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Change.org dünyanın en 
büyük imza kampanyası 
platformudur. 

 

Bu bir anlamda imza 
kampanyalarının Youtube’u 
gibidir. İsteyen herkes, 
istediği herhangi bir konuda 
imza kampanyası 
başlatabilir, destek 
toplayabilir ve muhatabına 
talebini kabul ettirerek 
başarıya ulaşabilir. 

Change.org nedir? 



Amacımız: 

Nerede olursa olsun herkese 
çevresinde görmek istediği 
değişimi gerçekleştirmek 
için olanak sağlamak. 

 

Ufkumuz: 

Hiçkimsenin çaresiz 
olmadığı ve değişim 
gerçekleştirmenin günlük 
yaşamının parçası olduğu bir 
dünya için çalışıyoruz.  

Change.org nedir? 



Rakamlar konuşsun 
•  196 ülkede 27 milyondan fazla üye. 

•  18 ülkede 150’den fazla çalışan. 
•  Her ay ortalama 2 milyon yeni üye. 

•  Her ay ortalama 15.000 kampanya. 

•  Her ay ortalama 15 milyon ziyaretçi, 20 milyon ziyaret ve 
30 milyon sayfa görüntülenme. 

•  2007’den bu yana 250.000’den fazla kampanya. 



Başka ne bilmeliyiz? 
•  18 ülkede ofisimiz var. 

•  20 dilde yayında. 
•  Her ay ortalama 15.000 kampanya. 

•  Her ay ortalama 15 milyon ziyaretçi, 20 milyon ziyaret ve 
30 milyon sayfa görüntülenme. 

•  2007’den bu yana 250.000’den fazla kampanya. 

 



•  Toplam 270.000 üye. 

•  Her ay ortalama yeni 
1500 kampanya. 

•  Her ay ortalama 350 
büyüyen kampanya. 

•  Her ay ortalama 
35.000 yeni üye. 

Türkiye’de durum 
nedir? 



İmza kampanyası 
nedir? 



Kampanya nasıl başlatılır? 



Kampanyanı düzenle. 







Destekçilerinle iletişime geç. 



Kampanya döngünü imza teslimiyle 
tamamla. 



•  Talep net olmalı. 

•  Muhatap bu talebi 
gerçekleştirebilecek 
yetkiye veya etkiye sahip 
biri veya birileri olmalı. 

•  İnsanların seni 
desteklemesini sağlamak 
için ikna edici bir nedenin 
olmalı. 

•  Amaç, protesto etmek 
değil, toplumsal fayda 
içeren yapıcı bir değişim 
gerçekleştirmek olmalı. 

•  Değişim teorisi olmalı. 

Bir kampanya nasıl 
olmalı? 



Başarı, birinin kazanıp birinin 
kaybetmesi değil. 



Molly Katchpole vs. 
Bank of America 





Yeşilist Rehber vs. 
Ağaoğlu Maslak 1453 





Buket Uzuner vs. Kaş 
yunus parkı 





Simto Alev vs. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 





Dünyadan dijital 
aktivizm örnekleri 



Kriz yönetimi 
•  Dinle. Dinle. Dinle.  

•  Kişiliğine uygun hareket et.  
•  Zamanında hareket et.  

•  Dürüst ol.  

•  Şeffaf ol. 

•  Hatanı kabul et ve özür dile. 



Bu kriz yönetimi beceriksizliği tarihe geçti ve herkes için örnek teşkil etti. 
Video: http://youtu.be/VaJjPRwExO8  

Nestle KitKat 



BP: zamanında cevap ver, 
yoksa başkası verir. 

Video: http://youtu.be/2AAa0gd7ClM  



Onur Air ve Van 
Depremi 



Milliyet’in densizliği 



Milliyet’in densizliği 



İsrail vs. Mavi Marmara: 
dezenformasyon savaşları. 



Greenpeace, Zara ve Levi’s’a detox 
yaptırdı. Video: http://vimeo.com/54434174  



73.000 dolarlık bar 
hesabı. Video: http://youtu.be/jIfV2OYpyJo  



Nükleerden 
korkmayan var mı? 

Video: http://vimeo.com/21356280  



Sokaklar savaşa karşı! 
Video: http://vimeo.com/17059781  



Kadın eline koluna hakim olur. 
Video: http://vimeo.com/11455621  



Banyoda işenir mi? 
Video: http://vimeo.com/5809709  



Park etmeyi öğren! 

Video: http://vimeo.com/42188610  



Noel baba fakirleri sevmez. 
Video: http://youtu.be/IJWOyMiXCks  



Araba kullanırken telefon daha tehlikeli. 
Video: http://youtu.be/cTtVtmCuM_U  



Diktatörün dönüşü. 
Video: http://youtu.be/Nu-WjbD9NbE  



Apple’ın bulut bilişimi 
kömürle çalışıyor 

Video: http://youtu.be/llv6rtuK36I  



Facebook da kömürden 
nasibini aldı. 

Video: http://youtu.be/QPty-ZLbJt0  



Var olmadığın zaman, sorun da yok. 
Video: http://youtu.be/3VOX6q8WxxU  



Kölelerin çok arkadaşı olmaz. 
Video: http://youtu.be/PtxQZ_qwmEU  



Kilidi açmak için... 

Video: http://youtu.be/Hl8Iep9okkg  



Evsizin kapıları hep sokağa açılır. 
Video: http://youtu.be/pd4PAAzYh1M  



Hayata dikkat et. Çevrendeki 
sınırları kimin koyduğunu iy bil. 

Video: http://vimeo.com/11126782  





Teşekkürler! 

http://paktin.com 
Twitter: @paktin 


