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DİJİTAL DÜNYANIN
KARBON AYAK İZİ
İnternet
üzerinden
kurduğumuz
iletişimle, sakladığımız verilerle kağıt
kullanımını azaltıyoruz. Peki, hiç mi atık
üretmiyoruz? Her şey bulutta mı saklı?

TÜRKİYE'DE BANKACILIĞIN
KISA TARİHİ
Bankanın milattan önceki
tarihçesinden günümüze doğru bir
yolculuğa çıkıyoruz.

TAKLİT

İki Dirhem Bir Çekirdek

GÖNÜLDEN YAZILAR
Gönüllü eğitmenlerimizin de
söyleyecekleri var! :)

DİJİTAL DÜNYANIN
KARBON AYAK İZİ

Geçtiğimiz haftalarda tüketimlerimizden çıkan
fiziksel olarak görebildiğimiz atıklardan, bunların
türlerinden, dünyada yarattığı etkilerden ayrı ayrı
söz ettik. Bu hafta ise yine karbon ayak izinin
artmasına neden olan sanal dünyanın, internetin
atıklarından bahsedeceğiz.

Kağıda not almak yerine telefonumuza ya da bilgisayarımıza yazmak, evrak hazırlama ve
gönderme gibi işlemleri dijital ortamda gerçekleştirmek, haberlere gazete, dergi gibi basılı
yayınlar yerine dijital ortamdan takip etmek kağıt kullanımını ve dolayısıyla ağaçların
kesilmesini ciddi oranda azalttı. Peki, biz bu işlemleri hiç atık üretmeden nasıl
gerçekleştiriyoruz, hiç düşündünüz mü? Dijital ortam gerçekten zararsız mı? Sıfır atık mı?
Bu sorulara “Evet, zararsız. Hiç atık üretmiyoruz. Tertemiz bir dünya için en iyi yöntem.” Diye
cevap vermeyi çok isterdim. Ne yazık ki gerçekler aksini söylüyor. Bulut teknolojisini
açıklayarak başlayalım. Indigo Dergisi’nde yayınlanan tanıma göre; “İnternet üzerinde
barındırdığımız tüm uygulama, program ve verilerimizin sanal bir makine üzerinde yani en
çok kullanılan adıyla bulutta depolanması ile birlikte internete bağlı olduğumuz cihazımızda
her lokasyon da bu bilgilere, programlara ve verilere kolaylıkla ulaşım sağlayabildiğimiz
hizmetin tümüne bulut teknolojisi (cloud) adı verilmektedir.” Kulağa gün boyu kullandığımız
bilgisayar ve telefonlarımızdaki bütün resimlerimiz, mesajlaşmalarımız, müziklerimiz,
evraklarımız vb. havada görünmez bir şekilde kimseye bir zararı olmadan duruyor şeklinde
geliyor olabilir. Fakat bütün bu verilerin akışı, saklanması milyonlarca fiziki sunucu ile
sağlanıyor. Bu sunucuların hepsi de çok fazla enerji harcayan denizaltı kablolarına,
anahtarlara ve yönlendiricilere bağlı olarak çalışıyor. Yani; bu enerjilerin çoğu fosil yakıtlar
yakıyor ve havaya karbondioksit (CO2) salan kaynaklardan besleniyor.

DİJİTAL DÜNYANIN
KARBON AYAK İZİ

2015 yılında yapılan bir araştırmada; internet aktiviteleri sonucunda ortaya çıkan karbon
emisyonunun, havacılık endüstrisi faaliyetleri sonucunda oluşan karbon emisyonu oranıyla
eşdeğer olduğunu ortaya koyuyor.
Karbon ayak izimizi en aza indirmek için dijital ortamdaki veri kullanımı ve akışına da dikkat
etmek gerekiyor. İşe Dijital Temizlik yaparak başlayabilirsiniz.
E-posta gelen kutusunda duran yıllar öncesine ait ya da spam olarak gelen e-postalarınızı
temizlemek,
Artık kullanmayacağınız çevrimiçi dokümanlarınızı ayıklamak,
Gereksiz fotoğrafları, videoları ayıklamak,
Spam e-posta aldığımız kanallardaki üyeliklerimizi iptal etmek,
Kısacası dijital tüm verilerinizi düzenleyeceğiniz bir Yaz Temizliği yapmak karbon
emisyonunun azaltılması için oturduğumuz yerden yapabileceğimiz bir iş. :)
Aslında ilk yayınımızda bahsettiğimiz sadeleşme hareketini de dijital ortama taşımayı
öneriyoruz. Temizlediğimiz dijital ortamımızla gezegenimizi koruyabilmek için ciddi bir
katkımızın olacağını unutmayalım.
KAYNAKÇA
Dijital Temizlik Günü: Gereksiz maillerinizi silerek çevreyi evinizden koruyabilirsiniz.
İnternetinizi Karbon Ayak İzi
Sanal Dünyanın Karbon Ayak İzi
Bulut Teknolojisi Nedir? Faydaları Nelerdir?

ELİF GÖKNUR BAL

TÜRKİYE'DE BANKACILIĞIN
KISA TARİHİ

Geçen hafta yayınladığımız gündemde bankacılığın genel tarihinden bahsetmiştik. Bu hafta
Türkiye’de bankacılığın 1847-1979 yılları arasındaki kısa tarihine göz kırpacağız. :)
Önümüzdeki hafta serinin ikinci kısmında 1980’li yıllarda bankacılık tarihine göz atacağız.
Tarih sayfalarını araladığımızda 1847 yılında iki galata bankeri olan Jacques Alléon ve
Emmanuel Baltazzi tarafından kurulan Bank-ı Dersaadet’in Osmanlı döneminde kurulan ilk
banka olarak karşımıza çıktığını görürüz. Bank-ı Dersaadet’in kuruluşundan 9 yıl sonra İngiliz
sermayesi ile kurulup sahneye çıkan Ottoman Bank modern anlamda ki ilk ticaret ve
mevduat bankası olarak kabul edilir. Takvim yapraklarını hızlıca ileri doğru sardığımızda
Osmanlı İmparatorluğu’nun resmî bankası ve hazinedarı olarak görev yapmış olan Bank-ı
Osmanî-i Şahane’nin 1863’te Ottoman Bank ile Mayer Amschel Rot- schild isimli yatırımcı
grubu ortaklığı ile kurulduğunu görürüz.
Sektörde bulunan yabancı bankaların altında 1911-1923 yılları arasında milli sermaye ile
kurulan bankalar pek varlık gösterememiş. Cumhuriyet dönemine geçiş ile birlikte Bank-ı
Osmanî-i Şahane de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kuruluşuna kadar “Devlet
Bankası” statüsüyle hazine işlemlerini sürdürmüştür. 2. Dünya savaşına kadar özel sermayeli
bankalar sahnede yer almazken, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal bankası 1924 yılında
faaliyetlerine başlamış ve ulusal bankacılık geliştirilmeye çalışılmıştır.
1961-1979 yılları arasında planlı kalkınma dönemlerinde küçük ölçekli yerel bankalar
yerlerini birden fazla şubeli büyük bankalara bırakmış. Ticari bankaların kuruluşları
sınırlandırılmış ve farklı alanlarda daha iyi çalışmalar yapabilmek için ihtisas bankacılığı ön
plana çıkmıştır.
Zaman hızlı geçiyor. Eğer olur da 1979 yılından 2020 yılına hızlıca geçmek isterseniz geçen
hafta ekip arkadaşımız Fatih GÖRÜNÜ ile Bahçeşehir Üniversitesi Finans Merkezi
Koordinatörü Dr. Serkan YEŞİLYURT’un “Gelecek Ekonomisi” konulu içeriğini aşağıdaki
linkten izleyebilirsiniz :)
Gelecek Ekonomisi Yayını
Kaynakça:
Dijitalin Peşinde - Bir Değişim ve Dönüşüm Hikayesi / BKM

UĞURCAN TOP

TAKLİT

Taklit bir işin benzerini yapmak, kopyalamak bir modeli aynen izleme anlamını taşımaktadır. Bazen
günlük rutin işlerimizde her gün aynı şeyi taklit ettiğimizi ya da bir başkasını kopyaladığımızı göremez
oluyoruz. Karşımıza çıkan basit ve ufak engeli kolay bir şekilde aşmak için çevremizdeki birini taklit
ederek sorunu aşmaya çalışıyoruz. Bazen uzaktaki çöp kutusuna yürümektense yere fırlatıyoruz
çöpümüzü. Bazen ise "Aman yahu ne olacak herkes böyle yapıyor, herkes birazcık rahatsız olacak artık."
diyoruz. Ama farkında olmadan her gün birini taklit ettiğimizi unutuyoruz. Doğruları haykırarak yanlış olanı
taklit ediyoruz. Ya da bir bıkkınlık geliyor. "Haydi bakalım, öyle olsun!" diyoruz. Ahfeşin Keçisi gibi baş
sallıyoruz etrafa. Ahfeşin keçisi demişken bilir misiniz? Ahfeşin keçisinin hikayesini, taklitte Çin'den önde
geliyor bu keçi. :)
İskender Pala’nın İki Dirhem Bir Çekirdek kitabındaki anlatılana göre Ahfeş lakabında Arap gramerinde
çok iyi bir hoca yaşarmış. Ahfeş yaşadığı yer itibari ile dil konusunda verdiği dersleri dinlemeye istekli
kimse bulamaz; sayıları birkaçı geçmeyen öğrenciler de sık sık derslere devamsızlık ederlermiş. Ahfeş de
öğretmenliğin hakkını vermek ve aldığı parayı hakketmek için öğrencisiz sınıfa dersini anlatmaya devam
edermiş. Vazifesini kesinlikle bırakmaz dersini öğrencisiz sınıfta anlatmaya devam edermiş. Ama sınıfta
öğrenci olursa ders tekrarının daha güzel olacağını düşünüp keçisinin boynuna bir ip geçirerek kendisiyle
birlikte derse getirmeye başlamış. Ahfeş dersi anlatıyor, gerekli yerlerde “Anladın mı?” diyerek keçinin
yularını çekiyor. Keçide yuları çekildikçe mecburen kafasını eğiyormuş. Ahfeşte bunu bir tasdik manasına
alıp bir sonra ki konuya geçiyormuş. Ahfeşle keçisi arasında ki bu öğrenci-öğretmen ilişkisi o kadar uzun
sürmüş ki bir zaman sonra Ahfeş anladın mı dediğinde ipin çekilmesine gerek kalmadan keçi şartlı refleks
olarak başını sallamaya başlıyormuş.
Biz de Ahfeşin keçisi misali ne olduğunu düşünüp tartmadan sırf herkes yapıyor diye ya da sürekli aynı
şeyi rutin bir şeymiş gibi tekrarlayıp duruyoruz. Doğrusunu ya da yanlışını düşünmeden tekrarlıyoruz.
Sonra herkesin sığındığı o sığınaktan bağırıyoruz. “Herkes bunu yapıyor, ben de istemem ama ne
yapalım” diyoruz. Ama şunu unutuyoruz; günlük işlerimizden tat almak istiyorsak konfor alanımızdan
çıkmamız gerekir. Aksi takdirde Ahfeşin keçisi misali tüm işlerimizde fakında olmadan alışkanlık kazanırız.
Bugünün konuşmayı söken Ahfeşin keçilerinden değil de tefekkürün vuzuhla başladığına inananlardan
olmamız dileklerimle.
Bugün sizlere İskender Pala’dan “İki Dirhem Bir Çekirdek” kitabını öneriyorum.
İyi Okumalar!
HASAN BASRİ CİHAN

GÖNÜLDEN YAZILAR

DÜNYANIN BUNA İHTİYACI VAR
Putlarını kıramayan insanlara yaşamının çoğu evresinde eşlik eden ön yargıdan dem
vuralım. Peki, nedir bu putlarını kırma metaforu? Nasıl vardım bu kanıya? Hemen
başlayalım! Geçtiğimiz günlerde yazar Hamza Yardımcıoğlu'na ait bir söz okudum, şöyle
diyordu: "Kutsiyet atfedilen her eşya, her kişi ve her kavram puttur. Onlar hakikatin önünde
duran duvarlardır. Putlarını kırmadan özgürleşmezsin." Bu satırları okurken aklıma ön
yargılarımız geldi. Bilinçsizce yaptığımız ön yargılar... Peki, ön yargılarımız hakikatin
önünde durmuyor muydu? Artık onları görmezden gelmeyip özgürleşmeye ne dersiniz? :)
Şimdi güç gibi durup aslına kolay olan bir putunuzu (ön yargınızı) düşünün. Asla yapamam
dediğiniz bir şeyler muhakkak vardır. Söz gelimi roman yazmak, ekstrem sporlar… gibi
şeyler olabilir. Bunları yapamayacağımızı düşünmek bir ön yargıdır. Kanayan yaralarımız
olan toplumsal ön yargılarımızdan bahsetmek istemiyorum, çünkü yazı bitmez. :) Ama siz
onları da düşünün. İşte bunların hepsi bizim güçsüz putlarımız; onları bir baltayla kırıp
tuzla buz etmeye var mısınız? :)
Mesela çok zor asla çalamam dediğiniz bir enstrümanla başlayabiliriz. O enstrümandan
nahif ezgileri çıkarmaya başladığınız an putunuzu baltaladınız demektir. Sırada diğer
putlar var. Bu arada başkalarının putlarını da kırmayı ihmal etmeyin size tavsiyem, putunu
kırdıktan sonra baltayı diğer putunun boynuna asın. :)
Böylece, hem putlarını kırıp o kişiye iyilik etmiş hem de baltayı diğer putun boynuna asıp
muhakeme yeteneği kazandırmış olursunuz. Emin olun dünyanın buna ihtiyacı var.
ELİF ZANA KOCAAĞA

