Güçlü bireyler.
Güçlü toplumlar.

Konuşma Metinleri

Önsöz

Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve
Türkiye’de sosyal fayda girişimlerine olan
katkısını tartışmak için 23 Ekim 2014’te
İstanbul’da bir araya geldik.
Sosyal Fayda Zirvesi, ‘toplumsal değişim için
teknoloji ve sosyal medya’ teması etrafında
küresel toplulukları beş senedir bir araya
getiren eşsiz bir platform olmuştur.
Dünya çapında yapılan Sosyal Fayda
Zirvesi’ne 70’ten fazla ülke ile birlikte
Türkiye, 2014 yılında ikinci kez katıldı.
Ruanda’dan Ukrayna’ya, Çin’den Panama’ya,
Zimbabve’den Gürcistan’a pek çok ülkeden
bireyler bir sonraki neslin karşılaşacağı
en büyük küresel kalkınma zorluklarının
üstesinden gelinmesinde yeni teknoloji,
inovasyon ve sosyal medyanın nasıl bir rol
oynayabileceğini tartıştı.

Kamal Malhotra
BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi

Bu nedenle, katılımcıları 2030’da nasıl
bir dünyada yaşamak istediklerini hayal
etmeye davet ettik ve teknoloji ile yeni
medyanın istediğimiz geleceği yaratma
sürecine nasıl yardım edeceği ile ilgili çözüm
önerilerini, çıkardıkları dersleri ve fikirlerini
paylaşmalarını istedik.
Etkinliğimizin sosyal medyada kullanılan
etiketinin #2030Şimdi olmasının nedeni de
budur.

#2030Şimdi etiketi, BM’nin öncülük ettiği,
2000-2015 yıllarını kapsayan Binyıl Kalkınma
Hedefleri sürecinde elde edilen ilerlemeyi
takip edecek ve hızlandıracak 2015 Sonrası
Kalkınma Gündemi’ne gönderme yapıyor.
1 Ocak 2016’dan itibaren, küresel kalkınma
gündeminde yeni bir 15 yıllık döneme
gireceğiz. Bu yüzden, #2030Şimdi etiketi
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çok önemli. Biz, 2015 sonrası kalkınma
gündeminin önceliklerini tartışmak ve 2030’a
kadar daha iyi bir dünyanın inşası için
elimizin altında bulunan her türlü inovatif ve
teknolojik aracı kullanmak istiyoruz.
İstanbul’daki tartışmalar “Fayda için İletişim,
Herkes için İletişim” temasına odaklandı ve
bizler bir soruya cevap aramaya çalıştık:
“Teknolojinin ve yeni medyanın hem
gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş
ülkelerde bireylerin faydasına kullanılması
için bizler bugün ne yapabiliriz?”

Yeni teknolojiler ve yeni iletişim kanalları;
sosyal fayda için bir araya gelmemiz,
tartışmamız ve harekete geçmemiz için ve
sonuç olarak en zorlu kalkınma sorunlarına
çözüm bulmamız için bizlere sosyal
platformlar sunuyor.
Bu vesileyle, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne
2014 Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul
buluşmasına ev sahipliği yaptıkları için
teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hürriyet’e
de etkinliğimize verdikleri destek için ayrıca
teşekkür etmek isterim.

Gerçekten de, her kalkınma seviyesinden
ülkede yaşayan milyarlarca insanın
birbirleriyle iletişime geçmesini sağlayan
yeni medya araçları ile günümüz dünyası hiç
olmadığı kadar birbirine bağlı.

Kalkınma zorluklarının üstesinden gelmek
ve dünyadaki tüm bireylerin birbirleri ile
iletişimde olma ihtiyacının önemine vurgu
yapmak için verdiğimiz toplu çabalarımıza
desteğinizin devam etmesini diliyoruz.

2014’ün sonunda, üçte ikisi gelişmekte olan
ülkelerden olmak üzere tüm dünyada internet
kullanıcı sayısı yaklaşık 3 milyar olacak.

Sosyal medya ve bu teknolojilerin gücü
ile mesajlarımızı çok daha fazla kişiye
ulaştırabileceğimizi umuyoruz.

Türkiye, bu sıkıca birbirine bağlanmış küresel
topluluğun önde gelen ülkelerinden biri.

Dünyayı herkes için daha kapsayıcı ve
daha sürdürülebilir bir yer yapmak için yeni
teknolojileri ve sosyal medyayı kullanabiliriz
ve kullanmalıyız.

Türkiye’de 2014’ün ilk çeyreğinde, yetişkin
bireylerin yaklaşık %45’i neredeyse her gün
veya haftada en az bir kez interneti kullandı.
Yüksek teknoloji aygıtları, artık her an
taşıdığımız ya da giydiğimiz araçlar haline
geldi. Türkiye’de 2014’ün ilk çeyreğinde,
internet kullanıcılarının %58’i mobil veya akıllı
telefonları kullandı.

Kamal Malhotra
BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi

Sosyal iletişim ağlarının kullanılması,
Türkiye’deki kullanıcıların internette en çok
yaptıkları faaliyet oldu.
2014’ün ilk çeyreğinde, Türkiye’de internet
kullanıcılarının yaklaşık %79’u sosyal iletişim
ağlarına katıldı.
Gelişmekte olan ülkelerdeki orta sınıfın
büyümesiyle de tetiklenen yeni teknolojilerin
bu kadar hızlı yayılması, daha önce sesini
duyuramayan insanlara iletişim kanalları
yaratarak seslerini duyurma imkânı verdi.
Bu durum, kalkınmanın önceliklerinin
belirlenmesinde bireylerin dâhil edilmesi için
yeni yollar kurulmasını sağladı.
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Foreword

On 23 October 2014, we gathered in İstanbul
to discuss the impact of technology and new
media on socially good initiatives around the
world and in Turkey.
The Social Good Summit has been a
unique platform for 5 years through which
global communities around technology and
social media for social change have been
connected.
In 2014, Turkey joined the global Social
Good Summit for the second time, together
with more than 70 countries around the
world. From Rwanda to Ukraine, China to
Panama, Zimbabwe to Georgia, people
discussed how new technology, innovation
and social media can address the biggest
challenges the world will face over the next
generation.

Kamal Malhotra
UN Resident Coordinator and
UNDP Resident Representative in Turkey

Therefore, we challenged the participants of
Social Good Summit 2014 İstanbul meet-up
to imagine the world they want to live in 2030
and share their solutions, lessons learned
and ideas about how technology and social
media can help create it.
This is why the event hashtag which we used
on social media was #2030NOW.

#2030NOW builds on the UN-led process to
craft a post-2015 development agenda that
will follow and accelerate progress on the
Millennium Development Goals that cover
the period from 2000 to 2015. Starting from 1
January 2016, we enter a new 15 year period
with a new global development agenda.
Hence, the hashtag for this event #2030Now
was extremely important. We discussed
the post-2015 global development priorities
and how we can use every innovative and
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technological tool which is available to us to
take us to a better world by 2030.
The discussions in Istanbul focused on the
theme “Connecting for Good, Connecting
for All” and we tried to answer one question:
What can we do today to make sure
technology and new media benefit people in
developing as well as developed countries?
Indeed, the world is more connected than
ever before, through new media which
connects billions of people in countries at all
levels of development.
By the end of 2014, there will be almost 3
billion Internet users and two-thirds of them
will come from the developing world.
And Turkey is one of the countries at the
forefront of this tightly connected global
community.
In the first quarter of 2014, almost 45% of
all grown-up individuals used the Internet
almost every day or at least once a week.
Hi-tech devices are now gadgets that we
carry or ‘wear’ all the time. In Turkey, in the
first quarter of 2014, 58% of Internet users
used mobile or smart phones.

Hence, I would like to take this opportunity
to thank the İstanbul Commerce University
for hosting the 2014 Social Good Summit
İstanbul meet-up in their premises. I would
also like to thank Hürriyet for their support to
our event.
We hope to enjoy our partners’ continued
support for our concerted efforts to tackle
developmental challenges and promote the
need to connect people around the world.
We hope that through social media and the
power of these technologies our message
can be conveyed to an even larger
audience.
We can and should use new technologies
and social media to make the world a more
inclusive and more sustainable place for
everyone.
Kamal Malhotra
UN Resident Coordinator and
UNDP Resident Representative in Turkey

Social networks came first among the
activities of internet users in Turkey.
In the first quarter of 2014, almost 79% of
Internet users in Turkey participated in social
networks.
This fast diffusion of new technologies,
triggered by the rapid growth of the middle
class in developing countries, has created
communication channels which give voice
to people who had little before. This also
establishes new ways of engaging citizens in
setting priorities for development.
New technologies and new communication
channels provide social platforms through
which we should meet, talk and galvanize
action for social good and find solutions to
the most pressing development challenges.
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Faik Uyanık
Dear participants, distinguished guests, students and media colleagues, welcome to the Social
Good Summit 2014 İstanbul meet-up. From this point on, I will be speaking in Turkish, if I may do
so.
Saygıdeğer misafirler, öğrenciler, basın mensubu arkadaşlar, Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul
buluşmasına hoş geldiniz.
UNDP Türkiye Ofisi olarak bizler bugün son derece heyecanlıyız. Bu sene dünyada beşinci
kez düzenleniyor Sosyal Fayda Zirvesi. Türkiye’de bizler ikinci kez düzenliyoruz, Türkiye Ofisi
olarak. Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul buluşmasında teknoloji, inovasyon ve yeni medyanın el ele
vererek 2030 yılına kadar herkes için eşitliği nasıl sağlayabileceği üzerine konuşmak istiyoruz.
Şu anda İnternet üzerinde de canlı olarak yayınlanıyor bu buluşmamız. Etkinliğimize #2030şimdi
etiketiyle, eğer İngilizce olarak tweet atıyorsanız #2030now etiketiyle sizler de çevrimiçi katılım
sağlayabilirsiniz. Evet, salonda cep telefonu kullanma serbest, mobil aygıtları kullanmak serbest.
Sadece sesinin kapalı olması bizler için yeterli.
Peki, neden #2030şimdi diyoruz? Belki bu konuda bir iki açıklamada bulunmakta fayda var.
#2030şimdi etiketi Birleşmiş Milletler’in öncülük ettiği 2000’den 2015’e kadar olan yılları kapsayan
Binyıl Kalkınma Hedefleri sürecinde elde edilen ilerlemeyi takip edecek ve hızlandıracak 2015
sonrası kalkınma gündemine aslında göndermede bulunuyor. Çünkü 1 Ocak 2016 tarihinden
itibaren bütün dünya, küresel olarak, kalkınma gündeminde 2030’un sonuna kadar sürecek olan
yeni bir 15 yıllık sayfayı açacak. Yeni bir kalkınma gündemiyle, 2016’nın başından itibaren, karşı
karşıya olacağız. Dolayısıyla bu gündem de 2030’un sonunda bitmiş olacak. Bu nedenle Sosyal
Fayda Zirvesi de 2015 sonrası kalkınma gündeminin önceliklerine odaklanırken, 2030’a kadar
daha iyi bir dünyanın inşası için yeni medyayla, inovasyon ve teknolojiyi bir arada kullanmanın
önemini #2030şimdi etiketiyle vurgulamayı amaçlıyor. Yani bugünden itibaren ben 16 sene sonra
nerede olacağım, kişisel bazda bunu düşünebilirsiniz. Topluluk bazında düşünebilirsiniz; biz
nerede olacağız, ülke bazında ve dünya bazında. 2030’da nerede olmak istiyoruz? Bizim temel
meselemiz buradaki tartışmada bu olacak. Sosyal Fayda Zirvesi aslına Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nun toplandığı BM haftası sırasında, yani Eylül ayının sonlarına doğru New York’ta her
yıl düzenlenen bir etkinlik. Bizse bu seneki buluşmayı Ekim ayına almayı tercih ettik. İstanbul
buluşması elbette bu küresel etkinliğin bir parçası. Zaten http://mashable.com/sgs adresine
girecek olursanız da İstanbul buluşmasının burada yapıldığını göreceksiniz ve onlar da bize canlı
yayın linki veriyorlar şu anda arkadaşlar.
Bu sene İstanbul’da çok daha zengin bir konuşmacı profili ile karşınızdayız. Twitter ve Devex’den
üst düzey isimler aramızda. Radikal’den Ezgi Hanım var. Çok değerli konuşmacılarımız var.
Hepinizin elinde program olduğunu tahmin ediyorum. Oradan bugün burada izleyeceğiniz
konuklarımızı daha yakından tanıma imkânınız var. Elbette bu organizasyonu beraberce
hazırladığımız Birleşmiş Milletler Gönüllüleri’ne, Hürriyet Gazetesi’ne, bizlere bu güzel
mekânı tahsis eden İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hoş
geldiniz, konuşmasını yapmak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mete Çamdereli’yi sahneye davet ediyorum.
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Mete Çamdereli
/metecamdereli

Herkese merhaba. Değerli katılımcılarımız, çok
değerli konuklarımız, öncelikle hoş geldiniz,
diyorum.
İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak Sosyal Fayda
Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk
duyduğumuzu da belirtmek isterim. Böyle
bir organizasyonun parçası olmak dışında,
bugün tartışılacak konuların ne denli önemli
olduğunu da ayrıca ifade etmek isterim. Bugün
burada sosyal medyanın yükselen gücünü ve
dünyanın kalkınma sorunlarına nasıl çözümler
üretilebileceğini tartışacağız. Teknolojik anlamda
eşitliğe sahip olmayan ve iletişim araçlarına
eşit ve adil olarak ulaşılamayan bir dünyada
bu sorulara yanıt vermek oldukça güç. Internet
World Stats sitesinin Aralık 2013 istatistiğine
göre Kuzey Amerika nüfusunun yüzde 84,9’u
İnternet’e ulaşabiliyor. Bunu sırasıyla Avrupa,
Avustralya, Latin Amerika, Orta Doğu, Asya ve
son olarak yüzde 21,3 ile Afrika izliyor. Dünya
nüfus oranının en fazla yaşandığı ikinci yer olan
Afrika kıtası İnternet’e erişimin en az olduğu yer.
Böyle bir düzen içinde eşitlikten ve adaletten söz

edebilmek, İnternet’in tüm dünyanın erişebildiği
bir bilgi ve iletişim alanı olduğunu ifade etmek
gerçekten güç. Sosyal medyanın günümüzde
demokrasi aracı ve yeni bir kamusal alan
oluşturduğu düşüncesi yaygın olarak kabul görse
de sözünü ettiğimiz veriler ışığında bu önermelere
katılmak zorlaşıyor. Geleneksel iletişim araçlarının
yaygınlaşmasından bu yana tartışılan uluslararası
eşitsiz iletişim düzeni görüyoruz ki günümüzde de
varlığını yeni medya olarak tanımladığımız İnternet
ve dolayısıyla sosyal ağlar üzerinden sürdürüyor.
Eşit erişim hakkı olmayan, olamayan sosyal
ağlarda kimler var? Ve belki de uluslararası
iletişim alanında klasikleşmiş bir soru ile kim
konuşuyor ve kimin adına konuşuyor? Sosyal
medya dünyada yaşanan kalkınma sorunlarına
çözüm üretebilir mi? Bu sorunun yanıtından önce
belki de kalkınma sorunu yaşayan bölgelerin
nasıl kalkınıp sosyal medyaya ulaştırılabileceğinin
yanıtlarını vermek gerekiyor.
Dünyayı tasarlamanın iletişime ve iletişimcilere
düştüğü günümüzde dünyanın tüm renkleri ile
birlikte bir tasarım yapabilmek için yine dünyanın
tüm renklerinin bu tasarımda eşit ve adil oranda
yer alması gerekiyor. Artık dünya iletişim düzenini
yeniden sorgulamamız gerektiği açıktır. Zirvede
ikinci panelin de başlığı olan ‘Herkes için İletişim’
bir başat ilke, bir şiar, bir başlıca tutunulması
gereken motto olmalıdır. Daha iyi bir dünya
için teknoloji ve yeni medyanın gücü elbette
önemli ama asıl tartışmamız gereken daha eşit
ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünya için nasıl
bir teknoloji ve yeni medya olması gerektiğidir.
Umarım bu toplantının sonunda yaşanılır bir
dünyaya adım atmak için doğru tespitler ortaya
çıkar ve uygulamaya alınır. Dijital gevezeliklerin
egemen olduğu boş bir dünya tehlikesini başka
türlü bertaraf edemeyiz. Teşekkür ederim.

Faik Uyanık
Mete Bey’e çok teşekkür ediyoruz.
Burada konuşan herkesin Twitter hesaplarını göreceksiniz. Broşürde var, biz bulabildiğimiz her
şeyi koyduk oraya.
Twitter, Türkiye gibi ülkeler açısından çok önemli. Sadece iletişim boyutunda değil, kalkınma
çabalarına verdiği destek, sosyal faydaya verdiği destek açısından da. Çoğu zaman aslında
ihmal edilen bir boyutu olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu konuda daha fazla bilgilenmek
istedik ve Twitter’dan Sinéad McSweeney’i davet ettik. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Kamu
Politikaları Direktörü Sinéad McSweeney bizleri kırmadı. Bugün İstanbul’a geldi. Kendisinden
ana tema konuşması için sahneye teşrif etmesini rica ediyorum.
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Sinéad McSweeney
/smcs

Good afternoon. It is nice to be back again in
İstanbul. I was thinking that I heard mention of
the first quarter of 2014, when I was in the first
quarter of 2014 I had never been in my few
years in Turkey despite the fact that it is actually
a much favored holiday destination amongst
Irish people, but here I am as we enter the final
months of 2014 on my third visit to İstanbul. I
can’t think why somebody who works for Twitter
would have had to visit Turkey so often this year.
My first visit was in April and it received a lot
of media attention at the time. I am used to
meeting with governments and regulators in
countries throughout Europe and elsewhere
but it was unusual for me to be greeted by so
many journalists and so much media attention.
Looking around I figure that most of the people
here are much much younger than me and
therefore may not entirely appreciate the context
in which I experienced this. Some of you may
have heard of the Eurovision Song Contest. We
had a man called Johnny Logan who won the
Eurovision Song Contest in 1980 and who went
on to be hugely popular in Turkey, not so much at
home. So when I saw on one of the newspapers
that my tweets from Istanbul and Ankara were
making headline news, I remarked some of my
colleagues back home that I was now as good
as Johnny Logan. I was more famous in Turkey
than I was in Ireland. But the welcome hasn’t
diminished, I have to say and the experience
hasn’t diminished either and I am very happy
now to be a regular visitor and I hope that will
continue in to the future.
Let me start by attempting to answer what
would appear to be the simple question: “What
is twitter?” The reality is that Twitter is many
different things to many different people. At its
simplest, it is a communications platform based
around short parts of information called “tweets”.
140 characters but which can also include a
photograph or a video. But for many, it is a way
of being connected to and being part of events,
conversations and happenings not just in their
own locality but right around the world. The
company itself is just eight years old and in fact
up until two or three years ago, it was a very very
small company with no offices outside of the
United States of America. We now have a small
but growing number of offices but while Twitter is
very much a household name or a platform that

is familiar to lots of people. The company itself is
still catching up with that.
Right now, we have 271 million active users,
globally, around the world. It took 3 years 2
months and 1 day for the platform to serve its
1 billionth tweet. Whereas now we see 1 billion
tweets every two days. So 500 million tweets are
served each day on the Twitter platform. Twitter is
very much a mobile tool and we have over three
quarters of people who use Twitter use it on their
phones.
If we think back to the impact that Twitter has
had on the world are on the way in which we
now receive and consume information. And if
you think back to certain events or happenings
over the years; first instances of space travel,
big political events like the fall of the Berlin Wall
or indeed cultural and entertainment events like
the Oscars. We experienced those traditionally
on radio bulletins, on television news, or we read
about them the following day in the newspaper.
I find it hard to believe that I used to be able
to look forward with great excitement to the
broadcasting of the Academy Awards, 24 hours
after it had occurred in Los Angeles and still not
know who had won any of the awards. That is
not now a possibility. Now we have astronauts
tweeting pictures from space in real time right
into our hands on our mobile phones. We have
people breaking news on Twitter. This was a
helicopter crash that happened in London last
year. And the news of that actually broke on
Twitter. Just a regular user who happened to
be passing by and mainstream media followed
in behind. And of course the most retweeted
tweet ever, again we are experiencing things like
the Oscars, the Academy Awards in a different
way. It is no longer on a screen in a corner of
the room, it is right in our hands and we know
and can feel that the presenter is now actually
talking to and connecting with us. And that is all
happened within a very short space of time. So if
you take an event that happened in 2005 which
was the selection of Pope Benedict, this was the
scene from Rome or from the Vatican that day. If
you take the selection of his successor just eight
years later in 2013, this was the scene. You have
the same crowd but taking a very different view
of the event and being part not just of the event
itself but being part of communicating that event
to the wider world. We see that replicated at
11
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sports events, at music events, at political events
and other events on a daily basis. Because
Twitter is live, it is public, it is conversational,
and right now there are probably people in this
room tweeting from this event. There are people,
who are not here, following this event on Twitter
through #2030Now and otherwise. So they can
collaborate in these discussions, be part of the
conversation and contribute to the dialogue
and the ultimate findings of this event. And
that is facilitated through this platform. People
can attend events virtually, and be part of a
conversation virtually.
So we often say that Twitter is the shortest
distance between you (yourself), which is your
account, and what interests you most. And of
course all users control their own experience
on Twitter and there are very few users who
have the identical, same experience on Twitter
because they follow different accounts, which
mirror or reflect their own interests and what it is
that they want to be connected to and what they
want to have information about. So in some ways,
you can see Twitter as being the pulse of the
planet because Twitter is its users, it is life and
its vibrancy and its value comes from the way in
which the users approach the platform, and the
users that they put it to.
In terms of the use of Twitter in its simplest terms
for good which was a phrase coined by one
of the founders Biz Stone at a very very early
stage in the company’s being. He was anxious
to make sure that the use of Twitter for good and
the activities of the company itself as well as the
platform became part of the company and the
platform’s DNA. So he did a lot of work in the
early years in that regard.
As I said we are still quite a small company so
in terms of the corporate social responsibility
activities that the company itself, as oppose to
the platform, is engaged in at this stage is still
quite small and would not necessarily match
that of some of the bigger companies that you
would be aware of because we don’t yet have
the resources to do that. But we try to do things
like twice a year. There is what we call Friday
for Good where all employees volunteer a day’s
time for whether it is local community projects
or other initiatives. We also support non-profit
organizations with their efforts to use the platform
to promote their messages and then there are
also occasions when we donate ad credits
and help organizations promote a message.
Examples of that come on to in a minute.
So from my perspective while Twitter is very
much a global platform with a reach right around
12

the world, I like to see it in some senses of
actually trying to bring people closer to each
other and renewing a sense of community which
I don’t think we have lost but there are times
when we do risk losing it. And Twitter just gives
us an opportunity to gather people around a
hashtag, almost as you would have gathered
around a table in the past to identify problems,
to recognize challenges, but more importantly
to seek out solutions and campaign for change.
So from that point of view, I adapted the pulse
of the planet slide, and I would like to think of
it as having the potential to be the heart of the
planet or at least to reflect the heart and humanity
of those who use it. And I think that the more in
which we think of that positive aspect of Twitter
and its users and the campaigns for which it has
been used and the causes which are users using
the platform have been able to champion that
the more value we can see in the platform itself.
So that type of campaigning and good happen
at a global level, obviously the Ebola crisis is
hugely topical and prominent in the news at the
moment but very early on organizations like the
Center for Disease Control in the US recognized
the potential of Twitter to deal in particular with
misinformation. Because I guess if anything can
match the tragedy of disease itself, its panic
hysteria fuelled by misinformation about the
disease. So they ran Twitter Q&As, they tweet out
information to try an alley some of those fears and
dispel some of the myths and misinformation that
was being circulated.
In Nigeria, for example, a doctor set up an
account called Ebola Alert and that has been
recognized as having been key to ensuring that
Nigeria was able to cope as a country with the
Ebola threat. We worked with the World Health
Organization at an early stage to help them craft
messages and promote those messages and
target them where they needed to be targeted.
Again very much focused on handling and
dealing with misinformation at an early stage and
there were some I guess heartening but very
sad stories which appeared in the media around
that. There was one women in particular who has
ultimately survived Ebola but had huge concerns
of whether or not she may have infected her
family members and some of those tweets from
World Health Organization helped to reassure
her because she didn’t need to edge that worry
and concern and stress on top of recovering
from the illness. And again, as I say, right up
until yesterday, the World Health Organization
have been using Twitter to communicate key and
important points about the outbreak. But also they
use it about other health issues so yesterday, for
example, they held a Q&A about tuberculosis.
There are campaigns about other diseases,
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which are unfortunately still with us like polio. I
know that there were a lot of conversations at the
UN General Assembly about the fact that polio is
still a problem in certain parts of the world.
For me, one of the most exciting things about
Twitter in the health sphere is the capacity it
gives people to have conversations and share
their experiences and gain support from others.
Sometimes when they have illnesses that they
may not be comfortable talking about more
publicly. So for example, there is a hugely
active and energetic mental health and mental
wellness community on Twitter. A lot of mental
health organizations concerned with awareness
of depression etc. very active on Twitter
because they have identified it as a means of
getting a message out to people who may not
be communicating with others openly. The fact
that you don’t have to use your real name on
Twitter is a huge benefit when it comes to issues
like that. We have another example in Ireland,
where I am from, where we unfortunately have
disproportionately high number of young people
with cystic fibrosis, which obviously makes them
very vulnerable to colds and flues and coughs,
which can be very very serious for them. So
your traditional type of everybody get in a room
support group isn’t open to them but they have
found that Twitter provides that outlet for them
and gives them that sense of community and
sense of support.
So people are innovating all the time in the
ways which they can use social media to build
small communities help and support each other
and gain some positivity from the platform. At
a global level obviously we have also seen the
‘He for She’ campaign which started recently
most prominently with the speech to the UN by
Emma Watson. We worked with UNESCO last
year also on World Press Freedom Day and help
them promote their message by ensuring that
the top hashtag, the top trend in every country
was ‘World Press Freedom’ for that day, and to
mark the importance of ensuring a free media
worldwide. And then there are smaller campaigns
around literacy, around clean water or around
food. I could put up slide after slide after slide
but I promise you, I won’t. But there is just so
much happening on the platform, and so many
people thinking of new and different ways to
harness it for good. And part of our contribution
to that as well where we can and where we
have the resources, and those resources are
being increased, is actually to work with nonGovernmental organizations to do workshops
with them to ensure that they are getting the best
out of the platform, that they are maximizing their
presence, that their message is getting to the

widest possible audience. And that is just through
organic use of the platform. It doesn’t require
any advertising, any purchasing of promoted
products. It is just the best tips and advice for
using the platform organically.
And that sense of community that I was talking
about doesn’t just operate at a global level. It can
also operate for the small things, the seemingly
trivial things I guess but things, which can make
a huge impact in small communities or in small
families. We have people who manage to reunite
lost toys with small children. And anybody who
knows what it is like to have a small child who has
lost his favorite toy will actually probably put that
quite high on the list of good things that come
out of Twitter messages. Similarly lost pets, at
the more serious level, obviously Twitter plays
significant role in locating missing persons. And
I think it feeds in, this was an incident, which
happened just outside our offices in Dublin, and I
happened to have gone out for a coffee and I met
a very distressed lady and her son. Her husband
who unfortunately was of advanced years and
was having memory issues was missing. The
police were there with her and I spoke with them
and I said look there are, you know, however
many, people inside that building and that we
all work for Twitter. Maybe if we all just tweeted
this it would be helpful. And I think it plays into
our innate senses as human beings that we
want to help people. We want to feel that we are
making a difference. Maybe there is a selfish
aspect of wanting to feel that we are a value but
again there is a tool in our hands that mean we
can actually try to make that small difference.
Happily, that man was located but there are
other stories. There is a funny story from Northern
Ireland where a woman that was sitting with her
husband watching the evening news, but she
had her phone out checking Twitter. And her
13
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husband was berating her that she should put
the phone down and be in the room. And just at
that moment she looked up and out her sitting
room window and she saw elderly lady passing
the window. And she looked back down at her
phone and she realized that she had just read
a tweet that this was a woman with Alzheimer
who was missing. She ran out her front door and
brought the women in and gave her a cup of
tea, obviously the police found her family. Her
husband never again suggested that she put
away Twitter and watch the television. But again
those are small things but they show the potential
that can be harnessed. The more and more
people use the platform in different ways. And
then obviously, it is local and it is at a national
level but it is beyond small communities. AKUT
is just one example of an organization here in
Turkey, who could give classes on how to use
Twitter. Their use of Twitter, the way in which
they maximize potential of the platform is just
incredible. They are a case study in themselves.
Twitter comes in to its own in a crisis situation
where there is a need for real time live information
to ensure that communities are reassured that
somebody has identified that there is a problem,
that somebody is doing something about it.
“Help is on the way”, I guess, is one way of
putting it. AKUT definitely are out there in a class
of their own in terms of how they are using the
platform. There is a lot that people could learn
from them.
Another aspect I think that is important
particularly when we talk about things like
sustainable development, it goes back to the
old saying that ‘Give a man a fish and he’ll eat
for a day, but if you give him a fishing rod he’ll
leash and feed many more for many times to
come’. So one of the things that we see as
feeding into that sense of building and sustaining
communities is the assistance that Twitter can
give to small businesses for whom, you know,
the larger methods of promotion may not always

14

be available. I will just give you one example
here of a young girl. I think she was actually 17
when she started this project. But as you know
Ireland is just crawling out of a recession at the
moment, but this was a young teenager who saw
an opportunity to create a small business for
herself in arts and crafts. The way in which she
promoted it was through Twitter. She opened a
Twitter account; she tweeted out photographs of
the pots that she was making and that is the way
in which she built her business and it is still going
strong. But again nobody thought her to do that.
She herself saw the potential and innovated not
just with her business idea but the way in which
she communicated to the people that she wanted
to touch. We have all of this information there
and available on the Twitter website for small
businesses who want to use the platform in this
way. There are regular webinars where some of
our sales and commercial people will actually talk
people through how to use the platform to build
and sustain small businesses and carve out and
sustain communities.
So that’s not even the breath of ways in which
Twitter has been used and is being used, and
maybe will give you some flavor of the good
that can come not from social media but from
the ways in which people use social media, the
ways in which people innovate with social media.
Twitter itself is a platform, it is a tool and it is
only as good as the people who use it and the
uses to which they put it. I mean it is often said,
“What happens in the world happens on Twitter”.
I guess you could say we can try and have a
situation where: What happens on Twitter or what
is built on Twitter, what ideas emerge on Twitter
and the ways in which people collaborate on
Twitter can happen in the world. That happens if
we harness the platform but we are also, and we
can’t forget this, seeking to harness the good and
the fundamental good that is in human beings.
Thank you very much.
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Faik Uyanık
Evet, gayet ısındık herhalde. Hızlı bir başlangıç oldu. Sinéad’a teşekkür ediyoruz. Aslında
kalkınma çalışanlarının yaptığı iş çok fazla sıkıcı değil, çok fazla hayattan uzak değil. Hayatın tam
içinde. 2030 yılında nerede olmak istiyoruz, bunu hayal ediyoruz hep birlikte. Bugün sizlerin de
hayal etmesini ve bu araçları 2030’da daha iyi bir yaşam için nasıl kullanabileceğimiz konusunda
fikirler geliştirmenizi ve bizlerle paylaşmanızı özellikle rica ediyoruz. Kalkınma çalışanlarının
temelde yaptığı bu aslında. Gelecekle ilgili güzel hayaller kurmak.
Türkiye’de de uluslararası kalkınma çalışanları sayısı artan bir topluluk haline dönüştü. Ve bu
kalkınma çalışanlarının -eğer aramızda İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden öğrenciler varsa onlar
da belki biliyorlardır- yakından takip ettiği uluslararası bir İnternet sitesi var. İsmi Devex. ‘Dev’
kısmı development’dan geliyor ve onun başkanı da bizim davetimizi kırmadı ve bugün buraya
geldi. Genel yayın yönetmeni ve Devex’in başkanı Raj Kumar’ı şu anda sahneye davet ediyorum.
Raj, floor is yours now.

Raj Kumar
/raj_devex

happening in the space and I want to give you
some thoughts on where I think it is heading,
since we are talking about 2030.

Good afternoon. Thank you so much for having
me here today.
I am thrilled to be here in İstanbul, one of my
favorite cities, and I would not be here if it were
not for my good friend Ali from IDEMA. So I have
to especially thank him for making this happen.
I very much appreciate all the organizations that
have put this event together. I think many of you
may know Devex but if you are not as familiar
with us, we are the media platform that covers
global development, that connects and informs
aid workers, development professionals the kind
of people who work at UNDP and UN Volunteers
and the World Bank, NGOs, companies that
work in the development sector. So it gives us
a unique perch to kind of have a look at what is

If we think of companies like Twitter, we can’t
imagine life without it now, right? It is hard to
imagine that there was a time that we didn’t have
a tool like that. And that is really the case now
as you look across industry after industry there
is massive disruption. Regardless of the sector
you look at, whether it is aviation or computers
or retail or media, everything is changing. Fast.
We tend not to look at global development as
an industry. But I am here to argue that it is an
industry and that it too is being disrupted. Global
development is really 200 billion USD industry.
So you add up the money that comes from the
richest countries in the world that is targeted
towards helping the poor. It is about 200 billion.
Historically, this is really mostly a monopoly. The
correct economics term for this, if those of you
here study economics, is a monopsony or an
oligopsony, because there are just a few people
really buying all the services in this market. You
have the US government, the British government,
and the German government, just a few others
that were so big in terms of the total amount of
funding they were providing, that they kind of
control the industry. They would decide these
are the countries where we want to fund projects;
these are the kind of projects that we want to
fund. They didn’t really have a dynamic market
where there was a real feedback. That is starting
to really change. And it is changing for a number
of reasons that I want to talk about today.
15
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One of them is new players. So you have
countries, that used to not really be active in this
space (this is meant to represent South Korea
and Psy of course), these are countries Australia
and South Korea and we will get to Turkey in
a minute too, that are now major players in the
development sector in a way they weren’t just
a decade ago. You have tycoons, very wealthy
people, founders of big corporations, Silicon
Valley executives and the big companies that
they are associated with that are now playing
a much bigger role in the development sector.
And finally you have all of us. You know, there
was a tsunami in Asia in 2004, and there was a
call for people to donate funds, and they raised
something like 50,000 USD online through mobile
phones. When the earthquake in Haiti happened
they raised 30 million USD in a few days from
average people sending a text with a 10 USD
donation. So we are in an era now that is not just
the big organizations but it is actually the people
who are big part of the development sector in a
way they weren’t before.
So I have got some numbers a little bit old, it is
hard to compile day to day in this industry as you
might know, but I want to point out the trend lines.
What you can see is in 2002, just about a decade
ago, the major donors United States, Japan,
France, UK etc., they really dominated the sector.
There was money coming from the companies,
there were some money from individuals as well,
but relatively small in comparison. When you
fast forward to more recently, this is 2011 data
and some of this is estimated even though it is
that all. You can see that the biggest countries
have increased their funding. So you are seeing
more and more money from the United States
and the EU Member States; from Japan and
others, but you are also seeing some big shifts.
Corporate giving, more than double, we think
it is much more significant than this is even
now, our estimates are that it is well over 10
billion USD a year. It is hard to get a precise
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figure. You see crowdfunding on the list. That is
any of us sending money through our phones,
donating directly to an organization, that amount
is growing a lot. It is likely to be well over 2
billion USD already this year. And then we have
something here called the giving pledge. We
shall get into it in a minute but that is really from
wealthy individuals. So you know these two
gentlemen, Warren Buffett and Bill Gates. They
really kind of started the large-scale philanthropic
initiatives of the modern era and this is 2006,
when Warren Buffett, who was the second richest
man in the world at the time, said he is going
to donate his fortune as well and he is going to
donate it through the Gates Foundation. What
is very interesting is in addition to donating
money; these two individuals started something
called giving pledge, where they were pushing
other wealthy people around the world to also
get in this game. If you sign giving pledge it
means that you are going to give at least half of
your wealth away while you are alive. So we are
talking in fairly near term in the next decade to
two decades massive sums of money that are
going to come around, already a 192 billion USD
has been pledged. It is actually about 200 billion
USD now. This is slightly old. There are today
more than 1,400 billionaires in the world and their
wealth represents something like 5 trillion USD.
So if you see even a small increase from the
around 100 people who have signed up for the
giving pledge already you are going to likely see
a doubling or tripling of the amount of money that
comes out through these large philanthropies like
Bloomberg Philanthropy. It is a good example of
a recent one that just this year has given out 500
million USD, it is likely to give out a billion in the
next couple of years. So it is a major issue where
these are individual philanthropies that are going
to be as big as government foreign aid budgets.
And the amount is likely to increase a lot. We
think a lot about the Gates Foundation, we will
continue to but there are going to be many many
others. It is just the tip of the iceberg.
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Also there are a lot of big companies that are kind
of raiding in a good way into the development
space. These are some that are over a billion
USD a year, but there are many others. What
is really shifted is the companies used to look
at philanthropy as something they did that was
important for the community, they would write
a cheque to the local museums or to the local
non-profit, now they are seeing it strategic to
their business. So as it gets more and more tied
to their business strategy and as the numbers
grow, they have to be able to sit at a board
meeting with their public shareholders often and
make a case for why their company should be
donating in the billions of USD for social causes
around the world and they are able to make that
case increasingly. Because there is such a tight
connection between the fate of the world and the
fate of many big corporations now. So we are
likely to see corporations continue to grow as
they move out of the CSR kind of framework and
into more strategic philanthropy and tying their
business to social causes directly.
There are also a number of countries and in
fact this data is from 2011 and I think it is really
remarkable to think that in 2011, Turkey had a
foreign aid budget of about 1 billion USD and
today it is 4 billion USD, and going up. So it
is just an example of how if you look at the list
of countries that just a decade ago that were
dominating the space, it is totally overturned.
What it does is that it creates a competition. In
the past, you were one of the biggest donors
of the world, you kind of controlled the market,
controlled the messaging but now there is
competition. Another country might say, Brazil
is a good example, “We have a better idea of
how to do this, we don’t agree with the traditional
model of foreign aid”. And countries can push
the envelope and say “Our model works better,
these are the results”. So we are moving into an
era that there is actually competition even among
countries. Among individuals, the ability to raise
money directly has become so much easier.
These are just the few examples. I think we have
a speaker later today that is going to talk about
another example that is used here in Turkey. But
these are platforms where any individual can
go and donate money or loan money to another
individual around the world or to a project or an
idea and this is likely to scale massively. The
three quarters of the world’s poor live in middleincome countries. So it is not just that you need to
find funding from outside the country to address
the poor in your own country. Let us say India
for example, they have many poor people living
in India but they have also many wealthy people
and middle-class people who can help support
NGOs and initiatives in their own country. So this

is likely to become a bigger and bigger trend as
we look into the next decade and towards 2030.
So money is a big part of it. We talk about money
but there is also a huge shift in technology that
is changing the way that this sector worked.
So, for those of you who have worked in global
development, the time frames tend to be 2
years to 5 years. So, someone comes up with a
project idea by the time that project is designed
and actually starts working, it might be a year
or two, that project may last 3 or 4 years. I think
at the end you get a big report says this is what
happened. That is no longer acceptable in the
development sector. Now people want real time
results. They want to know, you know, “In that
country you are working, there are cell phones,
there are smart phones, there are video cameras.
You can tell us today, what happened this week?
Did it worked, did it not, are we on the right track
etc.?” This kind of pressure is coming from the
individual philanthropists, even from individuals
like us. If you donate small money to an NGO you
want to know. Is it working? What is happening
with my money? That is filtered through the entire
system. So if you are a non-profit, you can no
longer give out a nice glossy brochure that says
“These are the good works that we do and here
is a picture of us with the poor children that we
were working with in a certain country”. Now you
actually have to show the numbers and the data.
What is happening? Is it working? And show it
quickly.
Another big trend, I am just curious, anybody
know what is this picture of? Well this is from
India. This is biometric scanning. India is
undergoing a process where they are trying to
ID biometrically 1.3 billion citizens. Let us think
of the scale. What is amazing about that is this
woman who is living in a village in India, in the
past she didn’t have much of an identity. She
may not have had an ID card or any kind of
identity in the public space. So if she wanted
to get government services, health services, if
she wanted to get a loan, she wanted to prove
she is the owner of the land she lives on, it is
a big step. She just first has to prove that she
exists. She was part of the system. So by IDing people and connecting them to the system,
really changes the way that governments and
development agencies can work. In the past,
we typically worked in a way where we would
see someone like this says a beneficiary far
down the line. We never meet them. Now we
see them, actually there is a market opportunity,
there is someone we know, we can identify, we
can create potentially a sustainable business
model and reach them directly. What that is
doing is it is creating a sense in the development
17
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sector that instead of being wholesale, instead
of just being big global institutions, sitting in
New York and London, it is becoming retail. So
you hear all these micros. Micro credit, micro
savings, micro insurance, micro plots, micro
consignment… These are really just businesses
basically. They might be businesses with a social
mission but they are businesses. And they are
retail businesses. They are reaching poor people
where they are in the world with the services they
need and want to buy. As we become an industry
that understands we can actually directly touch
another human being around the world and work
with them directly. It is really changing nature of
our sector because now that individual can tell us
are we doing a good job or not. Is our foreign aid
agency spending its money wisely or not? It is a
very different kind of feedback than we used to
get.
Technology is also changing in number of
other kind of common ideas in development.
Somebody might be able to guess what country
this is. This is China, one of the major ways that
China advanced so quickly was through light
manufacturing, lower skilled labor jobs at low
18

rates and low wages, and very quickly was able
to manufacture goods and export them around
the world. This was a pretty common model for
many countries in their development. And so,
recently as you know we had the earthquake in
Haiti and after the earthquake one of the ideas
was let us try to do for Haiti what has worked
in so many other countries like China. Let us
bring in a South Korean company and they are
manufacturing textiles; they built a huge facility,
I think employed 10,000 people in the northern
part of the country. But that kind of model what
seems sort of easy and obvious in the past is
no longer going to be so easy and obvious. This
is for fun but it will give you an idea of, I think,
some of the changes happening in our industry.
Robotics are dramatically changing the industry
in a way that today we may not see as much and
may not feel as present but probably ten years
from now it will be as common to us as Twitter
is today. An industrial robot of the kind that are
used by the companies that manufacture your
phone for example, cost about 4 USD to operate
per hour. A factory worker in China on average
is about 2 USD an hour. So these prices are
starting to converge. The ways that we thought
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we could develop countries, let us take some of
the poorest countries in Africa, some of the most
populous countries, it may not be just moving
cheap labor there. We may need to really look
at new approaches including developing human
capital much more quickly, educating people
much faster instead of assuming that industry will
just go where salaries are the lowest. In fact, the
company that does manufacture iPhones have
something like over a million employees today but
they also have 50,000 robots that they are using
today. They plan, in fact the CEO of the company
has been quoted saying, they are planning to
have as many robots as humans in the coming
years. So this is really going to be a big trend in
our sector when we think about development.
That might sound a little bit negative but I think
overall the glass is not just half full, it is really full.
We have huge opportunities because the amount
of money flowing into social causes, into the
global development, it is going to dramatically
increase. The traditional powers that were always
there are going to continue. So the United States
and Europe and Japan will continue funding
at high levels. But now countries like Turkey,
countries like Brazil and India are also becoming
powers in their own right in the development
sector. Companies, individuals both wealthy
philanthropists and individuals with their cell
phones are becoming huge powers. The total
size of our industry is going to get much much
bigger. As we get closer to 2030 we will be a
much larger development sector. And what I think
particularly exciting is because we are going to
be bigger with more players and more actors,
we will start to be more competitive. What will
matter is not how much money you gave away,
which is still usually the headline now someone
makes a big donation headline in the newspaper
is, this person or this company donated 1 million
USD or 5 million USD, but I think where we are
heading is not how much you gave but what you
achieved. That is what is going to matter more in
the future. Can you prove that you made a real
difference? Can you prove it was better than that
other non-profit or that other philanthropist or that
other government aid agency? We are moving to
an era where results will matter much more than
they ever did before in development and that
is going to lead to a far better result ultimately
for the people that were all working for around
the world. I think especially for the institutions
that have been doing this work for a long time in
development, it is very easy to see these trends
and say, ‘Well we can see that, we sort of agree
it is moving this way but we don’t really need
to change what we do quickly’. But I think it is
happening much quicker than we realize. If we
are not careful as institutions that already work
in this field or as individuals care about this field

we will be overtaken by events and overtaken
by these trends very quickly. So I think what
is coming up on all of us now who work in the
development sector, if you are a non-profit or
if you are a government aid agency is to really
think today what is our strategy for a new world
where there are ubiquitous internet, ubiquitous
technology; where there is far more money
from many sources, where metrics and results
matter much more than they ever did. What are
we going to do with our non-profit, what are we
going to do in our government aid agency or in
our institution, small NGO, whatever it is, and
how might we shape this new world ourselves?
I think it is a very exciting time. In Devex, we
have just over 650,000 members around the
world, these are aid workers and development
professionals. I just came from Ethiopia where we
had an event with Ethiopians and professionals
from all over Africa who work in development and
it is really exciting to see the dynamic shifting.
So if we did this event a decade ago, the UN
Agencies, the World Bank, the big non-profits
like Oxfam, the Bill Gates Foundation was there.
They might be there with their boots and giving
their speeches but the dynamic would be that
they have all the power, they have the jobs, and
other people are looking for the jobs, African
professionals are trying to find a way to break
in. it has actually shifted now. What you saw in
our event in Ethiopia, those of us who were there
or followed it online, saw was a totally different
dynamic where these organizations are pitching;
they are competing for the best talent in Africa
now. They are competing to partner with a local
NGO in Rwanda or with a consulting company
in Nigeria that is doing innovative things. So the
whole dynamic is starting to shift in our market
and the way we think about global development,
about attacking the big challenges, as we look
at 2030 in maternal mortality or climate change I
think it will change as well. So I think it is a very
optimistic message and we, at Devex are thrilled
to be a part of it. If you are interested in this kind
of thing check out the kind of covers that we are
doing because this is part of our mission, as well.
Thank you.
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Faik Uyanık
Evet, Raj Kumar’a çok teşekkür ediyoruz. Herkesin elinde telefon var, gayet heyecanlı ilerliyor.
#2030now ve #2030şimdi etiketlerini unutmayalım. Buluşmamızın bu bölümünde fayda için
iletişim konusunu konuşacağız. Biliyorsunuz, temamız bu sene ‘Fayda için iletişim. Herkes
için iletişim.’ şeklinde. İki ayrı panelimiz olacak. Çok kıymetli panelistlerimiz olacak. Paneli
başlatmak üzere, ‘Fayda için iletişim’ panelimizin moderatörü Uluslararası Kalkınma OrtaklarıIDEMA’nın kurucusu Dr. Ali Ercan Özgür’ü sahneye davet ediyorum şimdi. Buyurun Ali Bey. Ali
Bey yerine yerleşirken, mikrofonu takılırken ben paneldeki diğer panelistleri sizlere tanıtayım.
UNDP İstanbul’da bir Bölgesel Ofis kurdu. Bratislava’daki ofis artık İstanbul’da çalışmaya devam
edecek. Bu çok yeni ve bizler açısından çok önemli bir gelişme. İşte buradaki Bölgesel İletişim
Danışmanı Cherie Hart, ki bir hafta önce Türkiye’ye geldi. Daha yeni görevini devraldı. Cherie
Hart, you can also take your seat if you like. And other speakers, Sandrine Ramboux from
C@rma. Ezgi Başaran, Radikal Gazetesi’nin yayın koordinatörü bizlerle birlikte. İsterseniz sizi de
alabiliriz. Ve bir koltuğumuz boş kalacak ama. Sanal bir katılımcımız var. Video kaydıyla bizlere
katılacak olan Sree Sreenivasan, New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi Dijital Yayınlar Ofisi
Başkanı. Bu konuyla ilgilenen ve Columbia Üniversitesi’nde gazetecilik profesörü olan Sree
Sreenivasan da bu panelin içinde bizlerle birlikte olacak. Şimdi ben sözü moderatörümüze
bırakıyorum. Ali Bey, buyurun.

Ali Ercan Özgür
/aliercan79

Merhaba. #2030Şimdi etiketiyle sorularınızı
yöneltebilirsiniz. Ben hemen panel başlamadan
bir iki soru gördüm. Sosyal medya ile yeni medya
arasındaki fark, işte bunun faydaya etkisi nedir
üzerinden. Bu tip sorularınızı lütfen yöneltin.
Tartışma esnasında da Twitter’dan hızlıca takip
edip dile getirmeye çalışacağız. Panelimizin ismi
Fayda için İletişim. Tabii ki fayda, sosyal medya,
iletişim, yeni bir çağdan bahsediyoruz. Benim
şu anda mesela şarjım bitmek üzere. Bir yandan
bulut sistemleri, diğer yandan teknoloji her şey
çok harika ama şarjsızım, yani yakında böyle
aletlerle dolaşacağız. Şarj aletleri ile... Şimdi ilk
önerim böyle bir şey bulunması, bunu kim bulur
bilmiyorum belki Twitter bulur ya da başkası
bulur, ya da Türkiye’den bir girişimci bulur. Böyle
bir ihtiyaç var.
Şimdi kısaca biz fayda ile ilgili tartışmaya
girmeden tabii kendi hikâyelerimiz önemli. Ben
şuradan aslında kendi kariyer ve yaşam haritamı
çıkardım. İstanbul’da kendi çöplüğümde böyle bir
hayat yaşadım 35 yıldır.
Şehremini’nde doğdum, buraya çok uzak
olmayan bir yer. Daha sonra okulum
Bahçelievler’de idi oraya çok seyahat ettim
15-16 yaşına kadar. Sonra üniversite. Karşı
yakaya geçtim Marmara Üniversitesi’ne. Ama bir
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yandan Bakırköy’e taşındık. Bakırköy Marmara
Üniversitesi arası bir yaşamım oldu. O arada
Habitat ile tanıştım. Habitat hayatımda başka
bir pencere açtı. Üniversite kulübü derken
geliştirdiğimiz Campus Card’ı Advantage’a
sattık, öğrenci girişimciliği yaptık. Sonra birden
kendimizi uluslararası kalkınma camiasının içinde
bulduk Habitat ile beraber. Şimdi gördüğünüz
Marmara Üniversitesi’nden Habitat’a bir trafik.
Bakırköy orası üzerinden. Habitat sayesinde
İnternet, Google vesaire bunlarla tanışarak
yeni projeler ile hayata adım attım. Sonra
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Birmingham’a gittim. Birmingham’dayken
kalkınma ve yönetişim üzerine yüksek lisans
yaptım. Devex ile tanıştım. Devex o zaman dört
yıllık bir şirketti. Hindistan’dan, Bangladeş’ten,
arkadaşlarımla Devex’den sürekli iş bakıyorduk.
Hiçbirimiz bulamadık. Türkiye’ye geri döndük.
Bunun sonucunda bir sürü deneyim, deneyim
ama şu çöplüğün dışına çıkamadım özet
itibariyle. Ama aslında baktığımda yani fayda
ile ilgili meselelerde, Türkiye’nin dört bir
yanında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
ile Türkiye’de çok önemli bir takım gelişmelere
imza atabildik. GAP idaresinden farklı şirketlere
kadar, sosyal sorumluluk alanına kadar birçok
alanda katkı sağlamaya çalıştık. Bunu daha
fazla nasıl artırabiliriz diye biz üç yıl önce IDEMA
diye bir şirket kurduk. Az önce Devex’den
Raj’ın bahsettiği sektörde biz aslında Türkiye’de
pozisyon almaya çalışıyoruz ve bununla bir yılda
hakikaten müthiş bir şey elde edebildik. Burada
bir pazar var yani öğrenci arkadaşlara özellikle
söylüyorum Raj’ın peşini bırakmayın. Devex’in
peşini bırakmayın bu sektörde kalın. Yani sosyal
fayda bir kere önce kendinize fayda ve hedef ile
başlıyor.
Google’dan Dünya Bankası’na kadar aslında
biz bir tedarikçi sistemine girdik ve Türkiye’de
iş yapıyoruz. Yemen’den başka ülkelere kadar
iş yapmaya başladık. Böyle bir potansiyel
var. Sosyal fayda bir sektör. Google ile ne
yapıyoruz? Sivil toplum kuruluşlarına Google
ürünlerinin kullanımı ve bunları nasıl daha
etkin nasıl hale getirebileceklerinin eğitimini
veriyoruz. Şehirçocuğu ile Twitter üzerinden
örgütlediğimiz, urbankid diyebileceğimiz oluşuma
katılan gönüllüler gün içinde kentte olan trafik
sorunundan yanlış park etmiş arabaya kadar
farklı konularda bize tweet atıyorlar ve biz bunları
oluşturmaya çalışıyoruz. Engelli, çocuk, kadın,

birçok konuda aslında rapor üretmeye ve bununla
ilgili network oluşturmaya çalışıyoruz.
Az önce bir çöplükten bahsettim. Ben 79’luyum
yani o dönemlerden 80’lerden. Ama 1300’de
İstanbul böyleydi. 1950’de böyleydi. 2008’de
bu hale getirdik. Bu nüfusun hangi sorunlara
sebep olduğunu göstermek açısından bizim bir
raporumuz yayınlandı. Bu raporumuz İstanbul
çapında engelli öğrencilerin özellikle okula
erişimi ile ilgiliydi. Engelli ailelerinde %98 gibi
ciddi oranda bilgisayara erişim ve kullanım
var. Ama okula baktığınızda durum farklı.
Öğrenciyim ancak okula erişimde ve okulda
sıkıntı yaşıyorum. Çünkü gördüğünüz şu nüfus
yoğunluğu engellilere yönelik hizmetlere ciddi
anlamda sıkıntı getiriyor. Biz bunu Milli Eğitim
Bakanı’na da sunduk. “A evet bizim bununla ilgili
düzeltmeler yapmamız lazım, çok güzel şeyler”
deniyor ama sonuçta faydaya geldiğiniz zaman
bir şey değişmiyor. Ama orada şu veri çok önemli
yani engellilerin, özellikle fiziksel engellilerin,
İstanbul’da yaşama entegre olamamalarına
rağmen ciddi bir İnternet ve bilgisayar
entegrasyonuna sahip olması. Bununla ilgili ne
yapılabilir? Herkesin fikri çok değerli, işte onun
cevaplarını aslında orada bulmak gerekecek.
Tabii böyle karizmatik işler yapıyor gibi görünsek
de aslında gerçek bu. 40 gündür babayım ve
ben bu yeni medya, sosyal medya meselesini
de aslında günümüzün yeni doğan bebeğine
benzetiyorum. Yani bir metafor yaparsak yeni
medya, günümüzün küreselleşme vesaire ne
diyorsak, onun yeni doğanı. Bu yeni doğanda
ne var? Mutluluk, eğlence, gözyaşı var. Evet,
Twitter, Facebook, gülüyoruz eğleniyoruz her
şey var. 24 saat durmadan iletişim var. Cazip
taraflarından bahsediyorum. Bebekle de öyle.
Çok cazip çok çekici, kokusu güzel, her şey
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güzel. Alt değiştirme dışında. Binlerce yeni
sorumluluk alanı aynen yeni medyada olduğu
gibi. Yeni bir dil var onu öğrenmemiz gerekiyor.
Yeni bir ağ. Yani bir anda şöyle bir şey oldu. Raj
Etiyopya’da bir toplantıya gidiyordu. Dönüşünde
İstanbul’da Ali var mutlaka da bir gün Türkiye’de
bir şey yapalım diyordu. Geçerken uğradı,
hakikaten öyle geçerken uğradı. Tesadüf de
Sosyal Fayda Zirvesi vardı. Bu iş hakikaten böyle
bir network aracılığıyla oldu. Yani tesadüf, tarihler
tuttu, şu anda burada ve yeni bir şey tartışıyoruz
ve yeni bir hikâye yazıyoruz. O yüzden beklentiye
girmeden yeni hikâyeler oluşturmamız lazım.
Her konuda fikrin uçuştuğu bir mecra. Yeni
doğan bir çocuk da şu anda içinde yaşadığımız
tanımlanamamış bu yeni medya dünyası da yalnız
ama sosyal bir alan. Yani bizim fayda üretmemiz
gereken meselelerden bir tanesi bu. O yüzden
yeni dünyanın bebeği yeni medya diyorum.
Aylık 100 milyar arama yapılıyor böyle bir
dünyadan. Twitter da bahsetti. Bir öncekinin iki
katı aranıyor, yüzde 15 yeni konu aranıyor. Ama
özellikle Türkiye için temel bir sorun var. Blog ve
benzeri meselelerle ilgili yeterli üretmiyoruz. Yani
Türkiye’de endekslenebilir sadece 100,000 tane
İnternet sayfası var. O yüzden Google Translate
kötü çeviriyor. Çünkü yeterli içerik yok. O yüzden

sosyal fayda için daha çok üretmemiz, aksiyon
almamız, aktivist olmamız gerekiyor.
Son olarak tartışmayı da açmak açısından son
slaytım dijital devrimin adımları ile ilgili. Yani
Twitter’a gelene kadar biz bir hikâyeden geçtik
94’den beri. Ama iş buradan sonra nereye
varacak? Kullanıcı oranı ciddi oranda artmaya
başladı. 98’de 77 milyonken bugün milyarlardan
bahsediyoruz ve atılan milyarlarca tweet’den
bahsediyoruz. Dijital yerliler var. Sırf buna doğan,
yani az önce 19 yaşındaki girişimi başlatan kız
kardeşimiz gibi diyeyim, milyonlarca gençten
oluşan yeni bir nesil var. Y kuşağı, kristal kuşak
diyorlar şimdi 15-16 yaşında olanlara. Bu
süreci ortadan yakalamış, lisede, ortaokulda
bilgisayarla, İnternetle tanışmış bizler varız.
Babam gibiler var 65 yaşında. Outlook, Word filan
hepsini geçti dijital okuma yazmayı Facebook’dan
öğrendi. Şimdi böyle bir dünyada herkesin
etkileştiği bir yerde biz nereye gidiyoruz? Bu
işin sosyal faydası nerede olur? Konuşmamız da
bunun üzerine olacak. Teşekkür ediyorum. Ben
sözü size bırakıyorum sunum için.

Ezgi Başaran
/ezgibasaran

Merhaba. Ezgi Başaran benim ismim. Radikal’de
yazıyorum, gazeteciyim. Radikal’i yönetiyorum.
Şimdi sosyal medya kısmına başlamadan önce
yabancı konuklar için biraz Radikal’i anlatayım.
Radikal gazetesi 18 yıllık bir gazete. Haziran
ayının 21’inde gazeteyi kapattık ve Türkiye’nin
ilk dijital gazetesi olmaya karar verdik. Bununla
birlikte Radikal’in ruhu asla değişmedi. Eminim
sizler biliyorsunuz ama sosyal medya ile
bağlantımızı ve sosyal faydayı nasıl sağladığımızı
yabancı konuklarımıza anlatmak istiyorum.
Radikal gazetesi insan hakları, demokrasi ve
özgürlükler konusunda son derece hassas bir
yayındır. Dijital mecrada da aynen bu şekilde
devam ediyor. Keza kent kültürü ve STK’ların
halkla buluşması, akademinin halkla buluşması,
üniversite gençliğinin derdini anlatması
konusunda önemli bir gazetedir. Daha da
önemlisi temiz bir gazetecilik yapar. Şu ana kadar
böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Şimdi
Dublin’deki ofisinde oturuyor Sinéad McSweeney.
Ben de İstanbul’da Radikal’deki ofisimde
oturuyorum. Biz birbirimizle hiç tanışmadık
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ama biz şu anda birbirimizin en önemli iş ortağı
olabiliriz. Sebebini şöyle anlatayım. Radikal
Türkiye’deki diğer tüm gazeteler arasında sosyal
medya trafiği en yüksek yayın organı, buna
Milliyet ve Hürriyet de dâhil. Sosyal medyadan
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gelen trafiğimiz genel trafiğimizin yüzde 35’i.
Yani her 5 Radikal okuyucusundan 4’ü için
Facebook, Twitter ve LinkedIn günlük bir diş
fırçalamak, saç taramak gibi bir şey. Bunun
dışında tabii bizim sosyal medyadaki gücümüz
çok fazla. Facebook’da haftada ortalama 50.000
kişi Radikal haberlerini konuşuyor. En yakın
rakibimiz Hürriyet. Rakibimiz değil tabii böyle
söylemiş olmayayım ama en sevdiğimiz rakibimiz
diyeyim. Hürriyet haftada 30.000 kişi tarafından
konuşuluyor. Twitter’da da ünlülerin, buradan tabii
ünlüden kastımız ne olabilir bilemiyorum. Atilla
Taş da ünlü olabilir ama ben onu kastetmiyorum.
Daha çok akademi dünyasının, siyaset
dünyasının, sanat dünyasının, kültür dünyasının,
STK dünyasının ünlüleri, bilindik insanları, kültür
power-brocker’ları Radikal’in haberlerini paylaşır.
Bunun da ciddi bir araştırmasını yaptık. Tam
rakamları paylaşmak istemiyorum çünkü çok
çok iyi bu kadar iyi olmamalı diye şüphe ettim.
Bir daha baktırtıyorum onun için tam rakamları
paylaşmayayım ama bununla sosyal medyada
çok çok güçlü bir site.
Şimdi biz bu gücümüzü nasıl kullandık? Ali
İsmail Korkmaz’ı biliyorsunuz değil mi? Ali İsmail
Korkmaz, 2 Haziran’da Eskişehir Sanayi Sokak’ta
bir kaç polis ve bir kaç sivil tarafından feci şekilde
dövüldü. Dövülerek öldürüldü. O sokakta 3
tane kamera vardı. O kamera görüntüleri nasıl
olduysa kayboldu. Başta şehrin valisi olmak üzere
yetkililer tarafından kaybolduğu bize söylendi.
Biz bununla yetinmedik e-gazeteciler olarak.
Radikal muhabiri İsmail Saymaz o görüntüyü
buldu. 68 saniyelik bir videoydu bu. Biz 68
saniyelik bu videoyu bu sayfaya koymadan önce
yani bir linç görüntüsünü sayfaya koymadan
önce Radikal’in Twitter ve Facebook hesabından
paylaştık. Hemen 5 dakika sonra da yayına aldık
hiç vakit kaybetmemek için. Zannediyorum 45.
dakikada 16,000 kez retweet edilmişti. Tüm ülke
Türkiye devletinin bizlerden gizlemek istediği 68
saniyelik linçi izledi. Tabii video kaydı bu kadar
etki yaratınca malum yetkililer de çok rahatsız
oldu. Ve Eskişehir Valisi bizim muhabirimize bir
e-mail attı. Dedi ki: ‘İsmail hiç rahat durmuyorsun.
Yerin altı vardır.’ Şimdi bu tehdit mailini de aynen
biz haber yaptık ve Twitter’dan paylaştık. Çok
iyi biliyorsunuz Twitter’ı takip ediyorsanız tahmin
edemeyeceğiniz derecede bir öfke ve kınamayla
karşılaştı Vali. Biliyorsunuz bu ülkede gazeteciler
öldürülüyor. Hapse atılıyor. En son Hrant Ağabey’i
öyle kaldırımın üstünde bıraktık gittik. Twitter
sayesinde bir gazeteciyi tehdit etmenin artık o
kadar kolay olmadığını, bütün dünya tarafından
yaklaşık 35 dakika içinde bilinebileceğini görmüş
olduk. Ali İsmail Korkmaz davası bizim, sağ
olsun İsmail Saymaz’ın ve Radikal’in ve Twitter’ın
faydalarıyla, yardımlarıyla diyeyim, şu anda
olması gerektiği gibi görülüyor.

Gezi ve İsmail Saymaz’ı anmışken
şunu söyleyeyim. Şimdi Gezi olaylarını
hatırlayacaksınız. Sinéad şöyle bir şeyden
bahsetti. En önemli şey ‘misinformation’ı önlemek
yani yanlış bilgiyi önlemek. Burada Twitter’ın
sorumluluğundan çok, aslında biz haber yayma
işini yapan kişilerin sorumluluğu var diye
düşünüyorum. Çünkü o bir iletişim platformu. Bir
Amerikalı çocuk tarafından icat edilmiş müthiş bir
şey ama onun dışında Twitter’dan bir gazetecilik
etiği beklemem ben açıkçası. O etiği ben
göstermek zorundayım. Dolayısıyla Twitter’dan
gelen veya Facebook’dan gelen provokasyonlara
da yanlış bilgilere de karşı kurumu, hele de sosyal
medyada bu kadar etkinken, okurumu uyarmak
ve doğrusunu vermek zorundayım. Biliyorsunuz
Gezi’nin çok önemli bir kısmında gece vakitleri
apartman dairelerine sığınılan, sokak kenarlarında
ailelerini habersiz bırakan veya işte yardıma
ihtiyacı olan insanlar vardı. Dolayısıyla biz
Radikal olarak trafik kaygısını, görünürlüğü
bir kenara bırakıp Radikal’in sosyal medya
hesaplarından şehrin her tarafına yayılmış uzman
muhabirlerimizden gelen bilgileri paylaştık.
Dolayısıyla biz hakikaten bir fayda sağlamayı
gazeteciliğin o anda önüne geçirdik. Bunu İHD
yapabilirdi örneğin veya MazlumDER yapabilirdi.
Bizim böyle bir şeyi halka duyurma yeteneğimiz
varken sosyal medya üzerinden bunu kullandık.
Ben böyle örnek örnek gideceğim sonra belki
sizlerin soruları olur zaten devam ederiz.
Şimdi #4saat diye bir şey yaptık biz.
Hatırlayacaksınız eski Cumhurbaşkanımız
Abdullah Gül’ün önüne bir yasa geldi. Belki
Sinéad da o zamanlar buradaydı. Korkunç bir
İnternet yasası. Bu yasa şöyleydi: Örneğin ben bir
şey yazdım. Diyelim ki 17 Aralık ya da
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dedik. Yani, güler misiniz ağlar mısınız? Çok
çok fazla ihbar geldi bize. Bunların sonucunda
da şöyle şeyler oldu. Bir tane ihmal şimdi ismini
vermeyeceğim bir konsoloslukta yabancı bir
ülkenin konsolosluğunun çatısındaydı. O dâhil,
bize geri döndüler ve düzeldiğine dair fotoğrafı
bizimle paylaştılar ve biz de tekrar sosyal
medyadan bunu okurlar ile paylaştık.

25 Aralık yolsuzluk tapeleriyle ilgili bir haber
yazdım. Haberde hakaret yok, yanlış bilgi yok,
deliller var, taraflarla görüşülmüş fakat takdir
edeceğiniz üzere taraflar memnun değiller. Artık
mahkemeye gitmesine gerek yok. TİB’e direkt
başvurarak benim yazdığım haberi İnternet’ten
kaldırtabiliyor. Böyle bir İnternet yasasıydı. Bunun
için de 4 saati vardı. Biz de şöyle bir şeye karar
verdik; #4saat diye bir şey başlattık. Okurlarımıza
anlattık. Bakın #4saat etiketiyle paylaştığımız
linklerin sadece 4 saatlik ömrü var. 4 saat sonra
bu linklere bu haberlere ulaşamayacaksınız.
4 saat içinde yavaş yavaş silikleşti o haberler
ve 4. saatin sonunda da artık o sitede yani
Radikal’de o haberleri bulamaz oldunuz. Neydi
buradaki amacımız? Aslında bakarsanız biraz
dramatik ve mübalağalı biçimde de olsa bu
İnternet yasasının neler getirebileceğini canlı
canlı okurlarımızla paylaşmak ve siyasi erke baskı
uygulamaktı. Bu kampanyamızdan iki gün sonra
Abdullah Gül yasanın tekrar düzenlenmesi için
yasayı meclise gönderdi. Tabii meclis tekrar geri
gönderdi ama neyse ki geçen ay yasa Anayasa
Mahkemesi’nden döndü ve iptal edildi.
Şimdi hatırlayacaksınız 1,5 ay önce Ali Sami
Yen’in oradaki Torunlar İnşaat’ta 32. kattan bir
asansör düştü ve içinde 13 tane işçi hayatını
yitirdi. Çok fazla inşaat var ve inşaatlarda
tedbir alınmama ve denetlenmeme durumu söz
konusu. Aslına bakarsanız yasaların Avrupa
standartlarında olduğu söyleniyor. Yasalarla
da yapılabilecek şeyler sınırlı hale gelmiş.
Biz bu durumda yani bu ihmalsizlikler kaza
değil cinayetse, o zaman bunu önlemenin bir
yolunu bulabiliriz dedik. Ve Radikal okurunu
denetime çağırdık. Gördüğünüz inşaatlardaki
denetimsizlikleri, iş güvensizliklerini, işçi sağlığını
tehdit eden durumların fotoğraflarını çekin bize
e-mail ya da sosyal medya üstünden daha çok
Twitter’dan #Radikalihmal etiketi ile paylaşın
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Son bir örnek yakın zamanda başımıza geldi.
Ben bir köşe yazısı yazdım. Benim Twitter ve
Facebook kullanma saatlerim farklıdır, sabahın
çok erken saatlerinde 8 civarı bu haberi
paylaştım. Saat 9 buçuk civarı da Facebook’dan
paylaştım. Haber şu: İstanbul Üniversitesi
Açık Öğretim Sosyoloji’nin 3. sınıfında bir Aile
Sosyolojisi dersi var. Bunun notları dağıtılıyor.
Aile Sosyolojisi dersinin tanımında tabii ki feminist
hareketin, siyasal sanayi devriminin aile kavramı
üzerindeki etkilerinin tartışılacağı söyleniyor.
Ve bölgelere, dünyanın çeşitli yerlerine göre,
kültürlere göre aile kavramının nasıl değiştiğini
ve evrildiğini anlatacak. Tabii bunların hiçbiri
yok ders notlarına bakıyorsunuz. Ders notlarında
muta nikâhı nasıl yapılır, başlık parası nasıl verilir
ve imam nikâhının gerekliliği bu tür bir şey. Yani
nasıl olabilir bu herhalde şaka diye düşünmüştüm
fakat sonradan anlaşıldı ki 14 saatlik de bir video
görüntüsü var. Meğerse ilk kez Aile Sosyolojisi
dersinin İlahiyat Fakültesi’nden çok da iyi bir
hocaya verilmesine karar verilmiş. Dolayısıyla
dinimize yani İslam dinine göre aile anlatılıyor
burada. Biz bu haberi yaptık. Facebook’dan hem
kendi hesabımdan hem Radikal’in hesabından
paylaştık. Paylaştıktan tam 1 saat 3 dakika
sonra 10.03’dü sanırım, İstanbul Üniversitesi bir
açıklama yaptı. Dersi bu seneliğine müfredattan
kaldırdı.
Şimdi bütün bunlar küçük küçük vakalar. Aslında
biz çok daha fazla şey yapıyoruz gazeteciler
olarak. İnternet olmasaydı da, sosyal medya,
Twitter, Facebook olmasaydı da biz bu valileri,
akademideki bu insanları rahatsız edecek
haberler yapacaktık. Gazeteciliğin doğasında bu
var. Gazeteciler devletle veya devletin istediği
şeyle iyi anlaşmak zorunda değil, tam aksi, biz
halk için haber verme görevindeyiz ama Twitter
ve Facebook sayesinde biz okura çok daha
fazla ulaşıyoruz. Okurla birlikte iş yapıyoruz yani
örneğin televizyon ilk çıktığında eyvah gazeteler
bitiyor denmişti. Sonra İnternet çıktığında
‘Allah’ım gazeteler kesin bitiyor,’ dendi. Twitter
ve Facebook çıktığında karalar bağlamıştı bizim
patronlarımız. Şimdi dediğim gibi en büyük
iş ortağımız, Radikal’de en azından benim en
büyük iş ortağım Twitter ve Facebook. Severek
kullanıyoruz diyeyim.
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Cherie Hart
/hartcherie

I am hesitant to talk about the future development
situation of Turkey since I have been here for four
days. I have just moved here from Bangkok and
I want to speak very briefly about a very basic
problem with social media that UNDP, the UN
Development Programme, is grappling with and
some of the solutions that we have found along
the way. First of zero. That is exactly the number
of children who would get vaccinated when you
like an organization, like UNICEF on Facebook.
And that idea was an actual campaign. Likes
mean nothing, zero in and of themselves.
However likes, when they are part of a larger
campaign can turn into enormous action. And at
UNDP we are always grappling with what do we
do with all of these likes. I want you to take a look
at a short movie that UNICEF did about likes. So
social media can definitely help raise awareness
of an issue. It can build up knowledge and put
important matters in front of the right people. But
social media campaign that really has impact,
is one that makes people take positive action as
we have seen today. Facebook likes and Twitter
followers, they are no substitute for real action.

And for us, at UNDP the awareness about us is
great, it gives knowledge to people who wouldn’t
know what we are up to. We want to make sure
that people are talking about us for the right
reasons and understand some of the impact that
we have.
But a Facebook fan or a Twitter follower is just
a start and it is much harder for us to build a
deeper relationship. So we have learned along
the way, we have learned a few basic things and
we have a lot more to learn. How do we build up
followers? For one, we have learned that content
matters very much. Even with a short Twitter
line or a Facebook blurb, it is important that we
are informative, interesting, engaging and not
pedantic that we don’t talk development speak
that nobody understands. For some organizations
like UNDP, social media is used for sharing
human stories of survival against odds, it is
sharing statistics, factoids about challenges or
progress in development but an engaged social
media fan who likes us, is one who can one day
take an action that we might want.
So building a network is important for us. And
no individual and no organization can achieve
that success to get followers in a vacuum. So
in order to reach any goal including a social
media campaign goal we have to stand on the
shoulders of others. And build a whole network
of supporters. And it is difficult to ask for action if
you haven’t communicated regularly with those
who like you and follow you.
So what action do we want our fans to take?
It is entirely up to us, it is entirely up to any
organization that wants a campaign. But the key
we found is to define one thing one big thing
that we really want that social media follower
and fan to do. And that action matters. Steve
Jobs was very proud of the things he and Apple
did not do. And we found that UNDP if we kept
pushing out different requests and trying to
stand for everything then in the end you stand
for nothing. Facebook founder Mark Zuckerberg,
he discovered that the trick isn’t adding stuff, it
is taking it away. So we have to determine what
we want to ask all of our followers to do. Sinéad
McSweeney had a slide about Giving Tuesday.
Giving Tuesday was actually one of the biggest
success stories that we tried at UNDP to become
part of that. Giving Tuesday was to volunteer in
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any way you want in the Tuesday following the
American thanksgiving. We asked people; we
were one of 10,000 organizations that took part
in Giving Tuesday. You could take part in any
activity you wanted in any volunteer activity in
your community, in your home, in your school, in
your hospital. But what we learned the first year
was the part of the Giving Tuesday campaign
required taking a selfie. And we called it unselfie,
or unselfish. Or for us at the UN it was the
UNselfie. So most of the people in UNDP who
took part they were taking pictures of themselves
but we wanted to beef up with the volunteer
side of it. We learned we had to encourage an

online action and an offline action. It was not
enough just to have a publicity stunt of taking
fun photos. You needed to combine it with a
charitable activity. We have learned that in the
United States alone a Giving Tuesday, and all of
the organizations banding together and building
momentum charitable volunteerism and giving
rose by 164 percent compared to the first year
of Giving Tuesday. We had staff members all
over the world taking part. We gave donations to
small shops in slums in Bangkok who could sell
the goods in Bujum Buro Brundi. Hospitals that
did not have enough blood to keep their hospital
going were overflowing with blood contributions.
The precious lifeblood kept the hospitals going
both figuratively and literally. So we learned that
the key is to be clear with the goals. We needed
to show something both online and encourage
activities offline.
Another example, I am sure everyone in this
room knows about is the ice bucket challenge.
The ice bucket challenge sometimes called ALS
ice bucket challenge. It urged activity people
dumping cold water on their head. And there
were several aims but one was to promote
awareness of a disease. Amyotrophic Lateral
Sclerosis disease. And it was also to encourage
donations for research in this disease. And it
went viral. It went all over the world. It did two
things. Yes, it was a publicity stunt. People from
all over all ages were dumping buckets of water
on their head but they also, the campaign also
asked for donations offline and I understand that
donations are now over 100 million USD for the
lugubrious disease. So in some countries the
donations were very high, others the dumping of
water was very high with the donations not being
commenced but it did raise a lot of awareness
and a lot of money globally for ALS disease. So
what we have learned along the way is we can’t
stop trying to accumulate all those likes and
followers. We need them. They are helpful and
charting the progress and time and analyzing
patterns and find out what is most popular among
our audience. The information the likes and the
followers can also help us immensely in the best
way to reach certain group when we do have an
actionable request in mind. But all the like and
follows and Facebook statuses on the record
don’t make things happen unless we get it right
and ask people to do something. It is what you
do with those likes and followers that will really
matter.
Thank you.
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Sandrine Ramboux
/sramboux

Hi everybody. I am the founder and managing
director of Carma, which is a Turkish social
enterprise, it doesn’t look Turkish but it is. Carma
provides a bridge between on one side NGOs,
civil organizations while looking for some skills
to expand the activities but can’t find them
and on the other side you have these Turkish
professionals who want to change things, who
want to impact the community and be involved
in civil community but they don’t know how and
maybe some of you, some millennials really
want to do something else from the life whether
longing to do something bigger than themselves,
and they are ambitious, they want the money
but they also want to have purpose. So we set
up Carma, which is a volunteering platform to
connect the skills of these people to gather with
the NGOs. So before speaking about Carma and
technology I just want to share some experience.
I have been in Turkey for a long time. Carma
has been launched now for just seven months. I
would never have reached this step of being here
without my good friend Google translator even if
it is not perfect. I also like trying to reach as many
NGOs as possible. You know this is Turkey so
social contacts are really important you can’t do
everything online. You have to meet the people,
drink a lot of tea together. But after a while it is
kind of okay and I am so happy to have tools
like Skype to be able to communicate efficiently
with them and to be able to work together on
documents. So the technology on the personnel
side I know enables me to be more efficient and
so to extent my impact. So now, Carma and
technology. Do you really need technology to do
something good or to match volunteers? I have
some examples I try to be kind of apolitical, you
can match this example to almost any course you
like, and my examples are also quite generalizing
the situation. I mean, yes, I will sometimes
exaggerate, I try to tell you nice stories but the
reality is not so far. I have three stories; I hope it
will be managing in the time frame. The first one
is about Elçin. So I have lunch with Elçin. Elçin
is very busy, she looks tired, she works a lot but
she loves that. So I am coming that day to have
lunch with her and she looked particularly upset.
So I asked, ‘What is going on Elçin?” She says
‘Yeah, I just arrived, and you know on the street
I saw these three dogs and they are beautiful
and I can’t understand that people are doing that
actually, and I would really like to do something
for them. I am going to feed them or play with

them or I don’t know but I am desperate about
that.’ And again you can use any cause you
want, it is the same. So I said, ‘Oh, is it right?
Why don’t you find a civil organization that
you could support with your skills so with your
time? Do you want to do that?’ She says ‘Yeah,
I haven’t looked and so on.’ So okay we have
some lunch time, should we google it? Let us try
to find some organizations. So we googled, what
do you google in Turkey? I wrote it down, Sokak
Köpekleri Koruma Derneği. You can try. You
get a Google page of 10 NGOs. So how do you
choose? What do we do? Okay, let us click on
every link. Look Sandrine this one is really nice, a
very good website and it is even in English good
for you. Yeah nice, does that mean it has a good
impact? Is it only thing that you are looking? No,
of course. So how do you know? We go deeper,
so you have to go through all the page to try to
understand what they are really doing. So at the
end we found one. And we decided okay you
know why don’t you go on Saturday, they are
looking for volunteers to feed the dogs. Would
you go? You know, I am quite tired of it, I am
not sure. You know what also I don’t want to be
alone. I don’t know anybody there.
So what did we learn of this experience? For
me three things. First of all, it is very difficult to
access NGOs that have a website, they can
communicate about it but it is very difficult if
you want to do something good to access and
to understand which one is really a good one.
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So what we tried to do through the platform,
through Carma, we are trying to put like a kind of
standardization but like in one page profile you
can see what are the activities of these NGOs,
what kind of impact they try to reach. Who is on
the board, what kind of funding do they receive?
Because nobody has the time to go through
10 websites and spend 30 minutes for every
website. So the second thing, it has to be fun,
it has to be clear and the third thing is about
community. We want to be with our friends. So we
will come back on that later.
I have a second case. His name is Ali. Ali is
an infographist. They are making these nice
drawings to tell in three drawings what you can
tell in one page. Ali is also busy working in a web
design agency and he wanted to do something
good really. So what are the solutions for him? He
can speak to his friends, do you know any cause
that I can support? He can go online, clicking on
every website and looking if any NGO is looking
for an infographist. Or what he can do, he can
call them and say you know I am infographist, if
you ever need someone just call me. What are
the chances that he will get something? What
do you think? Very minimal. So but let’s stay
optimistic. Let us say that Ali has plenty of good
friends. And one of his friends is saying, you
know I know this very cool NGO and they are
looking for an infographist, can you go? Yeah I
can go on Tuesday. Okay. Tuesday is coming,
30

climbing the stairs after the NGO opening the
door. ‘Hi I am Ali the infographist.’ The what? The
infographist, you needed an infographist. Yeah
I remember, we needed an infographist but you
know what today we really need to tidy up this
closet. I mean this is really important for us. Do
you mind helping us? No of course, he doesn’t
mind. It is Turkey, everybody is really nice. But it
doesn’t mind, because he wants to help. So okay
he came to help let us tidy up. He spends the
day doing that. But at the end he felt a little bit
frustrated because yes, he helped but he thought
anyone could have done that but an actual
infographist is different. So through technology
what we try to do again with Carma we try to
standardize the way the NGO can request for
volunteer for where he can explain the mission
very clearly. They can request why it is important
for and when they need it. And then you know,
Ali can also register, you can all do it by the way.
I know that Ali is an infographist and the time an
NGO is really looking for someone like him, he
will receive a notification. They after can check
the profile of this NGO so they can see who it
is and they can see its friends. The friends who
have already volunteered for this organization.
You know these kind of websites where you see
where your friends have been. Don’t I give you
a little bit trust about, you know, that you are
going to the same place that somebody has
already been and it was a good experience?
And you know what? Trust and transparence.
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This is what we need in Turkey. So the thirds
example I have is that I am a former banker. I
have quite a good network and using this network
for skills like strategy, human resource or project
management. But then someday an NGO came
to me and say we need a psychologist. Because
we have this workshop for teenager children.
What do I do? So okay, I posted it. I posted it on
Carma. And after that I posted it on Facebook.
We are very new but this one was the most widely
shared post we ever had. In a couple of hours
we found three very qualified psychologist for
this NGO. So this show us, it is unbelievable the

amount of people you can reach just via social
media. So everybody even Ali the infographist will
know somebody who will know somebody and it
is enough. You can go viral with that. So I would
like to conclude here. I am quite short. For me
in Turkey the people who want to do something
and there are lot of them don’t know what to do,
what they need and please correct me if I am
wrong, they need trust, they need transparence
and they have this community feeling. And I think
technology is really supporting the leverage of
all this criteria. So here is technology for greater
social impact. Thank you.

Sree Sreenivasan
/sree

Hi everyone. My name is Sree Sreenivasan and
I am the Chief Digital Officer at the Metropolitan
Museum of Art, which is @metmuseum here
in New York City. I am so sorry that I am not in
Turkey, you have no idea how upset I am that I
can’t be with you. But I can share some of my
favorite social media tips and ideas as quickly as
I can because I have been given 4-5 minutes to
do so. So let’s get right to it. The first is to make
sure your social media team whether it is one
person or many people, is thinking social media
as part of the larger overall mission and strategy
of your non-profit. I find that many people think
about social media separately from the mission
and the work you do or don’t incorporate the
social media team into every aspect of your nonprofit. At the Met, we have a two person team we
doubled it in the last year who work on multiple
platforms and are working very hard to get the

word of what we are doing out there. But they
are also listening, that is another tip. Too many
folks think about social media as a broadcasting
channel. It is also a listening channel. So you
know what is going on, what people are thinking
about your service or organization. And it is a
great kind of early warning system as well as a
way to connect with your audience in deep and
meaningful ways. I also think that way too many
organizations not being strategic in the way
they implement social media. As soon as some
new tool or idea comes along they want to jump
on it. At the Met, we are on multiple platforms.
Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, all of those
platforms. But we didn’t join them all instantly. We
took a seven-year period to join each of these
when they made sense for us. The ones that we
really promote are Facebook, Twitter, YouTube,
and Instagram and Pinterest and because we
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are a visual museum it makes a lot of sense for
us to use all of those. But each case we wanted
to wait and see whether enough of an audience,
our audience are on those channels before we
jumped on them. And that is something that I
think being aware of the trends in social media
is really really important. So that you can see
what works for you and what doesn’t. You might
hear ‘Sree you have two people at the Met doing
social so isn’t that make it much easier for you.’
Yes of course it is better if you can have two
people but think about how you can deploy
social media throughout the organization so that
everyone is involved. At our museum we even
have our CEO and Director Tom Campbell on
Instagram. We thought that this was a good easy
way for him to share his thoughts as he travels
the world but also give people some insight of
his view of the museum and his interest. His
director’s tour here at the Met is the most popular
thing we do so why not give people a chance to
follow Tom everywhere he goes. His Instagram
handle is @thomaspcampbell and I hope you will
check him out and follow him. So we are not just
having this the social media people do social but
everybody should risk trying to think about that.
Another thing about social media is what I call the
dirty secret of social media that almost everyone
will miss almost everything you do social. Which
means that you have to work really hard to get the
word out. Are you posting things but also getting
your stakeholders, your trustees, your board
members, your clients and others who work
with you, the people you are helping, are they
working for you to enhance your social media?
That is something that you want to be thinking
about as well as you are reaching out and getting

other people to promote your work. It will turn out
that people who like what you do, can be your
biggest fans and your ambassadors and I wish
more organizations were good about tapping into
that as a way for them to reach out and get more
people to see what they are doing. If the dirty
secret is almost everyone will miss everything
you do that is right, until you make a mistake.
Then everybody will notice. So that is where you
need to be thinking very carefully about your
social media postings, the timing of it, when you
post, what you post, and you will review it. You
will see what is working and then try something
else later. Couple of quick lightening tips. One
is please check descriptions of your Twitter bio
so that absolutely clear about who you are as an
organization or as an individual and post good
photographs in that profile spot they have above,
the small and the big photo, make use of those.
Post visuals throughout that will be helpful to
you that we see much more engagement when
you are actually using images and photographs,
videos, all of those works. You have great
archival material. Think about using them as well.
So I am out of time but these are some quick tips.
I post multiple times a day I think that are useful
for people in all kinds of fields including nonprofits. And people who do social good need to
be saluted for that. If you just look under @sree
and #sreetips you will be able to find dozens
and dozens of tips that I post every month. And
those are not things that I know, but things I have
learned. Thank you so much. Good luck with the
conference and please enjoy on my behalf the
beautiful country of Turkey.
Thanks.
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Faik Uyanık
UNDP Türkiye’nin Twitter hesabının 12,960 takipçisi olmuş sizlerin de desteğiyle. Herhalde
bugünün sonuna doğru 13,000 takipçiyi buluruz. Çok güzel bir panel izledik. Cherie, Sandrine,
Ezgi, New York’tan bağlantıyla katılan Sree ve Ali Ercan’a tekrar çok teşekkür ediyoruz.
Gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Sosyal medyaya, sosyal fayda konusuna herkes için iletişim
boyutuyla ve fayda için iletişim boyutuyla bakmış olduk. Ama şimdi ikinci bölümde biraz daha
herkes kelimesini açmak istiyoruz.
Kalkınma uzmanları bizim kapsayıcılık diye tarif ettiğimiz hiç kimseyi dışarda bırakmayan;
bölgesel eşitsizlikler olabilir, kadın erkek eşitsizliği olabilir, genç, yaşlı, engelli vs. eşitsizliğin
olmadığı bir dünya hayaliyle çalışırlar. İşte bu anlamda biraz herkes kelimesine vurgu yapan
ikinci panelimizle devam edeceğiz. Özelde de, yani bugünün özelinde bir üniversitedeyiz
ve gençlerle birlikteyiz. Gençlik özelinde biraz daha her sunumda ufak ufak buna dokunan
yerler bulacağınızı tahmin ediyorum. Moderatörümüz sizlere biraz daha detaylı tarif edecek
zaten. Ayrıca biraz evvel bahsettim, İngiltere’deki The Guardian gazetesinin bir tweetathon’u
var. Ona nasıl katılacağınızı Pelin Hanım sizlere tarif edecek; çünkü yarın çok önemli bir
tweetathon yapılıyor. Şimdi ben panelistlerimizi tanıtayım sizlere. UNDP Türkiye’den Bölgesel
Rekabetçilik Uzmanı Pelin Rodoplu moderatörümüz olacak. Pelin Hanım’ı alabiliriz yavaş yavaş.
Onlar hazırlanırken diğer panelistlerimizden bahsedeyim. Onlar da yerlerini alabilirler. Sosyal
İnovasyon Merkezi Kurucusu Suat Özçağdaş aramızda. Suat Bey sizi alalım. İstanbul Ticaret
Üniversitesi’nden, ev sahibi üniversitemizden, İletişim Fakültesi’nde Yardımcı Doçent Dr. Engin
Çağlak bizlerle birlikte. Engin Bey buyurun lütfen. Engin benim çok yakın bir arkadaşım doktora
sınıfından sınıf arkadaşıyız. Sağ olsun kendisinin büyük katkıları oldu bu organizasyonun
düzenlenmesinde. Sürdürülebiliryaşam.tv’den haberdar mısınız bilmiyoruz ama ben yakın
zamanda haberdar oldum. Beni son derece heyecanlandıran bir haber. Çünkü hem İnternet
üzerinden fonlanıyor hem de İnternet üzerinden yayınlanacak bildiğim kadarıyla, yanlışsa kendisi
düzeltecek zaten. Tuna Özçuhadar, Sürdürülebiliryaşam.tv kurucusu bizimle. İyilikpesinde.com
diye bir girişim var. Biz de merak ediyoruz açıkçası. İsmi bizi çok cezbetti. Biraz daha yakından
tanımak istiyoruz. Sertaç Taşdelen İyilikpesinde.com’un kurucu ortağı. Ve şimdi zannediyorum
moderatörümüz hazır. Hemen ikinci panelimize başlayalım. Bir saat sürecek yaklaşık olarak. Ama
ondan sonra ayrılmayın çünkü kapanışta önemli bir bağlantımız daha olacak New York ile.

Pelin Rodoplu
/PRodoplu

Teşekkür ederiz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz.
Benim ismim Pelin Rodoplu. 2004 yılından beri
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın farklı
proje ve girişimlerinde daha çok yerel ekonomik
kalkınma, bölgesel kalkınma, rekabet edebilirlik,
rekabetçilik konularında çalışıyorum.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı uzun
yıllardır Türk hükümetiyle yerel ekonomik
kalkınmada öncelikli yerlerin desteklenmesi,
kalkınma farklılıklarının azaltılması konusunda
işbirliği yapıyor. Çok detaylı olarak UNDP
neler yapıyor onu söylemeyeceğim ama bir
önceki oturumda keynote konuşmacılarımızın
da belirttiği gibi kalkınma aktörleri bu kadar
dinamik bir ortamda kendilerini nasıl yeniliyorlar,
neler yapmak durumundalar, biraz UNDP’nin
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yenilikçiliğe yönelik ve teknolojik araçları
kullanmaya yönelik girişimlerini kısaca anlatmak
istiyorum.
Bir şekilde bu kadar hızlı ve dinamik bir ortamda
yeni araçların, sosyal medyanın bu kadar
etkin olduğu bir ortamda geleneksel kalkınma
modelleri, modellemelerin kurulması, yavaş
hareket etmek, artık kalkınma aktörlerinin de
yapmaması gereken önemli noktalardan bir
tanesi. UNDP yeni Stratejik Planı’yla birlikte
yeniden yapılanma içerisinde. Bütün dünyada
ve Türkiye’de daha hızlı hareket edebilmek için
hem bakış açımızı hem de hareket kabiliyetimizi
artırabilmek adına medya olanaklarını daha
etkin kullanabilmek, yeniliklere, yeni düşünme
araçlarına fırsat verebilmek adına ciddi inisiyatifler
oluşturuyor.
Bunun bir örneği Eylül ayında Birleşmiş
Milletler Haftası kapsamında düzenlenen
SHIFT etkinlikleri. SHIFT etkinliği, shift: Değişim
değiştirin, değişin. Nasıl düşündüğümüzü
değiştirelim, nasıl hareket ettiğimizi değiştirelim
ve artık hız kazanalım. Tek başımıza sadece
hükümet ile çalışarak, sadece sivil toplumun bir
kısmıyla entegre olarak bu büyük değişikliğe
ulaşamayız. Hep beraber yapmalıyız, daha hızlı
yapmalıyız ve yeteri kadar esnek olmalıyız. Bu
motto ile düzenlenen bir etkinlikti. 21 ülkede
aynı hafta içerisinde tasarım odaklı düşünmeden
tutun, crowd-sourcing modellerinin kullanılması,
ekonomide öngörü modellemelerinin denenmesi
ve deneysel yaklaşımların test edilmesi gibi çok
farklı konularda 22 ülkede SHIFT toplantıları
düzenlendi. Biz Ankara’da Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı’nı Birleşmiş Milletler ofisinde
tasarım odaklı düşünmeyi politika yapmada nasıl
değerlendirebiliriz konusu üzerinde çalıştık. Ve bu
yeni konsept üzerinde bilgi sahibi olduk. İnternet
sayfasını paylaşıyorum. UNDP Türkiye üzerinden,
‘Innovation for Development’ sayfasından 22
ülkede hareket bulan bu etkinliği detaylı olarak
dinleme, prezantasyonlara sahip olma fırsatınız
var. Lütfen inceleyin. Gerçekten bir kısım yeni
deneysel ürünler ve araçlar bulabilmek mümkün.
Hepiniz için faydalı olacağını düşünüyorum.
Bundan çok kısa bahsetmiş olayım.
Bizim için önemli olan bir diğer nokta da bu
organizasyonun gerçekleşmesine katkı veren
Birleşmiş Milletler Gönüllüleri. Birleşmiş Milletler
Gönüllüleri, daha çok gençleri işin içine daha
fazla nasıl dâhil edebiliriz, sizlerin etkinliğini gerek
politika yapımında olsun gerek sosyal hizmetlerin
dağıtılmasında olsun, gerek Sandrine’in bahsettiği
girişimlere katılımın artması anlamında olsun,
nasıl daha etkinleştiririz üzerine kafa yoruyorlar.
Ellerinde çeşitli araçları var. Hem okurken hem
okul bittikten sonra ben ne yapacağım,

ne yapmak istiyorum kararı aşamasında
kullanabileceğiniz güzel fırsatlardan bir tanesi.
Onların önemli araçlarından bir tanesi de
onlinevolunteering.org. Lütfen inceleyin. Buradaki
araçlarda bilgi sahibi olun. Buradaki platform ile
gönüllülük kavramı nasıl bir değişiklik kazanıyor,
daha fazla nasıl işin içine katılabiliriz, nasıl daha
sesimizi bir önceki panelde tartışıldığı gibi daha
etkin bir şekilde duyurabiliriz. Lütfen bunlara kafa
yorun ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının sunduğu
çeşitli fırsatlardan ve araçlardan yararlanın. Bizler
çok mutlu oluruz sizlerin katkılarıyla. Kalkınma
gündemini harekete geçiren, kalkınmada
görev alan bütün kuruluşlar da bundan sonraki
aşamalarda sizlerin destekleri ile daha verimli ve
daha etkin çalışmalar yapacaklar.
En son yarın gerçekleşecek bir etkinlikten
bahsedelim. Aslında bizim panelimizin çok
değerli katılımcıları var. Hem özel sektör, hem
akademi, hem sosyal inovasyon anlamında
sürdürülebilirlik, sürdürülebilir yaşam konusunda
ciddi anlamda çaba sarf eden, önemli başarılar
elde etmiş panelistlerimiz var. Onlar hem kendi
deneyimlerini aktaracaklar ama deneyimlerini
aktarırken de gençleri işin içine nasıl daha
iyi dâhil edebiliriz, onların katılımını, sizlerin
katılımını ama etkin katılımını nasıl temin edebiliriz
konusuna odaklanacaklar sunuşları sırasında.
Paralelde yarın gerçekleşecek etkinlik de
yine The Guardian gazetesinin organize ettiği
gençliğin politika yapma ve hizmet sağlama
konusunda katkısının nasıl sağlanacağı
konusunda bir Tweetathon. Dolayısıyla hem
bugün hem de yarın sosyal medya üzerinden
bu etkinliği takip edebilirsiniz. Sesinizi
duyurabilirsiniz. Lütfen etkili olalım, katılalım,
dinleyelim ve yeri geldiğinde de lütfen harekete
geçmeye çekinmeyelim. Bunlar benim çok kısaca
Birleşmiş Milletler organizasyonları ve gündemle
ilgili söylemek istediğim şeyler.
Bundan sonra sırasıyla panelistlerimize söz
vereceğim. Önce iyilikpaylas.org. Sayın Sertaç
Taşdelen online bağış platformunu harekete
geçirdi. Kendi deneyimlerini aktaracak, neler
yaptığını söyleyecek. Gençleri nasıl daha fazla
işin içine çekebiliriz?
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Sertaç Taşdelen
/SertacTasdelen

Arkadaşlar benim adım Sertaç Taşdelen.
İyilikpesinde.org’un kurucusuyum. Şimdi ilk
şununla başlayayım. Arkadaşlar ben böyle arada
bir üniversitelere konuşmaya gidiyorum. 300400 kişi oluyor. Eve çok büyük bir heyecanla
gidiyorum acaba kaç yeni takipçi var diye. Twitter
kaç falan diye. Bir takipçi! Instagram’da 1 takipçi!
Şimdi Sosyal Fayda Zirvesi’ndeyiz. Tam yeri
gelmişken söyleyeyim, madem Sosyal Fayda
Zirvesi’ndeyiz hemen herkesin akıllı telefonu var,
iyilikpaylas’ı like edebilirsiniz. Sertaç Taşdelen
beni like edebilirsiniz. Instagram’da varım,
iyilikpesinde var, benim diğer başka projelerim
var. Lütfen eve gittiğim zaman bir olmasın en
azından 10 olsun arkadaşlar. Sosyal Fayda
Zirvesi’nden bir fayda sağlayalım.
Şimdi bir soruyla başlayacağım. Hayatın amacı
nedir? Hiç düşündünüz mü? Şimdi İstanbul
Ticaret Üniversitesi’ndeyiz hani para kazanmak
olabilir. Aslında her şeyi söyleyebilirsiniz. Beş
cevap almadan diğer slayta geçmeyeceğim.
Lütfen parmak kaldırın aklınıza ne geliyor ise
söyleyebilirsiniz. Para kazanmak olabilir, dünyayı
gezmek olabilir, yeni bir kariyer yapmak olabilir,
bir sürü şirket sahibi olmak olabilir, iyilik yapmak
olabilir vs. Ama hepsi aslında işin sonunda
mutlu olmaya çıkıyor. Benim şahsi görüşüm bu.
Hayır, mutlu olmak değildir diyen varsa para
kazanmaktır diyen varsa tartışabiliriz. Peki,
mutlu olmak için ne yapmak gerekiyor? Onu
hiç düşündük mü? Madem hayatın amacı mutlu
olmak, ne yapmak lazım? Mesela dostlarla vakit
geçirmek, maç izlemek, spor yapmak, birisine
âşık olmak, kendine âşık ettirmek...
Ama bir şey daha var, iyilik yapmak. İyilik yapmak
diğerlerinden daha fazla serotonin salgılatıyor.
Bu bilimsel bir gerçek. Hakikaten de benim de
başıma geliyor. Mesela geçenlerde İstanbul
metrosunda görme engelli bir vatandaşla
karşılaştım. Dur dedim ben sana yardımcı
olayım, koluna girdim. İşte gittik. Aslında nereye
gideceğini benden daha iyi biliyordu ezberlemiş
çünkü. Ama o gün kendimi inanılmaz iyi hissettim.
Çok mutlu hissettim kendimi. Madem mutluluğun
bir diğer yolu da iyilik yapmak, nasıl iyilik
yapacaksın? Her gün orada görme engelli biriyle
karşılaşmıyorum. Ya da arabayla giderken yoldan
yaşlı bir teyze geçmiyor ‘dur’ deyip karşıdan
karşıya geçireyim. Nasıl iyilik yapacaksın? Onu
hiç düşünüyor musun? İşte bağış yapıyorsun, 5
TL SMS gönderiyorsun ama acaba sizi gerçekten
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tatmin ediyor mu? Beni çok tatmin etmedi ve
ne yapacağım diye düşünüyordum. Ne yaptım
biliyor musunuz? 15 Ocak benim doğum günüm.
O zamanlar daha ‘iyilik paylaş’ projesi yoktu
ama böyle bir şeyler yapayım diye devamlı
düşünüyorum. Başka şirketlerde çalışıyorum.
Kendi şirketimi kurdum. Dışarıdan harika, her
şey süper, çok mutluyum ama toplum için bir
şeyler yapmak istiyorum. Dedim ki tamam ben bu
doğum günümde arkadaşlar hediye istemiyorum,
parti de yapmayacağım. Ocak ayı, Ankara’dayım.
Çok soğuk böyle -5 dereceler falan dönüyor.
Ben dedim ki bisiklete bineceğim. Bütün gün
bisiklete bineceğim, bisiklete binemeyenler için.
Dedim ki madem ben bisiklete binebiliyorum,
engelli arkadaşlarım için bir şey yapayım. Sen
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağış yap;
bana hediye alma. Süper ben de sana ne alayım
diye düşünüyordum, abuk sabuk hediyeler
alacaktık, kravat, kol düğmesi alacaktık. Erkeklere
zaten ne hediye alınıyor biliyorsunuz. Dedik ki
tamam böyle bir şey yapalım. Bayağı da güzel
bağış toplandı. O aktivite sonunda gittik iki tane
tekerlekli sandalye satın aldık. Kendimi çok
güzel hissettim, arkadaşlar teşekkür ettiler. Bağış
yapanlar kendilerini çok iyi hissetti. Harika bir
şey oldu. Dedim ki ben bunu nasıl daha büyük
topluluklara yayabilirim. Ben tek başıma gidip
bütün gün bisiklete bindim. Bunu senede bir kez
yapabilirim, doğum günümde. Ya da başka bir
şey yapabilirim. Dedim ki ya bunu nasıl daha
büyük topluluklara, size nasıl bunu getirebilirim?
Ondan sonra İyilikpesinde.org ortaya çıktı.
Düşündük taşındık başka gönüllü arkadaşlar
kimler olabilir, üniversite arkadaşlarıma söyledim,
ben yaparım ben ederim diyenler, toplandık.
İyilikpesinde.org diye bir platform oluşturduk.
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Benim yaptığımı sizin yapmanızı istiyorum
aslında. Ben nasıl yaptım? Facebook’umda
paylaştım, Twitter’ımda paylaştım. 1000 tane
arkadaşım varsa ancak onlar duydu. Ama
ben istiyorum ki bunu herkes duysun. Belki
beni tanımayan birisi de ‘Helal olsun bu adam
Everest’e tırmanıyormuş ya 5 TL de ben vereyim’
desin diye böyle bir site kurduk. Nasıl mobilya
alacakken mobilya çarşısına gidersin bütün
mobilyacılar aynı yerdedir. Bundan almazsan
bundan alırsın. Biz de dedik ki bütün bağışçılar
yani bütün kampanya yapanlar bir yerde
bulunsun. Gidelim ‘A tamam ya ben bu adamın
cause’unu destekliyorum benden 5 lira’. İstersen
bir lira hiç fark etmez. Hatta hiç verme, paylaş.
Zaten sosyal fayda demek, ben cebimden para
çıkarıyorum deyip vermek değil. Gönüllülük
olabilir, paylaşmak olabilir, başkalarını ikna etmek
olabilir vs. Bu böyle bir idea idi. Dedim ki bunun
ilk kampanyasını ben yapıyorum. Ağrı Dağı’na
çıktım.

Şimdi bu 4 arkadaşımdan özellikle rica ediyorum.
Bakın şöyle yapacaksınız, illa maraton koşayım,
dağa çıkayım, boğazı yüzerek geçeyim diye
bir şey yok. As simple as it is. Doğum günümü
bağışlıyorum. Hedefim 100 lira da olabilir.
İstersen 50 sini sen ver hiç fark etmez. Ama bu
özel günü anlamlandıralım. Bunun bir benzerini
charity voter diye yurtdışında bir charity yapıyor.
40 milyon dolar topladılar. Ufacık bir zamanda,
ünlüler doğum günlerini bağışladı. Şimdi ben
gelip anlatıyorum inşallah bir gün bu ‘doğum
gününü bağışla’ ice bucket challenge gibi bir şey
olsun. Senede bir yapılıyor. Bir kere bir gününüzü
toplumsal duyarlılık adına feda edin. 4 kişiye özel
baskı yapacağım ona göre. Diğer arkadaşlardan
da rica ediyorum, ben şunu yaparım bunu
yaparım diyenler lütfen gelsinler, beni bulsunlar.
Çok teşekkür ederim.

Dedim ki, ‘Ben Ağrı Dağı’nın zirvesine çıktım,
Ahmet, Mehmet, Veli, Hüseyin, Yasemin bir
şey verin’. Hakikaten de verdiler sağ olsunlar
desteklediler projeyi. Gittik onunla yine elektrikli
tekerlekli sandalye aldık. Ben bir kişi bir tane
alabiliyorum, üç tane alabiliyorum. Hep beraber
bir şey yapsak inanılmaz olmaz mı? Şimdi, soru.
Şu andan itibaren Aralık 31’e kadar doğum
günü olan var mı? Dört. Arkadaşlar hepinizden,
bu 4 kişiden özellikle rica ediyorum. Doğum
gününüzü bağışlayın. İstersen hediye de al,
önemli değil. Dersin ki anneciğim, sen hediye
aldın bir 5 lira ver şuraya. Çok önemli değil. Her
zaman Ağrı Dağı’na çıkmıyorum merak etmeyin.

Engin Çağlak
/engincaglak

Tekrar hoş geldiniz hem konuklarımız hem
de dinleyicilerimiz. Ben sosyal medyanın
uygulamalarının veya da mobil uygulamaların
faydalarını anlatmak istiyorum. Hem ihtiyacı olan
herkes için bir şeyler yapalım istiyoruz ama aynı
zamanda kendimiz için de bir şeyler yapalım
istiyoruz. Dolayısıyla teknoloji ve yeni medya
doğru kullanılırsa güvenli ortamlar oluşturabilir.
Sosyalleşmeyi artırabilir. Maksimum faydayı
sağlayabiliriz. Ama eğer yanlış kullanılırsa
güvensiz ortamlar, asosyalleşme ve maksimum
zarar verebilir. Bunları zaten hepimiz biliyoruz.
Bunları tekrarlamanın, tekrar tekrar eleştirel
yanlarını akademik olarak da tartışmanın çok
yeri olduğunu zannetmiyorum. Kara bir tablo
çizmektense bizim için en iyi neler yapabiliriz, bu
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mobil uygulamaları ve sosyal medyayı bizim için
en iyi nasıl kullanabiliriz onları anlatmak istiyorum.
Genelde en popüler uygulamalar anlık paylaşım
veya iletinin sağlandığı uygulamalar. Bir tarafta
Google Play’i görüyorsunuz bir tarafta da Apple’ın
iStore’unu görüyorsunuz. En popüler olanlar
Messenger, Whatsapp, Twitter, Facebook ve
Instagram gibi ortaya çıkıyor. Bunun yanında
sağlıklı yaşamak istiyorsanız, sağlıklı yaşam
uygulamaları ise sizin için ciddi faydalar sağlıyor.
Bu bir başlangıç, yeni bir alan, yeni bir başlangıç.
Ama hem mobil uygulamalar hem de sosyal
medyada çok ciddi başlangıçlar ve iyi programlar
var. Bunlardan bir tanesi Runtastik ve bir tane de
koreografi olarak Türkiye üzerinden yapılan bir
program. Spor uygulamaları da günlük koşturma
içerisinde spor yaptırarak fayda sağlamakta.
Bu ofis içinde olabileceği gibi günlük ev içinde
de olabiliyor. Sizin başınızda bir hoca varmış
gibi program sürekli sizi uyarabiliyor. Sizin
için bir program çizelgesi hazırlayabiliyor. Bir
başka uygulamada da gittiğiniz ülkenin dilini
öğrenebilirsiniz veya gönlünüzce gezebilirsiniz.
‘Lingua.ly- Learn New Vocab’ bu iş için iddialı
programlardan biri. Bir başka yerde ‘C:Geo’ sizin
için bir yol haritası çiziyor. Sizin bir rehberiniz
gibi yönlendirebiliyor. Nerde ne yiyebilirsiniz,
nerde kalabilirsiniz, kaybolma riskinize istinaden
ilk başladığınız noktayı işaretleyip tekrar geri
döndürebiliyor. Bir pusulası var doğa gezileri
için. Nasıl gideceksiniz sorusuna bu programlar
yine cevap veriyor. Yurtdışında ‘blablacar’
Türkiye’de de yine aynı şekilde aynı isimle bir
cevap veriyor. Kim bir yere gitmek istiyorsa
kullandığı araçta kaç kişilik boş yer varsa, kaç
kişilik koltuğu kiralamak, satmak veya gönüllü
olarak götürmek istiyorsa bu programa gideceği
yeri ve kaç koltuğun uygun olduğunu yazıyor.
Siz de bu program aracılığıyla gideceğiniz yeri
arattığınız zaman rezervasyon yaptırabiliyorsunuz.
Hem yol arkadaşı olabiliyorsunuz hem
daha ucuza gidebiliyorsunuz. Buradaki bir
örnekte Londra’dan Edinburgh’a 30 sterline
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gidebileceğinizi görebiliyorsunuz. En iyi fiyat
tarifesiyle. Gittiğiniz zaman tabii yerinizi ayırtmayı
da unutmamanız lazım. Benim sevdiğim iki
uygulama booking.com ve couchsurfing.com.
Booking.com 535,000 den fazla otelin
rezervasyon ve yer bilgilerini size veriyor.
Couchsurfing ile hayatı paylaşabiliyorsunuz.
Zaten sloganları da o şekilde. İsterseniz
gittiğiniz her yere yerel müzikleri yanınızda
götürebiliyorsunuz. Bunun için bir kaç örnek
TuneIn ve Umano, size destek veriyor. Aynı
zamanda görme engellilere de Umano’dan haber
okuyabiliyorsunuz.
Türkiye’de son uygulamalardan biri ‘Bitaksi’.
Hiç kullanan var mı aranızda? Bravo. Tebrik
ediyorum. Evet, ‘Bitaksi’ çok güzel bir uygulama
hepiniz kullanıyorsunuz biliyorsunuz. Bir kere en
önemlisi güvenli. Çünkü bindiğiniz bir taksinin
plakası, nereden sizi aldı, nereye vardı bunların
hepsi veri olarak saklayabiliyorsunuz. Bir şey
unuttunuz, çantanızı unuttunuz, çok önemli bir
sunumunuzu unuttunuz, ‘Bitaksi’den yine buna
çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.
Dijital dünyanın sosyal mecralarının kötü
kullanımlara çok açık bir yapısı bulunmakta. Bu
nedenle her kullanıcı kendisi sorumluluk sahibi
olmalı. Birinci oturumda gazeteci Ezgi Başaran’ın
dediği gibi herkes kendi sorumluluğunu bilmeli
çünkü yeni medyayla hepimiz yayıncıyız. Toffler’ın
dediği gibi hepimiz hem üreticiyiz hem tüketiciyiz.
Bunun için ki ürettiğiniz şeyin sorumluluğu size
ait. Onun için bu sorumluluğu iyi kullanmanız
gerekiyor. Dediğim gibi fayda zirvesi olduğu
için hep faydalarından bahsetmek istiyorum,
zararlarını söylemek istemiyorum ama bu toplum
1955’de 6-7 Eylül olaylarını yaşadı. Bir yanlış
haber üzerine. Dolayısıyla paylaştığınız her şeyin
nereye varacağını bilerek yaparsanız faydayı
maksimum seviyede sağlamış oluruz diye
düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.
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Tuna Özçuhadar

Şimdi bu bahsettiğimiz işlerin hiçbirini tek başıma
yapmıyorum bunu söylemem lazım çünkü örneğin
film festivalinde bugüne kadar 250 civarında
gönüllü çalıştı. Biz bu işin organizasyonunu
bilhassa çekirdek ekip olarak her sene en az 3-4
kişi yapıyoruz. Surdurulebiliryasam.TV konusu
da öyle. Bir ekip çalışması her biri. Aslında
birlikten, çeşitlilikten kuvvet doğar. Her zaman
faydalanmaya çalıştığımız şeyler onlar.
Festival konusuna 2008’de başladık ama kaç
kişinin haberi var bilmiyorum. Sürdürülebilir
Yaşam Film Festivali’ni bilenler var mı? Sekiz,
güzel. Çok iyi. Genelde herkes bilmiyor çünkü
biz organizasyon şirketi değiliz çok profesyonel
yaklaşımlarda bulunmadık geçmişte. Bizler
aslında aktivistiz. Ve bir şeylerin yanlış gittiği
zaman hareket etme motivasyonumuz doğuyor.
Bilhassa dünyayı değiştirmeye çalışıyoruz kendi
çapımızda. Bir takım sorunları görüyoruz ve
başkalarının da görmesini ve harekete geçmesini
sağlamaya çalışıyoruz. Nasıl harekete geçirebiliriz
insanları? Burada anlattığımızda bakın orada
bunlar oluyor, şunlar oluyor dediğimizde bir etki
yaratabiliyor muyuz? Ölçek nedir? Bir sorun var
aslında değişim yaratmak isteyen insanların
erişebildikleri mecralarla ilgili sorunlar var ve
anlatılan konuların anlatılma biçimleriyle ilgili
sorunlar var. Yani konferanslarda birçok şey
anlatılıyor ama genelde 8-10 kişi dinliyor geri
kalanlar uyuyor falan. Genelde olmuyor yani
mesaj geçmiyor. Çünkü bilgiye ihtiyacımız
olduğunda o bilgiyi kabul ediyoruz. Öbür türlü

bilgi bizim dışımızda bir yerlerde duruyor. Ben
ona erişme becerisine sahipsem eğer onun
orada durmasında bir sakınca yok. Yani ben
ne zaman telefonumu açtığımda Wikipedia’ya
erişebiliyorsam benim lüzumsuz bilgiye ihtiyacım
yok. Ama biz duygu aktaramıyoruz sorun orada
galiba. Ve bu nedenle duygunun aktarılabilmesi
için bir şeylere ihtiyaç var. O da duyularımızdan
geçiyor. Ben örneğin görselle öğrenen bir
insanım. Dinleyerek kolay konsantre olamıyorum,
okuyarak da öyle. Birisinin bir harita çıkarması
lazım, o zaman anlıyorum. İnsanlar farklı farklı
yani hiç kimsenin diğerinden aşağı kalır tarafı yok.
Herkesin farklı yönleri var. Ama bir gerçek var ki
biz bir sinemaya gittiğimizde görsel bir anlatımla
karşılaştığımızda çok yönden besleniyoruz.
Sesiyle, görüntüsüyle, koku olsa o da çok güzel
olacak ama şu anda yok daha. İşte üç boyutlu
olması mesela daha fazla duyularımıza hitap
ediyor. O zaman işin içine girmeye başlıyorsunuz.
Yine o gördüğümüz şey bilgiyse çıktığımızda
elimizde durmuyor. Uçuyor gidiyor. Bilhassa
sürdürülebilirlik konusundan bahsediyorsanız
eğer, sistemlerin birbiriyle ilişkilerini görebiliyor
olmamız lazım çünkü sürdürülebilirlik dediğimiz
şey aslında ilişkileri anlamaktan geçiyor. Yani
ekosistemin sosyal sistemlerle ya da onun
ekonomik sistemlerle ya da insanoğlunun yarattığı
yapma çevrelerle ilişkileri. Ya da işte ne bileyim
mikrofonun masayla ilişkisi masanın salonla ilişkisi
falan gibi. İlişkilere bakmak, şeylere bakmak
değil ama ilişkilere bakmak. Bunu görebilmek
için de bir kaç adım geri çekilmek lazım. Bir
şeye çok yaklaşırsak onu göremiyoruz. Biraz
uzaklaştığımızda onun şekli ortaya çıkıyor. O
sistem haritasını çıkartabilmenin iyi yollarından
bir tanesi de sinema, belgesel. İlişkileri gösteren
belgeseller, sorunları gösteren belgeseller, sistem
sınırlarını anlamamıza ve kavramamıza vesile
oluyor.
Ama bu yeterli mi? Tabii ki bir şeyleri anlamak
yeterli olmayabilir. Yani onu görmek bizi harekete
geçirmiyor. Biz ne istiyoruz? Yeni bir yaşam
kültürü yeni bir algı yaratmak istiyoruz çünkü şu
andaki sistem aslında dünyayı sürdürülememezlik
noktasına doğru götürüyor. Peki, sosyal medya
ya da yeni teknolojiler bu alanda nasıl faydalı
olabilir? Bilgiyi verebiliriz filanca şirket şu kadar
ton su kullanıyormuş. Ne, o kadar ton suyu
nerede kullanıyorlar? Tamam, ama o bilgi, yani o
kadar ton su gözümüzde canlanamaz ki yani ben
filanca ton su ya da kW saat enerji dediğimde
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başka bir şeyle mukayese ediyor olmanız lazım ki
anlayabilelim bunun ne olduğunu. Bu bakımdan
aslında konunun bizim duygumuza hitap etmesi
ve bizim anlamamız açısından bunun sonuçlarına
dair mağduriyet yaşayanlarla ilgili bir empatimizin
olması lazım. Konu biraz o noktaya doğru gidiyor.
Belgesellerde, gerek film festivalinde olsun,
gerekse şimdi anlatacağım Surdurulebiliryasam.
tv projesinde olsun biz aslında insanları yeni bir
yaşam kültürü için harekete geçmeye çağırıyoruz.
Güçlendirmeye çağırıyoruz, duygularına hitap
etmeye çalışıyoruz. Duygu uyandırmak, duygu
tetiklemek dediğinizde bir insanı depresyona da
sokabilirsiniz, ya da onu öfkelendirebilirsiniz de.
Buradan çıktığında ne bileyim polisle çatışmaya
kalkışabilir. Ama bizim istediğimiz şey o değil.
Biz diyoruz ki yeni bir yaşam kültürü mümkün.
Ve bunun kilit kelimelerinden biri yaratıcılık.
Eğer dünyanın öbür ucunda yaşanan küresel
bir problemle baş eden bir topluluk ya da bir
birey bir yaratıcılığını kullandıysa ve orada
bir umut varsa, buradaki insanların da bunu
yapabilmeleri kopyalayabilmeleri ya da benzer
şekilde bir yaratıcı fikirle ortaya çıkıp problemle
baş edebilmeleri mümkün. Bunları gösteren
filmleri Sürdürülebilir Yaşam Film Festivalleri’nde
ve nihayet geçen hafta kullanıma açtığımız
Sürdürülebiliryaşam.tv de vermeye başladık.
Yaklaşık yirmiye yakın film var.
Şimdi bu TV projesi aslında yaklaşık Şubat
ayından beri üzerinde çalıştığımız bir proje
ve burada gördüğünüz bir maket siteydi.
4-5 gün önce sitenin beta versiyonunu açtık.
Şu anda kullanıma açıldı site. Üye olmak
zorunda değilsiniz, üye olursanız bir takım
fonksiyonlarından faydalanabiliyorsunuz. Yorum
yazmak, filmleri paylaşmak falan gibi. Eğer
kullanmaya başlarsanız sizden gelecek geri
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bildirimlere ihtiyacımız olduğunu söyleyeyim.
Bizim bu filmleri online bir platforma koymaktaki
amacımız herkese ulaşabilmek, Türkiye’nin ücra
köşelerine ulaşabilmek. Çünkü film festivallerinde
kimi zaman üç gün içerisinde 3000-4000 kişi
geliyor, ziyaret ediyor ama o kadar büyük bir
ölçekte bir problemle karşı karşıyayız ki bunun
kaldıraç etkisi çok etkili olmayabilir yani ne
kadar çok insana ulaşırsa o kadar iyi. Biz filmleri
seçerken bilhassa içinde bilgi aktarımı değil
hikâye anlatımı ve çözüm barındıran, sistemik
bakış açısı olan filmleri tercih ediyoruz. Çünkü
istediğimiz şey filmleri seyredenlerin ben ne
yapabilirim diye sokağa çıkmaları. Onları
harekete geçirmek. Festivallerde de bunu
yapıyorduk ve festivallerden sonra mutlaka
konuşmacıları davet ediyorduk. Örneğin, geçen
seneydi galiba, Ankara’da “Kaybolan Dereler”
diye bir film gösterdik Amerika’dan. Ardından
bir konuşmacı Ankara’nın kaybolan derelerini
gündeme getirdi ve salondaki izleyicilerle bir
grup oluşturdular ve o platform şimdi Ankara’da
kaybolan dereleri gün yüzüne kavuşturmak
için çalışıyor. Yani biz sanal alemden gerçek
aleme, bir sıçrama taşı peşindeyiz. Üstüne
basabileceğimiz taşa ihtiyacımız var. Bilhassa
insanı güçlendiren, motive eden ve duygusuna
hitap eden bir araca ihtiyacımız var aslında.
Bu nedenle film festivalinin film seçme kriterleri
ve aynı zamanda o platformdaki kullanım
seçenekleri bu alanda insanları harekete
geçirecek nitelikte diye düşünüyorum. Eğer
vaktim varsa bir şeyler daha eklemek istiyorum.
Şimdi bu Sürdürülebiryaşam.tv aslında kurumların
sürdürülebilirlik alanında yaptıklarını da görünür
kılmaya çalışan bir platform. Sürdürülebilirlik
raporları yayınlanıyor şirketlerin, kaç kişi okudu,
okuyan var mı sürdürülebilirlik raporu? Yedi, fena
değil. Sizler herhalde bu alanda çalışıyorsunuz
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çünkü ben yedi kişi beklemiyordum aslında.
Şimdi, oralarda şöyle durumlar olabiliyor. Bir kere
ben bu alan içerisinde hasbelkader 20 yıla yakın
bir zamandır çalışıyorum ama sürdürülebilirlik
raporlarını baştan sona okumuşluğum yok.
Çünkü birincisi kayboluyorum çünkü bir şirket
su ile ilgili bir sorun yaşıyor ama raporun içinde
ağırlık verdiği konu enerji. Ya da bir şirket
karbon emisyonları ile ilgili bir sorun yaşıyor
ama ağırlık verdiği konu insanlara yapılan
yardımlar. Aslında şirketlerin, ya da kurumların
diyelim, yapmak istediklerini çok daha kısa yolla
anlatabilme imkânları var çekecekleri videolarla.
Bunları açık kaynak platformlarda tartışmaya
da açabilirler. Biz dünyanın en organik tavuk
üreticisiyiz diyen bir firma çıksın 2-3 dakikalık
bir filmle Sürdürülebiryaşam.tv’ye koysun.
Bakalım birileri buna dair bir şeyler yazacak mı?
İşte açık kaynağın gücü burada ortaya çıkıyor.
Açık kaynak aslında iyileştirme potansiyeli
olan bir şey. Wikipedia ilk çıktığında bu bizim
“ansiklopedi”lerin yerini tutmaz diyordu. Ama
bir baktık ki Wikipedia şu anda ansiklopedileri

bodrum katlarına gönderdi. Kimsenin evinde
artık ansiklopedilerin olduğunu zannetmiyorum.
Açık kaynak bilgi iyiye doğru gidiyor. Ve
bunun mecrası sosyal ve dijital platformlar
olmaya başladı. Biraz önce Couchsurfing’den
bahsedildi. Hiç tanımadığınız bir insanı evinize
davet etmek kimin aklına gelirdi bundan 8-10
yıl önce. Gelsin ve evinizde kalsın! Arabayı
paylaşmak, kimse artık arabasını paylaşmıyor.
Yoldan birisini almak bilhassa bizim ülkemizde
Pippa örneğini hatırlarsanız hakikaten kimseye
tavsiye edilebilecek bir şey değil. Ama açık
kaynak platformlar, uygulamalar, bunlar yeni
bir yaşam kültürüne doğru imkân yaratmaya
başladı. Sürdürülebiryaşam.tv de bunun gibi
bir platform. Oraya insanlar, şirketler yaptıklarını
koyduklarında, herkese karşı biz bunu yapıyoruz
dediklerinde bir etkileşim doğacak. Eğer
yaptıkları işe dair bir güvenleri varsa insanların
yorumlarıyla karşılaşmaya da göğüslerini
gerebileceklerdir diye tahmin ediyoruz.
Yaptığımız iş aslında biraz daha detaylı ama çok
fazla vaktinizi almayayım. Teşekkür ederim.

Suat Özçağdaş
/SimTurkiye

Çok teşekkür ederim. Önce size teşekkür ederim
günün bu saatine kadar kaldığınız için. Çok uzun
tutmayacağım söyleyeceklerimi. Bana göre içinde
bulunduğumuz çağ ile ilgili, gençler açısından
söylenebilecek en temel şey şu: Siz belki de bu
yüzyılın ya da dünya tarihinin gördüğü en şanslı
gençlersiniz çünkü sadece biriniz dünyadaki
her şeyi değiştirme gücüne sahipsiniz. 1945’de
üniversite okuyor olsaydınız, dünya çapında bir
fikri yaymak istiyor olsaydınız böyle bir şansı
bulmanız çok zordu. Ama bugün bir İnternet sitesi

kurabilirsiniz. Davanız doğru bir davaysa insanları
çekebilirsiniz. Peru’dan, Çin’den, Ukrayna’dan
kendiniz gibi düşünen insanları örgütleyebilirsiniz.
Sanal ortamda örgütlemiş olduğunuz şeyi gerçek
hayata yansıtabilirsiniz. Herkesin elinde cep
telefonu var mı? Olmayan var mı cep telefonu
burada? Kendi filminizi çekebilirsiniz. O filminizi
yayınlayabilirsiniz. Biraz önce Sertaç’ın yaptığı
gibi. Sertaç koşmuş bir arkadaşı çekmiş. Al
sana film. En yakın arkadaşınız. Dolayısıyla al
sana film. Eskiden böyle miydi? Bir kamera satın
alacaksınız, kamera yoktu kamera... Kamera
satın alacaksın. Handycam kamera bulacaksın,
onu işte tekrar kodlayacaksın. Ben tabii anlamam
bu işlerden fazla satamayacağım size ama
sonuçta bir kameranız yoktu. Bugün telefonunuzu
çıkarırsınız, çat diye çekersiniz. Ezgi Başaran’ın
söylediği gibi yanlış gördüğünüz bir şeyi çat diye
çekersiniz. Türkiye’nin, dünyanın gündemi haline
getirirsiniz. Bir anda gündemi belirleme şansına
sahipsiniz. Bu ne kadar önemli bir şey biliyor
musunuz? Kim olduğunuzun bir önemi yok. Ne
kadar çok paranız olup olmadığının bir önemi
yok. Ne kadar çok arkadaşınız olup olmadığının
bir önemi yok. Doğru yöntemleri kullanırsanız
dünyayı dönüştürme gücüne sahipsiniz. Bence
gençler açısından bilinmesi gereken en temel
şey bu. Bir kere genç arkadaşlarımdan şunu
rica ediyorum, sürekli yetişkinlerden, ‘Bizim
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için ne yapabilirsiniz, acaba gençlerin önünü
nasıl açabilirsiniz?’ diye sormayın. Kimse bizim
önümüzü açmamıştı, kendi önünüzü açınız
lütfen rica ederim. Yani, yapılmış bir yol var
siz oradan daha hızlı gidebilirsiniz. 1997’de
mezun olduğumda kimse benim önümü açmaya
falan çalışmamıştı. Önünü açanlar oldu benim
kuşağımda, önünü açmayıp evde oturanlar
oldu. Bu salonun içerisinde de önünü açanlar
olacak, önünü açmayanlar olacak. Ama şans şu:
Bugün dergi mi çıkarmak istiyorsunuz? Issue.
com var ya, hazır yapmışlar yani. İnternet sitesi
mi açacaksınız? Wix.com var. Gidin kurun. Ben
sizin yaşınızdayken bir İnternet sitesi kurmam için
adamın birine dünya para vermem lazımdı. Bir de
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saçma sapan şeyler yapıyorlardı böyle janjanlı
garip garip şeyler, kimse okumuyordu ondan
sonra onları. Dolayısıyla demem o ki elimizde bu
enstrümanlar var. Bu bence çok önemli bir çağ.
Bakın mesela sınırda bir şeyler oluyor, değil mi?
Kobani’de. Dünya ayağa kalktı. Nasıl kalkıyor?
Sosyal medyanın gücüyle kalkıyor. O teknolojileri
kullanarak, iletişim teknolojilerini kullanarak
insanlar örgütleniyorlar. Dolayısıyla burada
herkesin anlaması gereken ikinci aşama şu: İş
sadece sanal dünyada da bitmiyor. Gerçekten
onu hayata da taşıyabilmeniz gerekiyor.
Bazen sadece sanal ortamda iş yaparak da işi
kurtarabilirsiniz. Ama çoğu zaman işin gerçek
hayata da yansıması lazım. Çok net bir şey
var. Şimdi siyasi bir şey söyleyeyim. Deniyor
ki, Kobani için çok gürültü çıktı ama orada
Türkmenler ölüyordu, gürültü çıkmıyordu. Sen
bunu dert ediyor musun? Çok dert ediyorum.
E gürültü çıkarsaydın zamanında. Sen niye
çıkarmadın? Diyelim ki Kürt kökenli vatandaşlar
çok gürültü çıkarmışlar Kobani için. Gereğinden
fazla gürültü çıkarmışlar, adam diyor ki
Türkmenler ölüyordu ses çıkarmıyorsunuz. Sen
çıkarsaydın. Madem çok dert ediyordun. Çinliler
ölüyorsa Çinliler ses çıkaracaklar, engelliler ile
ilgili bir şey varsa engelliler çıkaracaklar. Bunları
dert eden o soruna sahip olmayan insanlar
ses çıkaracaklar değil mi? Bunu yapmamız
lazım. Dolayısıyla bu enstrümanları ne kadar
kullanabilirsek o kadar yol alacağız. Şimdi tabii bir
sosyal girişime başlamak tek başına yeterli değil.
Mesela Sertaç’ın başladığı işe 2011’de başka bir
ekip başlamıştı: Benvarım.com. Biz onlara Bilgi
Genç Sosyal Girişimciler ödülü verdik. 3500 ABD
para ödülü ve bir hafta eğitim. Sonra bitti. Demek
ki tek başına belli bir noktaya getirmek yetmiyor.
Ama bu Sertaç’ın yaptığı işi önemsiz hale mi
getiriyor? Hayır. Ben size bir sır vereyim. İyi bir
şeyi replike etmeniz harika bir şey. Yani mesela
şöyle bir hastalık var. Hiç yapılmamışı bul. İlk
sen ol falan. Niye? Ne gerek var? Çok iyi bir şey
yapmış adam Uruguay’da. Yap sen de kardeşim
burada. İlle en iyisini ben bulayım. En bombastic’i
bende olsun. Kimsede olmasın. Öyle bir şeye
gerek yok ki yani dünyayı bir takip et. Başka bir
konu daha var. Efendim işte sadece click yapıyor
arkadaşlar işte bu click tek başına yetmez.
Yetmez de bu da sosyal medyanın işlerinden biri.
Şimdi Türkiye’de azgın bir iktidar var, ben size
politik bir şey diyeyim. Azgın, azmış. Hukukla
falan bir alakası yok. Siz şimdi burada otururken
Altunizade’de ağaçları kesiyorlar. Mahkeme
kararına rağmen. Nasıl kesiyorlar? Yanlarında da
polisleri almışlar utanmadan. Polislerle beraber
milleti gazlayıp, kesiyorlar. Mahkeme kararı var
ağaçlar kesilmeyecek diye. Ne yapacaksın?
İnternet sitesini kuralım, birbirimize bağış yapalım,
kedileri sevelim. Eylem yapacaksın kardeşim.
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Anasını belleyeceksin Twitter’ın. Tabii yapacaksın.
Ortalık ayağa kalkacak. Neden? Azgın bir iktidar
önüne gelen her şeyi yapıyor. Adam kendine
Başbakanlık binası yapmış. Cumhurbaşkanlığını
oraya taşıdı. Bugün diyor ki Bülent Arınç, o binayı
Başbakanlık olarak kullanacağız zannediyordum.
Bak bak! O bina dediğiniz yer neresi? Kanunla
korunan bir arazi. Atatürk Orman Çiftliği. Atatürk
kim? Bu ülkedeki bir numaralı vatandaş. Herkes
saygı duyuyor. Kanunla korunan araziye
Başbakan kaçak yapı yapmış. Mahkeme bunu
yıkacaksın demiş, sıkıyorsa gel yık demiş eski
Başbakan şimdiki Cumhurbaşkanı. Üstelik
gitmiş şimdi orada oturuyor. Ne yapacaksın?
Kedileri sevelim. O işler öyle olmuyor. Bazen
savunulacak, bazen kafa göz mücadele. Bazen
yaptığı iyi şeyi anlatmak. Sürdürülebiliryaşam.tv.
Allah onlardan razı olsun. 2008’den beri harika
bir iş yapıyorlar. Başka bir dünya mümkün.
Kafayı gömmüşüz. O diyor ki başka bir dünya
mümkün. Bizim için dereler Ordu’nun dereleri.
Yani aksa yukarı aksa. Birileri dert ediyor.
Dereler kaybolmuş, dereler kaybolmuşsa neler
kayboluyordur ekosistemde? Dolayısıyla sosyal
medyanın farklı işlevleri var arkadaşlar. İyi iş
yapanı takdir edeceksin, anlatacaksın. Kendin
bir fikrin varsa paylaşacaksın. Belki sen on birim
gideceksin, senden sonra birileri alacak yüz birim
daha gidecek. Elden ele, elden ele bir bakmışsın
hepimiz olmuşuz karanfil.
O yüzden bu meseleleri iyi olursa, kötü olursa
diye görmemek lazım. Al bir araba her gelen
yayaya vur. Araba kötü bir şey yani. Değil mi?
Elinde bir silah her geleni vur? Yani bir teknoloji
iyi de kullanılabilir kötü de kullanılabilir. Ben
bunu çok amacının dışında bir tartışma olarak
görüyorum. Asıl hikâye şu: Toplumsal olarak
sorunlarımız var. Belki bin yıldır çözemediğimiz
lanet sorunlarımız var. Sizler burada otururken
800 milyon insan bir bardak su bulamıyordu.
800 milyon nedir biliyor musunuz? Ben size
söyleyeyim. Büyük başarı öyküsü. Çünkü 1,5
milyardı. Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma
Hedefleri ilan edilmeden önce 1,5 milyar insandı.
Ancak 800 milyona indirebildik. Kimisi Porsche ile
geziyor, kimisi aya gidiyor orada bayrak sallıyor,
kimisi jet uçağında, hepimizin cebinde akıllı
telefon. Çok güzel Facebook. 800 milyon insanın
bir bardak soğuk suyu yok. Dolayısıyla bu dünya
bizim gibi sıradan insanların müdahalesiyle
dönüşebilir bir yer ve şu anda bence çok
şanslıyız ki elimizdeki teknolojiler en azından
şimdilik bu dönüşüme bir fırsat verebiliyor.
Başbakan ne diyor? Pardon yeni Cumhurbaşkanı.
‘Her geçen gün Facebook ve Twitter’dan
hoşlanmıyorum, yasaklanmasını istiyorum,’ diyor.
Çok normal. Tüm muktedirler bunu istiyorlar
çünkü. Kendisi yalnız değil başkaları da var.
Hala elinizde fırsat var. Bir İnternet sitesi kurarak

dünyayı dönüştürebilirsiniz. Hala elinizde
fırsat var, Facebook’u Twitter’ı, Instagram’ı,
Pinterest’i kullanarak kendi derdiniz neyse onu
dile getirebilirsiniz ve hiç kimse bunu sizin için
yapmayacak. Ben yapmayacağım mesela.
Kendi işim gücüm var, 1 aylık bir oğlum var. İş
güç çok. Herkes kendi işini yapacak ama hep
beraber birlikte yapacağız. Birlikte paylaşacağız.
Günün sonunda burada kalanlara akıl vermek için
söylemiyorum. Bu söz bu salona ait olan bir söz
değil. Günün bu saatinde Birleşmiş Milletler’in
düzenlediği etkinlikte burada kalan 66 kişiye
değil. Bu söz daha ileriye doğru bir söz. Hep
beraber bunu başarabiliriz diye düşünüyorum.
Ve ben şuna inanıyorum dünya her geçen gün
daha iyi bir yer haline geliyor. Daha kötü bir yer
haline gelmiyor. Sadece biz kötülüklerin daha
fazla farkındayız. Eskiden Çorum’da öldürülen bir
kişiyi gazetede okursan okuyordun, okumazsan
okumuyordun. Şimdi her an her dakika haber
alıyorsun bunu. Dolayısıyla böyle bir algı var ama
bambaşka iyi şeyler de oluyor ve bu salonda
oturan insanlar gibi çok iyi işler yapan insanlar
var. O yüzden de kuyruğu titretmeyelim, ileriye
bakalım, elimizde fırsat var ve bence toplumsal
dönüşüm hepimizin yapabileceği bir şey.
Son olarak bir şey daha söyleyeyim. Eskiden bu
fırsatlar olmayınca dezavantajlı gruplar ortaya
çıkamıyorlardı, değil mi? Ama belki bugün
evinde oturan bir omurilik felçlisi sizden, benden
daha başka bir noktada olabilir. Aynı Avatar
filmindeki gibi. Engelli ama Avatar’ı olduğu zaman
bambaşka bir yerde. Sosyal medya ve sosyal
teknolojiler, yeni medya, ne diyorsanız deyin ona
bu fırsatı veriyor. Bir İnternet bağlantınız varsa
eşitiz demektir. Tabii ki network, para vesaire
bunların hepsinin bir önemi var. Ama en azından
var olabilirsin. Yoksa evde oturan tekerlekli
sandalyede bir insan olabilirsin. Kendi davanızı
anlatmak için, uzaklarla iletişim kurmak için,
kendin gibi insanları başka ülkelerde bulmak için
ve bu sesi büyütebilmek için elimizde iyi bir fırsat
var diye düşünüyorum. Tabii ki çok sıkıntılar var,
çok zorluklar var ama aşılmayacak bir şey de yok
diye düşünüyorum.
Hepinize teşekkür ederim.
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Faik Uyanık
Çok teşekkürler. Gerçekten güzel bir noktaya geldik en sonunda. Sosyal Fayda esas, diğerlerinin
hepsi araç. New York’tan bir katılımcımız var. Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul buluşmasının sonuna
gelmeden önce küresel olarak bu zirveyi düzenleyenlerden Boaz Paldi bizlerle konuşacak. Bir
mesaj göndermek istedi kapanış bağlamında. Şu logonun altında İstanbul yazısını görüyorsunuz
ya, bu logo bütün dünyada var ve onlarca kentte yapılıyor. İstanbul buluşmasını sizlerle çok
zengin hale getirdik. Bakalım onların bize gönderdiği mesaj ne onu bir dinleyelim.

Boaz Paldi
/boazpaldi

It is so wonderful to join you here at the Social
Good Summit in Turkey. I know that you have
had a really good day today. I know you have
discussed lots of very important things. I know
you’ve discussed how technology, innovation,
entrepreneurship can really influence and make
a difference in the world and really have affect
in what we are doing. And we are very grateful
for this summit to be in Turkey. It is extremely
important for us to hear from you. It is extremely
important for us to hear your views and we
hope that we could do that soon. Around the
world the Summit happened on 21st and 22nd
and we had an incredible turnout this year. In

Rwanda, for instance, we had 2,000 people at
the Social Good Summit in a university outside
of Kigali all joining in together and talking about
the same issues that you were discussing today.
In Ukraine, in the midst of conflict we had the
Social Good Summit that highlighted an app
that shows people where shells are landing and
where they can take shelter. We had a lot of new
countries joining us this year. A lot of meet-ups
all over the world that were first time meet-ups.
In New York, there was a tremendous turnout.
We had celebrities, UN Speakers, politicians.
Everyone came together to discuss the same
themes that you were discussing today. And that
is the importance of the Social Good Summit. It
is important because it is a global conversation.
Turkey, you can join this conversation using
social media and using the networks that we
have and have your voice heard. So I encourage
you to share your experience, share them online.
Share them on social media; share them with your
friends, networks. This is a global conversation
and you are a part of it. And I am so glad that
Turkey is a part of it. Thanks very much.

Faik Uyanık
Sosyal Fayda Zirvesi 2014 burada sona eriyor. 2015’de tekrar görüşmek üzere arkadaşlar,
teşekkürler.
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