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Merhaba sevgili okurlarımız,

4. sayımızla, yine dolu dolu sayfalarımızla 
sizinleyiz. 

İlginizi çekeceğini düşündüğümüz konu ve 
konuklarımızı sayfalarımızın arasında bulacaksınız.

Zevkle okuyacağınızı düşündüğümüz bu sayımızın 
içeriği şöyle;

Hülya Çalışkan’ın “Robotsu insan mı, insansı robot 
mu?” yazısına, 

“Slimpos-Viyana’da kasa ve güvenlik sistemleri” 
başlıklı yazımızda Slimpos’un kurucusu ve 
CEO’su Serdal Tokmak’la gerçekleştirdiğimiz kısa 
röportaja yer verdik.

Sayın Noter Mag. Peter Pouzar’a noter 
işlemlerini ve merak edeceğiniz konuları sorduk: 
“Profesyoneller için noter işlerinin önemi” 

Pandemi sürecinde evde kalırken bir çoğumuz 
hobilerimize zaman ayırmaya başladık. İşte böyle 
bir dönemde, yeni köşemiz Hobi Dünyası ile 
sizlere yepyeni fikirler verdik. 

“Antin Kuntin İşler - Antika Avcıları (Müzayedeler 
ve antikacılar dünyası) 2. bölüm” yazımda 
Viyana’daki olan müzayede evlerini inceledik. 

Yine bir sağlık yazımız, “Sağlığın geleceği 
bileğinize geldi” de yeni teknolojiler sağlığımızın 
hizmetinde.

Aman dikkat: “Pandemi stresi kas romatizmasını 
tetikledi”... Detaylar yazımızda. 

Türkiye Cumhuriyeti’yle yaşıt yazar Hıfzı Topuz 
ile Doğuşhan Çakır’ın yaptığı röportajı zevkle 
okuyacaksınız.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere,
Hoşça kalın..

Viyana Magazin Merkez Ofisi

Pandemi sürecinde VİYANA MAGAZİN sizlerle...
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HABER

VIYANA DILLER UYGULAMASI  
WIENER SPRACHEN APP

Kısa süre içinde 
popülerleşen 
Viyana Diller 
Uygulaması, 
özellikle 
gençlerin büyük 
beğenisini 
kazandı. 
Almanca’dan 
Hırvatça’ya, 
Kürtçe’den 
Türkçe’ye kadar 
birçok dilde 
kelime çevirisi 
ile hizmet veren 
uygulama, 
özellikle günlük 
konuşma dillerine 
uygunluğu ile de 
dikkatleri çekiyor.

Sekiz dilde, 5 bin 
sesli veri dosyasıyla 
Viyana Diller 

Uygulaması günlük 
yaşamın birkaç sözcükten 
oluşan ifadelerinin hızlı 
ve kolay şekilde her yöne 
tercümesini ve de bunların 
doğru telaffuz edilmesini 

sağlar. Boşnakça, Almanca, 
Hırvatça, Kürtçe, Lehçe, 
Romence, Sırpça ve Türkçe 
dillerinde kelimeler ve 
deyişler dinlenebilir, 
e-posta veya kısa mesaj 
servisiyle gönderimi 
yapılabilir. Ayrıca 
uygulama sadece bu diller 

dışında Viyana diline de 
çeviri yapmaktadır. 

Buna ek olarak isimler 
listesiyle birlikte önemli 
günlerin (bayram, tatil) 
gösterildiği ve açıklandığı 
kültürlerarası takvim de 
bulunmaktadır.

AVUSTURYA’NIN YENI MARKASI 
WIM SE&PAŞ MARKETLERINDE 

Avusturya’nın hijyen ve temizlik malzemeleri 
markası Wim Se&Paş marketleri rafında yerini aldı.

Avusturya markası olan Wim 
piyasaya 4 ana kategoride giriş 
yaptı. Dezenfektanlar, bulaşık 

deterjanları, el sabunları ve cam silme 
sularıyla Avusturya piyasasında kısa 
zamanda halkın tercihi haline gelecektir. 
Uzun süren ar-ge çalışması sonucu 
raflarda yerini alan Wim ürünleri Se&Paş 
marketleri müşterilerinin beğenisine 
sunuldu. Diğer marketler ve online 
mağazalarda da satışlarının başlayacağı 
gelen bilgiler arasında.
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VIYANA’DA BORÇLU DANIŞMANLIĞI 
SCHULDNERBERATUNG WIEN 

Sözde indirimler, kolayca verilen krediler, özel 
uygun koşullar ve yetmiyormuş gibi düzensiz 

gelir durumları. 

Borçlarından dolayı 
geçimi tehdit altına 
girenlerin sayısı giderek 

artmaktadır. Viyana’da 
Borçlu Danışmanlığı / 
Schuldnerberatung Wien 
Viyana’da ikamet eden borçlu 
insanlara ücretsiz yardımcı 
olmaktadır.

Danışmanlığın uzmanlık alanı 
şunlardır:
• Borçlara bağlı oluşan 
sorunlarda hukuki 
bilgilendirme
• Ekonomik durumun ortaklaşa 
incelenmesi
• Sorunların çözümlenmesine 
yönelik yapılandırma
• İflas işlemlerinin 
başlatılmasında yardım ve iflas 
sonrası destek

Schuldnerberatung Wien’in 
internet sitesinden işsizlik, 
icra, iflas, maaşa haciz, kefil 
olma, icra büroları, yargı 
aşamasında olmayan borç 
iskânı, ayrıca serbest meslek 
ve borçlar hakkında bilgi 
edinebilirsiniz.

VIYANA BELEDIYESI KORONA’DA IŞI BOZULANLARIN YANINDA: 
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RÖPORTAJ || Doğuşhan Çakır

HIFZI TOPUZ

EDEBIYAT DÜNYASININ 
YAŞAYAN EFSANESI 

Türkiye Cumhuriyeti’yle yaşıt bir yazar Hıfzı Topuz. Koca bir çınar. Babamın 
kurucusu olduğu Kavis Kitap’ın etkinliklerinde tanıma imkânım oldu kendisini. 
Katıldığı etkinliklerde katılımcılar kendisini hayranlıkla dinliyor, ağzından çıkan 
her kelimeyi havada kapıyorlardı. Viyana Magazin için bir yazarla röportaj 
yapma fikri doğduğunda ilk aklımıza gelen yazar kendisi oldu. 



Bugün 98 yaşında ve 98 yıla 
40’a yakın kitap ve birçok 

makale sığdırdı. Aydınlık Türkiye’nin 
aydınlanmasına şüphesiz kendisinin 
ve dostlarının katkısı çok büyük. 
Bir röportajında yazar “Hıfzı Topuz 
kimdir? Nasıl bir çevrede doğdu, 
eğitim hayatı nasıldı? Okuma ve 
yazma serüveniniz nasıl başladı?” 
sorusunda kendisini şöyle anlatıyor:

“1923 yılı Ocakayının 25’inde, 
Nişantaşı’nda Hasan Paşa 
Konağı’nda doğdum. Şimdi o 
konağın yerinde Hasan Hilmi Paşa 
Apartmanları var; o zaman bizim 
konak vardı. O konakta uzun 
yıllar oturdum. Şişli Terakki’nin 
anaokulu vardı, Konak’tan oraya 
yürüyerek gidiyordum yani. Ondan 
sonra Beyoğlu’na, daha sonra 
da Kadıköy’e taşındık. Kadıköy 
Yeldeğirmeni’nde St. Louis İlkokulu 
vardı. St. Joseph’in şubesiydi. 
Oraya üç sene devam ettim. 
O sınıfta beraber başladığımız 
üç kişiyle Galatasaray’ı birlikte 
bitirdik. Yani papazlarda başladık, 
Galatasaray’ı beraber bitirdik. 
Biri Semavi Eyice, diğeri Süreyya 
Günay. Hayatımız beraber geçti. 
Süreyya Galatasaray’a müdür 
oldu, Paris’te talebe müfettişi 
oldu. Semavi de ünlü bir Bizans 
uzmanı oldu. Velhasıl üç sene orada 
okudum. Ondan sonra babamın 
işi dolayısıyla bir sene Ankara’ya 
gittik. Ankara’da ilkokula gittim. 
Sonra geldim Galatasaray’a 
girdim 5. sınıfta. Ortaköy’deydi 
Galatasaray. O okulda çok anılarım 
vardır. Bir yığın fotoğraf var. Okul 
önünde rıhtım vardı. Rıhtımda 
oynarken bazen Atatürk yakından 
geçerdi motorla, koşup alkışlardık. 
Yanında Afet Hanım ve Şükrü Kaya 
olurdu. Alkışlardık. Ondan sonra 
Beyoğlu’na geldim.

Lisede evvela Esat Mahmut 
Karakurt’tan Türkçe okudum. 
Romancıydı, çok sevdiğim bir 
adamdı. Bizi çok etkiledi. Sonra 
Halit Fahri (Ozansoy) geldi, şair. 
Ondan hiçbir şey öğrenmedik. 
Ondan sonra İsmail Hamit geldi. 
Dört sene onunla okuduk. Ondan 
divan edebiyatını, Tanzimat’ı 
öğrendik ve birçok şey öğrendik. 

Kompozisyon yazılarında 
becerikliydim, başarılı oluyor ve 
finale kalıyordum. Yazı yazmaya 
başladım o zamanlarda ama bir 
gazeteye girip çalışma imkânı yoktu. 
Yazar olmayı düşünüyordum yahut 
Dış İşleri’ne gireyim diyordum; 
ona da imkân yoktu. Oradan sonra 
Hukuk Fakültesi’ne girdim ve 
bitirdim. Bitirdikten sonra avukatlık 
stajı yaptım ama avukatlık bana 
göre değildi. Akşam gazetesine 
girdim ve çalışmaya başladım. 
Avukatlığı bıraktım. Altı ay avukatlık 
yaptım, yetti. Hâkimlerin karşısında 
sıra beklemek yorucu geldi bana. 
Ondan sonra 1947 sonunda yolumu 
seçmiş oldum.” 1

Hıfzı Topuz ilerleyen yaşından 
dolayı artık eskisi gibi röportaj 
kabul etmiyordu, birazda sağlık 
sorunlarıyla uğraştığı bir dönemde 
sorularıma cevap yazarak 
gönderme nezaketinde bulundu.

Zaten pandemiden dolayı da bende 
kendisini riske atmak istemezdim. 
Koca Çınar’a sizler için sorduk:

>> Ünlü kişilerin 
biyografilerini (biyografik 
romanlar) yazıyorsunuz; 
Nâzım Hikmet, Sabahattin 
Âli, Neyzen Tevfik... 
Gazetecilikten romancılığa 
geçiş hikâyeniz nasıl oldu? 
Saydığınız yazarların birçoğu 
hakkında gazetelerde yazılarım 
çıkmıştı. Bunları yeterli 
bulmuyordum. Bazılarına biraz 
kurmaca katarak biyografik 
romanlar yazdım. Bu denemelerim 
beni tatmin etti ve çalışmalarımı 
sürdürdüm.

>> Nâzım Hikmet, Orhan 
Kemal, Abidin Dino gibi 
çok sayıda şair, yazar, 
ressam sanat insanıyla 
tanışmışlığınız var. 
Sizin için elbette ki hepsi 
önemlidir ama sizi en çok 
etkileyenler kimler oldu?
Evet, saydığınız kişilerin çoğuyla 
yakın dostluğum oldu. Bende 
hepsinin ayrı yeri var. Hiçbirini 
ötekine tercih edemem. Ama 
yazılarımda beni en çok etkileyen 

• 1998 Sertel Demokrasi Ödülü
• 2003 Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü
• 2004 Lions Kulüpleri 
Federasyonu Atatürk Barış Ödülü
• 2005 Osmangazi Üniversitesi 
Onursal Doktora Ödülü
• 2007 36.Orhan Kemal Roman 
Armağanı
• 2009 Çağdaş Gazeteciler Derneği 
Onur Ödülü
• 2012 Yılı Balçova Belediyesi ve 
Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği 
Aydınlanma Onur Ödülü

• Fransa’da Gazetecilerin Statüsü 
ve Asgari Ücret, 1954 
(Gazeteciler Sendikası)
• Information Internationale dans 
la Presse Turque, 1961
• Basın Sözlüğü, 1968 
(Gazeteciler Cemiyeti)
• Kara Afrika, 1971 (Milliyet)
• 100 Soruda Basın Tarihi, 1973 
(Gerçek)
• Seçim Savaşları, 1977 (Milliyet)
• Uluslararası İletişim, 1984 
(Anadolu Üniversitesi)
• İletişimde Karikatür ve Toplum, 
1986 (Anadolu Üniversitesi)
• Lumumba, 1987 (Yön)
• Kara Afrika’da İletişim, 1987 
(Yön)
• Basında Tekelleşmeler, 1989 
(Tüses-İlad)
• Yarının Radyo TV Düzeni, 1990 
(Tüses-İlad)
• Türkiye’de Seçim Kampanyaları, 
1991 (Tüses-İlad)
• Siyasal Reklamcılık, 1991 (Cem)
• Kara Afrika Sanatı, 1992 (Ant)
• Hoşgörü, 1995 (Unesco)
• Başlangıcından Bugüne Kadar 
Dünya Karikatürü, 1997 (İnkılap)
• Dünyada ve Türkiye’de Kültür 
Politikaları, 2001 (Doğan)
• Türk Basın Tarihi, 2003 (Remzi)
• Büyülü Afrika, 2018 (Remzi)

ÖDÜLLERI

INCELEME  
ARAŞTIRMA
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RÖPORTAJ

Sabahattin Âli ve Orhan Kemal 
olmuştur. 

>> Babam sizi ziyaretinde 
ressam Fikret Mualla’nın 
duvarınızda bir resmini 
görüyor ve resmin hikâyesini 
ona anlatıyorsunuz. 
Dinlediğimde çok 
etkilendiğim bu hikâyeyi 
sizden dinlesek?
Sözünü ettiğiniz resmi bana 
düğün hediyesi olarak Rasih Nuri 
İleri vermişti. O resim yıllarca 
aynı yerde asılı kaldı. Belki de bu 
yüzden Fikret Mualla’ya büyük bir 
ilgi duydum. Sonrasında kendisini 
Paris’te tanıdım. Ölümüne kadar 
dostluğumuz aksamadan devam 
etti. 

>> Türk edebiyatının 
durmaksızın eser veren 
sayılı yazarlarındansınız. 
Bugüne kadar kaç eseriniz 
yayınlandı?
1990’dan bu yana 40’a yakın kitap 
yazdım. Gördüğüm ilgi beni çok 
mutlu etti ve yazmayı sürdürdüm.

>> Atatürk’le tanıştınız mı?
Atatürk’ü çocukluğumda çok 
görürdüm. Arabayla geçerken 
alkışlardık. Kendisini Kral Edward 
ve İran Şahı Rıza Pehlevi’yle de 
gördüm. En son 1937’de Kartal 
Kaymakamı Bahir Öztrak’ın 
başkanlığında gençler grubu olarak 
Pendik’e kendisini karşılamaya 
gittik. Tren istasyonda önceden 
belirlenen bir yerde durdu. Atatürk 
vagondan inerek ön sıradakilerle el 
sıkıştı. Ben de onların arasındaydım. 
Bu yaşamımın en büyük 
mutluluklarından biri oldu. 

>> Dünyada ve Türkiye’de 
birçok olaya şahitlik 
ettiniz; darbelerden doğal 
felaketlere kadar.Ama 
pandemi bambaşka bir 
dünyada yaşamayı 
gerektirdi. Pandemi 
dönemini değerlendirir 
misiniz?

Yüzyıllar boyu dünya ne büyük 
felaketlerle karşılaştı. Hepsini 

unuttuk. Bu da geçecektir elbet.

>> Sizin bu röportajınızı 
Avusturya’nın başkenti 
Viyana’da yaşayan 300 bin 
gurbetçinin okumasına 
sunacağız. Sizde gazetecilik 
hayatınızda uzun süre 
Fransa başta olmak üzere 

dünyanın değişik ülkelerinde 
görev yaptınız. Gurbetçi 
psikolojisini yakından bilen 
bir yazarsınız. Viyana’da 
yaşayan okurlarınıza neler 
söylemek istersiniz?
Meslek hayatımda birçok kez 
dünyayı dolaştım. Hemen hemen 
görmediğim ülke kalmadı. En çok 



• Konuklar Geçiyor, 1975 (Çağdaş)
• Paris’li Yıllar, 1994 (Bilgi)
• Eski Dostlar, 2000 (Remzi)
• Elveda Afrika, Hoşça Kal Paris, 
2005 (Remzi), 
•  Fikret Mualla, 2005 (Everest)
• Başın Öne Eğilmesin, Eylül 2006 
(Remzi), 
•  Paris 68, Bir Devrim Denemesi, 
2008 (Agora)
• Nişantaşı Anıları, 2009 
(Heyamola)
• Bana Atatürk’ü Anlattılar, 2010 
(Remzi)
• Gülümseyen Anılar, 2010 (Remzi)
• Ardından Yıllar Geçti (Söyleşi), 
2013 (Remzi)
• Paris’te Bir Türk Ressamı, Fikret 
Mualla 2014 (Remzi)
• Atatürk Sesleniyor, 2016 (Remzi)
• Bir Zamanlar Nişantaşı’nda, 2017 
(Remzi)
• Anı ve Mektuplarla Melih Cevdet 
Anday, 2019 (Remzi)

ANI

• Meyyale, 1998 (Remzi)
• Taif’te Ölüm, 1999 (Remzi)
• Paris’te Son Osmanlılar, 1999 
(Remzi)
• Hatice Sultan, 2000 (Remzi)
• Gazi ve Fikriye, 2001 (Remzi)
• Milli Mücadelede Çamlıca’nın Üç 
Gülü, Kasım 2002 (Remzi),
• Devrim Yılları, 2004 (Remzi)
• Tavcan, 2005 (Remzi)
• Özgürlüğe Kurşun, 2007 (Remzi)
• Kara Çığlık (2008 - Afrika Barış ve 
Dostluk Ödülü) (Remzi)
• Abdülmecit; İmparatorluk 
Çökerken Sarayda 22 Yıl, 2009 
(Remzi)
• Hava Kurşun Gibi Ağır; Nâzım 
Hikmet’in Romanı, 2011 (Remzi)
• Elbet Sabah Olacaktır, Tevfik 
Fikret Romanı, 2012 (Remzi)
• Vatanı Sattık Bir Pula; Namık 
Kemal Romanı, 2013 (Remzi)
• Çılgın ve Özgür; Neyzen Tevfik’in 
Romanı, 2014 (Remzi)
• Şanlı Kanlı Yıllar, 2017 (Remzi)
• Nevbahar, 2018 (Remzi)
• Paris Sürgünü, 2019 (Remzi)

ROMAN

• Gizli Aşklar, 2015 (Remzi)

2019, Anadolu Ajansı, 
Hilal Uştuk,Fatih Türkyılmaz 
röportajı.

ÖYKÜ

KAYNAK

Afrika ülkelerini sevdim. Kalbimin 
yarısı oralarda kaldı. Bu gezgin 
yaşamı beni çok mutlu etti. Ama 
ülkemden hiç kopmadım. Amacım 
her zaman yurda dönmekti. 
İnsan ne olursa olsun vatanından 
kopamıyor. Viyana’da yaşayan 
genç arkadaşlarım da vatan özlemi 
duyuyorlardır. Hepinize Viyana 

valsleri ve beyaz şaraplar eşliğinde 
mutlu günler diliyorum.

Viyana Magazin olarak kendisine 
teşekkür ederim. Bu röportajın 
yapılmasını sağlayan aile dostumuz 
Remzi Kitabevi Genel Koordinatörü 
şair, yazar Öner Ciravoğlu’na çok 
teşekkür ederim.
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MAKALE 

Merak gerekli tüm donanımlara sahip olduğunu farkeden insanı 
yerinde pek durdurmamış. Çünkü doğduğu andan itibaren 
arsız bir merakla etrafında olup biteni gözlemleyen insanoğlu 
merak etmiş gökyüzüne bakmış yıldızları, ayı, evreni ve gezegeni 
sorgulamış. Merak etmiş zamanı sorgulamış; onu yıllara, aylara, 
günlere, saatlere, dakika, saniyelere kadar ayırmış. Merak etmiş 
yere bakmış ve bu yerkürenin dinazorlara bile ev sahipliği yaptığını 
öğrenmiş; petrolü, tebeşiri bulmuş.

Yeni şeyler icat ettikçe 
yeniçağlar başlamış. İnsan 
problemlerini çözmek için kimi 
zaman doğadan kimi zaman 
diğer canlılardan ilham almış, 
aletlerini onlara benzer şekilde, 
benzer fonksiyonlar için üretmiş. 
Kimi zaman taklit etmiş kimi 
zaman kopye çekmiş kimi zaman 
da olanı geliştirmiş. Hep merak 
etmiş, sorgulamış, üretmiş. 
Bilgisine bilgi, tecrübesine 
tecrübe eklemiş.

Merak ilimde ve teknolojide 
de insanın önüne yeni ufuklar 
açmış, birçok keşif ve buluşlara 
da ön ayak olmuştur. Hatta 
ölüm döşeğinde bile Amerika’yı 
bulduğunu bilmeyen Kolomb 
doğunun zenginliklerine farklı 
bir yoldan ulaşma merakıyla 
durmadan batıya ilerlemiş 
vemerak onu Amerika’ya kadar 
getirmişti.

Pusula, barut ve matbaa 

döneminin en önemli 
buluşlarından olmuş.
Pusula deniz yolculuğunu 
kolaylaştırmış, barut diğerlerine 
karşı üstünlük sağlamış,matbaa 
ilimi yaymış, teleskop çıkmış 
astronomiyi geliştirmiş derken 
teknoloji füzelere, aya inen 
araçlara kadar ilerlemiş. Hatta 
Hiroşima ve Çernobile’e kadar 
varmış iş.

İlk zamanlarda evcilleştirilen 

İnsansı robot mu?
ROBOTSU İNSAN MI?

Y
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atlarla uzaklara gidildiysede 
sonraları trenle daha da uzaklara 
gidilmiş. Ulaşım içinharcanan 
vakitatlarla yıllardan aylara, trenle 
aylardan günlere, hatta günümüzde 
uçaklarla günlerden saatlere kadar 
düşmüştür. Teknolojiyle beraber 
daha az zamana daha çok hareket 
sığdırılmış, iki gün sürecek yolculuk 
iki saate kadar düşürülmüştür. 
Öyle ki “jet lag” denilen rahatsızlık 
baş göstermiştir; çünkü24 
saatlik düzenli işleyen insan 
ritmi varış noktasında karşılaştığı 
değişikritimde zorlanmıştır. 
Viyana’da saat 10.00 iken Çin’de 
17.00, Amerika’da sabah 4.00, 
Sidney’de ise akşam 20.00 olması 
gibi.

Beyin düşünmeye daha çok zaman 
buldukça evrimleşmiş, merakla 
gezegenimizin dışını da anlamaya 
çalışmış. Birçok dâhi yetişmiş, birçok 
buluş yapılmış.Stephen Hawking, 
Einstein ve birçok dâhikara delikleri 
sorgulamış.Üreten beyin durmamış 
ışık hızına kadar ulaşmış ve ışık 
hızının saniyedeyaklaşık 300.000 km 
hız yapabildiğini hesaplamış.

Hatta merak yeniçağlar açan 
insanı bugün kendinden daha zeki 
bir üst beyin üretme aşamasına 
kadar getirmiş. His ve duygudan 
yoksun, insandan daha akıllı bir 
makinede bulunacak olan düşünen 
bir beyin “İnsanlık için ne kadar 
doğru kararlar verebilecek ve 
insanlık gelecekte ne kadar tehdit 
altında?” sorusu günümüzün en 
çok tartışılan konularından biri aynı 
zamanda. Çünkü insan kararlarında 
en etkin kontrol mekanizmaları 
devrede olmayacaktı. İnsanların 
makineleştirilmeye, makinelerin 
insanlaştırılmaya çalıştırıldığı 
döneme doğru bir geçiş süreci mi?

Hatta yapay zekâ teknolojisi 
aracılığıyla konuşabilen dâhi 
fizikçi Profesör Stephen Hawking 
bile“yapay zekâ insanlığın sonunu 
getirebilir” uyarısında bulunmuştu. 
İnsandan daha akıllı bir üst beyin 
üretme fikri hakkında birçok farklı 
görüş olsada insansı konuşan 
aletler bugün hayatımızın birçok 
bölümüne farkettirmeden ufak ufak 
girmekte bile. Sesli komutlalamba, 

televizyon ve müzik açıp kapatan, 
hava durumunu söyleyen, sesi kısıp 
açan ve bunun gibi daha birçok 
şeyi yapabilmekte olan insan gibi 
konuşan aletler bugün çoğu evde 
yerini aldı bile. Hatta akıllı ev 
konseptlerinde kullanıcı asistanı 
olması için tasarlanmış yapay 
zekâlı Google home, Alexa ve Siri 
gibi dijital asistanlar insanların 
ihtiyaçlarına cevap vermesi ve 
komutları tanıması için üretilmiştir. 
Isıtmadan tutun havalandırma, 
aydınlatma, kapı kilidine varana 
kadardaha birçok şeyin yalnızca 
sesli komutla yönetildiğiyeni trend 
akıllı evlere olan ilgi günümüzde 
oldukça artmıştır.

Günümüzde en insansı robot olan 
Sophia gözlerindeki kameralar 
bilgisayar algoritmalarıyla 
birleştirildiği için görebilmekte, 
yüzleri takip edip göz temasını 

sürdürerek kişileri tanıyabilmekte. 
Suudi vatandaşlığını bile almış 
olan robot Sophia’nın yürüyebilme 
kabiliyeti oldukça yükseltilmiştir. 
Hatta bir röportajda Sophia’nın 
“insanları yok edeceğim” demesi 
herkesi ürkütmüştür. Dün bir bugün 
iki, daha ilk insansı robotun “insanı 
yok edeceğini” söylemesi şaşkınlık 
yaratmıştır.

Şöyle ki, insan bu seferde uzaklarda 
neler olup bittiğini merak etmiş, 
teknoloji yine devreye girmiştir. 
Dünyanın diğer ucundan ve 
tanıdıklarımızdan saniyeler içinde 
haberimiz olmakta, yine dünyanın 
diğer ucundaki yerlere haber 
iletebilmekteyiz. Akıllı telefonlara 
yüklenen Facebook, Instagram vb. 
uygulamalarla herkesle daha çok 
iletişimde kalıp, herkesten daha 
çok haberdar olup herkese daha 
çabuk ulaşılmakta. Sosyalliğin 
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sanal ortamlara kaymasıyla kişisel 
iletişimin önüne geçmesi tam bir 
kısır döngü olsada yalnız kalan insan 
vaktinin çoğunu sanal ortamda 
geçirmekte.

Dünyanın diğer ucundaki 
hastalığın tüm hızıyla dünyayı 
etkisi altına alması da teknolojinin 
dezavantajlarından sayılabilir. 
Çünkü bugün korona virüsün 
ulaşmadığı yer yok. Çin ve 
Amerika arası 11.640 km olsadabu 
teknolojiyle artık mesafenin pek 
de öneminin olmadığınıkanıtlar 
niteliktedir. Günümüzde ulaşımın 
kısa zaman içinde kolay ve hızlı 
yapılması hastalığın yayılmasınıda 
hızlandırmıştır. Belki uçağın ve 
trenin olmadığı bir dönemde 
salgın yaşanmış olsaydı çoğunun 
haberi olmadan hastalık başladığı 
yerde bitecek veya küçük bir alana 
hapsolacaktı.

Teknoloji bugün ne seviyede? 
Meselainsansız hava aracı 
olarak tanımlanan drone’lar 
ilk çıktıklarında oyuncak gibi 
kullanılmış olsalarda bugün video 
endüstrisinde ve sipariş dağıtımında 
yaygın olarak kullanılmakta. Havada 
daha uzun süre kalabilmesi ve 
ağırlık taşıma kapasitesi göz önüne 
alınarak günümüzde drone’ların 
artık yangın söndürmeden arama 
kurtarmaya, gözetlemeden keşfe, 
askeri alandanzirai ilaçlamaya 
kadarbirçok farklı alanda 
kullanılabileceği de gözler önüne 
serildi. Bunun yanı sıra Türkiye, 
drone geliştirme ve üretme 
açısından dünyada önde gelen 
ülkeler arasındadır. 

İnsan merak etmiş ve hızlıysa 
daha hızlı olamaz mı, demiş.4G 
teknolojisine göre daha hızlı 
olan beşinci nesil teknoloji 5G’ye 
varılmıştır. Avusturya’da da 5G 
internet dönemi artık başlamış 
bulunmakta. Sağlık için risk 
oluşturup oluşturmadığıbilim 
adamları tarafından tartışılsada 
getirdiği konfor sağlık riskini 
unutturacak gibi görünmekte. 
Çünkü 5G ultra düzeyde bir hızla 
video izlemeyi, indirmeyi ve karşıya 
ulaştırmayı mümkün kılmakta. 
Hatta sağlık sektörüne5G entegre 

edilmiş, akıllı bandajlar ve hatta 
bebekler için akıllı küvözler ve buna 
benzer şeyler tasarlamışlardır.

Yine hızlı internet bağlantısı 5G’ye 
sahip bir aracın gelen verileri ne 
hızda doğru kullanabileceğini 
merak etmişler ve yapay zekâyla 
çalışan sürücüsüz akıllı otomobiller 
üretmişler. Kendi kendine giden 
bu araçlar kameraları sayesinde 
etraftaki yayaları, diğer araçları, 
işaretleri tarayıp kendi kendine 
sürüş gerçekleştirmekte. Akıllı 
ulaşımda kesintisiz bilgi akışı 
olacağından sunduğu kesintisiz 
ve hızlı internet olanağıyla daha 
güvenli sürüş gerçekleşecek. 

Dijital dünyadaki sitelerin her 
an durdurulmasına, hizmetlerin 

kesintiye uğratılmasına, verilerin 
çalınmasına ya da değiştirilmesine 
karşı siber güvenlik ve dijital 
istihbarat daha önem kazanmıştır.

İnsan kelime olarak “nisyan” yani 
unutan anlamına gelir. Gelecek 
kaygılarını ve sağlık risklerini 
unutan ve bugünkü duruma 
uyum sağlayarak konfora çabuk 
alışan insanoğlu, görünen o ki 
zamanın teknolojisini oldukça iyi 
kullanmakta ve hiç de onu bırakacak 
gibi görünmemekte.
Merak insanı insan yapmıştı; acaba 
insanlığın sonuda meraktan mı 
gelecek? 

Her şeyin akıllısı mı yoksa akılsızı mı 
makbul? Bugün buna karar verecek 
olan yine insan.

YAPAY ZEKA INSANLIĞIN 
SONU OLABILIR.
STEPHEN HAWKING“





KAPAK

KORONA AŞISI EKONOMİYE DE 

OLACAK!
“İLAÇ”
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Tüm Avrupa’yla aynı anda aşılama programını açıklayan 
Avusturya, aşı programını aksaklıklara rağmen 

yürütmektedir. Genel olarak Avrupa’da da aksaklıklarla 
yürüyen koronaya karşı halkın aşılanmasının ekonomik 

açıdan piyasaya olumlu etkilerinin olacağı ön 
görülmektedir.

Avusturya’da 
başlayan 
aşılamanın 
ekonomiye de 

olumlu etkileri olacağı 
öngörülmektedir. Aşı 
üreticilerinin teslimatta 
gecikmeleri, aşı 
üzerinde konuşulan 
tartışmalar her ne kadar 
olumsuzluklar oluştursa 
da halkım çoğunluğu 
aşıyla normale dönmeyi 
umut etmektedir. Aşıyla 
gelecek normalleşmenin 
hem seyahat açısından 
hareketliliğe hem de 
kısıtlamaların tamamen ya 
da büyük çoğunluğunun 
kalkacak olmasının 
ekonomiye olumlu etkisi 
olacağı kanaati doğal 
olarak yaygın.

Uzmanlar pandemi dönemi 
sonrası yeni bir Dünya’nın 
inşa edileceğini ve bu 
yeni Dünya’nın daha da 
ileri teknoloji etrafında 
olacağını belirtiyorlar. 
Uzmanlar home ofis 

çalışmanın pandemiden 
sonra da devam edeceği, 
e-ticaret hacminin 
zaten var olan artışının 
kesilmeden daha da 
artacağının altını çiziyor. 
Eğitim alanında da radikal 
yapılandırmaların olacağı 
yüz yüze eğitimin yanı sıra 
uzaktan eğitimin dünya 
genelinde yayılacağı 
söyleniyor. Aslında bu 
daha önceden var olsa da 
özellikle uzaktan eğitimle 
dünyanın herhangi bir 
üniversitesinden eğitim 
almanın o üniversitenin 
ülkesine gitmeden daha 
da mümkün olacağı, 
pandemiden sonra bu 
geleneğin artarak daha 
da rağbet göreceği 
tartışılarak gündeme 
getirilen konular arasında. 

Ekonominin olumlu 
gelişmesi beklenirken 
işsizliğin artacağı, uzaktan 
eğitimle üniversite 
hayatına dahil olan 
öğrencilerin iş hayatında 

aktif çalışan olarak yer 
alacağı, bu nedenle 
iş bulma açığının da 
büyüyeceği ön görüler 
arasında. 
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Şirketler daha verimli ve daha az 
maliyetlerle iş üretme çabasından 
dolayı bir taraftan home ofis 
çalışmalarını teşvik edecek, pahalı 
ofis binalarını terk edecekler. 
Satış pazarlama için yeni teknikler 
geliştirip maliyet düşürme 
adına metrekare büyüklüklerini 
düşürecekler. Özellikle büyük 
mega marketler daha küçük, 
daha tüketicinin istediğine nokta 
atışı yapacak marketler kurmaya 
yönelecekler. 

Özellikle perakende sektöründe 
olan firmalar (marketler başta 
olmak üzere) şehir merkezinden 
uzaklaşıp büyük depolardan 
sevkiyatla satışlarını e-ticaret 
üzerinden yönetecekler. 
Yeni dünyanın gelişen 
trendlerinden biri de karavan 
sektörünün hızla gelişiyor olması. 
Pandeminin getirdiği kısıtlamayla 
birçok insan karavanlarla bu 
kısıtlamalardan uzaklaşmaya, 
nefes almaya çalıştılar. 
Bu da sektör üzerinde 
olumlu etki yaptı 
ve pandemi 
döneminde 
sektörün 
büyümesine yol 
açtı.

Karavancılık 
Avrupa’da 
zaten gelişmiş 
bir etkinlikken 
Türkiye’de 
neredeyse yok 
denecek kadar 
azdı. Pandemi 
süresince karavan 
üreten firmaların 
sayısı artarken, 
neredeyse yok denecek 
kadar az olan karavan park 
alanlarına da yenileri eklenmeye 
başladı.

Başta Avrupa olmak üzere bazı 
bölgelerde Covid-19’un etkileri 
artarken salgının kontrol edilemez 
boyuta gelmesi, aşı ve tedavide 
ilerlemenin sağlanamaması 
durumunda 2021 için % 4-5 
civarında beklenen küresel 
büyümenin gerçekleşmeyebileceği 
belirtiliyor.

Durgunluğun şiddetinin artması 
ve bazı ülkelerde acil önlemlerin 
geri alınması ihtimalinin iflasları 
artırabileceği gibi istihdam ve 
gelir kayıplarına da yol açabileceği 
öngörülüyor. 

Aşı veya etkin tedavi sürecindeki 
gelişmelerin virüsün yayılma hızını 
azaltarak ekonomik aktivitenin 
salgın öncesi düzeyine tahmin 
edilenden önce dönmesini 
sağlama ihtimali de risk azaltıcı 
faktör olarak değerlendiriliyor. 
Uzamanlar aşı ya da tedavi edici 
yöntemlerin artmasıyla ekonomin 
korona öncesine dönmesinin 
hızlı olacağını tahmin ediyor.  
Uzmanlar ayrıca ekonominin hızla 
eski haline dönmesi konusunda 
“ABD tarafından tartışılan 1,8 
trilyon dolarlık teşvik paketi ve Çin 
tarafından açıklanacak büyüme 
rakamları dünyada toparlanmayı 
biraz hızlandırabilir,” diyorlar.

Küresel piyasalarda salgının seyri, 
aşı gelişmeleri, merkez bankaları 
politikaları ve teşvik paketlerine 
yönelik gelişmeler yakından 
takip edilen konular olmaya 
devam ediyor. ABD seçimleri ve 
ardından olumlu aşı haberleriyle 
birlikte riskli varlık sınıfında yer 
alan hisse senetlerinde yukarı 
trend korunuyor. Aşı konusundaki 

ilerlemeyle birlikte ekonomi ve 
şirket kârlılıklarının iyileşeceği 
beklentileri ön plana çıkıyor.

UZMANLAR: “NORMALE DÖNÜŞ” 
KONUSUNDA NÜFUSUN ÇOK 
BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN AŞILANMASI 
GEREK!
Yapılan yorumlarda seyahat 
üzerindeki kısıtlamaların 
kaldırılması, maske takma 
zorunluluğunun ortadan kalkması 
ve kalabalık etkinliklerin yeniden 
başlaması için daha uzun zaman 
olduğu belirtiliyor. Aşıların onay 
alıp uygulanmaya başlamasının 
ardından dünya nüfusunun büyük 
bir bölümünün aşılanmasının aylar, 
hatta yıllar sürebileceği ifade 
ediliyor.

Mesele burada da bitmiyor. 
Normal hayata dönüş için gereken 
“sürü bağışıklığına” ulaşılıp 
ulaşılamayacağında aşıların 
etkisinin ne kadar süreceği, virüs 
taşıyan kişilerin bulaşıcılığını 
ortadan kaldırıp kaldırmayacağı 
ve aşının hastalığı engellemekte 
ne kadar süreceği gibi etkenler de 
önemli rol oynuyor.

Aşılanmayla beklenen seyahat 
kısıtlamalarının ortadan kalkması 
ekonominin en önemli toparlanma 
nedenlerinden biri olacak gibi. 
İnsanların özgürce hareket 
etmesi ekonomi için hayati önem 
taşıyor. Başta havayolları, turizm 
ve sanayi işletmeleri seyahat 
kısıtlamalarından dolayı zora girdi. 

Bu yasakların kalkmasıyla eski 
günlere geri dönülebileceği 

düşünülmektedir.



SAĞLIK

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 2’sini etkileyen fibromiyalji 
yani halk arasında bilinen adıyla kas romatizması bedensel 
ağrıya ve bilişsel sorunlara neden olan yaygın ve kronik bir 

sendrom olarak karşımıza çıkıyor.

PANDEMİ STRESİ KAS 
ROMATİZMASINI TETİKLEDİ

K
endinizi yorgun 
hissediyorsunuz, 
ağrılarınız varsa, 
uyuyamıyorsunuz, 
hasta gibisiniz ama 
değilseniz...  Bu belirtiler 

vücudun belli bölgelerindeki hassas 
noktalarda kendini gösteren kronik 
bir kas iskelet sistemi hastalığı olan 
fibromiyaljiyi işaret ediyor olabilir. 
Pandemi sürecinde artan stres, 
kaygı ve endişe durumunun ise bu 
hastalıkla ilgili şikâyetleri artırdığı 
görülüyor.

Kişiden kişiye farklı etkilerle 
kendini gösteren fibromiyalji, 
yaşam kalitesini de önemli ölçüde 
düşürüyor. Pandemi döneminde 
artan stres ve kaygılar bu sorunu 
daha da tetikliyor. Bu hastalığın 
tarifi biraz zor. Belirtileri birçok 
rahatsızlıkla örtüşebiliyor. Mesela 
grip olmuş gibisiniz ama ateşiniz 
yok ve iyileşemiyorsunuz.  Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta 
hastalığın etkilerini azaltmak 
için verilen ilaçlara ve fizik tedavi 
süreçlerine dikkat etmek.

TANISI ZOR BIR HASTALIK
Bu sorunun kadınlarda erkeklerden 
daha çok görüldüğüne dikkat 
çeken uzmanlar durumu şöyle 
özetliyor: “Eklemlerde hareket 
kısıtlılığı ve şekil bozukluğuna 
yol açmayan, ancak kişinin yaşam 
kalitesini önemli ölçüde düşüren 
fibromiyalji, uzun süreli bakım 
ve destek gerektiren bir hastalık 
olarak karşımıza çıkıyor. Nedeni 
tam belli olmayan bu rahatsızlığın 
risk faktörleri arasında aile öyküsü, 
travmalar, kazalar, romatizmal 
sorunlar ve beslenme bozuklukları 

gibi birçok neden yer 
alıyor. Teşhis koymak 
bazen zor olabiliyor. 
Çünkü hastalık için belirli 
bir test bulunmuyor. 
Genellikle anamnez ve 
klinik muayeneyle tanı 
konur. Vücudun sağ veya 
sol yarısında, belin alt veya üst 
tarafında üç aydan uzun süredir 
devam eden yaygın ağrı ve bununla 
birlikte omurga aksında da ağrının 
olması ve muayenede bazı ağrılı 
noktaların tespiti ile fibromiyalji 
tanısı konur.”

HER KIŞIDE FARKLI 
BELIRTILERLE KENDINI 
GÖSTERIYOR
Yine uzmanların açıklamaları şöyle:
“Bu hastalık yaygın ağrının yanı 
sıra aşırı yorgunluk, baş ağrısı, 
uyku düzensizlikleri, bilişsel işlev 
sorunları, sabahları eklemlerde 
tutukluk, eller ve ayaklarda 
karıncalanma, uyuşma, huzursuz 
bacak sendromu, soğuğa veya 
sıcağa duyarlılık ve   bağırsak 
problemleri gibi kişiden kişiye 
farklı belirtilerle kendini gösteriyor. 
Tanısı bazen zor olduğu gibi kesin 
bir tedavisi de yok. Tedavide 
şikâyetlerin azaltılması, yaşam 
kalitesi ve işlevlerin korunması ve 
iyileştirilmesi hedeflenir. İlaçlar, 
fizik tedavi ve akupunktur gibi 
uygulamalar ağrıyı hafifletmeye 
yardımcı olurken günlük hayata 
katılımı da daha çok artırır. Tedavi 
yaklaşımına öncelikle psikolojik 
olarak başlanılması gerekiyor. 
Hastanın ailesiyle de bu süreçte 
mutlaka iletişimde olunmalı. 
Hastaya hastalığının “gerçek” 
olduğu, ancak şekil bozucu ya 

da sakat bırakıcı bir hastalık 
olmadığı anlatılmalıdır. Hastanın 
mekanik streslerden kurtulmasıyla 
tedavi başlar. Daha sonra hem 
ağrıyı artırmaları hem de kasları 
güçsüzleştirmeleri nedeniyle alkol 
ve sigara gibi zararlı alışkanlıkların 
azaltılmasına çalışılmalıdır. Fazla 
kafein alımı uyku kalitesini bozar 
ve hastanın yakınmalarını artırır. 
Tedavide hastaya bazı davranış 
değişikliklerinin öğretilmesi 
gerekir. Hastalara stres ve aşırı 
heyecandan uzak durmaları 
söylenerek gerginlikleri azaltılmaya 
çalışılmalıdır.”

Fibromiyalji hastalarının kas 
gücünde ve kondisyonunda azalma 
olduğu için şu yollar izlenebilir:
“Kondisyon düşüklüğü de kasların 
mikrotravmalardan etkilenme 
riskini artırarak ağrı ve yorgunluğa 
neden olmaktadır. Bu yüzden 
tedavinin en önemli parçası 
fizik tedavi seansları ve egzersiz 
programlarıdır. Fizik tedavide 
sıcak uygulama, TENS veya 
interferans gibi ağrıyı azaltmaya 
yönelik akımlar, ultrason, lazer, 
hilterapi, kupa tedavisi, masaj, 
bantlama, kuru iğneleme, tetik 
nokta enjeksiyonları, mobilizasyon 
ve manipülasyon uygulamaları 
yapılabilir. Kaplıca tedavisiyle ağrı 
eşiğinde ve ağrılı nokta sayısında 
azalma ve yaşam kalitesinde artma 
sağlanabilir. ”

“
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>> Sayın Noter Mag. Peter 
Pouzar, okuyucularımızı iş 
hukuku ve şirket kuruluşu 
hakkında bilgilendirir 
misiniz?
İş hukuku, şirketler hukuku geniş 
bir hukuk alanıdır.  Yasalara göre 
kurulumu profesyoneller tarafından 
yapılan şirketler başarılarını 
garantilemiş olurlar. Herhangi 
bir cezai işlemle karşılaşmazlar. 
Şirketler hukuku günlük yaşam 
içindeki hukuktan farklıdır ve 
çeşitlilik gösterir.

>> Nelerdir bunlar?
Şirket kuruluşu önemlidir. Pek 
çok şirket için başarıya giden ilk 
adım –özellikle birkaç girişimci 
güçlerini birleştirdiğinde– doğru 
yasal biçimi seçmektir. Bunun için 
organizasyonel, finansal ve güvenlik 
yönleri de dikkate alınmalı ve 
tartılmalıdır. Doğru şirket türünü 
seçmeniz için profesyonel yardım 
almalısınız.

>> Size bu konuda 
müracaat edebilirler mi?

Elbette, destek olmak için zaman 
ayırmaktan mutluluk duyarız.

>> Sonraki işlemler 
nasıl yürüyor?
Daha sonra şirketin ve hissedarların 
bireysel durumlarının tartışılacağı 
kuruluş belgeleri düzenlenecektir.
Olağan düzenlemeleri önermek, 
bunları kişisel isteklere göre 
değiştirmek ve tamamlamak da 
görevlerimizdendir. Ayrıca başlangıç 
fonundan yararlanma olasılığı 
hakkında tavsiyelerde bulunabiliriz.
Vergi temsilcisi belgeleri 

PROFESYONELLER İÇİN 

İŞLERİNİN ÖNEMİ
Noter Mag. Peter Pouzar

NOTER

RÖPORTAJ
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Profesyonel anlamda iş hayatında varım, demek istiyorsanız 
şirketinizin kuruluşundan itibaren sizi anlayacak ve 
yönlendirebilecek bir notere ihtiyacınız olacak. Sayın Noter 
Mag. Peter Pouzar ofisimizi ziyaret etti ve sorularımızı 
yanıtladı.

inceledikten sonra sözleşme 
akdedilebilir. Ya noterlik davası 
düzenlenir ya da kurucuların 
imzaları tasdik edilerek kanunun 
gerektirdiği forma uyulur, 
sözleşmenin içeriği ve imza zamanı 
kaydedilir.

>> Kurulacak şirket 
türü konusunda da 
önerileriniz oluyor mu?
Bir anonim veya limited şirket söz 
konusu olduğunda gerekli noterlik 
kanununu hazırlıyoruz. Diğer tüm 

şirket türleri için, kanıt için kuruluş 
belgelerini onaylıyoruz. Bir avukat 
oluşum sözleşmesini düzenlediyse 
doğru formu sağlamak için noterlik 
belgesi hazırlanmaktadır. Kuruluş 
belgeleri ve gerekli tüm yardımcı 
belgeler düzenlenmeli, gerekirse 
şirket vergileri hesaplanmalı ve 
ardından gerekli tüm belgeler 
ticaret sicil mahkemesine 
sunulmalıdır.

Yardımcı belgelerin oluşturulmasını 
ve ticari sicil ile elektronik iletişimi 
şirketlerin adına yapabiliyoruz.

>> Şirket faaliyet 
alanlarında ya da adres 
değişiklikleri gibi konularda 
da bilgi verebilir misiniz? 
Şirket kurulduktan sonra ticaret 
sicilindeki değişiklikler çoğu 
durumda onaylanması gereken 
işlemler gerektirir. Sınırlı 
sorumluluğa sahip şirketlerde iş 
hisselerinin devri noterlik kanununa 
tabidir ve bu nedenle normal bir 
devir sözleşmesi gerektirir. Diğer 
şirketler devir belgesinin kanıt 
olarak onaylanması bize gelirse 
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IŞ KURARKEN OLDUĞU 
GIBI TASFIYE DE 
BÜYÜK BIR KARARDIR. 
NOTER MAG.
PETER POUZAR
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yapabiliriz. Ayrıca vergi hususlarına 
da dikkat edilmeli ve ticaret siciline 
tescil yapılmalıdır.

>> Vekaleten bu 
işler yapılabiliyor mu?
Bazen intifa hakkı sahibi şirket 
defterinin sahibiyle aynı değildir. 
Kanunun izin verdiği durumlarda 
güven sözleşmesi hazırlamaktan 
ve güvenlik önlemi olarak yeniden 
görevlendirme teklifi yapılmasını 
memnuniyetle tavsiye edebiliriz.

>> Kurumsal 
işlemler nelerdir?
Bir şirketin “hayatında” şirketin 
sermayesinin değiştirilmesi 
gerektiğinde, örneğin vergi 
temsilcilerinin tavsiyesi üzerine, 

ana bankanın talebi üzerine veya 
hissedarların bir kararından sonra 
an gelebilir. Şirketin sermayesi çok 
yüksek veya çok düşükse istenen 
sermaye ölçümünü kurulan şirket 
adına yapabiliriz.

>> Yeniden Yapılanma 
Kanunu nedir?
Yeniden düzenleme genellikle 
bir yasal biçimden diğerine 
geçiş anlamına gelir. Yeniden 
yapılanmanın pek çok nedeni vardır; 
sorumluluğun azaltılmasına ilişkin 
değerlendirmelerden şirketin vergi 
optimizasyonuna kadar. Şirketlerin 
vergi temsilcileriyle işbirliği 
içinde yeniden organizasyon 
sürecini kendileri adına yapmak da 
işlerimizden biri.

>> Şirket kapatılması 
konusuna da değinebilir 
miyiz?
İş kurarken olduğu gibi tasfiye 
büyük bir karardır. Özellikle 
zamanlama burada çok önemlidir. 
Tasfiye birkaç adımda gerçekleşir. 
Sonunda ticaret sicilinden silme 
var. Bu konuda da tavsiyelerde 
bulunmak ve süreçten haberdar 
etmek de yaptığımız işler arasında.

Notariat Pouzar
Öffentlicher Notar & Mediator

Kaiser Franz Joseph-Ring 30 / 1. Stock, 
2500 Baden

Tel: +43 2252 209 222
Fax: +43 2252 209 222-30

E-Mail: notariat@pouzar.at
Web: www.pouzar.at
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TEKNOLOJİ

Çığır açıcı yeni sensör ve uygulamayla kanınızdaki oksijen düzeyini ölçün. Dilediğiniz an dilediğiniz 
yerde EKG çekin. Gelişmiş Hep Açık Retina ekranla tüm fitness ölçümlerinizi bir bakışta görün. Apple 

Watch Series 6 ile daha sağlıklı, daha aktif ve hep bağlantıda bir hayat elinizde.

SAĞLIĞIN GELECEĞİ 
BİLEĞİNİZE GELDİ

K
anınızdaki oksijen düzeyi 
genel zindeliğiniz için 
önemli bir ölçümdür. 
Vücudunuzun oksijeni 
ne kadar iyi absorbe 
ettiğini ve vücudunuza 

dağılan oksijen miktarının ne kadar 
olduğunu anlamanıza yardımcı olur. 

Apple Watch Series 6’da yer alan 
çığır açıcı yeni sensör ve uygulama 
dilediğiniz an kanınızdaki oksijen 
düzeyini ölçmenizi sağlarken arka 
planda gün boyu ölçüm yapmaya da 
devam ediyor.

Yeni sensör, yeni sen
Yeni geliştirilen kanda oksijen 
sensörü, dört adet LED kümesi 
ve dört fotodiyottan oluşuyor. 
Tamamen yeniden tasarlanan 
arka kristale entegre edilen 
bu yeni sensör, Kanda Oksijen 
uygulamasıyla birlikte çalışarak 
kanınızdaki oksijen düzeyini ölçüyor.

Sağlığınıza ışık tutuyor
Yeşil, kırmızı ve kızılötesi LED’ler 
bileğinizdeki kan damarlarına ışık 
gönderiyor ve fotodiyotlar da geri 
yansıyan ışık miktarını ölçüyor. 
Ardından gelişmiş algoritmalar 
kanınızın rengine bakarak içinde 
bulunan oksijen miktarını belirliyor.

EKG her an her 
yerde, bileğinizde
EKG uygulaması sayesinde Apple 
Watch Series 6 tek derivasyonlu 
bir elektrokardiyografininkine 
benzer EKG sonuçları sunabiliyor. 
Bu giyilebilir teknoloji alanında 
ciddi bir başarı. Çünkü bu sayede 
doktorlar kritik verileri görebiliyor, 
sizin de içiniz rahat ediyor.

Kalbinizin sesine dokunun
Digital Crown’daki ve kristal arka 
yüzdeki yerleşik elektrotlar EKG 
uygulamasıyla birlikte çalışarak 
kalbinizden gelen elektrik 
sinyallerini okuyor. EKG dalga 
formunu görüntülemek için 
parmağınızı 30 saniye boyunca 
Digital Crown’un üzerinde tutmanız 
yeterli. 

EKG uygulaması kalp ritminizin, 
düzensiz kalp ritminin ciddi bir 
formu olan atriyal fibrilasyon 
belirtisi mi gösterdiğini yoksa 
normal kalp atış düzenine işaret 
eden sinüs ritmi mi sergilediğini 
gösterebiliyor.

Uyku: Güzel bir gün 
için güzel bir uyku çekin
Yeteri kadar uyumak sağlıklı bir 
hayat için büyük önem taşıyor. Yeni 
geliştirilen uyku uygulaması yatma 
zamanınızı düzenli bir alışkanlığa 
dönüştürmenize ve bir geceden 
diğerine uyku değerlerinizi takip 
etmenize yardımcı oluyor. Böylece 
kişisel uyku hedeflerinizi belirleyip 
gerçekleştirebiliyorsunuz.

Sizi ileri taşımak için fitness 
saatlerini ileriye aldık
Konu zindeliğinizi korumak 
olduğunda en önemli güç bilgidir. 
Hareket etmeye devam etmek 
için ilham alın ve antrenman 
ölçümlerinizi her zamankinden 
daha doğru şekilde takip edin. İster 
suda ister spor salonunda ister 
koşu parkurunda. Series 6, Apple 
Watch’un en iyi hali. Ve amacı sizin 
de en iyi hale gelmenize yardım 
etmek.

Motivasyon konfor 
alanlarına elveda
Müzik ve Podcast’ler... Apple 
Music’teki 70 milyon şarkıyı da 
içeren bir arşivle sizi harekete 
geçirecek her şeyi dinleyin.

Aktivite Halkaları
Daha az oturmak, daha çok hareket 
etmek ve biraz egzersiz yapmak için 
her gün motive olun.

Aktivite Paylaşımı
Aktivite halkalarınızı aileniz ve 
arkadaşlarınızla paylaşıp birbirinizi 
teşvik edin.

Yarışmalar
Arkadaşlarınızı 7 günlük bir aktivite 
yarışmasına davet edin.

Renkler kırmızı ve mavi... 
ikisi de yepyeni...
Yüzde yüz geri dönüştürülmüş 
alüminyum kasa serisine 
(PRODUCT)RED ve mavi olmak 
üzere iki yeni renk seçeneği eklendi.

Solo Loop farklı 
tarzlara kayış
Apple Watch Series 6 ailesine 
şimdi tek parçadan oluşan inovatif 
Solo Loop katılıyor. Üstelik kilidi 
veya tokası yok. İki farklı malzeme 
ve dokuz özel boyut seçeneğiyle 
sunulan Solo Loop bileğinize tam 
oturması için tasarlandı.

Solo Loop
Yumuşak ve esnek silikon kauçuktan 
üretilen Solo Loop son derece rahat 
ve hafif olmasının yanı sıra şaşırtıcı 
derecede kolay şekilde 

“
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takılıp çıkarılabiliyor.

Örgü Solo Loop
Silikon ipliklerin 
16 bin adetten 
daha fazla geri 
dönüştürülmüş 
polyester iplik 
filamentiyle birlikte 
örülmesi sayesinde 
hem özel dokulu ve esnek 
hem de göz alıcı bir kordon 
ortaya çıktı.

Ekran hep açık, her 
zamankinden aydınlık...
Hep açık retina ekran açık alanlarda 
bileğiniz aşağıdayken şimdi çok 
daha belirgin bir şekilde parlak. 

Bu sayede saatinizi uyandırmak için 
bileğinizi kaldırmak zorunda bile 
kalmadan kadrandaki tüm bilgileri 
hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde 
görebiliyorsunuz.

Hep göz önünde
Bildirim Merkezi için ekranı 
aşağı, Denetim Merkezi için 
yukarı kaydırın. Veya bileğinizi 
kaldırmadan komplikasyonlara 
dokunun. Toplantıdayken ya da 

başka işlerle 

meşgulken 
basit etkileşimler 

için saatinizi 
uyandırmanıza gerek kalmadı.

Yeni kadranlar; bu saatten 
sonra seçenekler sonsuz
Şimdiye kadar sunulan en 
geniş kadran koleksiyonundan 
dilediklerinizi seçin; sonra da 
modunuza, stilinize veya en 
sevdiğiniz aktiviteye uyacak şekilde 
onları özelleştirin. Kendiniz kadar 
benzersiz kadranlara sahip olun.

Hepsi özel, hepsi 
özelleştirilebilir...
Şimdi farklı karakter özelliklerine 
ve ilgi alanlarına yönelik özel saat 
kadranlarını kolay şekilde keşfedip 
paylaşabiliyorsunuz. Üstelik önem 

verdiğiniz 
bilgilerin tümünü 

tek bir yerden 
görebiliyorsunuz. 
Favori kadranınızı 
App Store’da, 

internette 
veya sosyal medyada 

bulabilirsiniz.

Bağlantı ihtiyacınız olan 
her şey, gittiğiniz her yerde
Hayat sizi nereye götürürse 
götürsün Apple Watch Series 6 ve 
iPhone’unuz yanınızdaysa önem 
verdiğiniz kişiler ve diğer her şey, 
her zaman sizinle...

Telefon ve mesajlar
Doğrudan bileğinizden arama yapın 
ve mesaj atın.

Wallet
Biniş kartlarınıza, sinema 
biletlerinize ve hediye çeklerinize 
kolayca erişin.

Bileğinize gelen küçük dokunuşlarla 
yön değiştirin.



Fo
to

©️
V

M

>> Serdal Bey SlimPos’un hizmet 
alanları ve yaptığı işler nelerdir?
SlimPos Avusturya mali sistemine entegre 
edilmiş, yasal düzenlemelere uygun bir 
kasa yazılım sistemidir. Bu Yazılım sistemi 
kendi geliştirdiğimiz ve işletmelerin 
ihtiyaçlarına karşılık verebilecek 
özelliklerini de barındırmasıyla ortaya 
çıkmıştır. 

Her Kasa yazılımında olmayan bazı ekstra 
özellikler bizim kendi yazılımımızda da var. 
Mesela Online Shop bölümü hiç kimsede 
yok, bizim kendi SlimPos bölümümüzde var.

Kasa sistemi dışında Kamera güvenlik 
sistemleri döşüyoruz ve Web Hosting 
üzerine çalışıyoruz; yazılım, alarm 
sistemleri döşemesini yapıyoruz. Ama 
ağırlıkla işimiz kasa sistemi yapmak. Kasa 
sistemi çözümleri; bankomat, bankomat 
ödeme bölümlerindeki değişik cihazların 
yazılımını kendi yazılım sistemimizle 
birleştiriyoruz. Yeni bir bankomat şirketi 
geldiğinde onların yazılımına bizim sistemi 
ekliyoruz. Ekledikten sonra da hangi 
bankomat cihazına aitse o cihazda bizim 
sistemimiz çalışıyor.

>> Bütün kartların kabul edilmesi, 
kredi kartı, bankomat kartları?
Sistem otomatik olarak bütün kredi 
kartlarını veya bankomatları kabul ediyor 
ve bunu otomatik basıyor.

>> Güvenlik (Alarm) sistemi 
alanında da hizmetleriniz var. Biraz 
da bunlardan bahseder misiniz?
Evet iş yeri ya da konut alanlarının 
güvenliğini sağlamak için kamera ve 

VİYANA’DA KASA SİSTEMLERİ 
VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Serdal Tokmak 

SlimPos
RÖPORTAJ
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Bu sayımız da SlimPos’un kurucusu ve 
CEO’su ile gerçekleştirdiğimiz kısa bir 
röportaja yer vereceğiz. Şirketin uzman 
olduğu Kasa Sistemleri ve Güvenlik 
sistemleri hakkında konuşacağız. Bir 
işletmeniz var ise illa bir kasa yazılımı 
kullanıyor, bankalar üzerinden kredi 
kartı ya da bankomat kartı ile ödeme 
alıyorsanız size geliştirilmiş SlimPos 
hizmetlerinden bahsedeceğiz. 
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güvenlik sistemleri de kuruyoruz. 
Bu konuda 12 megapiksele kadar 
çekim yapabilen kameralarımız var. 
Bayisi olduğumuz şirket 40 senelik 
ve tecrübesi ile kendisini kanıtlamış 
bir firma.

Pandemi döneminde öne çıkan bir 
sistemimizden bahsedeyim size.  
Covid-19 için geliştirilmiş kameralar 
var. Isıyı tanıyor. Kamerayı kapının 
girişine yerleştirerek içeriye giren 
kişinin ısısına göre alarm vererek 
çalışıyor. Belli bir dereceyi geçtikten 
sonra alarm veriyor ve hasat olan 
kişilerin işyerine girmesinin önüne 
geçilmiş oluyor. Buda salgınla 
mücadele önemli bir konu.
 

>> Bu kamera nasıl 
kuruluyor?
Aslında müşterinin isteğine göre, 
tercihine göre sistem mevcut. 

Kablo döşeme yöntemi ile kurulan 
sistem daha çok tercih edilebiliyor, 
o zaman kablolu sistemi kuruyoruz, 
isteğe göre HDD kayıt yapabiliyor 
ya da sunucuya kayıt yapabiliyor.  
Bazı kamaralar arka kısmında olan 
hafıza kartını da kayıt yapabiliyor.  

Biz kabloyla döşeme yapmayı 
öneriyoruz. Ama müşterilerin 
bazıları biz kablosuz istiyoruz 
dediğinde aynı cihaz, aynı kalite, 
aynı marka bu sefer cloud’la 
çalışıyor. Direk cloud’dan çalışma 
yapabiliyorlar. Kayıtlarını da 
mesela kablolu cihaz çektiklerinde, 
diyelim kasanın ön tarafında ya 

da binalarının arka girişlerinde, 
depolarında kendilerine dair SSD 
kart koyabiliyorlar. Cihaz çalındı, 
hırsız girdi, kameraya ulaşamadıysa 
hangi kameraya SSD kart taktıysak 
orada o kaydı tutuyor. 

İki-üç sefer yedekleme yapabiliyor 
sistem. Arkada kameraların 
yedeklediği cihaz var. O cihaza 
HDD Koyarsanız oraya kayıt eder. 
Ama cihaz çalındı dersek, hırsızın 
giriş yapabileceği taraflarda SSD 
kartı koyarsak o da cihaza kayıt 
ediyor. Onları da çaldılar diyelim, 
son aşaması cloud. Cloud da yok, 
gitti derse, imza karşılığında 
biz yedekliyoruz. Yedekleme 
müşterinin talebine göre bir-iki 
hafta ya da müşteriye bağlı olarak 
bir sene de olabilir. 

Ama biz genellikle kendi 
müşterilerimize marketlerinin 
görüntülerini üç haftalık cloud’da 
saklamayı tavsiye ediyoruz. 

>> Ayrıca alarm sistemleriniz 
de var. Değil mi?
Evet, alarm sistemlerimiz var. 
Depreme göre alarm veren yani 
sarsıntıya duyarlı alarmlar, dumanı 
algılayan yani yangın alarmları 
elbette kapı ve pencereden giriş 
yapıldığında hırsızlık için olan alarm 
sistemlerimiz var. 
İleri teknoloji sistemlerdir bunlar. 
Yangın için gerçek manada yangını 
fark eden sistem mesela kibrit 
çakma ile sigara yanması ile hemen 
devreye giren değil gerçek manada 
yangını anlayan sistemler, Deprem 
için de belli bir şiddette alarm 
vermektedir. Ufak sarsıntılarda 
alarm vermiyor. Alarm sistemi önce 
alarmı kurduran kişiye cep telefonu 
ile ulaşmaya çalışıyor eğer belli bir 
süre geri dönüş olmaz ise polise 
haber veriyor.

Kısaca önce yetkiliye gidiyor mesaj, 
direkt polisi aramıyoruz, çünkü 
polis belli bir ücret karşılığında 
geliyor. Yetkili telefonuna bakmadı, 
ulaşılamadı, on dakika içinde polise 
bildiriliyor.

SlimPos irtibat bilgileri:
Serdal Tokmak

0699 19 90 34 34
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Bu sayımızda sizlere bazı terimlerden bahsedeceğiz. Müzayede, canlı mezat, antika, tarihi eser, 
koleksiyon, koleksiyoncu, pey, açık artırma, ikinci el eşya; antika ve tarihi eser arasındaki farklar 
nelerdir, bu yazımızın içerisinde bulabileceksiniz.“

ANTİN KUNTİN İŞLER

ANTİKA AVCILARI
(MÜZAYEDELER VE ANTİKACILAR DÜNYASI)

İKİNCİ
BÖLÜM

Dorotheum Müzayede salonu



Müzayede, 
mezat nedir?    
Müzayede 
TDK’ya göre açık 
artırma anlamına 
gelmektedir 
ve mezatla 
neredeyse 
eş anlamda 
kullanılmaktadır. 
Müzayede, 
kelime anlamıyla 
daha çok sanatsal 
eserlerin satıldığı 
açık artırmalarda 
kullanılmasından 
ötürü mezat 
kelimesinden 
daha saygın 
durmaktadır. Halbuki iki kelimenin 
de dilimizde ve sektör içinde 
kullanılması bir eserin ya da ürünün 
açık artırma da alınıp satılması 
şeklindedir. 

Müzayedelerde, mezatlarda açık 
artırmayla sanat eserleri, antika 
eşyalar, bir araç, bir mülk ya da 
herhangi bir ürün alınır ya da satılır. 

Biz yazımızda daha çok antika ve 
sanat eserlerin müzayedeleri ve 
açık artırmayla alınıp satılması 
konusuna değineceğiz.

Bu etkinliklere nasıl 
katılırsınız, nasıl ürün satın 
alır ya da satarsınız?
Viyana’da ya da Türkiye’de birçok 
müzayede evi siz sanatseverlere 
koleksiyonunuza yeni eserler 
katmanızı sağlarken elinizden 
çıkarmak istediğiniz eserlerin 
satılması için de altyapı 
sağlamaktadır. Ayrıca elinize geçen 
bir eserin orijinal olup olmadığı 
ve maddi değeri konusunda da 
ekspertiz hizmeti vermektedir.

Bu sayımızda Viyana’nın en önemli 
müzayede evini tanıtacağız. 

DOROTHEUM 1707’den beri 
faaliyette olan müzayede evi. Yılda 
700 müzayede, 40 kategori, 100 
uzman ve 300 yıldan fazla deneyime 
sahip. 

1707’de İmparator I. Joseph 
tarafından Viyana’da kuruluşundan 
bu yana 300. yılını kutlayan 
Dorotheum bugün Almanca 

konuşulan Avrupa’nın en büyük 
müzayede evi olmasının yanı sıra 
Orta Avrupa’da lider ve dünyanın 
en eski, en büyük müzayede 
evlerinden biridir.

Tarihindeki en başarılı sonuçları ve 
müzayedede en yüksek ve dünya 
rekorları kıran fiyatların ardından 
profilini yükselten Dorotheum 
uluslararası alanda genişledi ve 
şimdi Münih, Düsseldorf, Milano, 
Roma, Londra, Prag’ta temsilcilikleri 
bulunmaktadır.

Palais Dorotheum 1010 Wien, 
Dorotheergasse 17 adresinde 
bulunan müzayede evinde yapılan 
müzayedelerde her keseye uygun 
eserleri satın almak mümkün. 
Ayrıca elinizde bulunan eserleri de 
satabilirsiniz. Eser satmak için önce 
ekspertiz ve değer biçme ücreti 
talep edebilirler; bu nedenle eseri 
müzayede evine teslim etmeden 
önce eserinizle ilgili iyice araştırma 
yapmanızı öneririz.

Dorotheum müzayede evini 
www.dorotheum.com internet 
adresinden takip edebilirsiniz.

Antika nedir? Tarihi eser 
nedir? Antika ile tarihi eser 
arasında ne fark vardır?
Antika maddi değeri olan eski eşya, 
demektir. Bir eşyanın ya da sanat 
yapıtının “antika” sayılabilmesi için 
yaşlı olmasının yanında az bulunur 
özellikte olması gerekir. Ne var ki 
her eski eşya da antika sayılmaz. 
Antikalar ünlü bir kişiye ya da belli 
bir tarihsel döneme ait olabilir. 
Bir eşyanın antika sayılabilmesi 

için 100 yaşını 
aşmış olması 
genel anlamda 
kabul edilir bir 
görüştür.

Antika eşyanın 
tarihi eser 
konuma girip 
girmediği 
de yaşı ve 
dönemine göre 
belirlenmektedir. 
Her ülke bu 
ayrımı kendi 
kanunlarıyla 
çizmekle beraber 
genel olarak 250-
300 yaşlarında 

olan birçok eşya tarihi eser olarak 
kabul edilebilir. 

Türkiye’den örnek vermek gerekirse 
son üç Osmanlı padişahı dönemi 
eşyalar antika olarak kabul edilip 
o dönemlere ait eşyaların alınıp 
satılması yasakken son üç padişah 
döneminden önceki bütün eşyaların 
tarihi eser olarak kabul edilip alınıp 
satılması yasaktır. 

Avrupa için de tarihi eser alınıp 
satılması yasaktır ya da bazı 
kurallara tabidir. Hem Avrupa’da 
hem de Türkiye’de elinize tarihi 
eser geçerse yapmanız gereken, 
bu eseri müzeye teslim etmeniz 
olacaktır. Bazı ülkelerde müzeye 
teslim edilen tarihi eser için bedel 
ödemesi varken Türkiye’de nadir 
olarak önceden izin almayla bedel 
alınabilmektedir (kazılar için 
geçerlidir).

Peki, tarihi eseri elimizde tutabilir 
miyiz? Bunun için bütün dünyada 
olan koleksiyoner belgesine 
sahip olmak gerekmektedir. 
Koleksiyonerler de tarihi eseri 
müzeye kayıt ettirmek şartıyla 
ellerinde tutabilirler ama asla 
satmalarına müsaade edilmez.

Özel müzelerin de kurulmasındaki 
altyapı buna bağlıdır. Siz de belgeli 
bir koleksiyonerseniz bir gün kendi 
adınıza müze açabilirsiniz. 

Koleksiyon nedir ve kimler 
koleksiyoncudur?
Yukarıda belirttiğimiz belgeli 
koleksiyoner olma dışında 
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birçok gerçek manada 
koleksiyoner vardır. Peki, 
bunlar kimlerdir?

Koleksiyon bir şeyi 
biriktirmekle başlıyor. 
Fakat her şeyi toplayan 
herkesi de koleksiyoner 
kabul etmek de bana 
yanlış geliyor. Örneklemek 
gerekirse pul, eski para 
toplamak gibi hobileri 
olanlara da temele 
baktığımız da koleksiyoner 
demek gerekiyor. Bana 
göre değerli nadir pul 
veya para toplayana 
koleksiyoner demek daha 
doğru. Toplum tarafından 
saygın olarak kabul edilen 
koleksiyonerler genelde 
tablo, çok nadir tarihi eser 
ya da antika toplayanlar 
olarak görülmektedir.

Belli bir eşya türünü 
toplamaya başlamak da 
koleksiyonerliğe giden 
yol olarak kabul edilmeli. 
Bu nedenle peçete, 
parfüm şişesi, fotoğraf 

makinesi, kamera ya da 
benzer eşyaları toplamaya 
başlayan insanların da 
bir gün elindeki topladığı 
eşyaların nadir olacağı 
kesindir. Her tür eşya 
zamanla yaşamın içinde 
kaybolmaktadır. Ve nadir 
kalmaktadır.

Son olarak bilmeyenler 
için pey, açık artırmada 
satılan ürünü satın almak 
için artırma miktarınızı 
gösteren terimdir. Açık 
artırma da, bir ürünün, 
eşyanın en yüksek 
ücreti verip alınmasıyla 
sonuçlanan satış sistemidir. 
Günümüz de birçok 
müzayede evi, mezat 
yapan yerler olmakla 
birlikte online müzayede 
ve mezatlardan da alışveriş 
yapabilir, koleksiyoner 
olma yolunda ilk adımınızı 
bu şekilde atabilirsiniz.

Satın aldığınız eserleri, 
eşyaları sağlıklı, güzel 
günlerde sergileyin.

䬀攀礀椀昀氀椀
漀渀氀椀渀攀 愀氀弁瘀攀爀椀弁椀渀

礀攀渀椀 愀搀爀攀猀椀㨀
眀眀眀⸀欀攀礀椀昀⸀愀琀

Imparator I. Joseph 



SAĞLIK

Korona aşısı için rezervasyon 18 Ocak 2021 
saat 10:00’dan itibaren başladı. Çevrimiçi olarak 
impfservice.wien adresinden veya 1450’yi arayıp 
kayıt yaptırılabilir . Bunun bir rezervasyon olduğu 

unutulmamalıdır. Kişisel aşı randevusu seçilir 
seçilmez kayıtlı kişilere elektronik posta aracılığıyla 

veya telefonla bilgi verilecektir. Korona aşılaması 
hakkında daha fazla bilgi impfservice.wien 

adresinde bulunabilir.

VİYANA’DA KORONA AŞISI 
HAKKINDA HER ŞEY

Korona aşısı birkaç aşamada 
gerçekleştirilecektir:
• Önce emekliler ve bakım evlerindeki 
insanlar –hem personel hem de 
sakinleri– aşılanır. Uygulama 27 Aralık 
2020’de başladı.
• Daha sonra belirli meslek grupları, 
yüksek riskli hastalar ve yaşlılar 
aşılanır. 80 yaşın üzerindeki yaşlılar 
en geç şubat ortasına kadar 
aşılanacaklar.
• Yeterli aşı bulunur bulunmaz 2021 
yılı içerisinde tüm Viyanalılara aşı 
uygulanacaktır.
• Aşılama için rezervasyon 18 Ocak 
2021’den itibaren başlamıştır.
• Korona aşısı ücretsizdir.
• 16 yaşından itibarenyaptırmak 
uygundur.
• Tam aşı koruması içiniki kısmi 
aşıgereklidir.

B
ioNtech aşılarının 
mevcudiyeti şu anda 
mart ayı sonuna 
kadar Sağlık Bakanlığı 
tarafından garanti 
edilmektedir. Daha 

fazla teslimat yapılacaktır; ancak 
sabit miktarlar olmadan planlama 
mümkün değildir. Diğer aşıların 
onaylanmasına ve teslim edilmesine 
bağlı olarak aşı miktarının önemli 
ölçüde artacağı varsayılabilir.

Viyana mevcut Avusturya aşı 
grubunun yaklaşık yüzde 22’sine 
sahiptir. Mevcut planlama 
durumuna göre bu, haftada yaklaşık 
18.400 kutuya denk geliyor ve bu 

da mart ayı sonuna kadar Viyana’da 
haftada yaklaşık 9.200 kişinin Covid-
19’a karşı aşılanabileceği anlamını 
taşıyor. Toplamda mevcut planlama 
durumuna göre ilk çeyrekte yaklaşık 
131.000 kişi (16 yaşın üzerindeki 
nüfusun yüzde 11’i). COVID-19 
aşısı Moderna’nın 200 bin aşı dozu 
miktarındaki teslimatları 2021’in ilk 
çeyreği için Avusturya genelinde 
duyuruldu. Teslimatlar Sağlık 
Bakanlığı tarafından onaylanır 
onaylanmaz plan revize edilecek ve 
yayınlanacaktır. impfservice.wien 
adresinde aşılamanın etkinliği ve 
toleransı mevcut aşılar ve benzer 
konular hakkında bilgibulabilirsiniz.

Aşıların etkinliği ve güvenliğiyle 
ilgili sorularınız varsa Sosyal 
İşler Bakanlığı ve Sağlık ve Gıda 
Güvenliği Ajansı’nın (AGES) 
bilgilendirme hattıyla da iletişime 
geçebilirsiniz:

0800-555-621numaralı hattı her 
gün (hafta sonları ve resmi tatiller 
dahil) arayabilirsiniz. Aşılama 
stratejisinin 1. aşamasında Covid-
19’a karşı aşılarını alacak yüksek risk 
grupları arasında özel muayenehane 
alanındaki doktorlar, koordinasyon 
personeli, gezici bakımdaki 
çalışanlar, kurtarma hizmetlerinde 
profesyonel sağlık görevlileri ve 
ebeler de yer alıyor. Bu gruplar ilk 
aşılarını Messe Wien’de 15-18 Ocak 
2021 tarihleri arasında geniş çaplı 
bir aşı kampanyasında alacaklar. 
Bu tarihte aşılanamayan bu yüksek 

riskli grupların tüm üyeleri için ocak 
ayının sonunda veya şubat ayında 
aşı randevuları verilecektir. Viyana 
hastanelerinde aşılama aralık 
ayı sonundan itibaren iç aşılama 
hatlarında başladı. 17 Ocak 2021 
itibariyle yaklaşık 12.500 hastane 
çalışanı Covid-19’a karşı ilk aşısını 
almış olacak. 27 Aralık 2020’den 
beri Viyana’nın 122 huzurevinde 
aşılar devam ediyor. Aşılama 
pratisyen hekimler ile işbirliği içinde 
gezici aşılama ekipleri tarafından 
yapılıyor. Huzurevi sakinlerinin, 
emeklilik ve bakım tesislerinde 
çalışanların aşılanmasına şubat ayı 
sonuna kadar devam edilecek.

80 yaşın üzerindeki yaşlılar en geç 
Şubat ortasına kadar Viyana’da 
aşılanacaklar. Bunu mümkün kılmak 
için Viyana şehrinde grip aşısına 
benzer yedi aşılama yolu kademeli 
olarak kuruluyor. Bu aşılama yolları 
için rezervasyon 18 Ocak’tan 
ve kayıt 1 Şubat’tan itibaren 
mümkündür. Ayrıca hastanelerde 
ve gündüz merkezlerinde şubat 
ortası ve sonundan itibaren aşılama 
şeritleri kurulacak.

Şu anda mevcut olan COVID-19 
aşısının BioNtech / Pfizer’in zorlu 
lojistiği nedeniyle daha büyük 
organize aşılama merkezleri dışında 
aşılanması mümkün değildir. 
Bu nedenle bakıma muhtaç 
kişileri evlerinde ziyaret etmek 
için kullanımı kolay bir aşı daha 
gerekmektedir.

“
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EKONOMİ

AVUSTURYA 2021’E RAHATLAYAN 
EKONOMISI VE FINANSAL ALANDA 

REFORMLARLA GIRDI
Blümel: 2021 finansal yönetimin en büyük 

reformunu getiriyor – vatandaşlar ve şirketler 
için daha fazla hizmet

1 
Ocak 2021’de mali yönetimin 
en büyük idari reformu 
yürürlüğe girdi. Reformun 
uygulanmasıyla ilgili Maliye 

Bakanı Gernot Blümel şunları 
söyledi:

“Bu reformla finansal yönetimde 
hizmet kalitesini artırıyor ve 
süreçleri optimize ediyoruz. 
Vatandaşlar için bu reform 
iyileştirilmiş süreçler ve 
hızlandırılmış prosedürler getiriyor. 
Ekonomi daha verimli denetim 
ve kontrol süreçlerinin yanı sıra 
vergi kaçıranlara karşı daha hedefli 
eylemlerden faydalanır. Gelecekte 
Avusturya vergi dairesinin her 
departmanı kaynakların daha 
iyi kullanılması ve iş yükünün 
hafifletilmesi için ülke çapında 
vergi dosyalarını işleme koyacaktır. 
İlk adımda bu çalışanların vergi 
değerlendirmesi için mümkün 
kılınmıştır. Aynı zamanda, bölgesel 
lokasyonlar ve yüksek düzeyde 
yerinde hizmet korunacaktır.”

Avusturya vergi ve gümrük 
idaresinin eski yapısı 15 yıldan 
fazladır. Bu süre zarfında idareye 
yönelik talepler değişti. Toplumun 

dijitalleşmesi, ekonominin 
uluslararasılaşması ve hukuk 
sistemlerinin artan karmaşıklığı 
bunun için belirleyicidir. Ayrıca 
idarenin hizmet düzeyi ve 
erişilebilirliğine ilişkin vatandaşların 
beklentileri de önemli ölçüde 
değişmiştir. 

1 Ocak 2021 itibariyle 2020’de 
kurulan sadece bir Avusturya vergi 
dairesi, bir Avusturya gümrük 
idaresi, bir dolandırıcılıkla mücadele 
dairesi, büyük şirketler için bir vergi 
dairesi, hizmet dairesi merkezi 
hizmetler ve ücret vergileri ve katkı 
payları için denetim hizmeti olacak. 
Mevcut kaynaklar bu altı üst düzey 
yetkili makamda toplanır.

Birleştirilmiş kaynaklar 
ve bilgi birikimi
Yerel sorumluluğu ortadan 
kaldırarak özellikle çalışan 
değerlendirmesi ve aile ödenekleri 
gibi toplu süreçlerde iş çalışanlar 
arasında daha eşit dağıtılabilir. 
Bundan önce 40 vergi ve 9 gümrük 
dairesi her biri kendi sorumluluk 
alanına sahip bir vergi ve hizmet 
dairesi oluşturdu. Ayrıca büyük 
ölçekli şirket denetimi, finans polisi 
ve vergi soruşturma departmanı 
gibi özel organizasyon birimleri 
de vardı. Reformla birlikte bilgi 
birikimini ve yerel temasları garanti 
altına almak için bölgesel konumlar 
korunacak.

Müşteri hizmetlerinde 
yenilikler
Vergi daireleri 2021’de müşteri 
hizmetlerini genişletmeye devam 

edecek. Özellikle gelen çağrılar için 
geri arama hizmeti genişletilecektir. 
Bu, arayanların bir geri arama isteği 
gönderebileceği ve daha uzun 
süre beklerlerse geri aranacakları 
anlamına gelir.

Kişisel müşteri bağlantıları için 
randevular da genişletiliyor ve 
gelecekte Fred sohbet robotu 
aracılığıyla çevrimiçi randevu 
rezervasyonu mümkün olacak. Ek 
olarak FinanzOnline üzerinden 
daha kolay kimlik doğrulama 
seçenekleri olmalıdır. Bu, ek kişisel 
bilgilerin verilebileceği anlamına 
gelir. FinanzOnline’a erişim de 
genişletilecek ve kolaylaştırılacaktır. 
Dijitalleştirme olanaklarını 
kullanıyoruz, çok sayıda işlem 
adımını otomatikleştiriyoruz ve 
çalışanların daha eşit bir iş yükü 
oluşturmasını sağlıyoruz.

Yeni liderler
Avusturya vergi dairesi Mag.
Siegfried Manhal tarafından 
yönetilmektedir. Kariyerine Linz 
vergi dairesinde finans yönetimi 
alanında başladı. Manhal büyük 
ölçekli şirket denetiminde çeşitli 
görevlerde bulunduktan sonra 
yönetim kurulu üyesi olarak 
GmundenVöcklabruck vergi 
dairesine başkanlık etti. Daha sonra 
2009’dan itibaren Merkez Bölge 
için bölge müdürü olarak çalıştı 
ve ayrıca Aralık 2015’ten Şubat 
2017’ye ve Eylül 2018’den Şubat 
2019’a kadar geçici olarak Freistadt 
Rohrbach Urfahr vergi dairesine 
başkanlık etti.

Mag. Heike Fetka-Blüthner 
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Yerel 
sorumluluğu ortadan 

kaldırarak özellikle 
çalışan değerlendirmesi 
ve aile ödenekleri gibi 

toplu süreçlerde iş 
çalışanlar arasında daha 

eşit dağıtılabilir.
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Avusturya gümrük idaresinde 
yönetim kurulu üyesi olarak görev 
yapıyor. Önce Graz Şehir Vergi 
Dairesi’nde mali idareye katıldı, 
daha sonra Graz gümrük idaresine 
taşındı. Fetka-Blüthner 2003 
yılından itibaren gümrük ve 
özel tüketim vergileri 
iş departmanında 
teknik uzman 
olarak 
çalıştıktan 
sonra Nisan 
2007’de 
Graz gümrük 
ofisinin başına 
getirildi.

Yargıç 
Alfred Hacker 
Sahtecilikle 
Mücadele Ofisinin 
başında. Mali yönetim 
alanındaki ilk deneyimlerini 
16.08.2017 vergi dairesinde yaptı. 
Hacker daha sonra Viyana Gümrük 
Bürosunda ve 1992’den itibaren 
cezai işler ve arama departmanı 

başkan yardımcısı olarak çalıştı. 
Hacker, 2003 yılında Bağımsız 
Finans Senatosu’nun tam zamanlı 
üyesi oldu. İki yıl sonra Maliye 
Bakanlığı I / 8 Daire Başkanlığı’na 
emanet edildi. Ayrıca 30 Eylül 

2020’ye kadar bordro vergileri 
ve katkı payları için 

denetim hizmetinde 
geçici müdür olarak 

görev yaptı.

Merkezi 
Hizmetler servis 
otoritesinin 
başında Dr. 

ChristianHammerl 
bulunmakta. 2006 

yılında 1/23 Viyana 
Vergi Dairesi’nin finans 

hizmetine katıldı ve 2007’de 
BMF gelir ve kurumlar vergisi 
departmanına geçti. 

Büyük şirketlerin vergi 
dairesinin yönetimi Mag. Sabine 

Schloffer-Stampler’a emanet 
edildi. Schloffer-Stampler 1991 
yılından beri finansal yönetimde 
çalışmaktadır. Önce Leoben’deki 
vergi dairesinde çalıştı ve ardından 
Graz’daki büyük ölçekli şirket 
denetimine geçti ve daha sonra 
grup başkan yardımcısı oldu. 
2009’da ekip lideri olarak atandı ve 
2013’ten beri güney bölgesinden 
de sorumlu.

Mag. Edith Madlberger-Schmidt 
ücret vergileri ve katkı payları için 
teftiş servisine başkanlık ediyor. 
1.1.1995 tarihinde mali idareye 
katılmış, eğitimini Oberwart 
vergi dairesinde tamamlamış 
ve daha sonra çeşitli yönetim 
işlevlerini (yatırım müdürü, vergi 
denetimi başkanı) yürüttüğü 
Eisenstadt’a taşınmıştır. 2002’den 
beri Madlberger-Schmidt, Bruck 
Eisenstadt Oberwart vergi 
dairesinin yeni oluşturulan 
bölümünde satış vergisinden 
sorumluydu ve 2004’ten beri 
yönetim kurulu üyesidir.
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Kendin yap: Beton saksı ve objeler
Modern dekorasyonun yeni trend alarmı beton saksı 
ve objeler sanıldığı gibi geçici bir trend olmaktan çıktı. 
Artık modern dekorasyonun vazgeçilmez bir parçası. 
Peki, bu beton saksı ve objeleri bizler evimizde 
yapamaz mıyız? 

Elbette yapabiliriz. Hobi Dünyası sayfamızda 
her sayı yeni fikirler eşliğinde, kendin yap 
mantığında projeler ile karşınızda olacağız. 

Ve başlangıcı, dekorasyonun yeni ve vazgeçilmez 
bir parçası olan beton saksı ve objelere veriyoruz. 
Beton saksı ve obje yapımının en önemli adımı 
doğru çimento kıvamını bulmaktan geçiyor. 
Doğru ölçüde çimento tozu ve kum katmak, onu 
doğru oranda su ekleyerek akışkan hale getirmek 
çok önemli. Size 3 ayrı özellikte harç kıvam tarifi 
vererek, beton saksı ve obje yapımına 
“kırılmama” garantili bir başlangıç 
yapmanızı sağlayacağız.

1 – Pürüzsüz bir görüntü için
Pürüzsüz bir beton yüzey elde etmek için 
aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz.
Kuruma süresi: Serin bir ortamda 3 gün.

2 ölçü (bardak) çimento
1 ölçü (bardak) ince kum
1 ölçü (bardak) su  

2 – Kumlu bir görüntü için
Kumlu bir beton yüzey elde etmek için 
aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz. Saksı 
ya da objeyi kalıptan aldıktan sonra 180 
numara zımpara ile dış yüzeyini suyun altında 
zımparalamanız yeterli olacaktır.
Kuruma süresi: Serin bir ortamda 2 gün.

2 ölçü (bardak) çimento
1 ölçü (bardak) ince kum
1 ölçü (bardak) iri kum
1 ölçü (bardak) su 

3 – Daha hafif olması için
Daha hafif beton saksı ya da obje elde 
etmek için aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz. 
Kuruma süresi: Serin bir
ortamda 1 gün.

3 ölçü (bardak) çimento
1 ölçü (bardak) derz tozu
1 ölçü (bardak) ince kum
2 ölçü (bardak) su  

Pandemi 
döneminde birçoğumuz evde kalırken boş zaman geçirmemek için kendine ya yeni hobiler buldu ya da olan hobilerine geri döndü. Bundan böyle her yeni sayımızda hobiler konusunu işleyerek, sizlere Hobi Dünyası’ndan önemli haberler ve yeni fikirler vereceğiz.Mahir Bora
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Beton saksı

ve objelerin yapılış 

videolarını aşağıdaki 

Youtube adresine 

girerek izleyebilirsiniz.

www.youtube.com/c/mahirce

HOBİ DÜNYASI



www.wim-clean.at




