
ijitalleşen Dünyamızda; dergi,
kitap, broşür gibi yazılı basından
oluşan sosyal mecralar; Facebook,
Instagram gibi dünya çapında yay-
gın platformlara yerini bırakmıştır.
Bu yazılımlar; birbirini hiç görme-

miş, tanımamış, ortak isteklerini bilmeyen ve
bundan haberdar olmayan inovatif, girişimci
ve yardımsever toplumun bir parçası olmayı
isteyen bireyleri bir araya getirmektedir. Hatta
öyledir ki toplumdan soyutlanmış bireylerin
bile toplumsal faaliyetlere katılımlarına imkan
sağlamıştır. Sosyal mecralar; özellikle der-
nek, vakıf gibi belli bir entelek-
tüel sermaye ile yönetilen,
toplumu birleştiren ve gelişti-
ren kişiliklere direkt fayda sağ-
lamaktadır. Bunun en önemli
göstergeleri üye ve işbirlikçi
kurumların sayısıdır. Toplum-
sal Kalkınma ve Barış oda-
ğında Rotary, faaliyetleri
yaparken en çok işbirliği proje-
lerine ihtiyaç duymaktayız.
Kullanılacak araçlar ise, üye
kazanımı ve mevcut üye moti-
vasyonunu arttıracaktır. İşbir-
liği projelerinin kapsamını
belirlerken “Hedef Kitle”lerimi-
zin aynı olması istenmektedir.
En önemli nokta, bu sosyal
mecra yazılımlarını yönetme kabiliyetini ka-
zanmaktır. Bu platformlara bağlanan bir web
sitesinde toplamış olduğunuz projelerinizi si-
zinle bir araya getirerek anlamlı bir kullanım
noktası oluşturmaktadır.

Web sitemizde, Arama Motoru Optimizas-
yonunun (Search Engine Optimisation -
SEO) Google'daki hazır dashboard ile bera-
ber yönetilmesi durumunda, projenin hedef
kitlesine ulaşmanızı sağlayacaktır. İçerisinde
geçen kelimeler “Barış”, “çocuk”, “giysi” ise;
çocuğu için ceket alan bir anne; “Barış” he-
defindeki “yoksul bir köye yapacağınız yar-
dım” ile ilgili sayfanızda erişebilir ve sizden
haberdar olup, gönüllü olarak projenize
çalışabilir, üye olabilir veya projenize fon
yaratabilirsiniz.

Web sitesinde en çok dikkat edilmesi gere-

ken konulardan bir tanesi “Bilgi güvenliği”dir.
Uluslararası Rotary' nin belirtmiş olduğu gibi
resimlerin paylaşılamıyor olması büyük bir
reklam kaybıdır; fakat, gülen yüzler, gözle-
rinde kalp olan emojiler, vs. bunu neşeli bir
şekilde lanse etme imkanı sağlamaktadır.
Bilgi güvenliğinde buna maskeleme denmek-
tedir. Web sitelerinde bilgi güvenliğine dikkat
ederken, maskeleme yöntemlerini kullanarak
çok özel nitelikli veriler korunabilir. Koruma
altına alınma yöntemi genel bir standart çer-
çevede olmalıdır. İsim, yaş, cinsiyet, adres
veya adresleme çok önemli bir veri ihlali ko-

nusudur.
Uluslararası mali denetim-

cilerin ve özellikle Rotary’nin
kurumsal yapılarda aramış
olduğu şeffaflık ilkesi web si-
teleri aracılığıyla topluma
beyan edilebilir. Yönetim Ku-
rulumuz ve her yıl bu kurul
üyelerinin değişiyor olması
gibi, çalışma şeklimizi beyan
ederek üye adaylarını doğru
bilgilendirebiliriz. Heyecan
uyandıran projelerinizin sü-
rekliliğini sağlamak adına
web sitesinde beyan edilmesi
ve diğer sosyal mecralarda
paylaşılması sayesinde ortak
hedefe yürümemizi sağlana-

caktır. Yine aynı şekilde projelerinizin bütçe-
sel büyüklüğü ile hesap verilebilirlik
arasındaki bağlantı bütünlük içerisinde yine
topluma beyan edilebilecektir. Örneğin İstan-
bul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ ne yapılmış
olan bağışınızın bir gazeteye çıktığında, ga-
zete alan kitleye ulaşırken; Facebook'ta ya-
yınlanması ile gazete okumayan kişilerin de
web sitenize yönelmesinde fayda sağlaya-
caktır. Bütün bunlarla birlikte web sitelerinde
yayınlanmış olan projelerinizin hafızası mev-
cutta bulunan üyelerinize motive ederek
daha çok katılım sağlamalarını sağlayacaktır.

İşte görünen dijital yüzümüz web siteleri-
mizdir. Sosyal Medya yazılımlarında işler de-
ğişse de web sitelerimiz bizi en iyi gösteren
araç olarak kullanılabilir.
Rotaryen Sevgilerimle
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