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Ücretsizdir, alabilirsiniz.

DÖRT DUVAR
ARASINDA HAYAT!

Geçirdiğimiz
pandemi süreci

hepimizi; hayatlarımıza
yeni bir yön vermeye itti.
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Merhaba sevgili okuyucularımız,

Covid-19 virüsünün neden olduğu ve tüm dünyada 
baş gösteren pandemi sürecinde, yeni bir dünya 
düzenine geçilen şu günlerde yeni bir dergiyle 
karşınızdayız.

Viyana Magazin editör ekibi; Edebiyat 
dünyasından, mesleğinde zirveyi yakalamış 
uzmanların ve gazetecilikte ustalaşmış isimlerin 
bir araya gelmesiyle size ulaşmaktadır. 

Ekibimizin önceliği, nitelikli içerik üretip sizlerin 
beğenisine sunmak. Bu nedenle bundan sonra 
ekonomi, dijitalleşme, teknoloji, kültür ve sanat 
yazılarıyla karşınızda olacağız.

Viyana Magazin, zengin içeriği ve özenli grafik 
tasarımıyla sizlerin dergisi olmak için yola 
çıkmıştır. 

Bu sayımızda;
Keyifle okuyacağınıza inandığımız röportajlarımızı 
sayfalarımızın arasında bulacaksınız.  Saklı 
hazineleri keşfedecek, pandemi döneminde evcil 
hayvanların hayatımızdaki yerine ve önemine 
şahitlik edeceksiniz.  Bizi ve ailemizi doğrudan 

ilgilendiren eğitim, psikoloji ve eğitim dünyasına 
bir de Viyana Magazin yazarlarının gözüyle  
bakacaksınız. 

İskenderiyeli Heron’un “Sanayi Devrimi”ni 
ıskalaması, Avusturya’nın yeni eğitim sistemi, dört 
duvar arasında yaşanan yeni dünyalar…

Pandemi döneminde marka yönetimi ve 
markaların tepkisi, yeni dönemde bankacılık ve 
ekonomide yaşananlar... 

Ressamların en güzel eserleri içinde dolaşırken, 
sanat ve kültür şehri Viyana’nın dijital ortama 
taşınmasını takip edeceğiz.  

Dijitalleşmenin insanlık üzerindeki olumlu/ 
olumsuz etkilerini okurken hayatımızı 
kolaylaştıran teknolojik ürünleri de sayfalarımızın 
arasında bulabileceksiniz.

Ve tabii ki hepimizin gündemine oturan, “Bu sene 
tatile çıkabilecek miyiz?” sorusu da sayfalarımızda 
cevap buluyor…

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere keyifli 
okumalar.

Viyana Magazin Merkez Ofisi

Yeni bir bakış, yeni bir dergi: VİYANA MAGAZİN
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RÖPORTAJ || Doğuşhan Çakır & Hülya Çalışkan

Abdullah İsmail Masca 
ile Hasan Aksüz; iş 

dünyasında iki ayrı sektörde 
faaliyet gösteriyorlar. Masca 
mali müşavir, Aksüz ise otomotiv 
sektöründe başarılı iş insanları. 
Yollarının kesişmesi Hasan Aksüz’ün 
Abdullah İsmail Masca’nın mükellefi 
olmasından kaynaklanıyor ve 
UNEX’e giden başarılı yola işte 
bu ortak noktadan yola çıkarak 
ulaşmışlar. 

>> UNEX’i sıfırdan 
birkte mi kurdunuz?
Evet.

>> Ama ikinizin de 
normalde kimya 
sektörüyle hiçbir alakası 
yok. Bu fikir nasıl doğdu?
Abdullah İsmail Masca: Hasan Bey 
otomotiv sektöründeydi, Mercedes 
servisi vardı. Motor yağlarının 
üretimde kullanılmasıyla ilgili alt 
yapısı olduğu için sıkıntı çekmedik.

>> Kuruluş hikâyenizden 
bahseder misiniz?
Abdullah İsmail Masca: Böyle 
bir ticaret kolu, ticarete atılmak 
Avrupa’da Türklerin yapmadığı bir 
atılım, o nedenle de bizim için bir 
başarı öyküsü. Bir hedef. Hedefimizi 
gerçekleştirmek için de Hasan 
Bey’le 2014 yılında ortaklaşa bu 
şirketi kurduk. 5-6 yıldan beri de 
her yıl üstüne koyarak, işletmemizi 
geliştirerek bugünlere getirdik.

Hasan Aksüz: Şirketimizin 
kuruluşu resmi olarak 2015 
yılının Ekim ayında ancak yılın 
başından itibaren bütün altyapı 
çalışmalarına başlamıştık. Bormax 
ürünüyle bu işe başladık. Piyasadaki 
boşluğu görerek, farklı ürünler de 
yapacağımızın kanaatini getirerek 
doğru insanlarla beraber çalışarak. 
Şirketimizin kuruluşu resmi olarak 
2015 yılının Ekim ayında ancak yılın 
başından itibaren bütün altyapı 
çalışmalarına başlamıştık. Sevdikçe 
oluyor bazı şeyler.

Başlarken ne yapacağımızı 
planlamış, hedefimizi, kitlemizi 
ve bütçemizi belirlemiştik ama 
ticaret her zaman risktir. Ne kadar 
öngörünüz olursa olsun biraz şansa 
inanmak gerekiyor. Şans da bizden 
yanaydı.

>> Abdullah İsmail Masca 
Bey’in mali müşavirlik yaptığı 
zamanlardan mükellefiyken 
ortak bir işe girme 
konusunda kim kimi 
ikna etti?
Hasan Aksüz: Aslında ortak bir 
ikna oldu. Yaptığımız sohbetler 
sırasında teoriyi pratiğe çevirdik, 
öyle diyelim. Daha iyi ne 
yapabiliriz, daha değişik alanda 
çalışabiliriz diye düşünüp fikir 
geliştirdik.  Yani direkt planlanmış 
bir proje değildi. Sonradan 
projelenmeye girdik ama hep 
büyük düşündük. Değişik sektör 
arayışı sonucunda, altyapımızla ve 

Avusturya’nın Türk sanayicileri:
Abdullah İsmail Masca ve Hasan Aksüz  

“DÜNYA UMDUĞUMUZDAN KÜÇÜKMÜŞ”
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İKİ ORTAK UNEX FİRMASI 
ADINA SOSYAL PROJELERE 
DE KATKI VERİYORLAR!

TÜM FORMÜLLER BİZE AİT!

kendimizi geliştirerek bugüne 
geldik. Avrupa’da sanayici Türk 
neredeyse yoktur. Amatör şekilde 
yapmaya çalışanları görerek 
de profesyonelleşme yolunda 
çalışmalarımızla buradayız. 

Başlangıçta zorluklarla karşılaştık; 
farklı mesleklerden geldiğimiz için 
bilmediğimiz bir sektördü ancak 
çok çalıştık.

>> UNEX’i bize biraz 
anlatır mısınız?
Abdullah İsmail Masca: Unex 
şirketi iki alanda üretim yapıyor: 
Birincisi kimyasal maddeler; motor 
yağları ve katkı maddeleri. İkincisi 
ise temizlik ürünleri. Bunlar da 
endüstriyel temizlik ürünlerinin 
yanı sıra kişisel, evsel kullanıma 
yönelik ürünler.

Aşağı yukarı 1,5 yıl önce 
yeni işyerimize, yeni üretim 
fabrikamıza taşındık. Yaklaşık 

25 kişilik ekibimiz var. Ekibin 
içinde elbette en büyük desteği 
kimyagerimizden alıyoruz. 
Gelişmiş ileri teknolojiye sahip bir 
laboratuvarımız var. Ürünlerimizin 
deneysel testlerini kendimiz 
yapıyoruz.  Testlerden başarılı 
sonuç elde ettiğimiz ürünlerimizi 
piyasaya sürüyoruz.

Hasan Aksüz: Şu ana kadar 
fabrikamızda 800-900’e yakın 
farklı ürün üretiyoruz. Yağ 
branşının bütün dolumlarını 
yapıyoruz, motor yağları olsun, 
traktör, endüstriyel yağlar. Aşağı 
yukarı 150 bin tonluk kapasitemiz 
var..

>> Başka markalara da 
dolum yapıyor musunuz?
Hasan Aksüz: Evet. Fason 
da çalışıyoruz. Ticari 
tecrübelerimizden dolayı tek 
branşla yol almanın sıkıntılı 
olduğunu bildiğimiz için Abdullah 

Pandemi döneminde  maske 
getirmişler. Ürettikleri 
dezenfektanları hastanelere, 
okullara, kamu kurumlarına, 
yardım kuruluşlarına 
bağışlamışlar. 

Pandemiden önceki 
dönemlerde de bazı yetimhane, 
okul ve spor kulüplerine 
sponsorlukta bulunmuşlar. 
Türkiye’den gelen öğrencilere 
Erasmus üzerinden stajyerlik, 
gözetleme gibi imkânlar 
sunuyorlar.

>> Bormax hakkında 
bilgi alabilir miyiz?
Bormax, adından belli olduğu gibi 
bor madeni ile yapılan kimyasal 
katkı maddesi. Araçlara katılan 
standart olan demeyeceğim 
çünkü özel bir katkı maddesi. 
Dünya çapında en çok Türkiye’de 
bulunan hammaddelerden birisi 
bor.

>> Hammaddeyi 
Türkiye’den mi alıyorsunuz?
Evet, Türkiye’den tedarik 
ediyoruz. Bor madeni, üretimini 
yaptığımız Bormax’ın içinde 
bulunan hammaddelerden 
sadece birisi. Ürünümüz gerekli 
testleri geçmiş güçlü bir formül 
ve yağ katkısı, dizel katkısı, 
benzin katkısı gibi versiyonları 
mevcut.
 

>> Bunların formüllerini
siz mi geliştirdiniz?
Evet, tamamen kendi 
formüllerimizdir.
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RÖPORTAJ

Bey’in bahsettiği gibi ikinci bir alan 
olarak temizlik ve hijyen malzemeleri 
de üretiyoruz.

>> Pandemi süreci üretiminizi 
nasıl etkiledi? Evden çalışılacak 
bir iş de değil sizin işiniz...
Hasan Aksüz: Üretici olduğumuz 
için engellerle karşılaşmadık, devlet 
tarafından biraz daha serbestliğimiz 
vardı. 

Pandemi sürecinde ortaya çıkan 
dezenfekte ve hijyen ürünlerine olan 
yoğun talepten dolayı fabrikamız 7/24 
üretim yaparak sürece katkı sağladı.

>> İhracat da
yapıyorsunuz o zaman?
Abdullah İsmail Masca: Evet. 
Ekibimizin bir kısmı dış pazarlamada 
çalışıyor. 

>> Kaç ülkeye ürün 
gönderiyorsunuz?
Abdullah İsmail Masca: 9-10 ülkeye 
ihracatımız var.

>> Türkiye’de de satılıyor mu?
Abdullah İsmail Masca: Türkiye’de 
şirketimiz var ve onun üzerinden 

pazarlama yapıyoruz ama Türkiye 
pazarında henüz bir girişimimiz 
olmadı. Niyetimiz 2021 inşallah.

>> Bundan sonraki 
aşamada gelecekle ilgili 
öngörünüz nelerdir?
Hasan Aksüz: Dünyanın hiçbir zaman 
COVİD’den öncesi gibi olacağını 
düşünmüyorum şahsen. Şu anda bile 
sosyal dediğimiz alanlarda insanların, 
tabii Avusturya’dan bahsediyoruz, 
daha temkinli davrandığını, eski 
huylarımızın bir kısmını bırakmak 
zorunda olduğumuzu düşünüyorum. 
Bazı şirketlerin ekonomik yönden 
sıkıntı yaşayacağını, bunu da 10. aydan 
sonra hissedeceklerini düşünüyorum.

Abdullah İsmail Masca: Öncelik 
olarak temizlik kısmını daha efektif 
yapmayı düşünüyoruz. Daha aktif, 
yeni bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. 
Pandemi sürecinde en büyük sıkıntıyı 
dolum malzemesinde (şişe ve ambalaj) 
yaşadık. Çünkü Çin’le bağlantısı vardı 
bu ürünlerin. Genel olarak Avrupa’da 
bu sıkıntı yaşandı. Biliyorsunuz bu 
ürünlerin yüzde 90’ı Çin’den ithal 
ediliyor. Önümüzdeki iki yıl içinde o 
sektöre de girmeyi düşünüyoruz.

ABDULLAH 
İSMAİL MASCA 

1978 Viyana doğumlu. Evli 
ve  iki çocuk babası. Genç 
yaşlarda ticarete atılmış 
ve 25 yıldır ticaretle 
uğraşıyor. Asıl mesleği 
mali müşavirlik olan 
Masca, 15 yıl bu mesleği 
sürdürmüş. 300’e yakın 
işletmenin sorumluluğunu 
yürüten Masca, 
tecrübesinin buradan 
geldiğini söylüyor. Ortağı 
Hasan Bey mükellefi
iken dostlukları başlamış 
ve ortaklığa dönüşmüş.

>> Ailede ticaretle 
uğraşan var mıydı?
Hayır. Klasik, anne-
baba gurbetçi; burada 
zor şartlar altında 
çalışarak para kazanmış 
ve eğitimimize ağırlık 
vermişler.

>> Nereden 
gelmişler?
Hatay, aslen Hataylıyız.

>> Özel bir soru, 
karakterinizin 
belirgin özelliği 
nedir?
Yapıcı tarafım var, belki 
de mesleğimden sebeptir. 
Muhasebecilikte hep 
böyle taraf değil de 
ortamı bulma rolünü 
üstleniyorsunuz. Sonuçta 
değişik şirketler ve 
mükelleflerle bağlantı 
halindesiniz. Hedefime 
ulaşmak için azimle çalışan 
bir insanım.

>> Küçüklüğünüzden 
beri takıntınız var mı 
ya da alışkanlığınız?
Titizlik olabilir.

TÜRKİYE’DE ETİ MADEN BORDAN DETERJAN ÜRETTİ.
SİZİN DE BUNA BENZER ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?

AVRUPA’NIN vergi mevzuatından 
dolayı yüzde 5’ten fazla 
kullanamıyoruz bor madenini. 
O da sadece hijyenik ürünlerin 
üretiminde kullanılabiliyor. Otomotiv 
sektöründe fazlasını kullanabilirsiniz. 

Kısıtlı kullanımdan dolayı Eti Maden 
gibi üretim yapmaya imkânımız yok. 
Eti Maden’in o ürünü Avrupa’ya 
satması da zaten olmuyor. 
Temizlik ürünlerinde bor madenini 
kullanıyoruz.
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HASAN AKSÜZ

1978 doğumlu. 3 çocuk babası. Baba 
mesleği terzi olan Aksüz ticarete babadan 
alışkın. Ticaretle uğraşmayı seviyor.

>> Siz de Viyana’da mı doğdunuz?
Hayır, Kırşehir doğumluyum. Babam 
buraya gelmişti, buradaydı, ben de ilkokul 
eğitimimi Türkiye’de gördükten sonra 
onlara katıldım. Burada da liseden sonra 
meslek eğitimi aldım.

>> Hasan Bey kendinizi şeffaf 
olarak değerlendirecek 
olsanız neler söyleyebilirsiniz; 
takıntılarınız, alışkanlıklarınız var 
mı mesela?
Tabii takıntım anlamında değil yaşadığımız 
memleketten dolayı Avusturya 
biliyorsunuz biraz daha böyle disiplinli, 
disiplin takıntım var. Disiplini seven bir 
insanım. Organizeyi seven bir insanım. 
En büyük takıntı diye de sorarsanız 
kendimde olsun veya çevremdeki 
insanların bir işi sevmesini, sevdikleri 
zaman başaracaklarını düşünmem. Takıntı 
anlamında değil ama yaşadığımız ülke 
Avusturya’nın belli prensiplere sahip ve 
disiplinli bir yer olması sebebiyle disiplini 
seven bir insanım. Organize olmayı 
severim.

Benim de, çevremdeki insanların da 
yaptıkları işi severek yapmalarını 
benimsiyorum; sevince başarının 
geleceğine inananlardanım. Elemanlarım 
bir işi severek yapmadıkları zaman o işten 
bir kazancım olmayacağını düşünüyorum. 
Disiplin ve organizasyon en önem 
verdiğim iki konu. Bu özelliklerim sadece 
iş dünyasıyla sınırlı değil, evde de aynı 
şekilde disiplinli bir düzenimiz var. 

Abdullah beye nazaran biraz daha tez 
canlıyım. Daha çabuk sinirlenen bir yapım 
var. Ortaklık da böyle bir şey bir yerde; 
dengeleyici unsurlar olması gerekiyor. 
Daha önce de ortaklıklarım oldu; onlarla 
da, Abdullah Bey’le de şu ana kadar hiçbir 
konuda sıkıntı yaşamadık. Ortaklıları 
sürdürebilen bir insanım. Asıl mesleğim 
yüksek hat elektrik, enerji. Babadan 
gelen ticaret aşkıyla kendimi bildim bileli 
ticaretin içindeyim.”

MASCA: UNEX 
OLARAK DIŞA 
BAĞLILIĞI SIFIRA 
INDIRMEYE 
ÇALIŞACAĞIZ!

Avrupa bu konuda genel 
olarak sınıfta kaldı, geç de 
olsa hepimiz uyandık. Bundan 
sonra biz ve bizim gibi 
şirketlerin bulunduğu ülkeler 
bu konuyu tekrar ele alacak 
ve dışa bağımlı ürünleri 
üretime başlayacaktır 
düşüncesindeyim.

>> Fabrika kurmanın 
zorlukları nedir?
Ticaret geçmişimiz olduğu 
için bu şirketi kurduğumuzda 
biraz daha profesyonel 
hareket ettik, öz sermayemiz 
vardı. Sonuçta aşağı yukarı 
her işte olduğu gibi bu işe 
de sermayesiz başlanmıyor. 
Öncelikle hem katkı 
maddelerinde hem de 
hijyenik maddelerde bazı 
test ya da sertifika gerekiyor. 
Onlar bile büyük maliyet.

Onun dışında tabii önemli 
olan bu işin pratikte önceden 
planlanması ve stratejinizi 
çok iyi belirlemeniz gerekiyor. 
Pazarlamanız için güzel bir 
business konsepti, planı 
hazırlamak gerekiyor. 

>> Son olarak özellikle 
gençlere neler 
söylemek istersiniz?
Gençlerle birlikte aslında 
herkes için geçerli olabilecek 
önerimiz, yapacakları işleri 
öncelikle çok iyi planlamaları 
ve bu plan üzerinden 
uygulamaya geçmeleri 
olabilir. 

O planladıklarını da 
uygulamaları lazım. Ve 
değişik işleri yapıp, klasik 
işlerden uzak dursunlar; 
bildiğimiz sektörlerde 
zaten çok güçlü insanlar ve 
firmalar vardır. Dünyada yeni 
sektörler açılıyor. Yenilikçi ve 
aynı zamanda teknolojiyle 
bağlantılı sektörler var. 
Bunlara yönelmelerini 
tavsiye edebiliriz, naçizane.

UNEX OLARAK DİJİTALLEŞMEYLE ARANIZ NASIL?

ŞU anda üretimde 
kullandığımız 
makinelerimizin hepsi 
imkânlar dahilinde 
teknolojiye uygun şekilde, 
sıfır sorunla çalışıyor. 
Online satışımız var; 
bayilerimiz internet 

üzerinden alışverişlerini 
yapabiliyorlar. Doğal süreç 
içerisinde teknolojiyi 
devamlı takip ediyor 
ve dışında kalmamaya 
çalışıyoruz. Dışında 
kaldığınız zaman zorluklar 
yaşamak işten bile değil. 
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Koronavirüs hastalığı hayatımızın birçok alanında büyük 
değişimlere yol açtığı gibi, her sene özlemle beklenen yaz 
ayları da Türkiye’ye seyahatin mümkün olup olmayacağı 

konusunda büyük soru işaretleriyle başlamış oldu. 
Memleketini özleyenler için en önemli konu: 

Tatile çıkabilecek miyiz?

HABER

Birçoğumuz için yaz 
tatili hem senenin 
yorgunluğunu attığımız 

hem de sevdiklerimizle vakit 
geçirebildiğimiz, akraba 
ziyaretlerini gerçekleştirdiğimiz, 
yılın belki de dört gözle beklenen 
zamanı “Sıla Yolu!” 

Havayoluyla seyahat:
Türk Hava Yolları’nın haziran 
ayı için uçuş planı, ülkelerin 
karşılıklı açıklamalarından sonra 
başlayacaktır. Perşembe ve 
Pazar günleri Viyana - Ankara, 
Pazar günleri Salzburg - Ordu - 
Giresun olarak öngörülen ilk uçuş 
takviminin temmuzdan itibaren 
her Perşembe Viyana - Samsun, 
her Cumartesi Viyana - Kayseri 
seferleri ile yeniden başlanacağı 
duyurulmuştur.  

Yine Pegasus başta olmak üzere 
özel havayolları da Avusturya’ya 
uçuşlara başlayacağını 
duyurmuştur. 

2020’de il uçuşlarına başlayacağını 
duyuran ve Almanya uçuşlarını 

başlatan Corendon Airlines’ın yaz 
aylarından itibaren Viyana’dan 
Antalya, İzmir 
havaalanları 
başta olmak 
üzere Türkiye 
uçuşları başlatması 
beklenmektedir. 

Açıklamalara rağmen tedbiri elden 
bırakmayıp seyahat edeceğiniz 
havayolu firmasının internet 
sitesinden uçuş tarihlerinizi kontrol 
etmekte fayda var.

Pandemi dolayısıyla birçok ülke 
kapattığı sınır kapılarını yaz ayları 
başlangıcında açarken, Avusturya’da 
oteller de 29 Mayıs itibariyle tekrar 
hizmet vermeye başladı. Yaşanılan 
bu sıkıntılı dönemin ardından birçok 
kişinin tatilini ülke içinde geçirmesi 
bekleniyor. 

Karayoluyla seyahat:
Seyahat yasakları döneminde 
de Türkiye’ye girmek mümkün. 
Türkiye’ye kadar olan ülkeler transit 
geçişlere izin vermektedir.  Sınır 
kapıları açık ve 

herhangi bir 
belge sorulmuyor. 
Türkiye girişinde 
iletişim bilgileriniz 
alınıyor ve seyahat 
etmenize izin veriliyor. 
Herhangi bir karantina 
uygulanmamakla beraber Sağlık 
bakanlığı günlük aramalar yaparak 
sağlık durumunuzu soruyor. Sosyal 
mesafe kuralınız uymanızı bekliyor. 

Turistik Seyahat Yasakları 
kalkıncaya kadar, Türk vatandaşı 
olanlar (Türk Pasaportu, Mavi Kart, 
Nüfus Cüzdanı vs. Vatandaşlıktan 
çıksa da Türk vatandaşı olduğunu 
ispatlayacak belge)  Türkiye’ye giriş 
yapabiliyor. Nüfus cüzdanı olmayan 
çocuklar için evlilik cüzdanı veya 
doğum belgesi gerekir.
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Tren yoluyla seyahat:
25 yılı aşkın süredir Avrupa’dan 
Türkiye’ye seferleri devam eden 
Optima Express de pandemi 
sürecinde ara verdiği seferlerine 
başlayarak yolcuların, varsa 
araçlarıyla Edirne’ye ulaşmalarını 
sağlayacaktır.

Şüphesiz yaz tatili programları 
son anda yaptığımız, birden karar 
verdiğimiz planlar değil. Birçok 
kişi yaz tatili için aylar öncesinden 
uçak biletinden oteline her şeyi 
detaylı bir şekilde planlayıp 
biletlerini ve rezervasyonlarını 
gerçekleştirmekte. Peki, önceden 
alınan bu biletler ve otel 
rezervasyonları ne olacak?

Yapılan açıklamalara göre, seyahat 
edilecek ülkenin, seyahat tarihinden 
7 gün öncesine kadar seyahat 
uyarısı bulunan ülkeler arasında 
bulunması durumunda hiçbir ücret 
ödenmeden tatil iptal edilebilecek. 
Seyahat tarihinden çok daha 

önce bulunduğumuz şu durumda 
tatillerini iptal etmek isteyenler 
ise iptallerini belirli bir ücret 
karşılığında gerçekleştirebilecekler. 

Daha önceden alınan uçak 
biletlerinde de benzer bir uygulama 
gerçekleşmekte. Buna göre tatil 
paketi halinde alınmamış uçak 
biletlerinin iptalinin, iptal ücreti 
ödemeden gerçekleştirilebilmesi 
için seyahat gününden kısa bir süre 
önce seyahat edilecek ülkenin hala 
riskli ülkeler listesinde bulunması 
gerekiyor. Hangi ülkelerin risk 
grubunda olduğunu öğrenmek için 
Avusturya Dışişleri Bakanlığı’nın 
web sitesinden gerekli bilgilere 
ulaşabilirsiniz. 

Sitede bulacağınız gruplandırmalara 
göre güvenlik seviyesi 6 olan 
ülkelerin tamamı seyahat uyarısı 
olan ülkeler sınıfına girerken, 
güvenlik seviyesi 5 olan ülkelerde 
belirli bölgelerin riskli olduğu 
bildirilmekte. Güvenlik seviyesi 

5’in altındaki 
ülkelere yolculuk için 
herhangi ciddi bir uyarı 
bulunmamaktadır. 
Bulunduğumuz süreçte birçok 
bilgi sıkça güncellendiğinden 
tavsiyemiz seyahatleriniz 
öncesinde bakanlık sayfasından 
ve medyada çıkan haberlerden 
durumu takip etmeniz. 



HABER

Peki, otel 
rezervasyonları 
bu durumdan 

nasıl 
etkilenecek?

ŞAYET rezervasyonu yaptırdığınız 
otel Avusturya’da bulunuyorsa, 
vaat edilen hizmetlerin 
karşılanabiliyor olması durumunda 
rezervasyonunuzu ücret ödemeden 
iptal etme olanağınız 
bulunmamakta. Ancak uzmanlar 
bazı özel durumlarda otelin 
bulunduğu eyalete göre yasal 
hakların değişebileceğini dile 
getiriyorlar. İşçi Odası’ndan 
konuyla ilgili yapılan açıklamaya 
göre yapacağınız başvurular 
yazılı bir şekilde posta yoluyla 
iadeli taahhütlü bir şekilde ilgili 
kuruluşa iletilmeli. İşçi Odası’nın 
web sitesinde yapacağınız iptal 
işlemi ile ilgili örnek bir mektup 
bulunmakta. Sonuç itibariyle 
yaptığınız rezervasyonları ne zaman 
iptal etmek istediğinize yine sizlerin 
karar vermesi gerekiyor. Önceden 
yapılan iptallerde daha az bir iptal 
ücreti ödenirken son dakikada 
yapılacak iptallerle seyahat 
edilecek ülkenin riskli ülkeler 
konumunda olup olmamasına 
göre iptal işlemlerinizi ücretsiz 
gerçekleştirebilme bir şansınızın 
olması da muhtemel. Hangi yöntemi 

seçecek olursanız olun, İşçi Odaları 
iptal işlemlerinin yazılı ve posta 
yoluyla gerçekleştirilmesini tavsiye 
etmektedir. Umarız tatil planlarınızı 
iptal etmek zorunda kalmaz, 

yaşadığımız bunca stresli günlerin 
ardından istediğiniz gibi bir 
tatili aileniz ve sevdiklerinizle 
gerçekleştirebilirsiniz. 

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
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Pandemi döneminde “can dostların” 
kıymeti daha çok anlaşıldı

Hayvanlar, can 
dostlarımız 
birçoğumuz için 

belki de çocukluğumuzdan 
bu yana en önemli 
varlıklar. Pandemi 
sürecinde önemlerinin, 
değerlerinin daha da 
farkına vardık. Evde 
kaldığımız uzun zaman 
zarfında özellikle 
pandemiye yalnız 
yakalananlar için 
duygusal bağ kurulan 
en yakınlarımız oldular. 
Duygusal bağ noktasında 
can dostlarımız çok 
önemli bizim için. Neden 
çok önemli; aslında 
birçok modellemeyi 
gösteriyorlar. Bize aile 
hissi veriyorlar, güven 
hissi veriyorlar. Mesela 
birçok noktada onlarla göz 
teması kurabiliriz. Tabii 
bu her canlı varlıkta farklı 
olduğu üzere hayatımızı 
paylaştığımız canlarımızda 
da farklılık gösterebilir 
ama son tahlilde bizi 
anlayan canlılar oldukları 
için çok şanslıyız.

Sadece yetişkinler 
için değil çocuklar 
için de evde hayvan 
beslenmesi, çocukarın 
psiko-sosyal gelişimi 
anlamında çok önemli.  
Ebeveyn modellerini bize 
gösteriyorlar. Bağ kurmayı 
ve empatiyi öğretiyorlar. 
Psikolojimizi anlıyor ve 
empati kuruyorlar. 

Hayvanlara kötü 
davranan insanların 
insan ilişkilerinin de 
kötü olduğu gözlemler 
arasında. O nedenle 
hayvanlarla olan ilişkimiz 
aslında toplumdaki 
davranışlarımızı da 
belirleyici oluyor.
 
Hayvanların da kendince 
ihtiyaçları, istekleri var 
ama sevgilerini koşullu 
vermiyorlar. Koşulsuz 
paylaşım içinde olduğunu 
gözlemleyen çocuklar 
evcil hayvanlarıyla bağ 
kurabiliyor, psikolojik ve 
sosyal gelişimi daha hızlı 
ve daha sağlıklı olabiliyor. 

Bu sadece çocuk 
açısından değil az önce 
bahsettiğimiz ebeveyn 
modellemelerinde 
birlikte yaşadığımız can 
dostumuzun özellikle 
yavruları varsa, bize nasıl 
ebeveyn olacağımızı da 
gösteriyorlar. Bu açıdan 
bakıldığında varlıkları çok 
önemli. 

Ruhsal çöküntülerimizi, 
kaygılarımızı hissedip 
sevgi gösterileriyle 
bir anda psikolojimizi 
düzeltebiliyorlar.

İstatistiklere göre 
pandemi döneminde 
barınaklardan hayvan 
sahiplenme oranı önceki 
dönemlere oranla artış 
göstermiştir. Hayvan 
severler sahiplenilen bu 
canların tekrar sokağa/
barınağa bırakılmadan 
ailelerin ya da 
bireylerin bir parçası 
olarak yaşamaya 
devam etmesini 
arzuluyorlar.

“Evde Kal” 
sloganının öne 

çıktığı pandemi 
dönemininin 

psikolojik 
boyutunu 
en rahat, 

evinde evcil 
hayvanları 

olanlar 
atlattı, dersek 

abartmış 
olmayız.

Evde 
kaldığımız 

günlerde 
özellikle 

köpekleri 
olanlar onların 

sayesinde 
kısa da olsa 

yürüyüş 
yapma imkânı 

buldular.
Fiziksel ve 
psikolojik 

faydalarının 
yanında 

çocuklar 
için de evde 

hayvan 
beslemenin 

önemi 
üzerinde duran 

uzmanlar
bu konuyla 

ilgili şunları 
söylüyor:
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RÖPORTAJ || Aysel Yüce

Nagihan Kayan. 36 yaşında. Evli ve 6 
yaşında bir çocuk sahibi. Almanca ve 

Tarih öğretmenliği mezunu olan Kayan; 2012 
yılından beri Avusturya’nın Linz kentinde 
Neue Mittelschule’de öğretmen olarak görev 
yapmakta. Bu sene 3. ve 4. sınıf öğrencilerini 
eğitiyor. Bütün dünyayı etkisi altına alan 
beklenmedik süreçte öğretmen olmak, 
öğrenci-öğretmen ilişkisi gibi konuları sizler 
için sorduk. 

>> Pandemi süresince öğrencilerinize 
ulaşabildiniz mi? Ulaşamadığınız 
öğrenciler oldu mu?
Salgının ilk günlerinde 3 haftalık programımızı 
zaten hazırlamıştık. Paskalya sonrası dönemde 
de öğrencilerimizle iletişimimiz devam etti. 
Tabii hepimizin bilmediği yeni bir süreçti. Bazı 
öğrencilerimiz derslere katılımda geç kalsalar 
da ailelerine veya kendilerine ulaşamadığımız 
öğrencimiz olmadı. 

>> Okul sıralarından bilgisayar 
ekranlarına taşınan bu yeni eğitim 
sistemine siz nasıl uyum sağladınız?
Açıkçası başlarda biraz stresli bir durumdu. 
Ancak uygulamalarla ilgili öğretici videoları 
izleyerek ve her zaman yaptığım gibi 
konularımı hazırlayarak en iyi şekilde 
öğrencilerime ulaşmaya çalıştım. 

>> Bu yeni platformda en çok 
zorlandığınız nokta ne oldu? 
Bu alanda ne tarz yenilikler 
gerçekleşmeli?
Öğrencilerimize daha çok Microsoft 
Teams platformu üzerinden ulaştık. Bazen 

BU SÜREÇTE ÖĞRENCİLER BİRBİRİNİ ÖZLEDİ!

Nagihan Kayan

COVİD-19
PANDEMİ 
DÖNEMİNDE
ÖĞRETMEN
OLMAK!

>> Pandemi dönemini 
eğitim alanında nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Öğrencilerinizden nasıl 
geribildirimler aldınız?
Öğrencilerimden aldığım 
geribildirimler yarı yarıya 
diyebilirim. Öğrencilerimin 
yarısı bu sistemden 
memnunken diğer yarısının 
pek memnun kalmadığını 
söyleyebilirim. Hepimiz 
için zorlu geçen bu süreçte 
öğrencilerimize mümkün 
olduğunca destek olmaya 
çalıştık. Açıkçası ödev teslim 
zamanlarında da daha esnek 
davrandığım bir dönem oldu 
bu son haftalar. Bu dönemde 
en çok mezun olacak 
öğrencilerimizin sıkıntı 
çektiğini düşünüyorum. 

Bu dönemde sadece 
öğrencilerimize değil, 
biraz anne babalara da not 
verdik diye düşünüyorum. 
Teslim edilen ödevlere 
bakınca anne babadan 
fazlaca destek aldıklarını 
hissettik. Genel olarak 
baktığımızda da eğitim 
her ne kadar devam etse 
de öğrencilerin birbirlerini 
özlediğini, okuldan ve 
arkadaşlarından koptukları 
için hüzünlü olduklarını 
gözlemledim. Özellikle 
şu an sınıflarda devam 
ettiğimiz eğitimde sınıfı 2 
gruba ayırmak durumunda 
kalıyoruz. Ben iki farklı 
gruba ayrılmak durumunda 
kalan çocuklarımızın tekrar 
bir sınıfta bir arada olmayı 
özlediklerini görüyorum.
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Avusturya, yaz 
okullarıyla Almanca 
dersinde başarı oranını 
arttırmak istiyor

yüklediğimiz dosyaların kazayla silinmesi 
gibi durumlarla karşılaştık ama bu duruma 
da kısa sürede farklı çözümler bulduk. 
Dijital platformda en çok zorlandığımız 
nokta tabii ki sınıftaki bire birliği 
yaşayamıyor olmamızdı.

>> Sınıfta yapılan eğitimle 
karşılaştırdığınızda dijital eğitimin 
pozitif yanları olduğunu gördünüz 
mü?
Açıkçası bu konuda yaptığım en iyi 
deneyim, çok konuşkan olmayan bir 
öğrencimle öğretmen öğrenci ilişkimizi 
daha da pekiştirmemiz oldu. Sessiz 
bir öğrenciydi ancak dijital platform 
aracılığıyla kendini daha iyi ifade ettiğini, 
rahatça soru sorduğunu görünce ben de 
ona daha fazla yardımcı olabildim. 

>> Öğretmenliğinizin yanında 
aynı zamanda bir annesiniz. Sizin 
için evden çalışmak nasıl bir 
deneyimdi?
Doğrusunu söylemek gerekirse oğlum 
Kuzey okul öncesi dönemde ve yaş 
olarak çok küçük olmadığından rahat 
bir dönem geçirdim. Bir konuda dürüst 
olmam gerekir ki hem eşim hem de ben 
evden çalıştığımız için oğluma normalde 
kreşte ve sonrasında evde sunulan kaliteli 
zamanı bu dönemde sunmak kolay 
olmadı. 

>> Dijitalleşme gelecekte 
sınıftaki eğitimin yerine alacak 
mı sizce? Okul bağlamında 
gelecekten beklentileriniz neler?
Ben dijitalleşmenin giderek daha 
da önemli bir noktaya geleceğine 
inanıyorum. Zaten birkaç sınıfta 
smart boards kullanılıyor, tabletleri 
de kullanıyoruz. Online platformları 
da kullanabileceğimizi bu dönemde 
deneyimlemiş olduk. Ancak eğitimci 
olarak sınıfta gerçekleşen, yüz yüze 
aynı mekanda paylaşımın olduğu 
eğitimin her zaman daha önemli 
olacağını düşünüyorum. Sonbaharda 
oğlum ilkokula başlayacak. Gelecekten 
beklentim öncelikle normal düzenimize 
geri dönebilmek. Sonrasında isteğim, 
oğluma ve öğrencilerime, arkadaşları ve 
öğretmenleriyle birlikte olacakları normal 
yaşantıyı sağlayabilmek. Çocuklarımızın 
bir arada, okul sıralarında eğitimlerini 
alabilmelerini ümit ediyorum.

Yaz okulu uygulaması, 
Almanca dersinden 
geçerli not alamayan 

veya notu çok iyi olmayan 
öğrencilerin yanı sıra okula 
misafir öğrenci olarak 
başlayan, Almanca’yı yeni 
öğrenen öğrenciler için 
düşünülmüş. Viyana, Aşağı 
Avusturya ve Burgenland 
eyaletlerinde 25 Ağustos-4 

Eylül arası gerçekleştirilmesi 
planlanan yaz okulları 
Yukarı Avusturya, Salzburg, 
Steiermark, Tirol ve 
Vorarlberg eyaletlerinde 31 
Ağustos-11 Eylül tarihleri 
arasında hafta içi sabah 8’den 
öğlen 12’ye kadar hizmet 
verecek. Yaz okullarının 
adresleriyle ilgili bilgiler 
Haziran sonu gibi açıklanacak. 

Salgının etkileriyle dijital 
platformlara sığdırılan okullarda 
fiziki eğitime başlanmasının 
ardından Avusturya’da, Almanca 
dersinde sıkıntı yaşayan öğrencileri 
desteklemek amacıyla yaz okulları 
düzenleneceği açıklandı. 
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MAKALE || Demet Kavut Holly

Hazırlıklı değildik, istekli hiç değildik. Birdenbire, 
sevdiklerimize “görüşürüz” der ve bir sonraki hafta için 
planlar yaparken kalakaldık. Bizi saran korku bulutunun 
yanına ne yapacağını, ne olacağını bilememenin, 
öngörülemezliğin çaresizliği de eklendi. Okullar 
kapandı, iş yerleri kapandı, çocuk yuvaları kapandı, 
biz evlere kapandık. 

e ilk şoku atlattıktan sonra ilk 
nefesimizi de aldık. Derin bir 
nefes. Hatta bir “oh” çektik. 
“Ne çok koşturuyormuşuz, 
bunları ne zamandır 
yapmak istiyordum, şimdi 
kitap okuyabilirim, erken 
kalkmaktan yorulmuştum...” 
dedik. 

Evde çocukla kalmak 
ebeveynliği de yeniden 
sorgulattı bize. Birçoğumuz 
çocuğumuzla ne kadar az 
paylaşımda bulunduğumuzu, 
sevgi ihtiyaçlarından ne 
kadar habersiz olduğumuzu, 
çocuğumuzu günde bir-iki 
saat görüp o zamanı da huzur 
ve keyifle geçirmek yerine 
çatışma ve emrivakilerle 
geçirdiğimizi fark ettik. 

Evden çalışmak, evden 
okul gibi belki de 
daha önce imrenerek 
baktığımız kavramları 
da yeniden sorgulayıp 
zorluklarını deneyimlerek 
imrendiklerimizi, dileklerimizi 
yeniden gözden geçirdik. 

Tabii en çok da düşünüp 
sorgulamaya zaman bulduk. 
Soru sormaya bile zaman 
bulamadığımız için cevapların 
peşine de düşmemişiz. 
Oysa biz hızlı tempoyla 
koşarken neler değişebilirmiş 

hayatımızda. Rutinimiz 
değişti evde. Mesela rahat 
rahat kahvaltı yaptıktan 
sonra metroya, otobüse 
değil, bilgisayarın bulunduğu 
odalara koştuk çalışmak ya da 
derse katılmak için. Çocukların 
derslerinin, etkinliklerinin, 
bizim çalışmaya devam 
edebilmemizin koşulu 
olan bilgisayar ve internet 
bağlantısı hayatımızı başka 
şekilde kurgulamamızın da ön 
koşulu oldu.

“Başka bir dünya mümkün” 
diyerek yola çıkan, bireysel 
özgürlüklere ve insan 
haklarına bakışın neredeyse 
bütün dünyada değişmesini 
sağlayan 68 kuşağı gibi, biz 
de başka bir okulun, başka 
bir çalışma hayatının, giderek 
yok olmaya başlayan aile 
hayatının başka şekilde 
düzenlenmesinin mümkün 
olduğunu gördük. 

Avusturya’da 1774 yılında 
askeri sistemden yola 
çıkılarak Maria Theresia 
tarafından oluşturulan okul 
sisteminde 1918 yılında Otto 
Glöckel tarafından yapılan 
reformandan beri çok az 
yapısal değişikliğe gidilmiş. 
Mevcut sisteme insan 
yetiştirmek amacıyla 
kurulan okulların bundan

100 yıl önceki toplumsal 
sistemi, düşünce ve yaşam 
şeklini, insani ilişkileri ve 
teknolojik gelişmeleri baz 
alarak bugünkü sistemde 
ihtiyaç duyulan yaratıcı 
ve çözüm odaklı düşünen 
gençleri yetiştirmesi mümkün 
mü? Yığınla bilgi yüklenen, 
saatlerce sessizce dinlemesi 

EĞİTİM REFORMU
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beklenen ve kendini ifade etme 
fırsatı bulamayan çocuklar için 
arkadaşlarıyla sosyalleşmek 
dışında bir çekiciliği kalmayan okul 
binalarının işlevini yitirdiğini de 
gösterdi bize Korona. Hızla her şey 
dijitalleşirken, çocukların yaratıcılık 
ve düşünme yetilerini en çok 
geliştiren üç alanın takım 
sporları, sahne sanatları 
ve el becerisi olduğu, 
öğrenmenin

yolunun deneyimlemekten, 
uygulamaktan geçtiği  bir çok 
uzman tarafından senelerdir 
tekrarlanıyor ancak görmezden 
geliniyordu. Okul sistemini, 
ders içeriklerini ve bu içeriklerin 
aktarılma şeklini, çağın ve insanın 
ihtiyaçlarına göre yeniden 
düzenlemenin acilen gerekli 
olduğunu anlamak için bu arayı 
vermek ve okul binasına, panik 
halinde oradan oraya koşturmaya, 
zamansızlığa dur diyerek mesafe 
almak bizim için acilen 
gerekliymiş. 

Evde kalarak doğanın nefes 
almasını sağladık. Ona verdiğimiz 
zararı gördük. İnsanın doğasına da 
nefes aldırmaya geldi sıra.

Hem eğitim sistemini yeniden 
yapılandırmak, çalışma hayatımızın 
ailemizle geçireceğimiz zamandan 
önemli olmadığını görmek hem de 
çocuklarımıza çocukluklarını geri 
vermek için itaatkar değil talepkar 
olmamız gerekiyor. 

Mutlu çocuklar hem bugünün hem 
yarının umududur çünkü. 
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HABER

Dijital platformlarda 
eğitim geçerli not aldı mı?

Geçtiğimiz aylarda 
mecburi olarak 
uygulanan bu yeni 

sisteme her ailenin, özellikle 
teknik açıdan çok hazır 
olmadığını gördük. Ancak bu 
dijital dönemin dezavantajları 
olduğu kadar avantajlarının 
da olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. 

Özellikle home office (evden 
çalışma) sistemine geçtiğimiz 
bu dönemde aileler hem 
çocukların eğitimi ve bakımı 
hem de evden iş yapma 
durumu nedeniyle daha zor bir 
süreçten geçtiler. 

Gelir düzeyi farklılıkları ve 
akabinde internet bağlantısı, 
akıllı telefon, tablet ve 
bilgisayar gibi teknik şartların 
her öğrenciye sunulamıyor 
alması, Avusturya genelinde 
ortalama %7 civarında 
öğrenciye ulaşılamamasına 
neden oldu. Avusturya 
hükümeti gelir düzeyi 
farklılıkları dolayısıyla oluşan 
bu eşitsizliği ortadan kaldırmak 
adına 12.000 adet tablet ve 
bilgisayarı eğitim öğretim yılı 
sonuna kadar kullanmak üzere 
ihtiyaç duyan öğrencilere 
temin ederek eşit şartları 
sağlamak adına önemli bir adım 
attı. Eğitim Bakanı Fassmann, 
rakamları değerlendirirken 
ulaşılamayan %7 oranındaki 
öğrencinin bir kısmının da 
yurtdışında bulunduğunu ve 
bazı ailelerin ulaşım bilgilerinin 
güncel olmadığından bu 
rakama ulaşıldığını dile 
getirmişti. 

Öğrencilerin dijital 
platformlardan kitaplara, ders 

videolarına, öğretmenlerine 
ve arkadaşlarına ulaştıkları bu 
dönemde öğrencilerdeki kişisel 
çalışma başarısı ve sorumluluk 
almanın önemi de bir kez daha 
ortaya çıktı. Unutmamamız 
gereken en önemli nokta 
da belki bu dijital çağda 
öğrencilere aşılanması gereken 
sorumluluk ve bilinç.

ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNDEN TEPKİ
Okullardaki eğitimin yanı 
sıra üniversitelerde de dijital 
eğitim platformları üniversite 
eğitimlerini bilgisayar 
ekranlarına taşıdı. Okullarda 
olduğu gibi üniversitelerde de 
birçok öğrenci teknik şartlar 
dolayısıyla dijital eğitime 
istenilen hızda geçemedi. 
Yaşanan pandemi döneminde 
öğrencilerin büyük bir kısmı 
ailelerinin yanına dönerken, 
bulundukları eyaletlerde ve 
ülkelerde internet bağlantısının 
neden olduğu sıkıntıların da 
yaşandığı dile getirildi. 

Avusturya’daki üniversite 
öğrencilerinin resmî temsilcisi 
ÖH, “Avusturya Ulusal Öğrenci 
Birliği” öğrencilerin hemen 
hemen her sorunuyla ilgilenen 
yasal statüde bir birlik ve 
sendika olarak öğrencilerin bu 
dönemde yaşadığı sıkıntıları 
ve talepleri Eğitim Bakanı 
Heinz Fassmann ile görüştü. 
Görüşmelerde üniversite 
harçlarının iade edilmesini 
talep eden ÖH’nın bu isteği 
bakanlık tarafından red 
edilse de üniversite eğitimini 
aldığı burslarla karşılayan 
ve bu nedenle aile yardımı 
ve burs başvurularında 

Pandemi 
döneminde dijital 
platformlara 
taşınan en önemli 
alanlardan biri 
de eğitim oldu. 
İlk, orta ve lise 
eğitiminden 
üniversitelere ve 
yüksekokullara 
kadar Avusturya’nın 
eğitim kurumları 
dijital platformlar 
üzerinden hizmet 
vermeye başladı. 
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gösterilmesi beklenen 
ders başarısının bu dönem 
için uygulanmayacağı 
ve bu dönemin “nötr” 
dönem olarak geçeceği 
konusunda uzlaşıldı. Zoom, 
Jitsi, Skype ve benzeri 
birçok farklı platformdan 
gerçekleştirilen dersler 
çoğu öğrencinin de 
normalden daha fazla içerik 
ve çalışmayla sınavlara ve 
projelere hazırlanmasını 
gerektirdi. Özellikle 
eğitiminin yanı sıra çocuğu 
olan ve/veya home office 
sistemiyle işe devam eden 
öğrenciler bu dönemde 
ciddi zorluklar yaşamış 
oldular. 

SANAT VE DİĞER 
UYGULAMALI 
BÖLÜMLERDE BÜYÜK 
GÜÇLÜKLER
Geçtiğimiz senelerde her 
ne kadar üniversitelerin 
bazı bölümlerinde dijital 
platformlar üzerinden 
eğitim imkanları sunulsa 
da birçok farklı bölümde 
dijital eğitim günümüz 
koşullarında neredeyse 
imkansız. 

Özellikle araştırma 
alanlarında çalışanlar, 
laboratuvar eğitimleri, 
tatbikat gerçekleştirilerek 
uygulanan bölümler, güzel 
sanatlar ve sahne sanatları 
öğrencileri bu listede ilk 
akla gelenlerden. Heykel, 
resim gibi bölümlerde 
okuyan, atölyelere ve 
gerekli malzemelere ihtiyaç 
duyan öğrencilerden, her 
gün konservatuvardaki 
stüdyolarda 
enstrümanlarıyla alıştırma 
yapması gereken 
müzik öğrencilerine, 
laboratuvarlarda 
çalışanlardan, kazılarda 
çalışan arkeoloji bölümü 
öğrencilerine birçok alanda 

eğitim ve öğretim pandemi 
süresince önemli ölçüde 
aksadı. 

OLGUNLUK 
SINAVI MATURA
Avusturya’daki öğrencilerin 
hayatlarında önemli bir yeri 
olan lise olgunluk sınavı, 
Almanca adıyla Matura, bu 
sene de tüm imkansızlıklara 
rağmen daha esnek 
kurallarla gerçekleşiyor. 
Korona Matura olarak 
geçen ve yazılı sınavların 
haziran ayı başında 
gerçekleştiği önemli 
sınavda bu sene lise son 
sınıfta alınan notlar Matura 
notlarını etkileyecek. 
Bu yeni uygulamayla 
pandemi nedeniyle normal 
çalışma tempolarından 
uzaklaşan öğrencilerin 
başarılarının tek bir 
sınava indirgenmemesi 
hedefleniyor. 

Pandemi, hayatımızın 
birçok farklı alanında yeni 
çözümler ürettiğimiz bir 
dönem oldu. Bu bağlamda 
dijital platformlar üzerinden 
sunulan eğitim her ne 
kadar bilgiye erişimi 
kolaylaştırsa da karşılıklı 
konuşmanın, iletişimin ve 
muhakeme olanaklarının 
eksik olması veya elimizdeki 
imkanlarla istenildiği ölçüde 
gerçekleştirilememesi 
bizleri insani iletişimin, 
temas ve malzemeyle 
öğrenilen yetilerin önemini 
bir kez daha hatırlattı. 
Kim bilir belki de hala 
dijitalleştiremediğimiz 
birçok bilgi, birçok deneyim 
var. Dijitalleşme kuşkusuz 
birçok yeni düzeni ve 
kolaylığı beraberinde 
getirmekte ama birebir 
deneyim ve iletişim özellikle 
eğitim ve öğretim hayatında 
bir süre daha önemli bir yer 
edineceğe benziyor. 

Aileleriniz ön 
koltukta, internet ise 
arka koltukta otursun

Öncelikle kendinize prensip edineceğiniz 
bir sloganınız olsun: “Beleş peynir, fare 
kapanında olur!” Bu prensibi kendinize 

belletin. Unutmayın: İnternet ortamındaki 
bedava teklifler büyük ihtimalle gerçek değildir. 
Tanımadığınız kişi size neden bedava bir şey teklif 
etsin ki?

Zamanımızın değerli olduğu dönemde yaşıyoruz. 
İnternetin hayatınızdan zaman çalmasına engel 
olun. Bu hem sizin için hem de çocuklarınız için 
geçerli. Unutmayın: İnternet hayatınızın tamamı 
değil, sadece bir parçası olsun. 

Kişisel bilgilerinizi rastgele paylaşmayın. Özellikle 
fotoğraf ve video paylaşımlarınızda çok daha 
dikkatli olun. Resimlerinizin veya fotoğraflarınızın 
başka yasal olmayan ortamlarda kullanılmaması 
için bu çok önemlidir.

Unutmayın: Adınız, okulunuz, adresiniz, telefon 
numaranız, aile bireylerinizin adı vb. gibi kişisel 
bilgilerinizi paylaşmayın. Paylaşılan küçük gibi 
görünen bilgiler büyük zararlara sebep olabilir. 
İnternet ortamında kendinize ait paylaşacağınız 
fotoğraf, video gibi paylaşımları önce düşünün, 
sonra paylaşın. Paylaştıklarınız sizin veya 
sevdiklerinizin üzülmesine sebep olmasın.
Şifreleme önemli bir koruma yöntemidir. Gmail, 
Yahoo gibi dünya devlerinden bilgileri çalabilen 
İnternet korsanları ya da kötü amaçlı internet 
sitelerinin bilgilerinize ulaşması hiç de zor 
olmayacaktır.

Unutmayın: Şifreleriniz güçlü olsun. Adınızı 
ve doğum tarihinizi, art arda gelen kelimeleri 
ve sayıları şifre olarak belirlemeyin. Anlamlı 
bir cümle kurun ve o cümlenin kelimelerinden 
seçtiğiniz en az 8 karakterden oluşan şifreler 
oluşturun.

Son olarak, internette gördüğünüz, yayınlanana 
her bilgi doğru olmayabilir. İnternette elde 
ettiğiniz bilgiyi en az 3 kaynaktan kontrol edin.

Çocuklar, gençler ve siz yetişkinler. 
İnternet ortamında sizleri bekleyen 
tehlikeleri ve riskleri anlamanız 
halinde kendinizi koruyacak 
seçimleri yapabilirsiniz.  
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FLOHMARKT
(BİTPAZARI)

Modern Çagın Hazine Avcıları Viyana’da-

E
linizde 
dedektörle 
saklı altınları, 
mücevherleri 
aramanıza 
gerek yok! 

Hafta sonları Viyana’da 
kurulan Flohmarkt antika 
pazarı ve ikinci el satış 
yapan bitpazarlarını 
gezerek hem eğlenebilir 
hem de alıp satacağınız 
objeler, tablolar 

veya sanat eserleri 
bulabilirisiniz. Dedektörle 
bulma şansınız yok ama 
tavsiyelerimizi dinlerseniz 
kazanma şansınız hep 
olacaktır. Bundan üç 
yıl kadar önce antika 
merakım başladığında 
büyülenmiş gibi her 
beğendiğim eşyayı, 
tabloyu alma isteğiyle 
hareket ettim. Benimki 
alıp satmadan daha 

çok biriktirme (Biraz 
da istifçilik) olmuştu. 
Sonrasında yavaş yavaş 
bilinçlenmeye başladım; 
daha seçici, daha 
bilinçli hareket etmeye 
başladım. Elimdeki 
fazla eşyaları, tabloları 
çıkarmam gerektiğini 
anladım. Bunları satmanın 
yollarını araştırdım 
(satış yollarına yazımın 
içinde değineceğim) ve 

satmaya başladım. Hırsla 
ve bilinçsizce aldığım 
ürünlerde bile çok azından 
zarar ettim, genelde karlı 
sattım ve fazlaca obje 
almaktan dolayı ettiğim 
zararı kapatarak kazanç 
da sağlamış oldum. Bir 
anda asli işimin yanında 
hobimden par kazanır 
oldum. Sizlere bu 
yazımda özellikle Viyana 
seyahatimde gezdiğim 

DOSYA || Funda Gül

SAKLI HAZİNELERİN MERKEZİ 
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Flohmarkt ve antika 
pazarlarında yaptığım 
“Antika Avcılığını” 
anlatacağım. İlk Viyana’ya 
ziyaretim Ocak ayına 
denk gelmişti. Bir etkinlik 
için davet edilmiştim.  
İstanbul’dan Viyana’ya 
varmadan internet 
üzerinden antika pazarı ve 
bitpazarlarını araştırdım.   
Kaldığım otel Viyana’ya 
80 km. kadar uzaktaydı. 

Cuma akşamı geç saatte 
otele varmıştık. Yanımda, 
İstanbul’da beraber 
büyüdüğüm, aynı okulda 
okuduğum mahalleden 
çocukluk arkadaşım 
Mazlum da vardı. 

Mazlum, yıllar önce 
Viyana’ya yerleşti ve o 
gün beni havalanında 
karşılayanların 
arasındaydı. Özlemle 

sarıldık ve seyahatim 
boyunca hiç ayrılmadık.

Antika Avcısı olmaya 
başladığınızda normal 
yaşantınızdan, normal 
davranış şekillerinizden 
ödün verirsiniz. Ben 
de öyle yapıyordum. 
İki saatlik uykunun 
yetmesiyle erkenden 
kalkıp kahvaltı salonuna 
indim. Mazlum’la 

bitpazarına gitmek için 
sözleşmiştik. İlk sürprizi, 
otelin hemen yanındaki 
binanın altında kurulan 
bitpazarını görünce 
yaşamıştım. Şöyle 
önemli bir notu sizlerle 
paylaşmak isterim: Eğer 
para edecek nadide 
şeyler bulmak istiyorsanız 
pazar kurulurken orada 
olup hızlıca bazı şeyleri 
seçip almanız gerekiyor. 

Flohmarkt’lar, antika pazarları, belediyenin ikinci el mağazası, yardım kuruluşlarının
ikinci el mağazaları sizin Antika Av alanlarınız. Antika veya İkinci el satış yapan yerler

profesyoneldir ve oralarda uygun mal bulmanız zordur. 

Flohmarkt’lardan topladığınız antika eşyaları izne giderken götürüp,
Türkiye’de toptan satıp, masrafınızın bir kısmını karşılayabilirsiniz. “
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DOSYA

Çünkü rakipleriniz de aynı 
şekilde sabahın köründe 
aynı amaçla orada bulunuyor 
olacaktır. Metin Akpınar ile 
Zeki Alasya filmlerinden 
birinde İstanbul’a gelirler; 
Metin yerde para görür almak 
için eğilir, vazgeçerek doğrulur 
ve “Aman,” der, “ilk günden 
çalışmaya başlamayayım.” 
İstanbul’un taşı toprağı altın, 
denmiştir ona nasılsa. Ben 
de aynı kafayla olsa gerek 
otelin oradaki pazardan 
hiçbir şey almadım. Sonra 
düşündüğümde para edecek 
birkaç şey bulmuştum hâlbuki. 
Cumartesi günü Mazlum’la, 
Viyana’da kurulu olan ikinci 
el pazarına gittik. Burası 
antika eşyadan çok ikinci el 
satan insanlarla doluydu ama 
antika sayılabilecek ürünler 
de vardı. Bir de işin garip yanı 
ben İngilizce konuşup derdimi 
anlatmaya çalışırken pazarda 
çok sayıda Türkçe bilenin 
olmasıydı. 

Bir Avusturyalıdan gümüş 
köstekli saati 10 Euro’ya satın 
aldım. İstanbul’da 350 TL’ye 
(Yaklaşık 50 Euro) sattım. 
Üç-dört yüzük ve çakmak 
almıştım, onlardan da yaklaşık 
150 Euro kadar kar ettim. Ama 
asıl tablolardan iyi anladığımı 
düşünürüm ve orada, 
evini boşaltan Afganlı bir 
arkadaştan iki yağlı boya tablo 
satın aldım. Hafif yırtıkları 
olduğu için ucuza alarak ikisine 
20 Euro verdim. Birinin tarihi 
1945, diğeri ondan daha eski 
nü bir tabloydu. Tabloları 
tamir ettirdim ve ikisine 5000 
TL teklif aldım ama şimdilik 
koleksiyonumda kalmaları için 
elimde tutuyorum.
Avusturya’dan ilk gün aldığım 
bira bardağım, fotoğraf 
makinelerim ve gravür 
tablolarım var. Onları da daha 
satışa çıkarmadım. İlk gün 
aldıklarımdan sonrasında 
harcadığım param çıktı ve 
fazlası ile kâr da ettim. Elimde 
halihazırda satabileceğim 
birçok ürün bulunmakta.
İkinci gün Naşmark’ta 

kurulan Flohmarkt’a gitmeyi 
kararlaştırdık. Gitmeden 
önce alacaklarımı kafamda 
belirlemiştim. Uçakla 
döneceğimden hafif, taşınabilir 
şeyler alacaktım.  Daha çok 
fotoğraf makinesi,  eski film 
oynatıcılar, saat, çakmak, 
yüzük gibi şeyler aldım. Ama 
günün bana en büyük sürprizi 
daha sonra İstanbul’a gelince 
öğreneceğim takvim yaprakları 
olacaktı. Flohmarkt’ta 
tanıştığım Türk ikinci el antika 
işi yapan bir abinin deposunu 
da ziyaret etmiştim. Ondan da 
birtakım şeyler aldım; özellikle 
gravür ve ufak tablolar. 
Alışverişi bitirip çıkarken, “Sen 
bu tarz şeyleri seviyorsun, 
şu takvimlere bak, içleri 
gravür dolu,” dedi. Üstünkörü 
baktım ama inceleme 
fırsatım olmadı. Normalde hiç 
yapmayacağım bir şeyi yaparak 
ve incelemeden ikisine 20 Euro 
verdim ve “Bunları satın almış 
olmayayım, senin hediyen 
olsun,” dedim. Çünkü 200 
Euro istiyordu onlar için. İtiraz 
etmedi ve takvim yapraklarını 
alıp çıktım depodan.

Otel uzak olduğundan 
arkadaşımda kalmaya 
başlamıştım. Evde bavullarımı 
hazırlarken bir bavul tablo ve 
gravürle doldu. Bir bavul da 
fotoğraf makinesi ve diğer 
aldıklarımla doldu. Bagaj 
limitimi çoktan aşmıştım 
bile.  Yanıma, yukarıda 
sattığımı söylediğim iki tablo 
ile son anda aldığım takvim 
gravürlerini alamadım. 
Arkadaşım bir ay sonra 
Antalya’ya tatile gelecekti, 
ona, getirmesi için bıraktım. 
Yaklaşık bir ay sonra elimde 
olan takvim gravürlerini 
havaalanından alıp eve getirip 
bir kenara atarak üç gün 
boyunca bakmamıştım. Sonra 
açıp bakayım dedim. Ve işte 
sürpriz…

Takvimlerin biri 3 aylıktı 
ve içinde 4 tane gravür 
bulunuyordu, diğeri 2 aylıktı ve 
içinde 6 gravür vardı Gravürler 

Foto@VM_Mazlum Vural
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Avusturyalı iki ünlü sanatçıya aitti 
ve ıslak imzalıydılar. Yaklaşık olarak 
değerleri 2 ile 5 bin TL arasındaydı. 
Unutmamanız gereken en önemli 
husus, fiyatları, alıcının ve sattığınız 
zamanın belirlediğidir. Viyana’da Ocak 
2020’de 3 günlük, kısa bir Antika 
Avcılığım olmuştu.  Mart 2020’de 15 
gün geçirdiğim dönemde iki hafta 
sonu Antika Avcılığı fırsatım oldu. 
Yeni yerler keşfedip yeni şeyler satın 
aldım.

Onların hikâyesi de 
bir sonraki sayıda.

1- Trio Viyana fincan takımı
2- Maizen Vazo, yemek takımı
3- Porselen yemek takımları, 
fincan takımları, sütlük, 
çaydanlık vs.
4- Yağlıboya tablolar
5- Antika fotoğraf makinesi, 
film oynatıcılar

6- Aykırı görünümlü antikalar
7- Köstekli saatler, kurmalı ve 
otomatik saatler
8- Benzinli ya da gazlı ama eski 
çakmaklar
9- Gümüş yüzükler
10- Kehribar tespihler
11- Bakır ya da gümüş, gümüş 
kaplama objeler
12- Bronz heykeller, porselen 
heykeller (Özellikle imzalı 
olanlar)
13- Efemera evraklar, resimler
14- Şömine saatleri (Bronz 
veya pirinç olanlar tutya saat 
taşımayın boşuna)
15- Eski müzik aletleri, özellikle 
el yapımı keman gibi çalgı 
aletleri
16- Beğeninize göre arabanıza 
koyabileceğiniz her şey

TÜRKİYE’DE 
SATABİLECEĞİNİZ

ÜRÜN LİSTESİ
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RÖPORTAJ || Editör Masası

BAWAG P.S.K. Finans Uzmanı Halit Karagöz’e sizler için sorduk.
>> COVID-19 adlı virüsün 
sebep olduğu pandemi 
sürecinde bankanızın 
çalışmalarından
bahseder misiniz?
Bankalar toplum için bu süreçte 
önemli bir role sahiptiler. Bizde 
banka olarak toplumdaki önemli 
rolümüzün ve sorumluluğumuzun 
farkındayız. 

Şubelerimizden çağrı 
merkezimize, ev ofisi de dahil 
olmak üzere departmanlardaki 
meslektaşlarımıza kadar tüm 
ekibimiz bu zor zamanda 
müşterilerimizin hizmetindeyiz. 
Her zaman olduğu gibi, bu zor 
zamanlarda da müşterilerimizin 
tüm finansal konularında güvenilir 

iş ortağı (partneri) olmaya devam 
ediyoruz.

>> Bu dönemde
şubelerinizin çalışması ve 
hizmetleriniz konusunda 
okuyucularımızı bilgilendirir 
misiniz?
Bizler “gerekli güvenlik” 
önlemlerimizi alarak, bu zorlu 
dönemde şubelerimizi açık tuttuk. 
Bankacılık hizmetlerini ve ödeme 
işlemlerinin sorunsuz bir şekilde 
yapılmasını sağladık. 

“Şubelerimiz 
müşterilerimize açıktır” 
Bire bir karşılıklı müşterilerimizle 
görüşmede sosyal mesafeyi koruma 

zorunluluğu vardır. Risk grubunda 
olan müşterilerimizin daha çok 
eBanking veya telefon bankacılığı 
hizmetlerimizi kullanmalarını 
tavsiye ediyoruz. Bu hizmetlerimiz 
müşterilerimiz tarafından da 
kabul görmektedir. İşlemlerini 
genelde şubelerin self servis 
bölümünde yapan müşteriler de, 
bu süreç sonrasında daha çok 
evden dijital bankacılık hizmetlerini 
kullanmaktadır. Daha önceleri 
şubelerimizin self servis bölümünde 
yurtiçi ve SEPA transferleri 
yapanların çoğu artık eBanking’de 
“Tara ve Aktar” fonksiyonunu 
kullanmaktadır.

Müşterilerimizin danışmanlık 
hizmeti almaları veya şubemize 
gelmesi gerekiyorsa telefonla 

COVID-19 PANDEMİ KRİZİNDE 
BANKALARIN ÖNEMİ ve ROLÜ
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önceden randevu almalarını 
öneriyoruz. Hijyen 
kurallarından dolayı, günlük 
ödeme işlemlerini banka 
kartlarıyla veya ATM’den 
temassız ödeme yoluyla 
yapmalarını önemle tavsiye 
ediyoruz.

>> Bireysel 
müşterilerinizle 
alakalı çalışmalarınız 
ve önerileriniz 
nelerdir?
Bireysel müşterilerimize 
mümkün olduğunca hızlı, 
kolay ve bürokrasisiz olarak 
yardımcı oluyoruz. 

Kredi vade uzatmaları 
veya prim muafiyetleri 
gibi imkânlar bankamızda 
mevcuttur. Bireysel 
müşterilerimize her türlü 
ödeme zorluklarında, 
birlikte çözüm üretilebilmek 
için, hemen müşteri 
danışmanıyla irtibata 
geçmelerini öneriyoruz.

>> COVID-19 krizi 
ertelemeleri hakkında 
bilgi alabilir miyiz?
Uygulamalar, 15 Mart 
2020’den önce yapılmış 
kredi anlaşmalarını 
kapsamaktadır.

Tüketiciler ve küçük 
işletmeler (Kobiler), 
COVID-19 krizinden 
kaynaklanan ödeme 
sıkıntısı durumunda kredi 
taksitlerini (anapara ve faiz) 
ödemelerine sorunsuzca 
ara verebilirler. 

Küçük işletmeler (Kobiler) 
olarak 10 kişiden az 
çalışanı ve yıllık cirosu veya 
yıllık bilançosu 2 milyon 
Euro’yu aşmayan şirketler 
tanımlanmaktadır. 

Ödemelere ara vermenin 
ön koşulu, borçlunun 
COVID-19 salgını 
nedeniyle gelirinin düşmüş 

olması veya finansal 
sıkıntıya girmiş olması 
gerekmektedir. 

Bu nedenle; 
müşterilerimiz, gelir 
kayıplarının COVID-19 
salgınından kaynaklandığını 
ve ödemelerin şu 
anda makul olmadığını 
kanıtlamalıdır. Bunu 
kanıtlamak için web 
sitemizde bulunan online 
formu doldurmaları 
gerekmektedir. 

Lütfen dikkat edin:
Talimatlara uyun ve gelir 
kaybınızın COVID-19 
pandemisinden 
kaynaklandığını ve 
ödemelerin şu anda makul 
olmadığını belgeleyen 
kanıtlarınızı gönderin.

Örneğin:
İşsizlik veya “Kurzarbeit”  
belgesi. Ek olarak 
kimliğinizin bir kopyası 
gereklidir. Başlangıçta 
planlanan kredi vadesi, 
verilen ara kadar 
uzatılmaktadır. Yani eksik 
olan ödemeleri erteleme 
süresi sona erdikten sonra 
tekrar kredi taksitlerinizi 
düzenli olarak ödemeye 
devam edebilirsiniz ve bir 
kerede ödemek zorunda 
değilsiniz.

>> Güncel finansman 
projeleriniz nelerdir?
Bu konuda en iyisi bir 
danışmanla görüşmektir. 
Danışmanlarımız, 
kişisel durumunuzu göz 
önünde bulundurarak, 
konut, taşıt veya diğer 
büyük alımlar için özel 
ihtiyaçlarınızı detaylı bir 
şekilde belirlerler. Ayrıca 
çeşitli alanlardaki bölgesel 
teşvikleri de dikkate alırlar. 
Bu şekilde, müşterinin 
durumuna en uygun 
finansman veya finansman 
karışımı ile bütçesine en 
uygun geri ödeme taksiti de 
belirlenmiş olur.

Bizler gerekli güvenlik 
önlemlerimizi alarak, 

bu zorlu dönemde 
şubelerimizi açık tuttuk. 
Bankacılık hizmetlerini 
ve ödeme işlemlerinin 
sorunsuz bir şekilde 

yapılmasını sağladık. 
Bire bir karşılıklı 
müşterilerimizle 

görüşmede sosyal 
mesafeyi koruma 

zorunluluğu vardır.
Müşterilerimizin 

danışmanlık hizmeti 
almaları veya şubemize 

gelmesi gerekiyorsa 
telefonla önceden randevu 

almalarını öneriyoruz.
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MAKALE || Hülya Çalışkan

Sanayi Devrimi, köklü bir dönüşümü ifade
etmektedir. Buhar gücü ve buhar makinesi,

Sanayi Devrimi’ni karakterize eden en önemli
teknolojik yenilikler olmuştur. Esasen her dönemde teknoloji bir 
düşünce ürünüdür. Sivri taşla avın daha kolay elde edileceği 
düşünülmüş ve bu amaçla, ilkel insan taşı şekillendirmiştir.

Tarım toplumunda çift sürebilmek için
saban şekillendirilmiştir.

Sanayi Devrimi’ni
kıl payı kaçıran adam:
İskenderiyeli Heron

anayi uygarlığının makineleri 
de uzun düşünme, deneme 
süreci içinde olgunlaştırılmış 
teknolojiler olup diğer bir 
tanımıyla buhar gücünün artık 
insan, hayvan, su ve rüzgâr 
gücünün yerini almasıdır. 
Bu da üretimde yeni bir 
örgütlenme olan fabrika 
sistemini ve toplumsal alanda 
yeni bir sosyo-ekonomik yapı 
olan sanayi kapitalizmini de 
beraberinde getirmiştir. Fakat 
bu devrim için insanlığın on 
sekiz asır daha beklemesi 
gerekti.  Halbuki daha ilk 
yüzyılda buharın hareket ettirme 
gücünü keşfeden Heron’un  
Sanayi Devrimi’ni ıskalaması 
teknolojiye ve insanlığa da çok 
zaman kaybettirmiştir. Heron’un 
buluşlarını makine üzerine 
aktaramamış olması insanlığın 
en büyük talihsizliği sayılabilir. 

Mısır’ın İskenderiye kentinde 
MS 1. yüzyılda yaşamış Yunan 
matematikçi ve mühendis 
Heron, havanın genleşmesinden 
yola çıkarak ve bunun bir güce 
çevrileceğini 2000 yıl önce 
düşünmüştü. Antik Çağ’ın en 
büyük deneycilerinden biri 
olarak kabul edilen Heron, 

çalışmalarıyla Helenistik 
geleneksel bilimin öncüsü 
olmuştur. 

Heron ilk yeldeğirmenini,  İlk 
yüzey ölçüm aletlerini, ilk türbini, 
otomatik sahne düzeneklerini, 
ilk buhar veya jet motoru olarak 
kabul edebileceğimiz buhar 
jetiyle kendi etrafında dönen

rüzgâr topu (aerofil) oyuncağını 
vb. icat etmiştir. “Mekanika” adlı 
ilk makine kitabını yazmıştır. 
İkinci kitabı Pnömatika’da, 
oyuncak olmaktan öte bir 
amaçla kullanılmadığı tahmin 
edilen birçok mekanik aletin 
tasviri yer almaktadır. Heron’un 
bu oyuncakları, öğrencilerine 
fizik anlatırken kullandığı 

düşünülüyor. Heron’un ününü 
borçlu olduğu şeylerden biri 
de aslında oyuncak olarak 
gördüğümüz Heron Çeşmesi’dir.
Heron Çeşmesi, kısaca 
özetleyecek olursak, günümüzde 
buhar motoru dediğimiz 
şeyin işleyiş mantığının ilk kez 
görüldüğü yerdir. Kaynayan 
suyun oluşturduğu buharın 
bir türbini çevirmesiyle buhar 
gücünü harekete çevirmektedir. 

Kuşkusuz bunlar antik Roma 
için çığır açıcı mekanizmalardı  
fakat insanlık için bir dönüm 
noktası sayılacak nitelikte 
değillerdi. Oysa o kadar çok 
yaklaşmış ki nerdeyse kılpayı 
-icadı 18.yüzyıla kalan- Sanayi 
Devrimi’ni gerçekleştirecekmiş 
daha ilk yüzyılda. Heron’un, 
buhar gücünü  sanayiye 
devşirmeyi akıl edememesi  
insanlığın ikibin yıl geriden 
gelmesi  olarak düşünülürse  
insanın aklına. “Şimdi teknoloji 
nerelere varırdı ve  insanlık 
hangi çağını yaşardı?” sorusunu 
da beraberinde  getiriyor. Çünkü 
Sanayi Devrim’i dünya tarihinde 
gerçekleşmiş en önemli olaydır. 
İlk yüzyılda gerçekleşen 
devrimle Roma İmparatorluğu 

TEKNOLOJİYE
SAHİP OLABİLİRDİK

Günümüzden
2000 

yıl ileri
bir 

S
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belki yıkılmayacak, ardından gelen 
feodaliteyle insanlar köle olarak 
çalışarak o denli ezilmeyecek, dünya 
Ortaçağ karanlığına gömülmeyecek 
ve daha da fazlası.  Devrimin kıl payı 
kaçırılması insanlığa ve teknolojiye 
çok uzun yıllara mal olmuştur. Tabii ki 
bugünkü dünya haritası nasıl olurdu, 
bu da ayrı bir merak konusu.

Boulton ve Watt’ın buhar makinesini 
ilk kez 1784 yılında piyasaya sürmüş 
olmaları, 2000 yıl geciken devrimin en 
önemli başlangıç unsurudur.1785’te 
gerçekleşen devrim niteliğindeki bir 
diğer yenilik ise, yine  Boulton ve 
Watt’ın ürettiği buhar motorunun bir 
iplik fabrikasında kullanılmasıdır. 

Buhar makinesinin sürekli geliştirilerek 
başta pamuklu dokuma ve ulaşım-
taşımacılık olmak üzere, farklı 
alanlarda kullanılması, sanayileşmeyi 
sürdürülebilir kılan en önemli 
teknolojik gelişmeler olmuştur. İlk 
olarak İngiltere’de gelişen bu sistem, 
yaklaşık yüz yıl içinde dünyada egemen 
sistem haline gelmiştir. 

Sanayi Devrimi’nin her yönde getirisi 
olmuştur. Sosyal yönde uzlaşma,  
kültürel yönde hoşgörü, politik 
alanda demokrasi, ekonomik yönde 
etkinlik ve verimlilik, teknolojik alanda 
bilimsel dünya görüşü, kentleşme, 
ulaşım sistemi, dış ticaret, sektörel 
yapılanma, kurumsal yapılanma, 
fabrika sistemi gibi değişimler olup 
sanayi toplumunun oluşmasına 
yol açmıştır. Teknolojik gelişmeler, 
diğer alanlardaki değişimlere de 
hız kazandirarak verimi arttirmış 
onlardaki gelişmelerden de tekrar 
beslenmiştir. Böylece sürekli etkileşim 
olarak tanımlanabilir. Sanayi Devrimi’ni 
tanımlayan temel unsurlardan biri de, 
sermaye mallarının seri üretimidir.

Bir icadın önemi, ancak ve ancak 
yeniliğe dönüştüğünde anlaşılabilir. 
İcadın geçen süre zarfındaki kullanım 
oranı, yayılma hızı, başka icatlara 
yol açıp açmadığı, onun ne ölçüde 
önemli bir icat olduğunu anlamamızı 
sağlayan bazı ölçütlerdir. İcatların, çok 
uzun süren kolektif bir çabanın ürünü 
olduğu düşünülerek yola çıkılırsa 
Heron icatlarıyla teknolojiye ışık 
tutmuştur. Geç olsa da güç 
olmamıştır.
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HABER

11 inç iPad Pro (2. Nesil) 

için Magic Keyboard 

Yepyeni Magic Keyboard, 
iPad Pro için olağanüstü 
bir yol arkadaşı 

görevini görüyor. Bir iPad’de 
bugüne kadarki en iyi yazma 
deneyimini yaşatan Magic 
Keyboard, trackpad özelliğiyle 
iPadOS’te çalışmanın yepyeni 
yollarını sunuyor. Ayrıca, şarj 
özelliğine sahip bir USB-C 
bağlantı noktası içeriyor ve 
aygıtınızın hem önünü hem de 
arkasını koruyor. iPad Pro’nuza 
manyetik olarak yapışan Magic 
Keyboard, onu havada tutan 
askı modeli tasarımı sayesinde 
en ideal görüntüleme açısını 
kolayca bulmanızı sağlıyor. 

Öne Çıkan Özellikler
• 1 mm hareket mesafesine 

sahip, arkadan aydınlatmalı 
tam boy tuşlar ve makas 
tipi mekanizmayla sessiz 
ve hassas yazma deneyimi 
sunar.

• iPadOS’teki Multi-Touch 
hareketlerine ve imlece 
göre tasarlanmıştır.

• Kolay açı ayarı sayesinde en 
ideal görüntüleme açısını 
sunar.

• iPad Pro’yu şarj etmeye 
yarayan USB-C bağlantı 
noktası sayesinde iPad 
Pro’daki bağlantı noktasını 
diğer aksesuarlar için 
kullanabilmenizi sağlar.

• Katlanarak kılıf haline 
gelen tasarımı sayesinde, 
seyahat ederken iPad 
Pro’nuzun hem önünü hem 
de arkasını korur.

Sistem Gereksinimleri
• iPadOS 13.4 veya daha yeni 

bir iPadOS sürümü yüklü 
iPad Pro 12.9 inç (3. veya 4. 
nesil) ya da iPad Pro 11 inç 
(1. veya 2. nesil)

Uyumlu olduğu modeller
• 12.9 inç iPad Pro (3. ve 4. 

nesil)

• 11 inç iPad Pro (1. ve 2. 
nesil)

Covid -19 pandemi krizinden dolayı evden çalışma, 
kullandığımız cihazların iyi bir donanıma sahip 

olması gerekliliğini de ortaya çıkardı. Kullandığınız 
cihazların performansı rahat çalışmanıza ve mutlu 

bir çalışma ortamı yaratmanıza destek olacaktır. 

Askı 
modeli 
tasarım
Kolay 
açı ayarı 
sayesinde 
en ideal 
görüntüleme 
açısını 
ayarlayın.

Mükemmel yazma deneyimi
Arkadan aydınlatmalı tam boy tuşlar 
ve makas tipi mekanizmayla sessiz, 
hassas ve konforlu yazma deneyimi 
yaşayın.

Yerleşik trackpad
iPadOS’teki yeni trackpad desteğine 
ve Multi-Touch hareketlerine göre 
tasarlanmış trackpad’in keyfini 
çıkarın.

Ön ve arka için tam koruma
Katlanarak kılıf haline gelen 
tasarımı sayesinde iPad Pro’nuzun 
hem önünü hem de arkasını koruyun.

Eşzamanlı şarj
Hem iPad Pro’nuzu şarj edin hem 
de USB-C bağlantı noktasını diğer 
aksesuarlarınız için kullanın.

Manyetik yapışma özelliği
Eşleştirme veya şarj işlemine ihtiyaç 
duymadan iPad Pro’nuza takın ve 
çalışmaya başlayın.
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DigiPOS 
şirketi 
dijital ekran 
pazarına 
girmeye 
hazırlanıyor

Üreticilerin, Toptancıların 
ürünlerini son kullanıcıya 
tanıtmalarına katkı 

sağlayacak olan yeni bir tanıtım 
platformu yakın zamanda hayata 
geçiyor.  Süpermarketler ve 
diğer doğrudan satış noktalarına 
yerleştirilecek olan ekran sayesinde 
ürün tanıtımı, günlük indirimler, özel 
ürünlerin tüketici tarafından fark 
edilmesi sağlanıyor. Bir bilgi ekranı 
olan DigiPOS, alıcının üründen 
haberdar olarak kısa sürede karar 
vermesini ve tanıtımı yapılan ürüne 
yönelmesini de kolaylaştırıyor.  
DigiPOS özel tasarımı ve özel 

yazılımı reklamların direkt tüketiciye 
ulaşmasını sağlamaktadır. Dijital 
dünyada yayınlanan reklamların 
diğer mecralara göre daha çok 
kitlelere ulaştığı yapılan anketlerde 
öne çıkmaktadır. DigiPOS’da 
dijitalleşmeyi süpermarketlere 
ve doğrudan satış noktalarına 
taşıyarak buralarda da reklam 
verenlerin reklamlarını hızlı şekilde 
ulaşmasını sağlamaktadır.

Markalara katkısı;
DigiPOS’da reklamların son 
tüketiciye ulaşmasında hızlı ve aktif 
rolü ile markaların marka bilinirliğini 

artırırken o markanın ürünlerinin 
de bulunduğu satış noktasında 
daha çok satılmasını sağlayacaktır. 
Marka bilinirliği hem de satış 
olanağı katkısını üreticilere veya 
toptancılara sağlamış olacaktır.

DigiPOS bulunduran satış 
noktalarına katkısı;
Siz de perakende satış noktaları 
zinciri yapan bir kurum iseniz 
mağazalarınıza, marketlerinize 
DigiPOS koyarak ek gelir elde 
edebilirsiniz. Ayrıca müşterilerinize 
karşı prestij ve ürüne ulaşım 
kolaylığı sağlamış olacaksınız.

DigiPos standı 
özel tasarım ve 

yazılıma sahiptir. 
Bir süpermarket 

zinciriyle anlaşmıştır. 
Haziran ayında test 

reklamlarından 
sonra asıl reklam 

alma ve yayınlama 
hizmetlerine 

başlayacaktır.
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HABER

Bu listede 
hem cepleri 

yakan pahalı 
telefonlara 

hem de 
piyasanın 

altını üstüne 
getiren fiyat/
performans 

cihazlarına yer 
veriyoruz. İşte, 
akıllı telefon 
alışverişini 

akıllıca yapmak 
isteyen herkes 

için 2020’de 
piyasaya 

sürülen ya da 
popüler olan en 

iyiler.
iPhone
11 Pro
Max

Huawei
P40 Lite 

Samsung
Galaxy A10 

Xiaomi Redmi 8A
Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A01

Oppo A5s
Huawei P Smart 2019

Honor 20 Lite
LG Q60

Huawei P40 Lite
Huawei Nova 5T

Honor 20
Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Mi 9T
Oppo Reno2 Z

Samsung Galaxy M31
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A71

iPhone SE

Xiaomi Mi 10
Huawei P40 Pro / Pro Plus

Oppo Reno 10x Zoom:
Oppo Find X 2

Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+
Samsung Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra

iPhone 11 / Pro / Pro Max

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ
UYGUN FİYATLI

ORTA SEVİYE
FİYAT/PERFORMANS

ÜST SEGMENT
AMİRAL GEMİSİ

PİYASAYA
SÜRÜLEN

EN İYİ 

AKILLI
TELEFON
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Başlangıç seviyesi, uygun fiyatlı 
listemizden size Samsung Galaxy 
A10 öneriyoruz.
• Ekran: 6.2 inç IPS LCD HD+ 

ekran, Corning Gorilla Glass 5 
koruma

• İşlemci: Samsung Exynos 7 
Octa 7884

• RAM: 2 GB
• Depolama: 32 GB
• Arka Kamera: 13 MP, f/1.9 Full 

HD 30 FPS
• Ön Kamera: 5 MP, f/2.0 Full HD 

30 FPS
• Batarya: 3400 mAh
• Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, 

Wi-Fi 4, Radyo
• İşletim Sistemi: Android 9.0 

(Pie)
• Renkler: Kırmızı, Mavi, Siyah
• Boyutlar: 155,6 x 75,6 x 7,94 

mm
• Ağırlık: 168 gram
• Başlangıç fiyatı: 1.400 TL
512 GB’a kadar Micro SD kart 
desteğine de sahip olan Galaxy 
A10, bütçe cihazları arasında 
en dikkat çekici modellerinden. 
Telefonun üzerinde ise bir parmak 
izi okuyucu yok, ancak standart 
haline gelen yüz kilidi mevcut. 
Dilerseniz aynı sınıfın başka Galaxy 
üyeleri  A10S, M10 ve A30 gibi 
cihazları da değerlendirebilirisiniz.

Orta seviye, fiyat/performans 
listemizden size Huawei P40 Lite 
öneriyoruz.
• Ekran: 6,4 inç IPS LCD 1080 x 

2310 piksel (FHD+) ekran, 
• İşlemci: HiSilicon Kirin 810
• RAM: 6 GB
• Depolama: 128 GB
• Arka Kamera: 48 MP (f/1,8) + 8 

MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4) + 2 MP 
(f/2,4)

• Ön Kamera: 16 MP f/2.0, 1080p 
30 FPS

• Batarya: 4.200 mAh
• Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, 

Wi-Fi 5 
• İşletim Sistemi: Android 10.0
• Renkler: Siyah, Yeşil, Pembe-

Mavi
• Boyutlar: 159,2 x 76,3 x 8,7 mm
• Ağırlık: 183 gr

• Başlangıç fiyatı: 3.200 TL

Huawei P30 ailesinin en ucuz akıllı 
telefonu Huawei P40 Lite, tasarımı 
açısından oldukça şık bir cihaz. 
Teknik özellikler bakımından ise 
daha bütçe dostu bir donanım 
tercih edilen P40 Lite, özellikle 
amiral gemilerine astronomik 
ücretler ödemek istemeyenler için 
oldukça uygun bir tercih olabilir.

Üst segment, amiral gemisi 
listemizden size iPhone 11 Pro 
Max ile Xiaomi Mi 10 öneriyoruz.
iPhone 11 Pro Max
• Ekran: 6,5 inç, 2688 x 

1242 piksel, 458 ppi piksel 
yoğunluğu

• İşlemci: A13 Bionic
• RAM: 4 GB RAM
• Depolama: 64 GB, 256 GB, 512 

GB
• Arka kamera: 12 MP, f/1.9 + 12 

MP, f/2.0 + 12 MP, f/2.4, 120 
derece geniş açı üç sensör

• Ön kamera: 12 MP ve FaceID 
için TrueDepth sensörleri

• Batarya: 3.500 mAh - iPhone 
XS Max’ten 5 saat daha uzun 
kullanım süresi (18-watt hızlı 
şarj adaptörü kutudan çıkıyor)

• Bağlantı: Lightning şarj ve veri 
aktarımı, Wi-Fi 6, kablosuz şarj, 
Bluetooth 5.1, 4G LTE

• Renkleri: Midnight Green (Gece 
Yarısı Yeşili), Space Grey (Uzay 
Grisi), Silver (Gümüş), Gold 
(Altın)

• İşletim sistemi: iOS 13.3
• Boyutlar: 158 x 77,8 x 8,1 mm
• Ağırlık: 226 gr
• Başlangıç fiyatı: 12.800 TL

Apple’ın bu yıl piyasaya sürdüğü 
iPhone 11 Pro Max, piyasanın en 
iyilerinden birisi. Bu seviyesini de 
fiyat etiketiyle bize gösteriyor 
desek yeridir. Eğer illa ki yeni bir 
iPhone istiyor ve bu fiyatı yüksek 
buluyorsanız, iPhone 11 Pro’nun 
10.300 TL civarından başladığını 
belirtmek gerek. Serinin en uygun 
fiyatlı telefonu olan iPhone 11’in 
64 GB’lık versiyonu ise 6.700 TL 
dolaylarında alıcı buluyor. 

iPhone 11 LCD ekran paneline 
sahipken 11 Pro ve 11 Pro Max 
OLED ekran paneline sahip. 
Ayrıca iPhone 11, ağabeylerinden 
bir arka kamera daha eksik 
ancak bu eksiklik, ciddi bir 
şekilde hissedilmiyor. Sadece 
iPhone 11 Pro ve Pro Max ile 
daha geniş açılı fotoğraf ve 
videolar kaydedebiliyorsunuz. 
Tüm cihazların performansını 
etkileyecek diğer özellikleri ise 
aynı. Elbette iPhone 11 daha canlı 
renk seçeneklerine sahip. 

Xiaomi Mi 10
• Ekran: 6,67 inç, 2340 x 1080 

piksel ve 90 Hz Super AMOLED
• İşlemci: Qualcomm 

Snapdragon 865U
• RAM: 8 GB, 12 GB LPDDR5 
• Depolama: 128 GB, 256 GB, 

512 GB (UFS 3.0)
• Arka Kamera: 108 MP f/1.33 

geniş açı, 20 MP f/2.2 telefoto, 
8 MP f/2.2 ultra geniş açı,12 
MP f/2.2 derinlik sensörü, HDR, 
çift renk flaş, OIS ve EIS

• Video: 8K çözünürlükte 30 FPS, 
2K’da 60 FPS, 1080p 30-120-
240-960 FPS

• Ön Kamera: 20 MP geniş açılı, 
1080p 30 FPS video kaydı

• Batarya: 4.500 mAh Li-Po, 50 W 
kablolu, 30 W kablosuz, 10 W 
paylaşımlı şarj

• Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 
5.0, USB Type-C

• İşletim Sistemi: Android 10.0 + 
MIUI 12

• Renkler: Beyaz, Gri
• Boyutlar: 162.6 x 74.8 x 8.96 

mm
• Ağırlık: 208 gram
• Başlangıç fiyatı: 8.500 TL

Xiaomi’nin performans konusunda 
sıkınyı yaratmadığı ancak fiyat 
açısından iyiden iyiye Samsung ve 
Huawei’ye yaklaştığı cihaz Mi 10 
Pro’nun kendisi oluyor. Telefonun 
teknik açıdan amiral gemisi 
olması sorun değil, ancak bu 
fiyata kadar çıkacaksanız, 
aşağıdaki rakiplere de göz 
atmakta yarar var.iPhone

11 Pro
Max
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MAKALE || Aysel Yüce

Bulunduğumuz pandemi süreci hayatlarımıza yeni bir yön 
vermeye itti hepimizi. Günlük rutinlerin, alışkanlıkların yeniden 
şekillendiği şu birkaç ayda evimize, dört duvar arasına 
sığdırmaya başladık tüm hayatımızı. 

art ayının ilk haftasını geride 
bıraktığımız günlerde pek 
de ciddiye almayacağımızı 
umduğumuz Koronavirüs 
hastalığı, önce üniversitelerde 
ardından da okullarda 
eğitime ara verilmesiyle 
hepimizi parçası olmak 
istemediğimiz yeni bir düzene 
itti. Avusturya’da 12 Mart 
günü koronavirüs nedeniyle ilk 
ölüm vakası gerçekleştiğinde 
artık durumun ciddi boyutlara 
ulaşacağı kaygısı herkesi 
sarmıştı. Hükümet tarafından 
ardı ardına düzenlenen basın 
toplantılarında, hayatlarımızı 
şekillendirecek olan yeni 
önlemler açıklandı. Geriye 
baktığımızda bu önlemlerin 
belki de İtalya örneğinde 
olduğu gibi, işler o raddeye 
gelmeden bizleri benzer kötü 
sonuçlardan koruduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. 

Alınan önlemlerle hepimiz 
günlük yaşantımızı evimizin 
içine sığdırmaya başladık. 
Birçok işyeri home office 
uygulamasına geçerken, 
üniversite ve okullarda distance 
learning yani uzaktan eğitim 
dönemi başladı. Bu zorunlu 
dijitalleşme süreci içerisinde 
internet bağlantılarının kalitesi 
ve iletişim için kullanılan 
bilgisayar, tablet gibi araçların 
önemi iyice ortaya çıktı. 

İş yeri, okul, kafeler, restoranlar, 
sinemalar, konser salonları 
derken evlerimiz birçok farklı 
mekanı içinde barındıran 
yepyeni bir mekan haline 

geldi. Peki, bu yeni durum 
yaşantılarımızı nasıl etkiledi?

Evimizi genelde kedimize ve 
ailemize zaman ayırdığımız, 
günlük hayatın yorgunluğunu 
attığımız, kendimizle baş 
başa kalabildiğimiz bir yer 
olarak tanımlarız. Ancak 
pandemi süresince evlerimizin 
kapıları işyerlerine, okullara 
üniversitelere ve hatta 
arkadaş toplantılarına ev 
sahipliği yaptı. Belki de 
“özelimiz“ bu yeni süreçte biraz 
daha ifşa oldu. 

Dışarıya çıkamadığımız ilk 
günlerde sosyal medya 
üzerinden yapılan canlı 
yayınların sayısında önemli bir 
artış yaşandı. Zoom, Jitsi gibi 
fazla sayıda insanın aynı anda 
videolu görüşmesine olanak 
sağlayan uygulamalar kullanıcı 
sayılarında rekorlar kırdı. 

Netflix, Prime Video ve Hulu 
gibi dizilerin ve filmlerin 
seyredilebildiği platformlar bu 
yeni hayatın vazgeçilmez birer 
parçası haline geldi. 

İlk başlarda farklı dijital 
platformlardan gerçekleştirilen 
iş görüşmelerinden dijital 
eğitime uzanan bu yolda özel 
yaşamımız belki de büyük bir 
darbe aldı. “Ulaşılamama“ 
imkânının elimizden alındığı 
bu dönemde “hep ulaşılabilir“ 
olmanın büyük ölçüde 
sıkıntılarını çektik. Evlerimize 
kapanmak durumunda 
kaldığımız bu günlerde kendi 

YENİ DÜNYALAR
Dört duvar arasında 

M



başımıza kalabilmeye vakit bulabiliyor 
muyuz? Yoksa siz de, “nasıl olsa 
evdesin, yapsan ne olur ki“ şeklindeki 
emrivakilere maruz kalanlardan mısınız?

Yapılan ilk değerlendirmelere göre 
evden çalışmak zorunda kalan çocuklu 
ailelerin bu süreçte çok zorluk çektikleri 
kaydedildi. Hem çocuklarının eğitimini 
hem de kendi iş yaşantılarını mümkün 
olduğunca devam ettirmeye çalışan 
ebeveynler hem kendi işlerinin yükünü 
hem de okulların yükünün önemli bir 
kısmını üstlenmiş oldular. 

Tabii dünya çapında etkileri hissedilen 
koronavirüs hastalığının neden olduğu 
bu yeni dönemde herkes evden 
çalışma imkânına da sahip değildi. 

Sağlık ve market çalışanları gibi 
kamu düzeninin korunmasını 

sağlayan birçok meslek grubu 
üyesi, dışarıya çıkmaya 

korktuğumuz bu sancılı 
süreçte çalışmaya devam 
ederek bizlerin hayatlarımızı 
sürdürebilmesine önemli 
katkıda bulundular. 
Avusturya’nın alınan 

tedbirleri esnettiği 
günlerde bulunuyoruz. 
Salgın öncesi 
yaşantılarımıza, yavaş 
ve emin adımlarla 
ilerlemekteyiz. 

Restoranlar, mağazalar 
derken, havuzlar ve 

sinemalar da hayatlarımızda 
tekrar yerlerini almaya başladı. 

Yürüyüş için dışarıya çıktığımızda 
içimizi hüzne boğan insansız, boş ve 

sessiz sokaklar yok artık. 

Yaşanan onca şeyin ardından 
döneceğimiz “normal“ yaşantılarımız 
da salgın öncesi hayatlarımızla aynı 
olmayacak kuşkusuz. Zorunlu olarak 

parçası olduğumuz bu dönem, bizlere 
kemikleşmiş doğrularımızın nasıl 

esnetilebileceğini gösterdi, 
Yardıma ihtiyaç duyanlara 
yardım elimizi uzatmamız 

gerektiğini, görünürlüğü az 
olan birçok mesleğin önemini 
hatırlattı. Bu dönemde 
dijitalleşmenin, teknolojinin ve 
bilhassa eğitim ve araştırmanın 
toplumlara olan katkıları bir 

kez daha gözler önüne 
serilmiş oldu. 

Sağlık Bakanı Rudolf Anschober’in de dediği gibi; 

“TÜNELİN SONUNDAKİ 
IŞIK YAKLAŞIYOR, 
UMUTLARIMIZ 
BÜYÜYOR AMA DAHA 
KAZANMADIK.“ 
Dört duvar arasına sığdırdığımız bu yeni hayatların 
sürdürülebilirliğinin farkındayız. Bilim insanları salgının 
ikinci dalgası olabileceği yönünde öngörüde bulunmaktalar. 
Ancak toplum olarak geride bıraktığımız bu dönemin bizleri 
geliştirdiğini olası bir ikinci dalga durumunda daha hazırlıklı, 
daha bilinçli olacağımıza inanıyorum. 

Hayatlarımızın 
dört duvar

arasında 
kısıtlanmadığı 

nice güzel 
zamanlara!
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BİR markanın amacı, varlık 
sebebi;  bazıları için, “ya da bir 
süredir görülüyor.”  ibaret bir 
terimdir.  Marka sahibi kurum için 
ise “işlerinin en önemli yönü”nü 
oluşturur.  Şimdiye kadar olan 
inanç ne olursa olsun, koronavirüs 
hastalığı “markanın amacına” 
yepyeni bir anlam kazandırıyor.

İnsanlar, hükümetler ve işletmeler 
için benzeri görülmemiş zorluklar 
ortaya çıktı ve bu zorluklar 
markaları da test ediyor oldu.  Bu 
testin ortaya çıkardığı iki soru var.

1- Markalar pandemi dönemine 
nasıl tepki verecekler?
2- Tüketici davranışları nasıl?

Tüketicilerin markaların nasıl 
tepki vermesini istediklerine dair 
net fikirleri var. Bazı tahminlere 
göre, şu anda küresel nüfusun 
üçte biri kilit altındadır. Pandemi 
dünyaya yayıldığından, birçok 
insan için normal yaşam askıya 
alınmıştır. Bu nedenle, tüketiciler 
artık genel olarak işletmelerin 
çalışma şeklindeki bazı radikal 
değişikliklerden yana. Kısaca 
tüketicinin satıcıdan, marka 
sahiplerinden beklentileri de 
değişmiştir.

Yapılan araştırmalar 
göstermektedir ki; (1)
a) Tüketicinin % 83’ü markaların 
ödeme seçeneklerinde esneklik 
sağlaması gerektiğini düşünürken, 
% 81’i’de satışa yardımcı olmak 
için ücretsiz hizmetler sunmaları 
gerektiğini düşünüyor. (Kargo dahil 
satışlar, ücretsiz montaj, ücretsiz 
teslimat vs)
b) Tüketicilerin sadece % 37’si 
markaların normal şekilde reklam 
vermeye devam etmesini istiyor. 
(Abartılı reklamlardan yana değiller, 
reklama ayrılan bütçelerle daha 
insani konulara yatırım yapılması ve 
tasarruftan yanalar)
c) Normal şartlar altında bile, 
tüketiciler ücretsiz hizmetlere itiraz 
etmeyeceklerdir. Bu yüzden belki 

de daha çarpıcı olanı, markaların % 
67’sinin temel ihtiyaç malzemeler 
dışında fabrika üretimini askıya 
alması gerektiğini ve % 79’unun 
temel ihtiyaca cevap vermeyen 
mazgalların kapatılması gerektiğini 
düşünmesidir. 

Bunlar, tüketici adına 
fedakârlık gerektiren muazzam 
değişikliklerdir. Bu, markaların 
pazarla temelden farklı bir şekilde 
etkileşime girmesi gerektiğinin 
en açık işaretlerindendir. Marka 
etkisini kullanarak, şu anda 
herhangi bir etkinliğin vurgunculuk 
olarak değil, daha büyük bir 
savaşa katkı olarak algılanmasını 
sağlamaya yardımcı olmalıdır. 
Markaların yapacağı her reklam 
ya da etkinliğin en büyük 
karşılaşabileceği olumsuz sonuç 
tüketici tarafından “vurguncu 
damgasını” yemek olacaktır.
Pandemi döneminde dünyada 
şirketler hükümetlerin boşluğunu 
doldurmuştur. İşletmeler, 
hükümetin, siyasetçilerin 
onaylamada, yapmada geride 
kaldığı yerlere adım atma 
sorumluluğunu alarak krizin daha 
da derinleşmesini önlemeye katkı 
sağlamıştır.

Birçok işletme, şirket; bu krizden 
kâr etmeye çalışıyormuş gibi 
görünme konusunda. Bu endişe 
anlaşılır bir endişedir. Bu şekilde 
bakmak, bu tehdidin bir kısmının 
kaldırılmasına yardımcı olur. 
İşletmelerin hükümetlerin 
sağlayamayacağı şeyleri göz 
önünde bulundurarak, daha az ticari 
bir uygulama gibi hissedebilir. 
Bu pazarlama şekli ve düşüncesi 
daha büyük bir kamu hizmeti 
sağlıyor. Hem tüketici mağdur 
olmuyor hem de şirketler, 
işletmeler daha aktif rahat hareket 
edebiliyor. 

Edelman’ın güven ve koronavirüs 
araştırmaları da bir hikâye 
anlatıyor. (2)
İskoç bira, BrewDog markası bu 

dönemde öne çıkmıştır.  Üretici 
Gerekli olanlara ücretsiz el 
dezenfektanı, hem de açılışta 
sosyal mesafeyi korumaya yardım 
eden tüketicilere sanal barlar 
oluşturmuştur. Bu süreçte, 
hissedarlarına bir gecede gelirinin 
% 70’ini kaybettiğini ve zor 
aylar geçirirken,  Brewdog’un 
iki yaklaşımı, pandemi sırasında 
markaya çok yönlü katkısı olduğunu 
gösteriyor. Bu sadece sağlık 
girişimlerini desteklemekle ilgili 
değil, aynı zamanda tüketicilere 
rahatsız edici zamanlarda biraz 
güven veya eğlence sunmak için 
önemlidir. Geleneksel marka 
değerlerinden tamamen ödün 
vermeden bunu yaptılar.

Türkiye’de de buna benzer 
hikâyeler görmek mümkün. 
Dünyanın en büyük beyaz eşya 
üreticisi Arçelik fabrikası ve 
otomobil üreticisi Fort Otosan’da 
olduğu gibi. (3)

Ford Otosan, sağlık çalışanları 
için tasarımını tamamladığı yüz 
maskelerini üretmek için harekete 
geçti. Koronavirüsle mücadelede 
en önemli ihtiyaçlardan biri de 
solunum cihazı. Solunum cihazı 
üreten Biosys firması üretimlerini 
daha da hızlandırabilmek için bir 
elektronik markasının altyapısına 
ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı. 
Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Ali Koç, Akçelik firmasının 
tüm teknolojisini, solunum cihazı 
üreten Biosys firmasına kullandırma 
kararı aldı. Arçelik, 170 hastaneye 
çamaşır ve kurutma makinesi ile 
fırın, çay, kahve ve tost makinesini 
sağlık çalışanlarına yolladı. Markalar 
marka bilinirliğini korurken kamu 
hizmetine özel sektör olarak hızla 
karar verip uygulamaya sokmuş 
oldular.
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