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SU AYAK İZİ
Su Ayak İzi nedir?
Nasıl hesaplanır?
Küçültmek için neler
yapılabilir?
SAHTE PARALARA KARŞI
GÜVENLİK YÖNTEMLERİ
Geçtiğimiz hafta sahte paranın
tarihine doğru çıktığımız
yolculuktan sonra, şimdi de
sahte paralara karşı güvenlik
yöntemlerini sizlerle
paylaşıyoruz.

DEĞER
Değer tohumu,
konum fark etmeden
her yerde yetişiyor.

SU AYAK İZİ

Su , gezegenimizde yaşayan en küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa bütün
biyolojik yaşamını ve insan faaliyetlerini ayakta tutmayı sağlayarak ne kadar büyük bir öneme
sahip olduğunu göstermektedir. Hayatımızın devamının bağlı olduğu su kaynaklarının kısıtlı
olduğu, suya erişimin her geçen gün kullanım fazlalığından dolayı zorlaşacağı bilim insanları
tarafından uzun yıllardır dikkat çekilmek istenilen bir konudur. Su kullanımımıza dikkat etmek
gün içinde doğrudan tükettiğimiz su ile sınırlı kalmamalıdır. Bunun için su ayak izi kavramının
ne olduğunu öğrenip, dolaylı su kullanımı hakkında bilgi sahibi olup, tüm tüketimlerimizi bu
bilgiler ve bilinç doğrultusunda yapma sorumluluğumuz olduğu gerçeğini unutmamalıyız.

İlk kez 2002 yılında Hollanda’daki UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü’nde görev yapan Prof.
Dr. Arjen Hoekstra tarafından ortaya konulan su ayak izi kavramı; tükettiğimiz mal ve
hizmetlerin üretimi için gerekli olan su miktarını ölçen bir göstergedir. Bu hesaplamada mavi,
yeşil ve gri su ayak izi olmak üzere üç bileşen dikkate alınır.
Yeşil Su Ayak İzi: Bir malın veya hizmetin üretiminde tüketilen yağmur suyu miktarını
temsil eder.
Mavi Su Ayak İzi: Bir malın veya hizmetin üretiminde tüketilen yeraltı ve yüzey su
kaynakları miktarını temsil eder.
Gri Su Ayak İzi: Belli bir su kalitesi kriterinin sağlanabilmesi için su kaynaklarına doğrudan
boşaltılan veya dolaylı olarak karışan atık sulardaki kirlilik oranının azaltılması için
kullanılan tatlı su miktarını temsil eder.

SU AYAK İZİ
Su ayak izi birey, ürün, ülke ya da iş kolu için ayrı ayrı hesaplanabilir. Hesaplanma
yöntemini WWF-Türkiye’nin kahve örneği ile açıklayalım. Bir fincan kahve için bir bardak
sudan daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu aşağıdaki kahve yolculuğu adımlarından
anlayabiliriz.
Kahve bitkisinin yetişmesi
Hasadın yapılması
Rafine edilmesi
Nakliye edilmesi
Kahve çekirdeklerinin paketlenmesi
Kahvenin satılması
Kahvenin fincana doldurulması

Bu aşamalarla birlikte bir fincan kahveyi içebilmemiz için gerekli su miktarı toplam 140
litredir. Eğer kahveyi şeker ve sütle içmek istersek bu miktar 208 litreye çıkmaktadır.Su
ayak izi hesaplaması sadece gıda ürünleri ile sınırlı değildir. Örneğin 300 gramlık bir
tişörtün üretilmesi için 2500 litre su gereklidir. Bu da 131.5 damacana suya eşittir. (Daha
fazla örneğe ve detaylara kaynakçadaki yazılardan ulaşabilirsiniz.)
Su kaynaklarının giderek önem kazandığı ve aynı zamanda da azaldığı bu zamanlarda
tüketimlerimize daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Su ayak izimizi küçültebilmek için; ev
ve ofislerimizde su tasarrufu uygulamalarını hayata geçirebilir ve günlük su tüketim
alışkanlıklarımızı gözden geçirip değiştirebiliriz. Böylece suyun sürdürülebilirliğinin
ömrünü artırmış oluruz.
Kaynakça:
Su Ayak İzi - TEMA
Su Ayak İzi Nedir?
Su Ayak İziniz Ne Kadar Büyük?
Türkiye'nin Su Ayak İzi Raporu - WWF
Su Hakkında Temel Gerçekler: Bizim Bildiğimiz Anlamıyla Yaşam İçin Suyun Önemi
Suyun Yaşam İçin Önemi Nedir?

ELİF GÖKNUR BAL

SAHTE PARALARA KARŞI
GÜVENLİK YÖNTEMLERİ

Geçen hafta ki gündemimizde sahte paranın tarihçesine ve yasal boyutlarına
yer vermiştik. Bu haftaki gündemimizde sahte paralara karşı güvenlik
yöntemleri var.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre;
Merkez Bankası; Türkiye’de banknot sahteciliği konusunda resmî bilirkişi
konumunda olmakla birlikte, Türk Lirası’na olan güvenin devamlılığını
sağlamakla görevlidir ve ülkemiz genelindeki banknot sahteciliğini yakından
takip edebilmek amacıyla, kendi bünyesinde Sahte Banknot İzleme Sistemi’ni
(SBİS) geliştirmiştir.
Türk Lirası banknotlarının sahteciliğinde başvurulan yöntemler klasikleşmiş
ofset baskı ve teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte dijital baskı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası vatandaşların gerçek banknot
ile sahte banknotları ayırabilmeleri için bir dizi güvenlik önemleri almaktadırlar.
Peki, sahte banknot ile gerçek banknot nasıl ayırt edilir? Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasının banknotlarda ki güvenlik önlemleri
nelerdir?

Esasen birçoğumuz kağıt kalitesinden ve filigrandan sahte para ile gerçek para
arasındaki farkı anlayacağımızı düşünsek de, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasının bastığı banknotlarda başlıca 13 adet güvenlik önlemi
bulunmaktadır.

SAHTE PARALARA KARŞI
GÜVENLİK YÖNTEMLERİ
Bu güvenlik önlemleri aşağıdaki gibidir:
Banknot Kağıdı
Filigran
Kılcal Lifler (Güvenlik
Elyafları)
Emniyet Şeridi
Holografik Şerit Folyo
Renk Değiştiren Şerit Baskı
Kabartma Baskı
Gizli Görüntü
Mikro Yazı
Bütünleşik Görüntü
Floresan (UV) Etkili Mürekkep
Seri ve Sıra Numaraları
Boyut Farkı
Bu özelliklerin yanı sıra güvenlik özelliklerinin kontrolü Dokunma , Bakma , Açılı
Bakma ve Cihaz Yardımıyla Bakma gibi 4 ayrı yöntem ile yapılabilir.
Sahte Banknotlar ile nakit akışının olduğu her yerde karşılaşabiliriz. Ancak
genellikle sahte banknotlar ile karşılaşma ihtimalimizin en yoğun olduğu yerler
aşağıdaki gibidir.
Alışveri ş̧ merkezi, market,
bakkal ve büfelerde yapılan alışverişlerde,
Benzin istasyonlarında,
Sinema veya tiyatro gişelerinde,
Pazar yerlerinde,
Seyyar milli piyango gişelerinde,
Kırsal alanlarda hayvan sahipleri veya celeplerden hayvan alımı sırasında,
Taksilerde,
Eğlence yerlerinde,
Büyük miktarda banknotla yapılan her türlü alışveri ş̧ sırasında.
Kaynakça
Sahte Türk Lirası Banknotlarının Özellikleri
Banknotlarda Sahteciliğe Dikkat!
UĞURCAN TOP

DEĞER

Bir çiçek bazen saksıda, bazen kaldırım taşlarının arasında bazen ise bir çöp kenarında
yetişir. Bu çiçeği değerli ya da değersiz yapan nereden çıktığı değil; yer, konum fark
etmeksizin doğup büyümesidir.
Değerli olma veya değersiz olma hissi insanın en önemli motivasyon kaynağıdır aslında.
En önemli buluşların arkasında insanın ya kendini değerli hissetmesi ya da değersiz olma
hissi vardır. Bazen bizi uçurumun kenarına, bazen ise Nobel ödülü aldıran bu hissi,
birbirimizden ne kadar kolay alıp verdiğimizin farkında mıyız acaba?
Bence değiliz. Dün göklere çıkardığımız birini ertesi gün bir hiç sayabiliyoruz. En küçük bir
anlaşmazlık ya da bir hatada kılıç kalkan oynarcasına karşımızda olan kişinin kendimizce
bir anda kalemini kırıveriyoruz. Sonra o sihirli cümleyi söylüyoruz. “Hak edene, hakkettiği
değer.” Karşımızdaki kişiden mahrum bıraktığımız bu değer hissi ile hayatımızdan yok
olup gitmesi, kötü duruma düşmesi yada bize muhtaç olmasını içten içe düşlüyoruz.
Farkında olmadan toprağa ektiğimiz bu kin ve nefret tohumunun bize gölge olmayacağını
unutarak zihnimizde bize zarar veren gereksiz ormanlar oluşturuyoruz. İşte bu kin ve nefret
ormanı bazen o kadar kolay oluyor ki, Yeşilçam filmi misali turşunun limondan mı yoksa
sirkeden mi olacağını aramızda tartışırken çıkıveriyor bu değersizleştirme hissi. Yıllar sonra
aklımıza geliyor bir anda küslüğümüz, "yahu biz neden küsmüştük" diye düşünüyoruz ve
zorla hatırladığımız olayın ne kadar önemsiz olduğunu işte o zaman fark ediyoruz. Ama
artık iş işten çoktan geçmiş oluyor. Yokuş aşağı bıraktığımız o kar topu artık geri dönülmesi
çok zor olan devasa mesafelerin oluşmasına sebep oluyor. İşte bu devasa mesafelerin
olmaması için şunu unutmamız gerekiyor; değer tohumu, konum fark etmeden her
yerde yetişiyor.
Bu hafta sizlere farkında olmadan içindeki oyuncuları olduğumuz “Neşeli Günler” filmini
öneriyorum. İyi Seyirler.
HASAN BASRİ CİHAN

