeteciliği yapan bir grup var.
İnanılmaz aktifler ve kimsenin dokunamayacağı
konulara dokunuyorlar. Niye dokunuyorlar bu
konulara? Çünkü şu anda geleneksel medya
iki gücün cenderesi altında. Birisi şirketler,
çünkü onlar da bir şirket ve şirketler grubunun
parçasılar, dolayısıyla üzerlerinde bir sürü baskı
var. İkincisi, siyasi otoritenin, erkin kontrolü
altındalar. Otokontrolden hiç bahsetmiyorum,
çok karşılaştım medyanın içinde yer aldığım
zaman. Şimdi vatandaş medyasının, alternatif
medyanın böyle bir kaygısı yok. Onlar çatır çatır
ne söylemeleri gerekiyorsa söylüyorlar ve işin
güzel yanı, onlar change.org gibi sitelerle nasıl
işbirliği yaparızı çözmeye başlıyorlar. Araçlar
arası iletişim dedik ya, Yiğit de bahsetti, Erhun
da bahsetti, artık platformlar arası iletişimler
doğuyor. Yani bu platformların hepsi kristalize
olmaya başlıyor. Eşya kütüphanesi, Zumbara
ile esasen bir kristalizasyon içerisinde şu anda.
Aynı şey. Niye? Çünkü birlikte çalışabiliyorlar,
birlikte sorun çözebiliyorlar ve sistemleri
entegre edebiliyorlar. Şimdi bu kristalizasyonun
parçalarından bir tanesi mesela, change.org şu
anda 140 Journos’la- bir başka yine alternatif
medya, vatandaş gazeteciliği yapan bir sistemaynen Yiğit’in dediği şeyi yapıyor. Ne yapmaya
çalışıyor? Haberlerinin altına, change.org’da bir
kampanya başlat butonu koyuyor. Yani haberi
almakla kalmıyorsun, aldığın haberi aktivizme
dönüştürerek o habere dair negatif bir haberse
bunu düzeltmek üzere harekete geçebiliyorsun.
Yani sadece araçlar arası bir iletişimden
bahsetmiyoruz, aynı zamanda platformlar arası
bir iletişimden ve platformların bir araya gelerek
yeni bir kristalizasyonundan bahsediyoruz.
Şimdi bu çok çok önemli çünkü farklı bir kavram.
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Makineler arası iletişimden esasında bu araçlar
arası iletişime ve araçlar arası bir koordinasyon
sisteminin kurulmasından bahsetmeye başlıyoruz
ki yeni toplum aslında buradan ortaya çıkacak.
Yani yeni toplumun, 2030’daki toplumun
temelinde çevrimiçinde şu anda parça parça
olan araçların kendi aralarında entegre olarak çok
daha güçlü bir biçimde ortaya çıkmalarıyla ve
yeni bir toplumu yaratmalarıyla ortaya çıkacak.
Sosyal fayda dedik, ee konuşuyorsun böyle
Uygar, teorik teorik. Size birkaç tane beni
çok duygulandıran, hatta gözlerimi yaşartan
örnekler vermek istiyorum. Reyhan Dağlı. Bir MS
hastası. Hayatı boyunca çekecek bu hastalığı.
Plazmaferez diye bir tedavi var. Plazmaferez
tedavisi SGK kapsamından çıkartılıyor ve MS
hastalarının umut bağladıkları bu tedaviyi
almaları neredeyse imkânsız hale geliyor çünkü
çok pahalı. Reyhan, change.org’da bir imza
kampanyası başlatıyor. Daha 1600 imzaya
gelmeden SGK Reyhan’ı arıyor ve diyor ki,
‘Merak etmeyin. Tekrar plazmaferez tedavisini
kapsam içine alıyoruz.’ Türkiye’de 20,000 MS
hastası bundan faydalanmış oluyor. Bunu gören
bir başka MS hastası, MS hastalarının malulen
emekli sayılabilmesi için bir imza kampanyası
başlatıyor ve yine bu sefer 3000 diye hatırlıyorum,
3000 imzaya varmadan yine MS hastaları
malulen emekli olma hakkını kazanıyorlar. Bu
nasıl oluyor? İlk önce Reyhan o başarıyı elde
ediyor, onun üzerine o başarının üzerine ikinci bir
başarıyı ekleyerek bu başarılar daha da artırılıyor.
Alternatif medya demiştik, bir örnek vermek
istiyorum. Atamalar konusu. Televizyonda,
öğretmen atamaları konusunda yaşanan

sıkıntılar, çok gündemde olan bir konu değil
çünkü gündemde daha sıcak konular var. Suriye
var, bombalamalar var, vs. çünkü bunlar böyle
insanları irite ediyor. Ama onun çok altında günlük
yaşantıya dair haberler var. Hepimizi ilgilendiren
konu, eğitimle ilgili konu. Öğretmen atamaları.
Yeterli öğretmen yok ve yeterli öğretmen
atamaları yapılmıyor Türkiye’de. Bizde bu konuda
onlarca imza kampanyası var. Bunlardan bir
tanesi bugünkü oturumla ilgili bilişim konusu.
Bilişim zorunlu ders olarak ve yeterli olarak
müfredatta yoktu. Bir bilişim öğretmeni açtı
bir kampanya ve bunun sonucunda bilişim
müfredata güçlü bir ders olarak girdi. Atamalarsa,
50 atama varken geçen sene, bu sene 1500
civarında atama yapıldı bilişim öğretmenleri
için. Bunun hepsi, bu kişinin başlatmış olduğu
kampanya ve bunu güçlü bir biçimde gündem
yaratmalarıyla gerçekleşti. Çünkü bu gündem,
sadece televizyon ekranlarında değil, Twitter’da,
Facebook’ta ve bizim dâhil olduğumuz bütün
ağlarda gündem olarak kendini gösteriyor. İşte
böyle. Yeni bir dünya ve yeni dünyanın araçları
da birbirleriyle bağlantılı bir şekilde, geleceği
değiştirecek, dönüştürecek bir şekilde, sizlerin
harekete geçmesiyle, gerçekleşiyor.
Teşekkürler.

Doç. Dr. Esra Arsan
/esraarsan
Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrar. Çok
şey birikti aslında. İnsan dinledikçe soracak çok
soru olduğunun farkına varıyor. Ben şimdi şunu
düşünüyorum, keşke ana akım sosyal medya
şirketlerinden de birer temsilci olsaydı burada.
Facebook’çular olsaydı. Twitter’cılar olsaydı.
Ötekilerin Postası’nı niye sansürlediler diye
sorsaydık, ne hakla belki de bazı kampanyaları
sansürlüyorlar, yayından kaldırıyorlar, bazı sivil
gazetecilik, yurttaş gazeteciliği girişimlerini
engelliyorlar, bunları öğrenmek gerekirdi.
Gene benzer bir şekilde ‘change.org’ gibi ‘imza.
la’ gibi İnternet sitelerindeki bu sivil aktivizmin,
clicktivismle veya bir imza attık kendimizi çok
iyi hissediyoruz, şimdi bir kampanyaya katıldık
rahatlığıyla acaba gerçekten insanları kamusal
alandan uzaklaştıran etkisi var mı yok mu bu da

tartışılabilirdi. Ama tabii bizim kampanyamızla
ilgili etiketimiz üzerinden sorular devam ediyor.
10 dakika verebileceğim süremizi zaten aştık.
İlk soru İnternet’ten, etiketle gelmiş. Gökmen
Argun’dan geliyor. Diyor ki: “Teknolojiye erişimi
olmayan kırsal yaşamın başına ne gelecek?
Makine-makine bağlantısı yaygınlaştığında
özellikle online medya okuryazarlığı olmayan kitle,
İnternet’e erişimi olmayan kitle, bu aparatlara,
bu teknolojiye erişimi olmayan kitle nasıl mobilize
olacak?” diye soruyorlar. İsterseniz bu soruyla
başlayalım.
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Uygar Özesmi
/uygarozesmi
Şimdi dijital ayrım çok büyük bir sorun. Ama
sorun diye bir şey yapmayacak mıyız? Tabii
ki yapacağız. Bunun çözümleri de var. Şu
anda herkesin bir belki akıllı telefonu yok ama
Türkiye’deki normal cep telefonu penetrasyonu
neredeyse 100’de 100. Ben kırsalda çok gezen
biri olarak cebinden bir normal cep telefonu
çıkarmayan bir köylü tanımıyorum. Köylü kadınları
dâhil olmak üzere. Şimdi o telefonlarla biz
Hindistan’da bir deneme yapıyoruz. İmzanızı
“hangup call” dediğimiz şeyle yapıyoruz. Arıyor
bir numarayı, numarası da belli, çaldırıyor,

kapatıyor. İmzası o kampanyaya atılmış oluyor
ve daha sonra SMS yoluyla biz o kampanyadaki
gelişmeleri o kişilere iletebiliyoruz. Bu digital
divide’ı bir sorun olarak değil bir fırsat olarak
değerlendirip bunu nasıl aşarız, nasıl herkese
ulaşırızın yollarına bakmak gerek.

Erhun Baş
Uygar’ın söylediklerinin üzerine bir şeyler
söylemek istiyorum burada. Kırsal erişimiyle ilgili
olarak. Yani doğrudan bizim de ilgi alanımıza
girdiği için söyleyeyim. Uygar Hindistan’dan
bir örnek verdi, biraz daha yakından, Türkiye’yi
düşündüğümüzde. Aslında başlatılan güzel bir
inisiyatif var. Bu resmi anlamda başlatılan bir
inisiyatif ve şu anda devam ediyor. Evrensel
hizmet ile ilgili atılan adımlar mevcut ve bununla
nüfusu 0 ile 500 arasındaki yerleşim yerlerine
bile erişim sağlanması söz konusu. Herkes çok
bilgi sahibi olmayabilir diye söylüyorum ama
tabii ki buraya enerji götüreceksiniz, orada
bağlantı sağlanacak, onun üzerinden insanlar
bu platformları kullanır hale gelecekler. Tabii ki
bir anda büyük şehirlerdeki hizmet ve şebeke
kalitesine ulaşmayı beklememek lazım ama
onun üzerine konulabilecek, ileride bir takım
yenileşmelerle diyeyim, köydeki hatta mezradaki
ya da işte dağ başındaki insan dahi bu tarz
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platformlara bizim umduğumuzdan daha yakın
bir sürede erişim sağlıyor olacak. Bu sevindirici
bir gelişme. Hepimizin belki de farkında olması
gereken bir gelişme. bu jenerasyon farkının bu
platformları kullanımda yaşadığı sorunlar eğitim
gerektiren çok önemli bir konu. Burada hem
kamu otoritelerine hem teknoloji şirketlerine ya da
arkadaşlarımın temsil ettiği platformlara, hepimize
aslında ve siz akademisyenlere çok önemli rol
düşüyor. Bu eğitim araçları şekillendikçe, bu
insanları da dâhil etmenin bir yolunu bulmamız
lazım çünkü hayat artık teknolojisiz belirli
şeylerden faydalanamayacak noktaya gelmiş
durumda. Ama jenerasyon farkı hala önemli bir
bariyer olarak duruyor. İlk noktadan daha zor
bir konu olduğunu şu anda yorumladığım için
o yüzden onu bilhassa vurgulamak istedim.
Sorunun ikinci ayağıydı çünkü. Düşüncelerim
bunlar, sağ olun.
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Doç. Dr. Esra Arsan
/esraarsan
Dünya coğrafyasında kâğıda basılı gazete
tirajlarının arttığı ender ülkeler, yani bütün
dünyada gazete tirajları düşer ve İnternet
üzerinden online gazeteler hızla yükselirken
Çin ve Hindistan bu sorunu çözüyor. Neden?
Çünkü sosyal faydayı gazete aboneliği üzerinden
çözen sistemler geliştiriyorlar. Çok enteresan.
Neighbourhood Watch dedikleri, mesela yaşlıların
her sabah, kapılarına bırakılan, bir gazete, bir
ekmek, bir süt üzerinden başka diğer komşuların
onları izlemesi, sağlık sorunlarının veya sağlık
hizmetlerinin, gazetesini üç gün almamışsa acaba
ne oldu diye birbirleriyle haberleşerek kurmaca
ağlar kurmaları vs. Çok enteresan inovatif

örnekler var. Aslında her şey tabii teknoloji değil,
aslında biraz inovasyon, yani ister sosyal medya
mecrasında olsun ister konvansiyonel medyada
olsun yenilikçi bir şeyleri getirmek, toplumu
mobilize etmek mümkün.

Yiğit Kalafatoğlu
/yicit
Digital divide, 2030’a kadar nasıl çözülür merak
etmeyin. Her köye nasıl asfalt getirdilerse onu
da getireceklerdir bir şekilde. Kupon dağıtırlar,
tablet verirler öyle yine getirirler. Burada asıl olan
bunun üzerinden bir ekonomi oluşturmak olduğu
müddetçe, dünyada birçok diğer sorudan daha
hızlı çözüleceğini öngörüyorum. Onun dışında,
dijital aktivizmin fanus etkisi diye tanımladığımız,
‘İmzaladım, ama tamam yeter ben görevimi
yaptım’ı biraz Gezi’de yıktık aslında ama bir
de bunun şöyle bir tarafı var. Biz 2009-2010
yılları arasında sosyal sorumluluk kapsamında
Özürlüler Vakfı’nın sponsorluğunu yapıyor,
iletişimini ajans olarak üstleniyorduk. Hatta
şimdi bir öğrencim de orada Duygu, Özürlüler
Vakfı’nda çalışıyor. O dönemde şöyle bir şey
yaptık biz. Sosyal medyada birçok kampanya
yaptık. Türkiye’de penetrasyonun da, sosyal
ağ ve İnternet bağlantısı penetrasyonunun
da, şimdikinden yarı yarıya düşük olduğu
bir dönemden bahsediyorum. Toplu taşıma
araçlarında engellilerin, özürlülerin ulaşım
haklarının kısıtlandığı bir dönemdi. Metrobüs
inşaatları yapılıyordu. Bir duraktan biniyorsunuz
üç durak gidiyorsunuz, inemiyorsunuz gibi
bir durum vardı. Bununla ilgili birçok şeyi
değiştirmeye çalıştık ama hiç bir sonuç alamadık.
Bunun üzerine bir kampanya yaptık. Dedik ki,
‘Bir bakar mısınız, biz hiçbir şeye binemiyoruz,
ulaşamıyoruz.’ Bloggerlara çağrı yaptık.
Türkiye’deki 20 adet blogger bizimle beraber
her biri bir engelli, tekerlekli sandalyeliye refakat
ederek Mecidiyeköy’de kendi kaydettiğimiz
kameraların altında metrobüse binmeye çalıştı.
Şimdi 20 tane tekerlekli sandalyenin metrobüse
binmesinin nasıl bir şey olduğunu düşünün.
Mecidiyeköy metro durağını istemeden de olsa o

dönem için occupy etmiş olduk. Burada yaşanan
bir tıkanıklık, bir deneyim ortaya çıktı. İnsanların
verdiği tepkiler, basının o tepkileri alması. O
dönem bu iş, Penguen’den tutun da birçok haber
kanalına kadar her yere haber oldu, konu oldu.
Bir tarafta hukuki süreç devam ederken öbür
tarafta toplumsal destek sağlanmış oldu ve bu
baskı sonucunda biz Büyükşehir Belediyesi’nin
oraya bir engelli rampası yapmasına neden
olduk. Bunun devamında süregelen süreçte
bütün kamuoyunda bilinç yaratmak adına
bütün bloggerlar köşelerine bunu yazdılar ve
takipçisi oldular. Beni dinleyenler arasında
vardır muhakkak. Hala çoğuyla da görüşüyoruz.
Hemen her toplumsal olayda bu şekilde bir bilinç
oluşturup kendi güçlerini de bir şey değiştirmek
için kullanıyorlar aslında. Dijital aktivizmin illa
sokağa çıkmadan da bir şey imzaladıktan
sonra o imzanın takipçisi olmak, çevrimiçi ya da
çevrimdışı olarak fark etmez, bir sonuç yarattı
ben görüyorum. İnsanların bir şey değiştirme ve
inisiyatif alma güdülerini doğru kullandığı noktada
herkes bir şeyleri değiştirebiliyor.
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Uygar Özesmi
/uygarozesmi
Yiğit ben sana bir şey ekleyeyim, bu senin
söylediğin bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış.
Georgetown Üniversitesi’nin bir araştırması var.
Online aktivizme katılan insanların katılmayanlara
kıyasla iki kat daha fazla bağışçı oldukları ve üç
kat daha fazla gönüllü olmaya da yatkın oldukları
ortaya çıkmış. Yani online aktivizm, gönüllülüğü
ve bağışçılığı artıran, dolayısıyla o açından
da sosyal fayda sağlayan bir konu. Sorulardan
bir tanesi bu konunun sivil toplum kuruluşlarını
nasıl etkileyeceği idi. STK’lar bunu ne kadar iyi
kullanabilirse sosyal medyayı ya da bu sosyal
araçları demek lazım daha doğrusu, ne kadar iyi
kullanabilirlerse o kadar iyi. Mesela change.org
üzerinden küçük sivil toplum kuruluşları,
kampanya başlatarak normalde çok büyük,

Greenpeace gibi kuruluşların yapabileceği
kampanyaları neredeyse aynı etkinlikte
sürdürebilme yeteneğine sahip oluyorlar. Çünkü
o araçlar onlar için hâlihazırda var. Sivil toplum
kuruluşlarını o açıdan bu araçları kullanarak fayda
sağlayacak. Diğer konusu da şu, sivil toplum
kuruluşları bu araçları doğru kullandıkları zaman
daha fazla destekçi alabilirler. Niye? Çünkü online
aktivizm, snaktivizme veya clicktivizme değil, tam
tersine onları daha da aktifleştirdiği için, o aktif
olan insanlarla daha güçlü çalışmalar yapıp daha
iyi sonuçlar alma şansına da sahip oluyorlar.

Doç. Dr. Esra Arsan
/esraarsan
Büyük bir potansiyel. Sorusu olan var mı?
Hızlı hızlı, yorum değil soru. Kendinizi tanıtıp
önce, buyurun.

Serhat Bıçakçı
İsmim Serhat Bıçakçı. Pelit Pastaneleri’nde dijital
iletişimden sorumluyum. Şöyle bir sorum var,
burada Türkiye’nin geleceğini planlamaktan,
dijital araçlardan, 2030’dan bahsediyoruz ama
şu an mesela akıllı telefonlarımızda kullandığımız
birçok uygulama yurt dışında özellikle ABD’de
yapılmış uygulamalar. Facebook, Twitter,
Foursquare. Bizim hayatımızı değiştirenler bunlar.
Peki 2030’u konuşuyoruz, şekillendiriyoruz ama
aslında bu şekillendirmeyi başkaları yapacak,

Doç. Dr. Esra Arsan
/esraarsan
Birkaç soruyu alalım, sonra yanıtları verip
bitirelim. Başka sorusu olan? Bir soru şuradaki
beyefendiden var.
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biz sadece kendimizi, hayatımızı buna entegre
ediyor olacağız. Burada Türkiye’nin tüketen
konumundan üreten konumuna geçip, kendi
hayatını kendi şekillendiren durumuna geçmesi
için ne yapması gerekiyor? Devletin bu konudaki
teşviki ya da desteği yeterli mi? Ben bu konudaki
fikirlerini almak istiyorum.
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Bora Caldu
Habitat Kalkınma Yönetişim Derneği’nde
çalışıyorum, Bilişim Programları Koordinatörüyüm.
Aslında bir önceki teknoloji okuryazarlığı
sorusunun devamı olacak bu. Teknoloji
okuryazarlığı kırsala devam eder mi? Sadece
altyapı konusundan cevap verildi. Belki 2030’a
kadar altyapı problemleri çözülebilir ama en
son bilgi toplumu stratejisi yayınlanacak bu ay
itibariyle biliyorsunuz Türkiye’nin. Orada da çok
tartışılmıştı. Teknoloji okuryazarlığını sadece
altyapı hizmetlerinin o taraflara ulaştırılmasından
ibaret görürsek yine aynı hataya düşeriz.
Türkiye’de hala bilgisayar okuryazarlığı yüzde
47 iken, Türkiye genelinde böyleyken, kırsalı
şimdiden hayal etmeye çalışıyoruz o yüzden
toplumsal dönüşüm bu kısımda çok önemli.
Aynı zamanda altyapı hizmetlerini düşünürken
toplumsal dönüşümü de paralelde düşünmenin

çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu toplumsal
dönüşümü sağlamanın en önemlilerinden bir
tanesi de çok ortaklı sosyal sorumluluk projeleri,
kalkınma projeleri gerçekleştirmek. Zaten
UNDP, Habitat’la ortaklaşa Bilenler Bilmeyenlere
Bilgisayar Öğretiyor projesini yapıyor bu
okuryazarlığı artırmak için gönüllü akran eğitim
modeliyle. Özel şirketler bir yanda, sivil toplum
bir yanda bu işin öznesi. Sadece araç olarak
kullanan değil bu işin öznesi. Özellikle Ericsson’a
sormak istiyorum. Ben göremedim. Türkiye’de bir
sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek istiyor
musunuz? Ya da diğer panelistler daha önce bu
konuda çalıştılar mı, çalışmayı düşünüyorlar mı?

Doç. Dr. Esra Arsan
/esraarsan
O zaman 5 dakika içinde zamanımızı çok etkin
kullanarak yanıtlayalım.
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Ayşegül Güzel
/aysegulguzel
Ben iki soruyu bağlantılı görüyorum aslında.
Az önce digital divide’da da eklemek
istediğim ve tam da zumbara.com özelinden
bağlanan bir konu. zumbara.com Türk işi.
Made in Turkey. Ancak şu an gerçekten open
source’a geçmeye inanılmaz şekilde ihtiyaç
duyuyoruz çünkü ne yazık ki Türkiye’de aktivist
olarak programlayacak, bizimle bu heyecanı
sürdürülebilir olarak paylaşan programcılar
bulmakta çok zorlanıyoruz.
Bence bu tam da digital divide’ın benim için 6
yıldır işin içinden çıkamadığım ve evren bana
mesaj mı yolluyor, artık bu işlerden elimi eteğimi
çekmem mi lazım diye kendime sorduğum
sorulardan birisi. Dün de tam toplulukla bununla
ilgili bir mektup paylaştık, zumbara.com
topluluğuyla. Ben bunu şöyle görüyorum:
Türkiye’de sanki daha fazla korkumuz varmış gibi
geliyor. Sanki aç kalacağız, açlıktan öleceğiz.
Ben de bu korkuyu yaşadım. Üniversitelerde
eğitim aldıktan sonra şirketlere girdikten sonra o
konfor alanına alışıyoruz bu tabii bütün dünyada
olan bir mevzu. Ama burada sanki farklı, alternatif
hayat örneklerini çok fazla göremediğimiz için
sanki gerçekten kalbimizin istediği şeyi yaparsak
öleceğiz ve açlıkla sokaklarda sürüneceğiz
gibi görüyoruz. Ben bunun digital divide’la çok
bağlantılı olduğunu düşünüyorum.
O yüzden buradan gerçekten programcılar,
yani sosyal faydanın içerisinde bulunmak
isteyen, anlam yaratmak isteyen programcılar
için var, her şey var. Ben çok fazla insanla
iletişim içerisindeyim, gerçekten bu topraklarda

çok yaratıcı insanlar var, çok iyi kafalar var,
düzgün insanlar var ve çok güzel kalpler var. O
yüzden dışarıdan üretilen şeyleri kullandığımıza
inanmıyorum, burada da çok güzel şeyler
üretildiğine inanıyorum.
Ancak evet digital divide sorununu çok derinden
yaşıyorum ama bu anlamda kendimi sadece
Türkiye ile sınırlamıyorum. Yani eğer sosyal
fayda için çalışıyorsam, benim için sınırlar
dünya gibi görüyorum. Bu anlamda tam sosyal
sorumluluk kafasına belki çok kısa olarak şunu
söylemek istiyorum. 11-14 Ekim arasında Giftival
adlı dünyadan 40 kişinin katılacağı, armağan
ekonomisiyle ilgili bir buluşma düzenlenecek.
Buluşma insanlara, 40 kişiye kapalı olarak
yapılacak. Dünyanın değişik yerlerinden
armağan ekonomisi üzerine çalışan, kafa
yoran, pratiğini yapan insanlar gelecek. Ve bu
insanlar, hâlihazırda Amerika’da ve Avrupa’da
olan gidişata dur deyip “Arkadaşlar bakın
armağan ekonomisi zaten bizim topraklarımızda,
gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde var.
Biraz yavaşlayalım, kutlayalım kendimizi, biz
öğretelim biraz. Hala imeceden ne arta kaldı bu
ülkelerde, nasıl ilişkilerde yaşıyoruz, güven hala
ne demek?” gibi oluşumlar konuşulacak dünyanın
değişik yerlerinden. Evet digital divide var evet
çok zor şeyler oluyor ama haksızlık etmeyelim,
sadece biraz güvenelim ve korkulardan uzaklaşıp
bu alanın içerisine girersek çok güzel şeyler çıkar
bu topraklardan eminim.

Doç. Dr. Esra Arsan
/esraarsan
Erhun Bey siz Ericsson’un sosyal sorumluluk
projeleriyle ilgili bir şey ekleyeceksiniz belki.

Erhun Baş
Ona ekleyeceğim ama ona gelmeden önce
diğer sorularla ilgili de çok kısa bir zaman
çerçevesinde bir şeyler söylemek istiyorum. “Yerli
üretim için devlet desteği yeterli mi?” diye biten
bir soru vardı onun başında. Mutlaka Türkiye’de
de bu yolda çalışmalar yapılması, bunların
desteklenmesi çok önemli noktalardan bir tanesi.
Çok uzun zamanlardır değişik hükümetler bir
takım destek programları yürütüyorlar. Son
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zamanda bunların çeşitliliğinin, sayısının arttığını
düşünüyoruz. Kendi arasındaki koordinasyonu,
miktar vs. üzerinde çeşitli görüşler getirilebilir
ama destek mekanizmaları mevcut benim
dışarıdan izleyebildiğim kadarıyla. Burada belki
bir devlet temsilcisi olsaydı ona da bu soruyu
doğrudan yöneltebilirdik, bu soruyu cevaplamak
buradaki panelistlere düştü bir anlamda. Ama
Türkiye maliyet açısından dünyanın en avantajlı
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ülkelerinden bir tanesi değil ve bu aradaki farkı
kapatmak için mutlaka bir dış desteğe ihtiyaç
var. Bu anlamda da yapılan çalışmalar söz
konusu. Çok kısa olarak onu söyleyebilirim.
Ama yurt içinde bir şeyler geliştirilmesi hem
bu ülkenin ihtiyaçlarını göz önüne alan, hem
buradaki insanlara istihdam yaratan hem de
bizim iyi beyinlerimizi iyi üniversitelerden mezun
iyi beyinleri -sizler gibi- kullanan çalışmaların
yapılması çok önemli. Onu o şekilde bağlamış
olayım.
Bilgi Toplumu Stratejisi zikredildi. O çalışmalarda
ben bilfiil yer aldım. Kalkınma Bakanlığı’nın
çalışması. Ben daha çok geniş bant
çalışmalarında yer aldım. Teşekkürler gündeme
getirdiğiniz için. İlk konuşmamda da teknik
altyapının sadece yeterli olmadığını belirtmeye
çalıştığımı düşünüyorum. Ama şunun altını
çizeyim, eğitim konusu, jenerasyonlar arası eğitim
konusu en önemli nokta, hepimize düşen görevler
var. Yani bizim aile içinde de belki büyüklerimize
bir eğitim sunmamız gerekiyor. Bir takım soyut
projelerden medet ummak yerine, hepimize
düşen görev var diye düşünüyorum ama çok
ciddi bir sorun. Kesinlikle teknolojik altyapıya
elbette ihtiyacımız var, o araçlar bizim için şart ki
onların üstüne, onları kullanarak bir eğitim hamlesi
başlatalım. Ama söylediklerinize ve konunun
zorluğuna mutlaka katılıyorum.

Ericsson sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili
olarak, arkadaşlarım lütfen beni tamamlasınlar
burada. Sorumlu arkadaşlarım da mevcut ama
elbette Ericsson çapında ve Türkiye’de 120 yıldır
faaliyet gösteren bir firmanın sosyal sorumlulukta
olmaması düşünülemez. Bunlar arasında Suriye
sınırındaki mültecilerle ilgili yapılan çalışmalardan
tutun, kız çocuklarının okula gönderilmesiyle ilgili
şeyler var ya da antik kent restorasyonları ya da
çevre için çalışmalar birçok örnek verebiliriz. Bu
konuda yazılı materyal paylaşmaya da hazırız.
Bundan sonraki zamanlarda da devam edecektir.
Ama belki de bize düşen, basın aracılığıyla
daha çok bilinir yapmak. Bunu da bir kenara not
edelim. Teşekkürler sorunuz için.
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Doç. Dr. Esra Arsan
/esraarsan
Teşekkür ederiz.

Uygar Özesmi
/uygarozesmi
İki konuya değinmek istiyorum. Bunlardan
birincisi bilgi toplumu olayı. Bilgi toplumunu
yaratabilmek için ilk önce gerekli olan şey
mantalitenin değişmesi. Türkiye’de hala hiyerarşik
mantalite var. Yani bilgi toplumunu da biz yaparız,
biz biliriz. Bilgi toplumunu biz tanımlayacağız,
siz buna uyacaksınız. Bilgi toplumu böyle
olmuyor. Bilgi toplumu dediğimiz şey, hiyerarşik
bir şey değil, yatay bir şey. Dolayısıyla o bilgi
toplumunun olabilmesi için ilk önce o yataylık
anlayışının yerleşmesi ve oturması gerekiyor.
Diyelim ki o yataylığı oluşturduk, o zaman zaten
sizin bahsetmiş olduğunuz “yerli projeler” pıtrak
gibi çıkmaya başlar. Çünkü yaratıcılık orada
zaten, yaratıcılık etkileşimden geliyor, yaratıcılık
yataylıktan geliyor. Bu ülkede, neydi onun ismi,
orantısız espri yaratılabiliyorsa, o orantısız espri
de o yataylıktan geliyor sonuçta. Onu yarattığınız
takdirde her yerden pıtrak gibi sosyal fayda
projeleri, sosyal fayda yaratan araçlar türemeye
başlar. Ben kendi başlattığım bir şeyden
bahsedeyim. Ona bile başlarken biz yerli diye

başlamıyoruz, Türkçe-İngilizce diye başlıyoruz,
sınırları tanımadan başlıyoruz. Ondan sonra kritik
eşik aşıldıkça İngilizce’yi hop hop yerel dillerde
de yapıp çeşitlilikten yola çıkmak gerekiyor,
çünkü zaten dünyanın güzelliği, dünyanın
çeşitliliğinde yatıyor. Tek renk bir buket yerine
çok değişik renklerden oluşan bir buketi düşün.
Fitbit’te bahsedildi. Tek renk çiçek bahçesi yok,
rengârenk bir çiçek bahçesi var. Biz de fit olmak
istiyorsak toplum olarak, o yataylığı sağlayıp
başlamamız lazım. good4trust.org diye yeni bir
inisiyatif başlattım. Good, bildiğiniz iyilik. 4, çünkü
artık for yerine 4 yazıyor biliyorsunuz yeni kuşak,
trust.org. Yani güven için iyilik. good4trust.org’a
siz de girip üye olursanız bir yerli girişime siz
de destek vererek ilk aşamalarında gelişimini
görmüş olursunuz.

Doç. Dr. Esra Arsan
/esraarsan
Teşekkür ediyoruz. Başka katkıda bulunmak
isteyen konuşmacımız yoksa yavaş yavaş
oturumu toparlamak istiyorum. Sayın Uygar
Özesmi, Sayın Ayşegül Güzel, Sayın Yiğit
Kalafatoğlu Sayın Erhun Baş, çok teşekkür
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ediyoruz bu güzel sunumlarınız için. Size de
dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İlk
panelimiz burada sona ermiş bulunuyor.

Oturum 2
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Ahu Özyurt
/ahuozyurt
Sosyal Girişimcilik Merkezi Kurucu Ortağı
Suat Özçağdaş’ı sahneye alayım. O gelirken
diğerleri de dışarıdan gelmeye devam etsin.
Bu arada geçen panelle ilgili bir şeyler
konuşmuştuk, orada ben küçük bir hikâye
anlatmak istiyorum. Eğer vaktiniz olursa
İnternet’e girer bakarsınız. TED konferansında
iki tane örnek gösterildi. Bir tanesi lidersiz
liderlik, ‘leadership without the leader’, diye
bir video var, izleyin. Bir de Rachel Botsman,
az evvel Zumbara’dan arkadaşımızın bize
anlattığı projeyi gösterdi. Bütün mesele
güven esası üzerine. İnsanlar birbirlerini
görmeden alışveriş yapıyor. Hiç tanımadan,
hiç konuşmadan etkileşiyorlar, ürünlerini takas
edebiliyorlar, fikirlerini takas edebiliyorlar.
Yeni dünyanın böyle bir paradigması var. Hiç
vaktinizi almayayım, Suat Bey’e bırakayım.
Panelistlerimizi tanıtsın.

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Network Yöneticisi. Siz de hoş geldiniz. Ve Ali
Ercan Özgür, Uluslararası Kalkınma Ortakları
(IDEMA) kurucusu ve yönetici ortağı. Aynı
zamanda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği
Genel Sekreteri. Ali Ercan Bey’in sahasındayız.
Kendisi hemen her hafta bir etkinlikte burada
konuşmacı olarak, düzenli olarak, yer alıyor.
Çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Benim
adım da Suat Özçağdaş. Sosyal İnovasyon
Merkezi kurucularındanım. Bugün sizlerle birlikte
olduğum için çok mutluyum. Panelimiz galiba
canlı yayınlanıyormuş, öyle mi? Dünya halklarını
selamlıyoruz, hello!

Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Elinizde
konuklarımızla ilgili kartlar var. Dolayısıyla
çok detayına girmeyeceğim ama kısaca kim
olduklarından bahsetmek isterim. Bugün
solumda Cem Bey var. Cem Arslan, BM
gönüllüsü. Bugün bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Pelin Hanım var, Pelin Kuzey, Google Türkiye
Halkla İlişkiler Müdürü, siz de hoş geldiniz.
Evin Taş aramızda. Cisco Sistemleri Akademik
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Bugün gençlik bölümünü biz ele alacağız.
Bizden önceki bölümde gerçekten sosyal
medya tüm boyutlarıyla ele alındı. Biz de almaya
çalışacağız. Gençlik ve sosyal fayda denince
akla aslında ilk etapta şu sorular gelebilir:
Sosyal faydada faydanın gençler açısından rolü
nedir? Gençlere nasıl katkı sağlayabilir? 2030’a
gelindiğinde gençler bu sosyal faydadan nasıl
yararlanacak? Kuşkusuz önemli ama benim
aklıma bunlar gelmiyor. Benim aklıma daha
ziyade gençlerin bu sosyal fayda sürecinin
oluşturulmasındaki rolünün ne olabileceği geliyor.
Sabah ilk açılış konuşmasında Giulio bize çok
güzel sosyal inovasyon örneklerinden bahsetti.
Kurum olarak çok da yakından ilgilendiğimiz bir
alan olduğu için çok ilgiyle izledim. Gerçekten
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aslına bakarsanız yapmamız gereken şey, o
sunumda da çok net gördüğümüz gibi, biraz
paradigmamızı değiştirmek üzerine. Toplumsal
yenileşmenin temel rasyoneli de bu. Gençleri
belirli bir gelecekte bundan faydalanacak pasif
yararlanıcılar olarak görmememiz lazım. Yani
aslında o geleceği aktif olarak oluşturan bireyler
olarak görmemiz lazım. Bizim bir temel hatamız
gençleri sürekli kullanıcı olarak görüyoruz. Onları
aktör olarak değil, sürekli hizmet alan olarak
görüyoruz. Bence temel sorunlardan bir tanesi
bu.
Dolayısıyla sosyal fayda diye bir şeyden
bahsediyorsak gençlerin aktör olarak yer aldığı
bir süreçten bahsetmemiz lazım. Örneğin,
Steve Jobs’un neyden öldüğünü biliyor muyuz?
Kanserden. Ne kanseri olduğunu biliyor muyuz?
Pankreas. 20 kişiden 19’u ölüyor pankreas
kanserinden. Geçtiğimiz yıl içerisinde çok
enteresan bir gelişme oldu. 16 yaşında Amerikalı
bir öğrenci, pankreas kanserini bugünküne göre
196 kat hızlı bulan, 25 bin kat daha ucuz, 400
kat daha hızlı, 5 dakikada çözen ‘mesothelin’ adlı
bir maddeyi tespit ederek uygulanan bir çubuk

yöntemi geliştirdi. 16 yaşında bir arkadaşımız
bu. Amerika’nın en saygın bilim ödüllerinden
bir tanesi olan 2012 Intel Bilim Ödülü’nü aldı.
Kendisini tebrik ediyoruz. Çok mutlu olduk genç
bir insanın böyle bir başarı sağlamasından.
Ayrıca yaşlılığa doğru yaklaşan insanlar olarak
teşekkür ediyoruz, bizi bu pankreas kanseri
belasından kurtarabilir. Fakat bence asıl önemli
olan şey şu: 197 kişiye yazıyor, Jack Andraka.
197 kişiye yazıyor ve 197 uzmandan sadece
John Hopkins Üniversitesi’nden biri cevap
veriyor kendisine. Neden? Çünkü çok genç.
Diyorlar ki, ‘Çocuğum yazmışsın da thank you
very much yani’. Çünkü biz gençleri çok ciddiye
almıyoruz. Onların çok enteresan yenilikçi
fikirler geliştirebileceklerini düşünmüyoruz. Şu
anda bir önceki testleri geliştiren tüm şirketler
battı çünkü bu test çok ucuz ve tamamen çığır
açmış durumda. Ayrıca bu testin bambaşka
hastalıklarda da kullanılması durumu var.
Dolayısıyla gençlere böyle bakalım diyorum.
Uzun yıllar gençlik alanında çalışmış olan bir
arkadaşımız var, Ali Ercan. Habitat kökenli bir
arkadaşımız. İlk önce sözü ona verelim. Bizimle
ufak bir şey paylaşacak, oradan devam edelim.

Ali Ercan Özgür
/aliercan79
Suat teşekkürler. Suat, benim yöneticim olarak
çalıştı TEGV’de. Kendisinden ilham aldığım bir
büyüğüm. Dolayısıyla onun moderasyonunda
çalışmak müthiş bir keyif. Kafamın karışıklığını
da görüyorsunuz, sadece 9 slayt göstereceğim.
2 dakikada da bitirmeye çalışacağım hiç
merak etmeyin. Sosyal fayda, gençlik, gençlik
hareketleri. 15 yıldır aslında ben bunların
içerisindeyim, öyle diyebilirim. Gönüllü eşya
taşıyan insan olarak başlayıp BM’de resmi
heyette, Rio+10 Johannesburg’da çeşitli zirvelere
katılarak burada yer aldım. O yüzden çeşitli
hikâyeler anlatacağım aslında ve emin olun 2
dakikada bitecek.
Farklı jenerasyonların kesişme çağında
yaşıyoruz. Gömleğim Guilio ile benziyor ama
boyum daha kısa, göstereceğim haritalar da
benziyor o yüzden karışıklık olmasın. Farklı bir
sunum. Farklı jenerasyonların kesişmesi var,
yaşanmışlıklarımız var ama farklı bir dönemde
yaşıyoruz. Yoğun veri var ama bu yoğun verinin
koordinasyonu ve analizi çok önemli. Guilio da
aslında bahsetmişti, İstanbul Belediyesi’ni örnek
verdi ama İstanbul’da hepimiz yaşıyoruz. Yani iyi
bir şehirde yaşamıyoruz. Onunla ilgili bir iki analiz
göstereceğim. Gençlik nereden nereye geldi?
Bakış açısı ve daha fazla katılım çünkü katılım
benim hayatım için çok önemli bir şey. Gençliğin
katılımı...

Sosyal faydayla ilgili meseleye ben ufak bir
bakkal soygunuyla başladım. 1984 yılında bu
belediyenin bulunduğu yerde, Şehremini’de.
Şehreminiliyim doğma büyüme. Ailemde de
üniversiteyi bitiren ilk insanım. Kendi ortaokul,
lise, ilkokul arkadaşlarım çok iyi yerlere
savrulmadı. Bir arkadaşım çok sevdiğinden ona
Eti Puf çalmak için bir operasyona başladım
ama içimdeki bu sosyal tutku daha sonra farklı
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bir şeye dönüştü. Katılımcılık aynı şekilde çünkü
16 yaşında biz Şehrimini’deyken ailem bana
sormadan ev alıp Beylikdüzü’ne taşındılar, bizim
için daha iyi olduğunu düşündüler. Ama ben
bir ay süresince hiçbir şekilde aileme yardım
etmedim, evi protesto ettim. Çünkü benim
fikrim alınmamıştı çünkü ben katılımcılığa aşırı
inanıyordum. O süreçten sonra üniversiteyle
birlikte Habitat’a başladım. Habitat benim
hayatımda bu katılımcılık tutkusunu farklı kentlere,
farklı dünyalara taşımak için önemli bir fırsat oldu.
Üniversitedeyken durmadım, öğrenci kulübü
vardı. “University Card” diye bir şey yaptık ve
bunu 50,000 dolara o zaman Boyner Holding’deki
“Advantage Card”a sattık. Bu bir fikirdi ve
şimdi düşünüyorum bir sosyal girişimmiş. Ve
okula biraz para kazandırdık. Sonra Habitat’la
başladık. Suat aslında çok güzel bir örnek verdi.
O örnek benim hayatım için de önemli çünkü ben
Habitat’a ilk gittiğimde, Google ile ilk defa orada
tanıştım. Google ile araştırma yaptım, çünkü yerel
gündem, local network, üzerine konuşuyorduk
o zamanlar. Sene 2000 ve ben Cisco’ya bir mail
attım. Manasız bir özgüvenle. San Francisco’daki
Vice President’a atmışım maili. Kendisi çok
ilgilendi. Beni Türkiye’deki Cisco’ya yönlendirdi.
Habitat’ın kurucusu Sezai bey burada yok ama
onun çok etkisiyle Diyarbakır’da ilk sivil toplum
ortaklı Cisco Networking Academy’i kurduk ve
orada bu eğitimlere başladık. Ondan sonra,
Habitat, Microsoft, Vodafone bilişim teknolojileri
ve kalkınma alanında yürüdük gittik. Euro 26
diye bir indirim kartı yaptık o kartı da sonra Yapı
Kredi’ye sattık 70 bin liraya. Oradan da bir şeyler
aldık. Hayata Artı Gençlik Fonu’nu yazdık bir
sosyal fon yarattık. Sonra baktım en son Amerikan
Ticaret Odası’nda Genel Direktörlük yapıyorum.
30 yaşındaydım. Şimdi 34 yaşındayım. Dedim
ki, ya şimdi bu insanlar böyle CEO’luk falan
yapıyorsa ben de yaparım. Ama kafam sosyal
şeylere çalışıyor. O yüzden community building,
sosyal kalkınma bu alanlarda iş yapabiliriz dedik.
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İki yıldır da çok şükür bir takım işler yapıyoruz.
sehircocugu.com diye bir şey geliştirdik. Buna
bir ay evvel çok ciddi bir yatırımcı da bulduk.
sehircocugu.com’un İngilizcesi de urbanmayor.
com. Umarız dünyaya da bunu geliştiriyor
olacağız.
Son dönemde biz şirket olarak da sosyoekonomik haritalama, analiz ve sivil toplumun
kullanması için bir takım ürünler geliştiriyoruz. Bu
İstanbul’un nüfus yoğunluğu. Bu değişen nüfus
yoğunluğunda başka bir şehirde yaşamamız
gerekiyor. Size sadece konumuz gençlik olduğu
için veriyorum. Bu 15 yaş altı nüfus yoğunluğu
İstanbul’un. Bununla ilgili istediğimiz kadar veri
var elimizde. İstanbul’un mahalle mahalle haritası.
Bir noktanın daha altını çizeyim. Mahalle bizim
için bir hayat biçimi. Muhtarlar ve mahalleyi en
yerele indirmeye çalışıyoruz. Bir felsefemiz de
bu. İstanbul’da en çok çocuk parkının olduğu
bir ilçede 217 tane çocuk parkı var. Bu haritaya
bakarsak, koyular 15 yaş altı nüfusu gösteriyor,
sizce bu kadar çok çocuk parkı nerede olmalı
normal olarak? Koyu olan yerlerde değil mi? Yani
şurası Esenyurt bölgesi. Ama maalesef orası değil
çünkü planlama stratejik yapılmıyor. 217 park Şişli
Belediyesi bünyesinde ve Şişli Belediyesi’nde
bu kadar yaşayan çocuk yok. Şimdi İstanbul’da
yaşlılarla ilgili de aynı ters sorunla karşılaşıyoruz.
Sosyal fayda yapalım diyoruz ya, Google’da
gençlik diye yazınca gençliğe dair dernek, vakıf
herhangi bir şey konusunda bu çıkıyor. Burada
da bir şey var. 234 tane sosyal ve gençlikle ilgili
tesisler Ataşehir Belediyesi bünyesinde ama
Ataşehir’in yine bu kadar genç nüfusu yok çünkü
planlamada hata var, çünkü planlama mekâna
dayalı ve stratejik yapılmıyor. Bu da Türkiye’nin
gençlik haritası. Konumuz gençlik olduğu için
genel bir çerçeve sunması açısından. Farklılıklar
var ve Türkiye’de bütüncül bir gençlik politikası ve
yerele indirilmiş, yerel kalkınma odaklı bir gençlik
politikası yok.
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Sosyal faydayla ilgili bir şeyler yapmak isterseniz,
örneğin İstanbul’da okuma yazma bilmeyen
kadın nüfusun yoğunluğu, mahalle mahalle,
ama yapılan maalesef eşleşmiyor. O yüzden
eşgüdüm ve bütüncüllük sorunu var. Bu benim
sevdiğim bir sahne. Burada kilit bir kelime var.
“Bakış açısını değiştir” diyor burada bakarken.
Aslında temel olarak söylemek istediğim de bizim
yaptığımız işlerde bakış açısını değiştirebilmek
çok önemli. Fikirler önemli. O fikirlerin yaratıcı ve
somut önerilere dönüşmesi önemli. Sosyal medya
etkili veya bu forumların etkileşimi önemli. İşte
ben kendimden örnek veriyorum. Bugüne kadar

atıldım. İşte deli dediler, şu dediler ve hakikaten
sonuç doğurdu ve çok güzel sonuçlar elde ettik.
Bu bizim İnternet sitemiz şehirçocuğu.com.
Buradan girip şehirde olan biten ile ilgili fotoğraf
çekip bunu yayınlayabilirsiniz. Buna ek bir yeni
ürünümüz daha geliyor. O da mahalle ile ilgili
ihtiyaç haritası. sehircocugu’nun ihtiyaç haritasını
yani Türkiye’deki tüm mahallelerin ihtiyaçlarını,
ihtiyaç veren şirketlerle buluşturan bir platformu
1 Aralık’ta lanse ediyor olacağız. Sabrınıza
teşekkürler.

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Evin Hanım ile devam etmek istiyorum. Ali
Ercan bize Cisco macerasından bahsetti. Cisco
gerçekten Türkiye’de çok sayıda çalışmalar
yapıyor bu alanda. Kısaca bahsedebilir misiniz?

Evin Taş
Cisco’yu büyük bir çoğunluğunuz tanıyor mu
emin değilim çünkü Cisco son kullanıcıya
ürün üreten bir firma değil. Daha çok filmlerde
uzaylılar saldırdığı zaman herkes birbiriyle
farklı mekânlarda ekranlarla konuşuyorlar,
telekonferans yapıyorlar. O cihazlar mesela
Cisco’nun cihazları. Ya da işte masalarda duran
telefonlar. İnsanlar öyle biliyor Cisco’yu ama
aslında Cisco bir ağ teknolojileri şirketi. Çıkış
noktası da bu. Dünyanın da bu konuda en
büyüğü ve en iyi bildiği iş de ağ teknolojileri.
Bu konuda kurumsal sosyal sorumluluk altında
yaptığı bir eğitim programı var: Cisco Networking
Academy. Ortaklıklar üzerinden yürüyen bir
program bu ve 1997’den bu yana tüm dünyada
165 ülkede uygulanıyor. Türkiye’de de bu
program 2000 yılından beri uygulanmakta.
Değişik partnerleri var, sivil toplum kuruluşları var.
Az önce bahsettiğimiz Habitat Kalkınma Derneği,
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye
Bilişim Vakfı. Teknik liseler var, üniversiteler
var. Kadir Has Üniversitesi mesela program
partnerlerinden bir tanesi. Burada bilgisayar
mühendisliği öğrencileri ders müfredatı içerisinde
ağ eğitimlerini Cisco Networking Academy
üzerinden alıyorlar. Devlet kurumları var. Devlet
kurumları kendi iç yeteneklerini geliştirmek için
kullanıyorlar. Ticari olmayan bütün kurumlara
açık olan bir eğitim programı aslına bakarsanız.
Uygulama alanı sınırsız. Her türlü kuruma açık
olan bir program.
Türkiye’deki uygulamalarından biraz STK
üzerinden bahsedeyim. Bilişimde Genç Hareketi

ve Bilişimde Kadın Hareketi projeleri bizim çok
sevdiğimiz ve çok gurur duyduğumuz projeler.
‘İnsanlık ölmemiş ya’ diye başladığımız ve
içimizde heyecan yaratan projeler. Gençlerin
gönüllü eğitmen olduğu ve imkânı olmayan
gençlere eğitim sunduğu projeler. Fakat bunlar
sadece Türkiye’de yapılmıyor. Uluslararası
programların böyle güzel yanları var. Başka
ülkelere aktarılabiliyor, başka ülkelerde yapılan
projeleri biz burada yapabiliyoruz. Kenya’dan
bir örnek daha vermek istiyorum. Aslında bu
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sosyal fayda ve bilişim üzerinden de biraz etkili
çünkü bu arkadaşlar bir programı bitiriyorlar, iş
buluyorlar, iş buldukları zaman kendi ekonomik
düzenlerini sağlayabiliyorlar. Belki çevrelerine,
ailelerine bir katkı sağlayabiliyorlar. Bu böyle çok
küçük bir şey gibi görünse de farklı yansımaları
da oluyor. Kalkınmaya, ülkenin kalkınmasına,
işsizliğin azaltılmasında direkt olarak etkilidir.
Kenya’dan bir örnek vermek istiyorum. Kenya’da
partner olan organizasyonlardan olan bir tanesi
“Deaf-Aid” diye bir organizasyon. Ve Kenya’da
işitme engelliler halk tarafından toplumsal olarak
hor görülüyor, lanetlenmiş olarak bakılıyor
ve o yüzden toplumsal hayata katılamıyorlar.
Deaf-Aid, varoşlardan bu gençleri topluyor,
öncelikle işaret dili oluşturuyor, network eğitim
veriyor, bunları işe yerleştiriyor ve bu az önce

bahsettiğimiz gençlerin iş bulduğu, ailesini ve
kendini geliştirdiği, bir takım ekonomik faydalar
sağladığının üzerine aslında şöyle bir şey oluyor.
İşverenler görüyor ki, ‘Hayır bu kişilerle ilgili böyle
bir sorun yok, bir lanet yok, bir şey yok, bunlar
da gerçekten çalışabiliyorlar’. Aileler görüyor
ki ‘Evet bizim ekonomimize bir katkısı var, bize
katkısı var’. Birdenbire başka bir şeyler oluştu ve
toplumdaki işitme engellilerle ilgili bir algı değişti.
Genelde bilişim eğitimi falan deyince hiç insanlar
işin bu taraflara gelebileceğini düşünmüyorlar
ve özellikle ben o yüzden bu örnekleri veriyorum
aslında bu konuyla ilgili çok da fazla örnek var.

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Pelin Hanım ile devam edelim. Şimdi sizin
şirketiniz bizim evli olduğumuz bir şirket. Yani
hepimiz Google ile evliyiz. Hemen her gün çok
düzenli bir ilişkimiz var. Hakikaten saygı sevgi
çerçevesinde mesafeli bir ilişkimiz var. Gençler
de herhalde onun en çok kullanıcıları arasında.
Buradan 2030’a doğru gidersek Google’ın

gözlüklerle uğraştığını biliyoruz, böyle sızan
şeyler var. Kim bilir bizim bilmediğimiz nelerle
uğraşıyorsunuz. Siz bu çerçeve içerisinde
Google’ı nerede görüyorsunuz? Gençler ve
sosyal fayda içinde nerede görüyorsunuz?

Pelin Kuzey
/pelinkuzey

Google’ın nelerle uğraştığını ben bile
bilmiyorum. Çünkü her proje herkese aynı anda
duyurulmuyor. Bazen bize diyorlar, ‘Duyuracağız
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size bir şeyler ama biraz daha bekleyin’. Bizi
de heyecanlandırıyorlar aslında o manada aynı
gibiyiz. Ben de günlük hayatımda Google’ı çok
kullanıyorum. Şimdi Google’ı 2030’da nerede
görebileceğimi tahmin etmek çok zor ama
her geçen gün yeni alanlara açılan bir şirket
gerçekten. Ama ben gençlik demişken ve Google
da genç bir şirket olduğu için Google’ı Google
yapan nedir onu anlatmak isterim. Az önce çok
güzel şeyler tartışıldı. İnovasyondan bahsedildi.
Girişimcilikten bahsedildi. Ben şundan çok
korkuyorum: Bu terimleri çok kullanarak içini
boşaltma tehlikesi var. Çünkü biz genelde
alıyoruz janjanlı bir kelimeyi. Çok da güzel,
kulağa da çok hoş geliyor. Bir anda her yerde
bu konuşulmaya başlanıyor. Peki, bunun içini
biz nasıl dolduracağız? Şimdi her konuşmacı bir
tarafına değindi. Bir taraftan genç girişimciler
bir sürü güzel projeler üretmiş. Benim burada
yeni duyduğum birçok şey oldu. Çok mutlu
oldum gerçekten. Bir taraftan devlet bir şeyler
yapmaya çalışıyor. Stratejik planlar yazılıyor vs.
Peki bizi nasıl götürecek? Şimdi Google bugün
15 yaşında bir şirket. Genç bir şirket gerçekten.
Zaten Google’ı iki tane genç adam kurdu.
Google, Stanford Üniversitesi’ndeki iki doktora
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öğrencisinin bitirme ödevi olarak hazırladıkları
bir projeden çıktı. Orada bir eksiği gördüler.
Ben bununla ilgili bir sürü şey anlatabilirim. O
ilk ana sayfayı, keşke resmi olsaydı da size
hatırlatabilseydim. Beta yazan sayfayı. Aslında
bugünkü sayfadan çok farklı değil ama biraz
daha eski, nostaljik bir havası var. O sayfayı
tasarlatacak adama verecek paraları olmadığı
için diyorlar ki, ‘Bizden hisse senedi mi istersin
yoksa sana 2-3 bin dolar mı verelim? Hangisini
istersin’. Adam da diyor ki bunlara siz bana hisse
senedi verin en iyisi diyor. Adam herhâlde o gün
hayatının en iyi kararını vermiş. Yani eğer iki 2-3
bin dolara razı olsaydı sanırım bugün çok ağlıyor
olabilirdi. Peki, ne yaptılar? Larry Page ve Sergey
Brin bunu nasıl bu hale getirdiler diye düşünelim.
Bizim de zaman zaman unuttuğumuz ama global
toplantılarda bize hatırlatılan bir ilke var: Başarısız
olmaktan korkmayın. Hakikaten korkmayın. Şimdi
ben üniversite sınavlarına gireli çok olduğu için
soracağım, buradaki kitle daha genç olduğu

için... Üç yanlış hala bir doğruyu götürüyor mu?
Benim zamanımda 3 yanlış götürüyordu galiba.
Şimdi 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü bir
ortamda sürekli size “Aman hata yapma, aman
başarısız olma.” Ya da şunu da çok duyabilirsiniz
belki: Bir çocuk çalışmıyordur, başarısız
oluyordur. Ama işte öğretmen takmıştır, ya da
o başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmeme...
Aslında başarılı olan da biziz başarısız olan
da. Ama o başarıya giden yolun başarısızlıktan
geçtiğini, kimi zaman denediğimizi, çok
uğraştığımızı ama yapamasak da bunun aslında
bir süre sonra bizim asıl istediğimiz hedefe
ulaşacağımız konusunda çok büyük bir gösterge
olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız
lazım. Google da böyle bir şirket. Denemekten hiç
çekinmeyen bir şirket, dolayısıyla hata yapmaktan
çok da korkmayan bir şirket.

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Peki yaş grupları arasında bir farklılaşma var mı
Google kullanımında?

Pelin Kuzey
/pelinkuzey
Kullanıcılar açısından mı?

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Evet.

Pelin Kuzey
/pelinkuzey
O konuda size kesin bir şey söylemem çok zor.
Herkes sabahtan beri gençlikten bahsediyor.
Gençlik daha çok kullanıyor diyebiliriz ama rakam

elimde olmadığı için böyle bir şey size söylemem
daha zor olur.

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Cem Bey kullanıyor musunuz?
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Cem Arslan
/ceeemarslan

Şimdi gençliğin sosyal faydanın yanına gelmesi
ve #2030şimdi etiketi ile yayınlanması gençliğin
bu noktada ne kadar önemli olduğunu ortaya
koyuyor bence. Çünkü teknoloji dediğiniz
zaman aslında, teknolojinin en önemli kullanıcısı
gençler. Yeni bir şey olduğunda en hızlı öğrenen
kesim gençler. O yüzden sosyal faydayı da
teknolojinin etrafında gençleri kullanarak nasıl
kurgulayacağımıza değinmek istiyorum ben
birazcık. 2030’da benim gençlerle ilgili hayalim
ve dünya ile ilgili hayalim daha empati yetisi
gelişmiş bir neslin olması. Bunu da sağlamanın
en güzel yolu aslında deneyimlemek. Yani
deneyimlediğiniz zaman siz artık o konu ile ilgili
gerçekten bir şey yapmak istiyorsunuz. Örneğin
ben “Let’s do it” kampanyasında gönüllülük
yapmıştım. Çöp topluyorsunuz. Çok basit bir iş
aslında, bir mahalleyi temizliyorsunuz. Ama o işin
ne kadar zor olduğunu deneyimledikten sonra
çöp atmamaya daha çok dikkat ediyorsunuz.
Çünkü onu deneyimlediniz ve o acıyı çektiniz.
O acının başka insanlar tarafından çekilmesini

istemiyorsunuz. Bunu bir kamu kurumu veya
bir sivil toplum kuruluşu size 3 saatlik çevre
sunumları ile de anlatabilirdi. Ama benim orada
harcadığım bir gün gerçekten benim bütün
hayatımı değiştirdi bu konuda. Aynı şekilde,
bisiklet kullanıyorsanız eğer bisiklet yollarına
dikkat edersiniz. Oraya araba park etmiş
mi etmemiş mi diye. Ama kullanmıyorsanız
umurunuzda bile olmaz. Evinizin etrafında
olduğunu bile bilmezsiniz. O yüzden gençliğin
bunları deneyimlemesi için en güzel yol
gönüllülük. Farklı sivil toplum kuruluşlarında,
farklı projelerde. Bu çöp toplama olabilir, kadın
hakları ile ilgili çalışma olabilir. Herhangi bir şey
olabilir. Bunları deneyimledikleri zaman, o zaman
işte kafalarında değişiyor, her şey değişiyor. O
değiştiği zaman başkasını da değiştirebiliyor çok
hızlı bir şekilde.

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Sizin bir de gönüllülük programınız var ondan
bahsedebilir misiniz?

Cem Arslan
/ceeemarslan
Biz şöyle bir yapı kurduk. İş için yapılmış Linkedin
gibi Foursquare gibi çok farklı amaçları olan
platformları bir araya getirerek bunu gönüllüler
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etrafında nasıl kurgulayabiliriz ve gönüllüleri
nasıl artırabiliriz kaygısı ve amacı ile yola
çıktık. Türkiye’deki yüzde 4’lük gönüllü katılım
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oranını bir yukarıya çekebilmek için gönüllülerin
bilgiye ihtiyacı var. Bu bilgiyi nasıl alacaklar?
Akranlarından. En güvendiği insanlar onlar. Ama
bizim bu bilgiyi çok daha hızlı bir şekilde yayıp
çok daha hızlı bir gelişim sağlamamız gerekiyor.
O zaman sosyal medya var. Sosyal medyada
benim 1000 tane arkadaşım var. Ben 1000
arkadaşıma aynı anda aynı mesajı verebilirim.
Böyle bir imkânım var benim. Neden bunu
kullanmayayım o zaman, gönüllülük ya da başka
bir sosyal fayda başlığı için? Biz dedik ki, ‘Tamam
o zaman. İnsanlar gittiği, gönüllülük yaptığı yerde
check in yapsınlar ve paylaşsınlar’. ‘Ben burada
bunu yapıyorum, sen de buna katılabilirsin şu
yollarla’ desinler. Bunu üniversitede pilot olarak
başlattık. Üniversitede yaklaşık -artık pilotluktan
çıktı zaten- 2 sene oldu. Biz de oradan çıktık.
O kendisi devam ediyor ve şu ana kadar 42
tane mentorumuz var. Onlar da gönüllü olarak
çalışıyorlar üniversite içerisinde. Şu ana kadar,

bugün baktım ben de datalarımıza, 8300’den
fazla gönüllü saat bu şekilde, bu platform
sayesinde kazanılmış ve 700’den fazla kişiye,
öğrenciye de bu 12 farklı sivil toplum kuruluşunda
çalışma imkânı sağlanmış. Onların da kafasında
bir şeylerin değiştiğini ben farz ediyorum. Şu
anda da mesela ben1gonulluyum.com’la devam
ediyoruz buna. Burada da biraz daha pilot
çalışma yaptık, değiştirdik belki ama insanları
bilgilendirmek için gönüllülük ile ilgili nerede
ne var, gönüllüler nerede konularını bir harita
üzerine yerleştirdik. Çünkü bilgi gerçekten bizim
gibi gençler için çok önemli. Bilgi olduğu zaman
güven oluyor, güven olduğu zaman da gidiyoruz.

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Peki, hemen bir soru kısaca. Arz talep
dengesinde hangisinde daha fazla sıkıntı var?
Sivil toplum örgütlerini artırmak mı daha zor, genç

gönüllülerin sayısını artırmak mı daha zor bu
hizmeti almak ve vermek isteyenler için?

Cem Arslan
/ceeemarslan
Bu bizim yaşadığımız en büyük sıkıntıydı aslında.
Biz ilk başladığımızda sivil toplum kuruluşu
bulamıyorduk. Gidiyoruz diyoruz ki, ‘Biz böyle bir
proje yapacağız size de gönüllü sağlayacağız’.
“E biz size nasıl güvenelim? Bizim böyle bir
şeyimiz yok ki.” Ondan sonra üniversiteyi
arkamıza aldıktan sonra yavaş yavaş güçlendik.
Hani o gençlere güven konusu vardı ilk panelde.
Gerçekten güvenmiyorlar bize. Arkamıza birisini
aldığımız zaman ilerleyebildik. Şu anda sivil
toplumdan da talep geliyor. Ama sivil toplumun

kapasitesini biliyorsunuz zaten. Gönüllü kullanma
konusunda yetenekleri çok fazla gelişmiş bir
sivil toplum yok Türkiye’de. O yüzden şu anda
üniversitede kurduğumuz inisiyatif, kendi
projelerini üretip öğrenciyi o şekilde engage
etmeye çalışıyor ve o şekilde devam ediyorlar
yollarına sonra.

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Ben Ercan’a dönmek istiyorum, sen gençler
ve gönüllülük alanında çok çalışan birisin.
Bir şapkan da Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Derneği’nin Genel Sekreterisin. Şimdi, gençler
dediğimizde tabii sadece üniversite gençliği
yok. Aslına bakarsanız uluslararası şirketlerde,
yerel şirketlerde çok sayıda genç, bir şekilde
iş gücü piyasasına girmişler çalışıyorlar, ama
aynı zamanda gönüllülüklerine de devam
etmek istiyorlar. Sizler son derece fazla çalışma
yapıyorsunuz orada ama bir yandan da sivil

toplum örgütlerinin böyle bir sıkıntısı da var.
Sorduğunuz zaman, ben işte o tarafta olan
biriyim de aynı zamanda, gönüllü de lazım yani
gönüllüler olmadan da olmuyor. Yeterince arzı da
yaratamıyorsun. Bunun temel kaynağı ne, neden
mobilize edemiyoruz bu gücü?
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Ali Ercan Özgür
/aliercan79
Bir kere harekete geçirmek için birkaç el ateş
etmek gerekiyor, yani iki taraf için de. Çünkü
sivil toplum tarafı da şirketler tarafı da bir şeyler
yapmak istiyor yani iyilik için, insanlık için. Ve
bu arz ve talebin senin az önce söylediğinin
buluşması noktasında bir sıkıntı var. Çünkü
İstanbul ve Türkiye yoğunlaştı. Herkesin bir
sürü işi var. Herkes bir anda bir sürü şey
yapmaya çalışıyor. Biz dernek olarak o anlamda
iki yıldır şöyle bir çalışma yapıyoruz. Çalışan
gönüllülüğüyle ilgili ‘Give and Gain’ diye bir gün
var. Avrupa’da ve dünyada aynı anda oluyor.
Her yıl mayıs ayının ikinci haftası, tüm dünyada
çalışan gönüllülüğü haftası olarak kutlanıyor. Biz
onu bahane ederek şirketleri bir anda harekete
geçiriyoruz. Özel Sektör Gönüllüler Derneği
ile beraber yapıyoruz bunu. Onlar çalışan
gönüllülerini harekete geçiriyor biz sivil toplumla
buluşturuyoruz. Neler yapılıyor? Örneğin UPS,
Microsoft ve birkaç şirket bir araya gelip bir
sosyal orkestra oluşturdu ve gettoda büyük
bir konser verip bunu bağışladı. Burada her
yıl geleneksel olarak Kadir Has Üniversitesi ile

Sosyal Sorumluluk Derneği olarak “İyiliğe Koşu”
adı altında bir etkinlik yapıyoruz. Koşuyorsunuz,
ama kazanan, en çok bağışı alan. Ve o toplanan
bağışlar da Cibali mahallesindeki paydaş
kurumun talep ettiği ihtiyaçlara harcanıyor. Biz
aslında dernek olarak bu hareketi artırmaya
çalışıyoruz. Serdar Bey de burada, derneğimizin
kurucusu, başkanı. Şöyle söyleyebilirim,
şirketlerden daha fazla talep var. Yani şirketler
vermek, gönüllülerini harekete geçirmek
istiyorlar. Para toplamışlar 20 bin lira, sivil toplum
tarafına gidiyoruz, “Ya biz şimdi onunla nasıl
uğraşacağız?” yanıtını alıyoruz ve bir anda
şey oluyor... Bu tartışılabilecek ve bir yandan
potansiyeli de olan bir çalışma alanı.

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Peki, Evin’e bir şey sormak istiyorum, uluslararası
bir şirkette çalışıyorsun, gençsin, sosyal hayatınla,
aslında kariyerin de onunla bağlantılı. Kendini,
gerçekleştirmek istediğinde bu alanda bir sosyal
fayda yaratmak istediğinde bir genç olarak

uluslararası bir şirkette çalışan biri olarak en çok
nerede sıkıntı çekiyorsun? Ne yapılsa biraz daha
ileri gidebiliriz?

Evin Taş
Türkiye üzerinden konuşuyoruz, değil mi?
Aslında bakarsanız ben bu konuda sıkıntı
çekmiyorum. Benim öyle özel bir durumum var.
İşim gereği zaten kurumsal sosyal sorumluluk
içinde çalışıyorum. Türkiye’de STK’ları genel
olarak kitlelere bilişimi anlatmakta biraz sıkıntı
yaşıyoruz. O yüzden bilişimle ilgili STK’larda
ortak çalışma yürütüldüğünde daha çok
gençlerin olduğu ve gençlerin çok daha aktif rol
aldığı projeler yürüyebiliyor. Onun dışında çok
ciddi bir sorun yaşamıyoruz. Benim gördüğüm
STK’ların kendi içerisinde bilişim altyapısının
yenilenmesine ve gözden geçirilmesine çok
ciddi ihtiyaç var. Gençler çok hevesliler, zaten
bir takım şeyleri kullanıyor, ellerinde araçlar var
ve o araçlar hayatlarına girmiş durumda. Ve o
araçların en verimli şekilde kullanılıp bir takım
şeyler yapılmasına dair fikirleri var, şirketlerin de
uzmanlık alanlarında destek olabilecekleri yerler
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var ama ben burada biraz şanslı bir noktadayım.
Hatta Cem ile birlikte çalışıyoruz, BM gönüllüsü
olarak bizimle birlikte çalışıyor. Şanslıyım ve
seviyorum işimi diyerek böyle bir giriş yapmak
istedim.
Ve o araçların en verimli şekilde kullanılıp
bir takım şeyler yapılmasına dair fikirleri var,
şirketlerin de uzmanlık alanlarında destek
olabilecekleri yerler var ama ben burada biraz
şanslı bir noktadayım.
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Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Pelin’e bir şey soracağım sonra da salondaki
katılımcılara söz hakkı vermek istiyorum. Senin
ciddi bir kamu deneyimin de var yani yurt dışında
yaptığın yüksek lisanslarından sonra kamuda
çalıştın, uluslararası bir şirkette çalışıyorsun,

sivil toplumun içerisindesin. Sence bu gençlerin
dönüştürücü gücünü nasıl mobilize edebiliriz?

Pelin Kuzey
/pelinkuzey
Aslında şimdi ben Evin gibi konuşacağım.
Burada hep iyi deneyimler yaşamış insanlar var.
Gençlerin mobilize edilmesinde bir kere STK’ların
rolü çok önemli gerçekten. Aslında daha da güçlü
olmaları da lazım. Burada sayıdan çok nitelik
önem kazanıyor. Mesela bizim de yürüttüğümüz
çok sayıda proje var. Biz istiyoruz ki İnternet’i
daha iyi kullanan, bunun sunduğu fırsatları daha
iyi değerlendiren, vermek istediği mesajı daha
doğru şekilde verebilen STK’ların sayısı artsın.
Çünkü bu, katılımcı demokrasi için olmazsa
olmaz bir şey. Sadece STK’lar için mi geçerli?
Hayır. Devlet için de geçerli. Şimdi hem devlette
çalışmış, şu anda Türkiye’de özel sektörde
küresel diyebileceğimiz bir firmada çalışan biri
olarak gördüğüm şey, hepimizin buna ihtiyacı var.
Gençler hazırlar ama yani siz artık aslında devlet,
özel sektör, STK bir arada el ele tutuştuğunuz
zaten zaman onlar arkadan geliyorlar. Biz bunu
birkaç tane projede gördük.

Keşf@- Bilinçli İnternet Hareketi. Projede İnternet
Geliştirme Kurulu bize destekçi oldu ve 4 şehirde
uygulanan bir proje oldu bu. İlk önce 4 şehirden
üniversite öğrencisi aldık, kendimiz eğittik.
İnternet’i nasıl daha iyi kullanabilecekleri, oradaki
riskleri nasıl bertaraf edecekleri... Aslında burada
sabahtan beri sosyal faydayı konuşuyoruz.
Orada da İnternet’in faydasını konuştuk bolca.
Sonra onlar gittiler, bu dört şehirde okullarda
doğrudan 13-15 yaş grubu çocuklarla çalışarak,
onların kendi okullarına kampanya yapmalarını
sağladılar. Yani aslında çocuklar için tehlikeli gibi
görünen bir alanken İnternet, onların sorumluluk
aldıkları, hem üniversiteli abla abileriyle birlikte
çalıştıkları hem de akranlarıyla birlikte kampanya
geliştirdikleri bir şey haline geldi. Ama bizim
devlet, özel sektör ve STK’larla bir araya gelip
bunlara daha çok fırsat yaratabilmemiz lazım
bence.

Aslında günün konusuyla da bağlantılı belki iki
satır bahsetmekte fayda var. Toplum Gönüllüleri
Vakfı ile birlikte bir projeye giriştik. Bu projenin adı

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Teşekkürler. Buyurun Ali Ercan Bey.

Ali Ercan Özgür
/aliercan79
Şimdi ben şeyi söyleyecektim, Suat tabii
moderatör olduğu için biraz tarafsız, gönüllü
yönetimi konusunda herhalde Türkiye’de en
ciddi deneyime sahip insanlardandır. Bizim de
şirketimiz var. IDEMA diyoruz, 4 ortaklı ve sivil
toplumla uzun yıllar çalışmış insanlar. Biraz
Amerika’da örneği olanlar gibi community
building, topluluk oluşturma, kalkınma odaklı
çalışan şirketler oluşmaya başladı. Suat’ın
Sosyal İnovasyon Merkezi var ve onun kurucusu

ve o anlamda birçok şirkete de danışmanlık
yapıyor. Bu tip yeni tip toplumsal duyarlılığı çok
yüksek sosyal girişim diyebileceğimiz şirketlerle
çalışmayı öneriyorum ben. Bizimle demiyorum
ama Suat’ınkiyle çalışın. Çünkü hakikaten bu
işi bilen yeni bir nesil var. Suat da o neslin
öncülerinden. Bizler de o alanda aslında yeni
nesle öncülük etmeye çalışıyoruz böyle de bir
yeni üçüncü bir alan oluşuyor.
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Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Çok teşekkürler. Sayın katılımcılar, özellikle Cem
Bey, siz bir sosyal girişimcisiniz aynı zamanda.
Çalışmalarınızda nasıl sıkıntılar yaşıyorsunuz?
Soracağım dönünce. Lütfen buyurun.

Gökmen Argun
Merhaba ismim Gökmen.
GEF Küçük Destek Programı’nın Koordinatörüyüm
ve birçok sivil toplum örgütü ile çalıştım ve
sormak istediğim bazı şeyler ve aslında bir
de saptamam var açıkçası. Atladığımız çok
önemli bir nokta, planlama aşamasında eğer
gönüllülüğün hesabı yapılmıyorsa ondan sonra
hiçbir şeye yaramıyor. O zaman kendinize
biçtiğiniz bir rolü biraz zorlama bir şekilde
gönüllüye aktarmaya çalışıyorsunuz bu da iki
taraf için de zaman ve motivasyon kaybı oluyor. O
yüzden sivil toplum örgütleriyle belki de o projeleri
geliştirmeden önce ‘Biz sizinle ortak olacağız
ve yapacağımız bütün proje çalışmalarında
planlama aşamasında sizinle birlikte yapacağız’,
derseniz inandığınız bir sivil toplum örgütüyle
neden bir ortaklık kurulmasın? Veya daha
saldırgan tutum bence ikinci bir çözüm olabilir.
O da zaman zaman hepimiz yapmışızdır. Mesela
gençlik her zaman iletişim konusunda bizden
katmer katmer ileride olduğu için, iletişimle ilgili
olan kabiliyetlerini bize satmaları lazım. Yani
o kadar basit ki. Bir kampanya yapan bir sivil
toplum örgütünü, benim 13-14 yaşındaki kızım
çok sıradan bir şekilde değerlendirip ne kadar
yetersiz bir iletişim kurduğuyla ilgili iki dakikalık
bir rapor veriyor ve size bir takım çözümlerden

bahsediyor neden bunları yapmadınız diye, biraz
da küçümseyerek. Yapılan bir işi, “Bir dakika ben
sana şu konuda yardımcı olacağım” diye birazcık
daha saldırgan bir tutumda girebileceğimiz çok
alan var. Gönüllüler açısından söylüyorum.
Bir de gönüllülük gençlere mal edilmiş bir şey gibi
görünse de bana gelen projeler, hibe programının
içindeki projeler çoğunlukla yerel projeler ve yerel
projelerde göz ardı edilen inanılmaz bir gönüllülük
var. Biz bunları ortaya koyamıyoruz. Bize gelen
mesela, hemen aklıma gelen bir proje var. Bir
su yatağının doğal bitkilerle restorasyonuyla
ilgili bir proje geldi. Projenin bedeli ne kadar?
9,000 dolar. Bir yıl çalışmanın bedeli. 9000 dolar
karşılığında 90.000 dolardan çok çok daha
yukarıda bir gönüllü katkısı var. Çünkü köylüler,
o güne kadar bildikleri ve başka hiç kimseye ait
olmayan geleneksel bilgileri ortaya koyarak o
restorasyonu bizzat yaptılar. Sadece taşımayla
ilgili bir aracın gelip gitmesi için bizden destek
aldılar. Olağanüstü bir dünya. O yüzden de
belki de çalışmalarımızdaki o yaş gruplarını
birazcık daha ileriye taşımak lazım çünkü çok çok
gönüllümüz var bu topraklarda.

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Çok teşekkür ediyoruz. Aysu Hanım genç bir
sosyal girişimci. Evet. Kendisi ödül almış bir
sosyal girişimcidir. Buyurun.

Aysu Erdoğdu
Teşekkürler, tanıtıma gerek yoktu. Aysu ben. Eşya
kütüphanesinden. Ben bir önceki panelistleri
de bu panelistleri de çok severek dinledim.
Çok heyecanlıyım. Benim inandığım şey sosyal
fayda için bir fikriniz varsa veya bir yerde çözüm
üretiyorsanız bas bas bağırmanız gerektiği..
Az önce Ayşegül’ün söylediği ve bu ara beni
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içten kemiren bir şeyi paylaşmak ve sizden bir
fikir almak istiyorum. Ben bilişim sektöründen
geliyorum, aynı zamanda da çok uzun süre de
gönüllülük yaptım. Sonra yetmedi, dedim artık
hani girişimcilik, sosyal girişimcilik olsun diye...
İki tarafı da dinlediğimde benim gözlemlediğim
mesela çok gönlünü vererek çalışmak isteyen
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gönüllü yazılımcılar var ama hangi projede
çalışacağını bilmiyor. Teknoloji kısmından destek
almak isteyen sivil toplum örgütleri ve girişimler
var ama yazılım diline çeviremiyorlar. O başka bir
iletişim. Hayallerini teknolojiye döndüremiyorlar.
Bunun arasındaki bağlantıyı sağlayacak çok

ortaklı ‘Değişimi Kodlayanlar’ gibi proje olsa
bence çok güzel olurdu deyip ortaya atayım.
Sizin buna bakış açınızı da öğreneyim.

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Bunu hanımefendilere yöneltmek istiyorum.
Herhangi biriniz olabilirsiniz. Bu arada bakalım
halkımız tweet atmış mı?

Evin Taş
Ben ikisine birden aslında ortak bir cevapla
başlayabilirim. Çok haklısınız, şirketler ve STK’lar
birlikte çalışmak zorundalar. Sadece STK’lar da
değil, akademi de, devlet de, şirket de bunların
hepsi çünkü dünyanın sorunları çok büyük, çok
geniş yayılımlı ve şirketler, kimse bunu tek başına
çözemez. Ne kişi ne de organizasyon. Birlikte
çalışılmak zorunda. Bu kolaborasyon diye bu
kadar bahsettiğim şey aslında bu. Yani bir araya
gelirsek kendi uzmanlıklarımızla bir takım şeyler
oluşturabiliriz ve STK’ların şirketlere bu şekilde
gitmesi her zaman için şirketlerin hoşuna giden
bir şey çünkü biz, oturduğumuz yerde sorunu
göremeyebiliriz.
Şimdi Cisco’nun yaptığı bir sürü proje var
dünya çapında. Sağlık alanında var, tarımda
var, governance, iletişim konusunda var. Cisco,
çözümlerini kullanarak kimi yerlerde iletişimi
artırıyor, STK’ların yeterliliklerini artırıyor. Kimi
yerlerde yapabildiği aynî ya da maddi katkıları
yapmaya çalışıyor. Yapabildiği bir takım şeyler
var ve hep karşı taraftan bir şeyle geliyor yani
benim uzmanlığım bu. Ben teknolojinin bu kısmını
biliyorum. Ben sana bunu koyabilirim. Sen de
yerelde neye ihtiyaç olduğunu biliyorsun. İhtiyacı

görüyorsun. O zaman nasıl bir araya gelebiliriz
ve birlikte ne yapabiliriz? Hatta bu sadece bir
ya da iki partner değil, şirketler de mesela çok
açıklar. Hindistan’daki bir projeyi biliyorum, tarım
projesi. Cisco, BT Telekom ve oradaki yerel
STK’ların birlikte yaptığı bir proje. Şirketler kendi
aralarında da kolaborasyona açıklar. Hem bunu
halk da bekliyor. Mesela bizim gibi şirketler, belki
de uluslararası bir kitlesi bekliyor yani sadece
Türkiye’de çalışan veya bu ürünü kullananlar ya
da maruz kalanlar değil de bütün dünyadan böyle
bir beklenti var. Cisco bakalım bu sene neler
yapıyor, kurumsal sosyal sorumluluk raporunda
neler çıkardı, ne kadar katkı sağladı, ne kadar
yeşil ürünler üretti, proseslerini ne kadar iyileştirdi,
ne kadar gönüllü saat harcadı, çalışanları ne
kadar katkıda bulundular?
Burada mesela sosyal medyanın şöyle güzel bir
yanı var, iletişim zamanını neredeyse sıfıra indirdi.
Artık bu araçları kullanarak herkes direkt olarak
şirketlerle iletişime geçebiliyor. Neyse istedikleri
ya da sorunlar. Biraz daha birbirimize yaklaştık,
ben bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum.

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Bir şey söyleyecek misin yoksa Cem Bey’e
sorusunu sorayım mı? Hazırım onun sorusunu
sormaya?

Pelin Kuzey
/pelinkuzey
Kahve arasında anlatayım ben yani daha kestirme.
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Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Evet Google ile ilgili daha detaylı konuları Google
ile görüşebilirsiniz kahve arasında. Cem, genç

sosyal girişimciler olarak nerede sıkıntılar var?
Aysu bir kısmını söyledi.

Cem Arslan
/ceeemarslan
Şöyle başlayım ben, biz Aysu ile uzun zamandır
beraber de çalışıyoruz aynı zamanda. Sosyal
girişimcilik neden bütün zorlukları aşmaya değer?
Önce ondan bahsedeceğim ama zorluklarından
bahsedeceğim. Sosyal girişim bence bir
toplumun özgürleşmesi için çok önemli. Biz son
olaylarda da gördük ki Gezi olaylarında, sivil
toplum kuruluşları her ne kadar toplumla sivil bir
şekilde çalışıyor olsa da finansal olarak bağlı
olduğunuz zaman bir yerlere, konuşamıyorsunuz
bir noktada. Yani sosyal girişimciliğin bu noktada
çok önemli olduğunu düşünüyorum ülkemiz
için en azından. Çünkü eğer ki finansal olarak
kendimizi sürdürülebilir hale getirebilirsek, kendi
servislerimizle, kendi ürünlerimizle, bu sefer
gerçekten toplumla ilgili konularda konuşma
yetimize erişebileceğiz.

kazanacaksın, engelliler ile ilgili çalışıp da onların
üzerinden para mı kazanacaksın? Bunu mu
demek istiyorsun?’ Hani bu anlatma noktası zaten
algı bizde çok eksik. Önce bunu kenara çekip,
böyle böyle, biz bunları yapıyoruz, amacımız bu
diye anlatmak gerekiyor. Bundan da bıkmıyoruz
zaten hiçbir zaman.
İkinci nokta da aslında sosyal girişimcilik
ekosistemi şu an çok küçük. Herkes birbirini tanır.
Onun biraz genişlemesi gerekiyor ki farklı fikirler,
düşünceler ortaya çıksın, vesaire vesaire. Benim
gördüğüm iki tane, finansın dışında finansa erişim
vesairenin dışında, tabii ki işte Türkiye’deki yasal
düzenlemeler onları saymıyorum çok teknik
konular. Ama gördüğüm, yaşadığım, iki tane esas
sorun bunlar.

Karşılaştığımız zorluklara gelirsek de aslında
birincisi ilk önce bunu anlatmak sıkıntı.
‘Sosyal girişim, yani ne diyorsun sen? Para mı

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Salona dönelim ama geçerken ben de bir şeyi
söylemek istiyorum. Gençlik ve sosyal fayda
dediğinizde sosyal girişimciliğin aslında çok kilit
bir önemi var. Çünkü inovasyonun güçlenmesi
her geçen gün daha az sayıda kişiyle istihdam
durumunu ortaya çıkartmış durumda. Ne kadar
başarılı inovasyon, o kadar az istihdam. Bu
istihdam sorunu tabii ki her geçen gün artıyor
ve dünya nüfusu da artıyor. Dolayısıyla bizim
genç kuşaklar başta olmak üzere istihdam
yaratmamız gerekiyor. Geçmişte 1 milyon liralık
bir kaynakla yaptığınız yatırımdan 1000 kişi
istihdam ediyorduysanız bugün 100 kişi istihdam
ediyor olacaksınız. Bir yandan ücretleri, maliyeti
düşürüyor ama bir yandan da 900 kişilik bir
istihdam açığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu bir
milyon lirayı bir tek yeni bir kuruluşa vermek
yerine çok sayıda genç sosyal girişimciye vermek
iyi bir fırsat gibi görünüyor. Böyle olunca çok
sayıda girişimci çok farklı coğrafyalarda, bir yere
de konsantre olmuyor ve çok daha fazla sayıda
aynı kendisi gibi aynı sorunu yaşayan insanlarla
46

birlikte hem bir sosyal sorunu çözüyor hem de
sürdürülebilir iş kurmuş oluyor.
Dolayısıyla sosyal girişimcilik 2030’lara
geldiğimizde, 2030’da ne göreceğiz sorusunun
cevaplarından bir tanesi olabilir. Gönüllülükle
ilgili tweet atan bir arkadaşımız var demiş ki,
‘Güvenle ilgili bir sıkıntı var’. Burada bir ekonomik
fayda olması da gönüllülüğün çevresindeki bazı
sıkıntıları aşmakta faydalı olabilir gibi gözüküyor
çünkü hiçbir aile, sonuçta çocuğunun para
kazanacağı bir işle ilgili olarak muhalefette
bulunmaz. Bu da bir artısı gibi gözüküyor biraz
sosyal girişimcilikle ilgili daha fazla düşünüp
konuşmaya ihtiyacımız var. Var mı salondan soru?
Şöyle bir soru sormak istiyorum: Siz 2030’da nasıl
görüyorsunuz, nasıl bir dünya ve bu yeni dijital
teknolojilerin yeri nedir? Ön sıralardan genç bir
bey var. Serdar Abi buyur.
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Serdar Dinler
Çok kısa bir önceki konulara değinmek istiyorum.
Korsan gibi olacak benimki korsan bildiri gibi.
Bizde gönüllülük yok hiçbir zaman olmadı,
gönlüne görelik var bizde. Bizim gönüllerimiz
gönlüne göre takılıyor. Bu öyle olmaz. Bunun bir
görev tanımı olacak, protokolü, sözleşmesi dahi
olması gerekiyor.
Henüz Türkiye’nin sivil toplumu için gönüllülük
lüks. Çünkü daha kendi içimizde, elimizde iki
üç proje yok ki bir de çağıralım gönüllüleri, iş
yoğunluğu olsa ki gönüllüleri çağıracağız. İş
yokken gönüllü gelip ne yapacak? Fotokopi mi
faks mı çekecek böyle bir durumda gönüllüler.
Sivil toplumla ilgili bir başka şey daha söylemek
istiyorum. Şimdi işleyen sivil toplum örgütleri
işbirliği yapıyor. Ama ben size söyleyim 12 taneyi
geçmez bu sivil toplum örgütleri. Dernek, vakıf
veya 24 taneyi geçmez veya 30 taneyi geçmez.
Ama Türkiye’de 80.000 dernek var. Açın İnternet
sitelerini şirketlerin altında hep aynı sivil toplum
örgütleri, aynı vakıflar, aynı dernekler. Niye?
Biraz daha açalım bunu. Daha çok var. Onları da
biraz işin içine katmamız lazım ki güven olsun.
O zaman rekabeti göremiyorlar ve sivil toplum
örgütü kurmuyorlar. ‘Ben niye kurayım ki?’,
diyor. ‘Şu vakıf var ki zaten almış başını gidiyor.’
Pazarda yer yok gibi görüyor. Bunu da şirketlerin
iyi düşünmesi lazım. Çalışacakları sivil toplum
örgütünü seçerken “Aaa bu güvenilir yıllardır, iş
yapmış”. Öbürü de ilk çıktığında öyleydi, sıfırdı.
Biraz destekleyip, biraz portföylerini geliştirmemiz
bence gerekiyor.

2030’a gelirsek 2030’un aslında en büyük
problemi bizim coğrafyamızda istihdam olacak
çünkü Ortadoğu biraz da Kuzey Afrika’yı alırsak
şirketlerin bu bölgede yaklaşık 75 milyon tane
yeni istihdam gerekecek 2030’da. Hatta yaklaşık
35 milyonlar civarında da Karadeniz Bölgesi
için gerekecek. 100 milyon-140 milyona yakın
Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede 140
milyona yakın yeni iş bulmamız lazım. Bugün
Koç, Sabancı 60 bin 70 bin kişi istihdam ediyor.
2030’da 600-700 bin kişi işe alabilir mi? Ya da
Ukrayna’da bölgenin en büyük şirketlerinde 140
bin kişi çalışıyor. Acaba 1 milyon kişi alabilir mi
2030’da? Alamaz. Yani 2030’daki gençlerin iş
bulma şansı yok. İş kurma şansı var. Girişimci
olmaları gerekiyor, herkesin girişimci olması
lazım. Amerika’da 25 milyon tane şirket var, bu
25 milyon şirketin 23 milyonu birey şirket. Kişilerin
kurduğu. 2 milyonu bizim bildiğimiz şirket.
Amerika’nın bütün ekonomisi de bireylerin evde
çalışıp home office tabir ettikleri ya da 2-3 kişinin
küçük bir ofiste birlikte çalıştıkları birey şirket
limitet falan değil.

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Dijital teknolojilerle falan şimdi bu işi
kolaylaştırmış durumdayız.

Serdar Dinler
Aynen. Onun için 2030’lar da bence iş
bulamayacağız hiçbirimiz. İş kurmamız lazım, iş
kuralım.

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Var mı başka salondan? Evet, eklemek istediğiniz
şeyler var mı? 2030 için son sözlerinizi alayım.
Bugün için son sözlerinizi alayım. 2030’da ne

hayal ediyorsunuz? Var mı söylemek istediğiniz
bir şey?
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Pelin Kuzey
/pelinkuzey
Ben geldiğimden beri şunu düşünüyorum aslında.
2030’da 20 yaşında olacak çocuklar bugün daha
3 yaşında. Onu düşünüyorum. Ondan sonra
diyorum ki onlara ne bırakmamız lazım acaba?
Bir önceki oturumda konuşuldu, en büyük şey bu
kültürü değiştirmek. Daha yeni bilgisayar alınca
daha iyi işler yapacağımızı düşünmeyip önce
kafadaki o düşünce tarzı, o iş yapma kültürü

ya da işte yaratıcılığın önemi. Ben onlara en
iyi bırakabileceğimiz şeyin bu bilinç olduğunu
düşünüyorum. Şu anda 3 yaşındaki bebekler
için umarım öyle bir dünya kalır. Ben yaşlanmış
olacağım ama inşallah o günleri görürüz beraber.

Evin Taş
Aslında ben de benzer düşünceler içindeyim
ve oldukça da umutluyum 2030 ile ilgili olarak.
Yaşlanacağımız kısmıyla ilgili değil. Ama şöyle bir
şey var ki artık bahsettiğimiz şu an konuştuğumuz
akıllı şehirler, akıllı hastaneler, akıllı evler. Bunlara
aklı veren o cihazlar değil o aklı veren biziz.
Teknolojiyi geliştiren, tüm gelişmeleri yapan
biziz ve şu an içinde bulunduğumuz durumla
gittiğimiz yöne baktığımız zaman 2030’larda

birçok sosyal sorunun üzerinden gelebileceğimizi
düşünüyorum. Çünkü mantalite gerçekten çok
ciddi değişiyor ve insanlar artık farklı şeylere
bakıyorlar. Sosyal sorunlara daha fazla eğiliyorlar
ve bunu birlikte yapıyorlar hep beraber bir araya
gelerek yapıyorlar o yüzden ben bu konuda çok
mutluyum.

Ali Ercan Özgür
/aliercan79
Ben UNDP’ye teşekkür ediyorum her 20
yılda bir gelecek 30 yıl hedefi koyuyor. Binyıl
Kalkınma Hedefleri sonra 2030. Allah kerim
yani gideceğiz herhâlde 2050. Ama hakikaten
bu geleceği tartışmak insanoğlunun doğasında
var. Umutlu olmak, geleceği planlamak ama
gün sonunda belki bunun temel faydalarını
göremeyebiliriz, günlük yaşamımıza bunun
etkisi bir anda ortaya çıkmayabilir ama gelecek
bizi çağırıyor. O gelecek bizi çağırırken, yeni
teknolojilerle, yeniliklerle çağırıyor. Bu çağrıya
ve bu yaklaşıma da ayak uydurmak gerekiyor.
Bence UNDP burada küresel olarak da iyi bir rol
oynuyor. Genç olarak UNDP olmasa ailemi ikna
edemezdim ilk başlarda bu çalışmalara girmek
için. Bence orada da bir hem bu organizasyon

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Gerçekten genç olan arkadaşlardan rica etsem
de son konuşma için.
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için hem de genel olarak teşekkür etmek
gerekiyor. Bu o anlamda bir etki yani bizim
arkadaşlarımız da orada çalışıyor o yüzden
UNDP’nin bu her yıl veya her dönem yenilenen
gelecek çağrısına ayak uydurmak gerekiyor.
Onlar davet etsinler, eleştirelim, icabet etmeyelim
ama bir Kayseri atasözüyle kapatayım, bu tip
çağrılarda “Çağırırlarsa gitmeyek, çağırmazlarsa
laf edek” diye bir lafı vardır Kayserililerin. Yani
UNDP çağırırsa gitmeyin ama çağırmazlarsa laf
etmeyin çünkü artık her yerden erişebilirsiniz bu
teknolojilere.
Çok teşekkürler.
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Cem Arslan
/ceeemarslan
Aslında benim de söyleyeceğim çok kısa.
Benim kendi hayalimde gönüllülükten mesela
bağımsız olarak öğrenmeyi öğrenmiş bir toplum
olsun. İlla başkasının size bir şeyler öğretmesi
gerekmiyor. Bahsettiğimiz teknolojileri kullanarak
her şeyi öğrenebiliriz artık, çok büyük engeller
yok önümüzde. Çok büyük eşitsizlikler de
olmayacaktır 2030’da. Şimdi evet kırsal vs.

arasındaki ciddi uçurum farkından dolayı bunlar
olmayabilir ama yani bilgiye erişim çok önemli ve
yani zaten orada öğrenmeyi öğrenmek benim için
çok kıymetli bir şey onu hayal ediyorum.

Suat Özçağdaş
/SuatOzcagdas
Çok teşekkürler.
Cem, Pelin, Evin, Ali hepinize teşekkür ediyoruz
katılımınız için. Bütün dünyaya el sallıyoruz
buradan iyi akşamlar.
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/undpturkiye

www.tr.undp.org

