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INTERNETTE NELER VAR?
Gündemin belki de en yoğun olduğu bu
dönemde önerdiğimiz sayfaları takip
edilebilirsiniz.

BİR OKUL
KAÇ KURUŞ EDER?
Nice okullar,
nice derslikler, nice öğrenciler için
kuruşlarla neler yapabiliriz?

GÖNÜLDEN YAZILAR
Uygarlığın Başlangıcından
Dijital Dünyaya;
Divitart !

INTERNETTE NELER VAR?

2020 yılında önceki yıllara göre yoğunluğunu daha çok hissettiğimiz gündemdeki haberler,
gelişmeler hız kaybetmeden devam ediyor. Bu süreçte gündemdeki haberleri, bilim
insanlarının düşüncelerini, kültür sanata dair önerileri, yazıları ve fazlasını bulabileceğiniz
birkaç takip edebileceğiniz kaynak önerisinde bulunmak istiyorum.
1. Evrim Ağacı: Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ve en güvenilir bilim platformudur.
Günümüzde özellikle Covid-19 ile ilgili çıkan haberlerin doğruluğunu bu sayfadan teyit
edebilirsiniz. İçerikleri sürekli günce tutuyorlar ve tümüyle bilimsel çalışmalara yer
veriyorlar.Covid-19 dışında da ilgi alanınız olan bir konu ile ilgili bilimin neler söylediğini
de öğrenebilirsiniz.
2. Terrabayt: Dijital dünyayla yerin kesişiminde, ikisine dair her şeyi bu dijital mecrada konu
etmeyi amaçlayan Terrabayt sayfasında; Gelecek kategorisinde en güncel bilim ve
teknoloji haberlerine, kültür kategorisinde edebiyat ve her türlü sanat yazılarına, yaşam
kategorisinde yeme-içme, sağlık, iyi yaşam, seyahat yazılarına ve haberlerine, düşünce
kategorisinde günümüz sorunlarına eleştirel bir perspektiften bakan denemelere
rastlayacağınız bir portaldır.
3. Düşünbil Portalı: Felsefe, Psikanaliz, Bilim, Düşünce, Edebiyat, Kültür Sanat, Sinema
kategorilerinde birçok makale ve öneri yazıları bulacağınız bir portaldır.
4. Açık Radyo: 25 yaşında olan Açık Radyo, sanata, sanatçıya, bilime, gerçekliğe, eşitliğe,
doğaya verdiği önemle bilinir. Bu doğrultuda bilgilendirici çok güzel yayınları vardır.
Yayınlarının kayıtlarını, sesli ve yazılı olarak da web sitesinden bulabilirsiniz. Bunlar
dışında çeşitli makalelere, önerilere de ulaşabillirsiniz.
Keyifli incelemeler, okumalar, dinlemeler. :)

Bu sayfalar koskoca dijital mecralar arasından sadece birkaçı. Daha fazlasını öğrenmek
istiyoruz. Sizlerin de önerilerinizi merak ediyor ve bekliyoruz. Hep beraber paylaşalım
bildiklerimizi, paylaştıkça öğrenelim, gelişelim. :)

ELİF GÖKNUR BAL

BİR OKUL
KAÇ KURUŞ EDER?

Kuruş, birçoğumuzun cebinde taşımaktan haz etmediği, evde bir köşede kumbarada ya da
bir kavanoz içinde biriktirdiğimiz, bazı kesimlerin para üstü olarak bile almaya tenezzül
etmediği liranın yüzde biri değerinde Türk Parası.
“Damlaya damlaya göl olur”daki en küçük damladır kuruş. Gelin bu haftaki konumuz kuruş
olsun. Belki de kitlesel olarak hareket etmenin nasıl güzel sonuçlar doğuracağını istatistiki
veriler üzerinden konuşalım.
Malumunuz Covid-19 sürecinden sonraki alışkanlıklarımızı artık değiştiriyoruz; hijyen, sosyal
mesafe, daha dikkatli hareket etme bunlardan sadece bir kaçı. Değiştirdiğimiz ödeme
alışkanlıklarından biri de alışverişlerimizde nakit kullanmamak. Sadece pandemi sürecinde
değil normal şartlar altında da nakit para üzerinde birçok mikrobu barındırmaktadır. Bu
nedenle temassız ödeme başta olmak üzere kart ile ödeme gerçekleştirmek daha da bir
önem arz etmektedir.
Esasen kart ile ödeme gerçekleştirmenin bir diğer güzel tarafı para üstü sıkıntısı yaşamadan
alışverişlerimizi gerçekleştiriyor olmamız ve bu sayede ciddi manada kaynaklarımızı verimli
kullanıyor oluşumuz. 2017 yılında yapılan bir çalışmaya göre alışverişlerde kullanılan kartlı
ödeme yöntemi sayesinde 1 yılda, 71 milyon TL kullanıcıların cebinde kalmış. Yine o
dönemdeki verilere göre 71 milyon TL ile 8 derslikli 20 ilköğretim okulu yapılabilir hatta tüm
ödemeler kartlı sistemler ile gerçekleşirse cebimizde kalan tutar 178 milyon TL’ye
ulaşabilirmiş.
Bu verilere bakıldığında da anlaşılacağı üzere; Kuruş sadece Liranın yüzde biri değerindeki
Türk Parasından çok daha büyük anlamlar taşıyan, zannettiğimizden çok çok fazla katma
değeri olan bir para. Pandemi süreci birçok alışkanlığımızı olumlu yönde değiştirmemize
katkı sağlamışken gelin bu konuda da bir adım atalım!
Nice okullar, nice derslikler, nice öğrenciler için…

Kaynakça:
Dijitalin Peşinde - Bir Değişim ve Dönüşüm Hikayesi / BKM
UĞURCAN TOP

GÖNÜLDEN YAZILAR

UYGARLIĞIN BAŞLANGICINDAN DİJİTAL DÜNYAYA;
DİVİTART !
‘DivitArt, bizim için terapi olarak başladı diyebiliriz. Başlangıçta arkadaşlar arasında
birbirimizle yazdığımız yazıları (araştırma, bilim, kültür ve sanat alanındaki yazılarımızı) ve
okuduklarımızı paylaşıyorduk. Sonraları bizim gibi çeşitli alanlara karşı ilgi duyan kişileri bir
çatı altında buluşturmak istedik. Başlarken; çevremizdeki tanıdıklarımızla ve bağlı
bulunduğumuz sivil toplum alanındaki arkadaşlarımızla buluştuk. Gönüllü olarak
başladığımız bu yolculukta da gönüllü faaliyetlerde bulunmak isteyen kişilerle buluşmak
bizleri daha da mutlu etti. Ekibi henüz tamamlayamadan ilk olarak incelemesi için kimi
bulacağım derdine düştüğümde yine imdadımıza arkadaşlarım yetişti.
Ve bu çatıya bir isim gerekiyordu. İsmimizi ararken neler yapabiliriz diye günlerce
düşündük. Pandemi süreci, bizleri yan yana getirmeyi imkânsız kıldı. Gün içerisinde
mesajlaşarak ve birbirimizi arayarak neler yapabileceğimizi konuştuk ve nihayet bir sonuca
bağladık: Uygarlığın kalem ile geliştiğinde hepimiz hemfikirdik. Bu sebepten dolayı eski bir
kalem türü olan “divit “kavramını kullanmak istedik. Gönüllülük esaslı olan bu platform
özgün içerikler üretmekte özen gösteren, yazım tarihinin yarattığı bir meslek olan
“divittarlar” eskilerde kalsa da biz Anadolu ruhuyla yeniden burada teknolojik
"'yazar"larımızla bu platformu oluşturmaya karar verdik. Flaubert’in dergiler üstüne bir sözü
vardır “dünyadaki bütün dergiler erdemli olma niyetiyle çıkmıştır ne var ki hiçbiri öyle
olmamıştır” der. Flaubert bugün yaşasaydı aynı şeyi bu platformlar için söyler miydi?
Bilmiyoruz. Fakat DivitArt ailesi olarak erdemli olma niyetiyle burada olmayı hedefliyoruz.

GÖNÜLDEN YAZILAR

Ekibi oluştururken renkli olmasına özen gösterdik. Herkesin ilgi duyduğu alanlardan
faydalanmak istedik. Son olarak kurulum aşamasında siteyi yine içimizden biri kurdu.
Yemeği hep beraber yapmak kadar keyifli bir iş halini aldı. Birimizin yetişemediği yerde
diğerimiz mutlaka oluyordu. İlk aşamada blog olarak planladığımız yayıncılığı yetersiz
görmemiz sebebiyle verisel olarak çok verim alamayacağımızı düşündüğümüz için biz de
daha kullanışlı, daha verimli bir site kurma yöntemine giriştik. Bu, bizim kurulma
zamanımızı bir miktar geciktirse de bizi daha kullanışlı daha iyi verisel kaynaklara sahip ve
göze daha fazla hitap eden bir tasarıma ulaştırmış oldu.
Değişen dünya koşullarında yayıncılık da değişime uğramıştır. Bugün hayatımızın bir
parçası haline gelmiş sosyal platformlar yayıncılığın bel kemiği olagelmiştir. Bel kemiği
olarak gördüğümüz sosyal platformlardaki bilgi kargaşasının aksine daha bütüncül bir
bakış açısıyla yayıncılık yapıyor ve yapmayı planlıyoruz. Daha önce de belirttiğimiz üzere
Divitart.com olarak erdemli olma niyetiyle, hiçbir hak ihlalinde bulunmadan yayıncılık
yapmayı sürdüreceğiz.
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