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ÇEVRİMİÇİ GÖNÜLLÜLÜK
Gönüllülük de artık dijitalde!
Çevrimiçi gönüllülük nedir, nasıl
olunur?
Bizlere neler kazandırır?

TÜRKİYE'DE BANKACILIĞIN
KISA TARİHİ II
Bu hafta bankacılığın 1980'lerdeki
tarihine doğru bir yolculuğa
çıkıyoruz.

GÖNÜLDEN YAZILAR
Gönüllü eğitmenlerimizin de
söyleyecekleri var! :)

ÇEVRİMİÇİ GÖNÜLLÜLÜK

Çevrimiçi Gönüllülük kavramı açıklamasını yapmadan önce gönüllü olmanın nedenlerine ve
insana sağladığı faydalara bir göz atalım.
Neden gönüllü olunmalı;
Toplumsal bir ihtiyaca aktif katılımcı olarak
çözüm bulmak,
Toplumsal sorumluluğun bir parçası olmak,
Belirli bir konuda deneyim elde etmek,
Hayata bakış açısını genişletmek,
Sosyalleşmek.
Gönüllülük çalışmaları aynı zamanda; özellikle öğrenciler için iş bulmalarına katkılar sağlar.
Herhangi bir karşılık beklemeden yapılan bu çalışmalar sayesinde; takım çalışması, çözüm
odaklılık, iş geliştirme, organize olma, paylaşma gibi birçok kazanım sağlar.
Geçirdiğimiz bu pandemi döneminde toplumsal ihtiyaçlara çözüm bulmak zorunda kalan
birçok sivil toplum kuruluşu da diğer sektörlerin yaşadığı faaliyetlerini gerçekleştirememe
veya tüm faaliyetlerini dijital ortama taşıma durumunda kaldı.

ÇEVRİMİÇİ GÖNÜLLÜLÜK

Bu süreç; sahada, fiziksel olarak gerçekleştirilen gönüllülük çalışmalarını büyük oranda
etkiledi. Tam da bu durumun etkisi nedeniyle Sivil Toplum Kuruluşları’nın farklı alanlarda
destek ihtiyacı oluştu ve gönüllülük de dijital ortama taşındı. Hem kendinizi
geliştirebileceğiniz hem de toplumsal fayda sağlayabileceğiniz destek ihtiyacı alanlarından
bazıları;

Web sitesi tasasrımı veya desteği
Veri girişi
E-posta pazarlaması ve yönetimi
Telefon görüşmeleri ve sosyal yardım
Sosyal medya tanıtım ve yönetimi
Uygulama geliştirme
Gönüllü izleme
Metin yazarlığı, bloglama veya düzenleme
Grafik tasarım, fotoğrafçılık
Pazarlama ve marka yardımı
Sanal yardım, personel desteği

Dijital ortamda gerçekleştirilecek bu katkıları evden birkaç saatimizi ayırarak
gerçekleştirebiliriz. Dijital ortama taşınmaya devam eden iş süreçlerine hakim olabilmek,
deneyim kazanabilmek ve çağı yakalamak için çevrimiçi gönüllülük yapabilirsiniz. Sadece
öğrenmenin yanı sıra üretmeyi ve deneyimi de sağlayan çevrimiçi gönüllülük yapabilen
kurumları internet aracılığıyla bulabilirsiniz. (Çevrimiçi gönüllülük başvuru çağrısı yapan bazı
duyuruları kaynakçada paylaşıyoruz.)

KAYNAKÇA
Online Gönüllülük Nedir Nasıl Bulunur?
Online Gönüllülük Yapılabilecek 5 Kurum
Change The World Through Online Volunteering
Hak Temelli Örgütlerde Online Gönüllülük Rehberi

ELİF GÖKNUR BAL

TÜRKİYE'DE BANKACILIĞIN
KISA TARİHİ II

Yaklaşık iki haftadır bankacılık tarihine kısa kısa değiniyoruz. Geçtiğimiz hafta 1847-1979
yılları arasında Türkiye’deki bankacılık tarihini, BKM’nin ‘’ Dijitalin Peşinde Bir Değişim ve
Dönüşüm Hikayesi’’ yayınından ilham alarak kaleme almıştık. Bu hafta yine aynı yayından
faydalanarak 1980 sonrası döneme kısaca göz atacağız.
1980 yıllarında bankacılık sektörü genel anlamıyla devlet kontrolü altında ve çoğunlukla
sanayi kesimi ile ilişkilendirilen bir kavram olmasıyla birlikte, bankaların hesap sahiplerine
bakış açısı da sadece ‘tüketici’ değildi, parasını emanet eden kişi ‘mudi’ yönündeydi.
1980’in ikinci yarısında değişen dengeler, alınan kararlar ve yeni atılımlar ile birlikte serbest
piyasa ekonomisine geçiş adımları atılmıştır. Serbestleşmeye giden piyasa kuşkusuz
bankacılık sektörünü de etkilemiş olacak ki, bankacılık ekosistemine yabancı bankalar da
katılmıştır. Piyasada artan banka sayısı rekabete de olumlu yönde yansımış Türk Bankaları
eğitim ve teknoloji alanlarında kendilerine yatırım yapmışlardır.
Her ne kadar rekabet hizmet kalitesini arttırmaya yönelik olarak olumlu bir ivme kazandırsa
da hala bireysel bankacılık hizmetleri gelişimini tamamlamamıştı. Genel olarak krediler kamu
ve sanayi ikilemi arasında kullandırılmakta ve hatta şu an birçoğumuzun cebinde bulunan
kredi kartları o dönemin iş insanlarına çok güçlü referanslar karşılığında verilmekteydi.
Taksitli ve senetli alışverişlerin kullanıldığı o dönemlerdeki ihtiyaç sahiplerinin kredi kaynağı
akraba ve arkadaşlarından oluşmaktaydı.
Yukarıda bahsettiğimiz üzere bankaların her geçen gün eğitim ve teknoloji yatırımları devam
etmektedir. Bu yatırımlardan en önemlisini de kuşkusuz güvenlik faktörü oluşturuyor. Banka
tarafından sağlanan güvenlik yöntemlerinin yanında kişisel olarak da finansal güvenlik
tedbirlerimizi almalı ve olabildiğince bu alanda bilgimizi ve birikimimizi arttırmaya özen
göstermeliyiz. İşte bu konudan yola çıkarak, geçtiğimiz hafta Paramı Yönetebiliyorum Online
Eğitim,’nde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Eğitim Müdürü Dr. Gökhan BÜYÜKŞENGÜR ile
Finansal Güvenlik alanını konuştuk. Yayına aşağıdaki linkten ulaşıp ‘Finansal güvenlik’ ile
ilgili bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz.
Finansal Güvenlik Yayını
Kaynakça:
Dijitalin Peşinde - Bir Değişim ve Dönüşüm Hikayesi / BKM
UĞURCAN TOP

GÖNÜLDEN YAZILAR

KENDİNİ YENİDEN DOĞURABİLİR MİSİN?
‘Kendini yeniden doğurmak… Kulağa absürt geliyor değil mi? Üstelik yeniden doğmak
değil, doğurmak… “Bir birey kendini nasıl doğurabilir?” dediğinizi duyar gibiyim. Sınırsız
hayal gücüm bunun mümkün olabileceğini söylüyor. :)
Bize yüklenen bir kimlikle hayata gözlerimizi açarız ve kendimizi o kimlik üzerinden
tanımlarız. İsmimiz, nerede yaşayabileceğimiz, neyi sevdiğimiz, neyi sevmediğimiz…
Kısacası seçmekte özgür olduğunu düşündüğümüz, kendi irademiz çerçevesinde
gerçekleştiğini düşündüğümüz her şey… Ama biraz düşününce, bir şeyi neden sevdiğimizi
sorguladığımızda onun sevilmesinin bizlere öğretildiğini fark ederiz. Aslında sevdiğimiz
değil sevmemiz gereken şeylerdi onlar. Biz ise sadece bize öğretileni yapmıştık; bize
uygun görülen her şeyi sevmiş, uygun görülmeyen her şeyden uzaklaşmıştık. Peki ya
sevdiğimiz, yapabileceğimiz şeyi gerçekten sevmiyorsak? İşte tam bu noktada doğmak
değil doğurmalıyız. Kendimizi kimsenin etkisi altında kalmadan; özgün bir biçimde, özgür
iradeyle tekrar doğurmalıyız. Bu sıradan bir doğurmak olmamalı! Öyle bir doğurmak olmalı
ki; sonucunda biz bile kendimizi alkışlamalıyız. Bu bağlamda işe öncelikle kendimizi
keşfetmekle başlamalıyız. Nasıl biri olduğumuzu, neyi yaparken keyif aldığımızı, neyden
utanç duyduğumuzu keşfederek işe başlamalıyız. Sonrasında bize yüklenen kimlik dışında
kendi kişisel kimliğimizi inşa etmeliyiz. Bu kimlikte; neyi iyi yaptığımız,gerçekleştirmek
istediğimiz ama çevremiz tarafından sürekli sınırlandırılan hayallerimiz, hatta belki yeni
doğurduğumuz benliğimize bir isim bile olabilir. Çünkü bu sefer doğmadık, doğurduk!
Sınırlanan benliğimizi, engellenmiş hayallerimizi, bizlere uygun görünen davranışları… Bu
sayede kendimizi gerçekten doğurmuş oluruz. Bu doğurma bizlere mücadele ruhu,
başarma gücü verir. Çünkü zor olanı yapmışızdır ve bizi yönlendiren bir toplumda
kendimizi doğurmuşuzdur. İşte tam bu noktada gerçek ve hür bir birey olma doyumuna
ulaşır, hayatımızın gerçek aktörleri oluruz. Şimdi de kulağa absürt geliyor mu?
Ne duruyoruz ki! Kendimizi doğurmanın zamanı gelmedi mi sizce de?
BERFİN ÇOBAN

