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ESKİ NORMALLERDEN
YENİ NORMALLERE II
Eski normaller neydi?
Yeni normallerin oluşma
aşamasında neler öğrendik?
Yeni normalde neler oldu ve
nasıl davranmalıyız?
TEZGAHTAN
BANKAYA

Bankanın milattan önceki
tarihçesinden günümüze doğru
bir yolculuğa çıkıyoruz.

OLGUNLAŞMAK
“En büyük olgunluklar, en
büyük zorlukları aşarken gelir.”
Robin SHARMA

ESKİ NORMALLERDEN
YENİ NORMALLERE II
Son günlerde sıkça duyduğumuz ve eskisiyle
yenisinin kıyaslandığı “Normal” kelimesinin sıfat
anlamı; kurala uygun, alışılagelen, olağan,
düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun şeklinde Türk
Dil Kurumu sözlüğünde açıklanmıştır. Covid-19
pandemisinden
korunabilmek
amacıyla
alışageldiğimiz düzenden farklı olarak dış
dünyayla fiziksel iletişimimizi en düşük seviyeye
indirmeye çalıştığımız bir izolasyon süreci
geçirdik. Bu süreci, tüm insanlar için olağan bir
durum olmaması nedeniyle anormal olarak
adlandırabiliriz.
Vaka sayılarının kontrol altına alınması ile birlikte Türkiye’de 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle
alınan önlemlerin kademeli olarak azaltılmasının getirdiği süreci de “Yeni Normal” olarak
adlandırıyoruz. Çünkü pandemi etkisiyle yaşadığımız “Anormal” sürecinin öncesindeki,
alıştığımız “Eski Normal”den farklı bir hayat düzeni bizleri bekliyor. Yeni rutinler, yeni
alışkanlıklar ile birlikte devam edersek virüse yakalanma riskimizi azaltmış oluyoruz.
Peki, bu izolasyon sürecinde çevrede neler oldu? “Yeni ve Eski Normal” arasında neler
değişti?

İzolasyon sürecinde seyahat, ekonomik ve endüstriyel faaliyetlerin azalması nedeniyle sera
gazı emisyonu oranında ciddi düşüş yaşandı. (Sera gazı emisyonu nedir?) Bu da hava
kirliliğinin azalmasını sağladı. İnsanlar sokaklarda pek olmadığı için kentsel alanlarda vahşi
hayvanların olduğunu gösteren haberler yayınlandı. Bu da “doğa sıfırlanma düğmesine bastı”
olarak yorumlandı. İş merkezlerinin eski normalde harcadığı enerji miktarı azaldı. Ayrıca
iletişim ve haber alma amacıyla internet kullanımının da yoğun olması nedeniyle internet
borsalarında veri aktarımı rekoru kırıldığı görüldü. Bu durum da enerji kullanım yoğunluğunu
ciddi oranda artırdı. Sokaklarda atıklar azaldı. Bunlarla birlikte; tıbbi atıklar ve paketli ürün
tüketiminin artmasıyla ambalaj atıklarında ciddi artış oldu. Görüldüğü gibi çevre kirliliği ve
korumasına yönelik sadece iyiye işaret bir tablo ne yazık ki sağlanamadı.
Ya yeni normal?

Menekşe
Çam’ın
çizdiği
bu
karikatürde
gördüğümüz gibi eski normalden alışageldiğimiz
alüminyum, plastik atıklara, yeni normalde tıbbi
atıklar eşlik etmeye başladı. Bu atıklar, çevre
kirliliği yanı sıra hastalığın bulaşıcılığını artırması
konusunda da önemli rol oynamaktadır.

ESKİ NORMALLERDEN
YENİ NORMALLERE II
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan’ın websitesinde Covid-19 ile ilgili
yazılarında belirttiği üzere sadece Çin’de günde 200 ton tıbbi atık oluşuyor ve kapasitesi
doluyor. Ayrıca çöp toplama işçilerinin de bu atıklar nedeniyle hastalığa yakalanma
konusunda ciddi risk altında olduğu belirtiliyor. Virüsün yüzeylerde kalıcılığı nedeniyle artan
paketli ürün üretim ve tüketimi de bu ürünlerin paketlenmesi için yılda 1 milyar ağaç
kesilmesine neden oluyor. Yeni normalde toplu taşıma kullanımından kaçınmak için özel araç
tercih edenlerin sayısının artması nedeniyle de; izolasyon sürecinde temizlenen hava hızlı bir
şekilde eski normaldeki haline geri dönmeye başlıyor.
Hastalığa yakalanmayı tabii ki kimse istemiyor. Elimizden gelen tüm önlemleri almaya
çalışıyoruz. Maske kullanımı, özel araçla seyahat, paketli ürün tüketimi, hijyen malzemelerinin
ve suyun kullanılması… Hepsi bu süreçte gerekli adımlar. Fakat tüketim miktarı kontrol altında
tutulamazsa bizleri daha ciddi sorunlar bekliyor. Bu süreçte yani yeni normalde alışkanlık
haline getirmemiz ve yapmamız gerekenleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
Maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra atılması
virüsün bulaşıcılığını azaltıcı önemli bir adımdır. Böylece kendimizle birlikte diğer
insanları da koruyabiliriz.
İhtiyaçlarımızı net bir şekilde belirleyip, alışverişlerimizi bu doğrultuda yapmak; tercih
ettiğimiz ürünlerin paket sayısının az olmasına dikkat etmek hem bütçemize hem
çevremize fayda sağlayacak bir diğer adımdır.
Her şeyden önemlisi Covid-19 pandemisine henüz iyileştirici çözümün bulunduğunu
unutmamamız gerekir. İyileştirici çözüm bulunana kadar da mecbur kalmadıkça, dışarı
çıkmamak ve izolasyona devam etmek yine hem kendimizi hem sevdiklerimizi hem de
diğer insanları koruyabilmek için çok önemlidir. Eğer dışarı çıkıyorsak da tükettiğimiz
ürünlerin atıklarını çöp kutularına (mümkünse yeniden kullanımı sağlanabilecek olanları
geri dönüşüm kutularına) atmalıyız.
Hepimiz bireysel hayatlar yaşıyoruz, kendimiz ve sevdiklerimiz tabii ki her zaman
önceliğimizdir. Sürekli hatırlanması gereken en önemli konu ise hepimizin yaşamak için aynı
gezegeni paylaştığımız ve birbirimize karşı sorumlu olduğumuzdur. Sorumluluklarımızı yerine
getirmek hayat kurtarır.
KAYNAKÇA
Normal nedir?
Korona Virüs Pandemisinin Çevreye Etkisi
Climate Now: Covid-19 krizinin çevre, hava kirliliği ve iklim değişikliği üzerinde etkisi oldu mu?
İklim Değişikliği ve Korona Virüs İlişkisi
Maske ve Eldiven Atıkları Uyarısı
Karikatürist Menekşe Çam

ELİF GÖKNUR BAL

TEZGAHTAN
BANKAYA

Banka sözcüğü, İtalyanca’da tezgah anlamına gelen Banko’dan türemiştir ve
geçmişi MÖ 3500 yıllarına kadar uzanmaktadır. Her ne kadar direkt banka
uygulamaları olarak adlandıramasak da, takas yöntemi ile değiş tokuş
sisteminin yapıldığı zamanlarda bankacılık benzeri uygulamaların olduğu
bilinmektedir. Uzun yıllar takas ve değiş tokuş sistemini kullanan insanlık MÖ
3500 lü yıllarda Mezopotamya’da bulunan Uruk’ta ‘’Maket’’ olarak bilinen ilk
banka kuruluşunun temellerini atmıştır. “Maket”i kuran Mezopotamyalılar
üreticilere hammadde ve hammaddeyi işlemek/toplamak için gerekli alet
edevatı harman zamanı geri almak koşulu ile ödünç verirlermiş.
Elveda Maket, Hoş Geldin Modern Bankacılık
Zaman kavramımızı oldukça ileri sarıp konumumuzu Mezopotamya’dan
Avrupa’ya; takvimlerimizi de MÖ 3500lerden 1609’a getirdiğimizde Amsterdam
Bankası’nın kurulmasıyla modern bankacılık anlayışı ile karşılaşıyoruz. 1694
yılında İngiltere’nin para ve kur politikasını belirlemek için kurduğu İngiltere
Merkez Bankası’nın devamında; 1913 yılında Federal Rezerv Bank, Amerikan
Merkez Bankası’nın kurulması modern bankacılığın temellerini oluşturmaktadır.

TEZGAHTAN
BANKAYA

Türkiye’de Mevduat, Kalkınma ve Yatırım, Katılım Banka Sayıları Ve
Tanımları

Türkiye Bankalar Birliği’nin ‘’Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2019’’
yayınındaki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun Aralık 2019
verilerine göre Türkiye’de;
32 Adet Mevduat
13 Adet Kalkınma ve Yatırım
6 Adet Katılım
olmak üzere toplam 53 Banka bulunmaktadır.
► Mevduat Bankası: Kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi
kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurtdışında
kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerini,
► Katılım Bankası: Özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve
kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile
yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerini,
► Kalkınma ve Yatırım Bankası: Mevduat veya katılım fonu kabul etme
dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel
kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile
yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerini ifade
etmektedir.
KAYNAKÇA
Türk Bankacılık Sektörünün Tarihsel Gelişimi Ve Ab Bankacılık Sektörü İle Karşılaştırılması
Türkiye’de Bankacılık Sektörü 1960 – 2019

UĞURCAN TOP

OLGUNLAŞMAK

İnsan bir ekmeğe o kadar benzer ki düşündüğümüzde. Ekini biç, harmanı kaldır. Yükle
traktöre, oradan doğru değirmene, değirmende bir güzel un elletir. Un yeter mi ekmek
olmak için, üzerine biraz suyu ekle, sonra biraz yoğrul yetmezmiş gibi birde ateşlerde
pişirmek gerek.
Buğdayın ekmek olması için geçtiği badirelere bak yahu. İnsan gibi. İşte buğdayın
değirmende dövülme misali bizler de şikayet ettiğimiz sıkıntı ve dertlerle dövülürüz.
Ardından bu sıkıntı ve dertler ile yoğruluruz. Sonra da pişmek için ateşlere atılırız. Bazen
tamam ekmek olduk deriz ama daha pişmemiş oluruz. Bazen de fazla piştim ben artık der
ve katı bir insan oluruz.
Fakat bir şekilde olgunlaşırız. Yaşadığımız onca badirelere rağmen ayakta kalmak için
durmadan mücadele ederiz. Çünkü olmak için ayakta kalmak ve yürümeye devam etmek,
gerek yoksa yolda yürümek ayakkabılarımızı eskitmekten başka bir şey ifade etmez.

Tüm zorluklarla rağmen lezzetli bir ekmek olma dileklerim ile...
Bu hafta sizlere Doğan Cüceloğlundan “Savaşçı” kitabını öneriyorum.
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