


YAŞANILMAYAN KALİTE YAŞATILAMAZ

1



YAŞANILMAYAN KALİTE YAŞATILAMAZ

2

İÇİNDEKİLER

3EDİTÖR’DEN

4VİMER’İN  DÜNÜ- BUGÜNÜ –YARINI   
                ( Röportaj: VİMER Müdüre si: Demet ÜNAL)

8SOSYAL SORUMLULUĞUMUZ  VE  ETKİNLİKLERİMİZ

10VİMER’DEN YENİLİKLER

12KİM   KİMDİR

15VİMER ÇALIŞANLARI MEMNUNİYET ANKETİ SONUCU

16TEBESSÜM ETTİREN ÇAĞRILAR

18MEVZUAT KÖŞESİ

20BİR HİKAYEM VAR

24GEZİ KÖŞESİ - BOZCAADA (TENEDOS)

25VİMERCE



YAŞANILMAYAN KALİTE YAŞATILAMAZ

3

21. yy’ın ilk çeyreğinde dünyanın ve ülkemizin geçirdiği tüm evrelere genel olarak 
baktığımızda; gelinen noktalar, ortak paydalar etrafında birleşmeye ve ihtiyaçları giderme açısından 
kullanılan araçlar paralellik arz etmeye başlamıştır. Tarım toplumları, sanayi toplumlarına yerini 
bırakırken; sanayi toplumları da bilgi ve bilişim toplumlarına yerini bırakmıştır. Yaşanılan çağ 
artık; bilgi, teknoloji ve uzay çağıdır. Gelişim aşamasını tamamlamış ülkeler ve gelişmekte olan 
ülkeler, bilişim çağının enstrümanlarını fonksiyonel bir şekilde kullanarak halklarının ihtiyaçlarını 
karşılamaktadırlar. Çağrı Merkezi kavramı’ da kamu ve özel sektör alanlarında ihtiyaçların ve bu 
ihtiyaçlara bağlı olarak iletişimin, nitelikli, kaliteli ve hızlı bir şekilde karşılanması açısından ortaya 
çıkan bir kavram olmuştur. Çağrı Merkezleri gelişmiş ülkelerin fonksiyonel ve sembol kurumları 
haline gelmiştir. Adeta ülkelerin büyüklük sembolleri olmaya başlamışlardır. Ülkemiz açısından; 
21.yy’a girilen ilk yıllar da sektörel etki yaparak kamu ve özel sektör alanlarında yerlerini almaya 
başlamışlardır. Kamu çağrı merkezciliğinde ülkemiz ve Maliye Bakanlığı adına birçok konuda 
ilk olma özelliği taşıyan VİMER’ de 2007 yılı itibariyle AB destekli olarak kurulmuş bir Çağrı 
Merkezidir. 2014 yılı itibariyle; 2 milyonu aşan alınan çağrı sayısı, alanlarında uzman personeli, 
kaliteli hizmet anlayışı ve fonksiyonel hale gelen kurumsal yapısı ile Gelir İdaresi Başkanlığı 
Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde müdürlük olarak onurlu bir şekilde ülkemize 
hizmet vermeye devam etmektedir. Aynı zamanda kurumsallaşmış yapısı içinde yenilikçi, verimli, 
etkili ve stratejik bakış açısına sahip olan kurumumuz adına ilk yayın organı olarak, şimdilik 2 
ayda bir yayınlamayı planladığımız ÖNCE İLETİŞİM adlı bültenimizle siz değerli okurlarımıza 
hizmet vermeye çalışacağız. Değerli okurlarımız şunu iyi bilmenizi isteriz ki bizler yaptığımız işin 
hassasiyetinin her ne kadar farkında olsak ta hatalarımız ve eksikliklerimiz olacaktır. Zîra bültenimiz 
için birkaç kişi dışında sabit yazar kadromuz olmayacağından, sizlerin destek ve paylaşımlarıyla 
her geçen sayı gelişerek, değişerek ve genişleyerek hizmet etme arzusu ve heyecanını daha ilk 
sayımızdan itibaren taşımaktayız. Yol haritamızı çizerken amacımız iç iletişimimizi arttırarak 
paylaşım ve samimiyetle birlikte omuz omuza hizmet etme gailesini yakalamak ve başarının 
zirvesine birlikte ulaşmak olarak belirledik. Fikir aşamamızdan başlayarak, ÖNCE İLETİŞİM 
için gayret ve çabalarını esirgemeyen Müdüremiz Demet Ünal’a, emeği geçen tüm arkadaşlarıma 
ve bizi okuma, eleştirme ve takip etme davranışında bulunacak olan siz değerli okurlarımıza ve 
ayriyeten ismini andığımız anmadığımız herkese teşekkürü borç bilir, şimdiden yapacağımız hata 
ve yanlışlar için şahsım ve ekip arkadaşlarım adına özrü bir borç bilirim. 

Yaşanılmayan Kalite Yaşatılamaz…

EDİTÖR’DEN
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 1)VİMER hangi tarihte kuruldu ? İlk günden bugüne kadar geçen süreçler nelerdir? Hollanda 
dan Türkiye ye sizi hangi sebepler getirdi?

--- 25 Aralık 2007 de kuruldu, 2008 Mart ta hizmete başladı. Bilindiği üzere daha önce 
Alo Maliye(189)  şeklinde bir çağrı hizmeti vardı. Bir Hesap Uzmanı Raporu üzerine, bu 
hizmeti ; verimli, etkili ,hızlı ve sistemli hale getirmek gerektiği şeklinde Nazmi Karyağdı 
üstadın öncülüğünde fikir aşaması gelişti. AB teknik donanım destekli VİMER projesi ortaya 
çıktı. Üniversite eğitimi aldığım yıllarda Hollanda Maliye Bakanlığına ait çağrı merkezinde yarı 
zamanlı olarak işe başladım. Eğitim tamamlandıktan sonra tam zamanlı olarak devam ettim. Takım 
Lideri oldum. Yüksek lisansımı tamamladım ve mülakat sınavı ile Türkiye de Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde; VİMER de işe başladım. Türkiye ye gelmemin ilk nedeni: 
ülkemi sevmem ve ülkeme hizmet etmek isteyişimdir. İkinci nedenim ise Hollanda’daki hayatın 
monotonluğudur.

2)VİMER’in kuruluş amacı nedir? Amaç kapsamında ilerliyor mu?

---Kaliteli, Hızlı, Güvenilir, Kurumsal  bir çağrı merkezi olarak hizmet etmek. Verilen 
hizmetler ve alınan çağrılar kapsamında baktığımızda amaca uygun büyüyerek ilerliyoruz. 

3)Bilindiği üzere VİMER bir AB projesidir. Bu projenin finansman ve denetimi nasıl 
gerçekleşmektedir?

---Teknik donanım olarak %75 lik bir kısmı AB desteklidir. Bina, Mobilya ve Personel 
istihdamı Gelir İdaresi başkanlığına aittir. 2009 ve 2010 yıllarında AB tarafından denetim yapıldı. 
Türkiye olarak katıldığımız tüm AB projeleri içinde VİMER  proje –hedef ve gerçekleşmede üst 
düzey başarıya sahip olup başarımız AB yayın organları aracılığı ile duyuruldu.

VİMER’İN  DÜNÜ- BUGÜNÜ –YARINI   ( Röportaj: VİMER Müdüre si: Demet ÜNAL)
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4)Teknoloji, Donanım ve Mevzuat gibi birçok açıdan kendini yenileyebilen bir kurum olan 
VİMER  ;gelecekte nasıl bir konum hedefi vardır?

---Şahsi hayalimi söylemek isterim; Bilindiği üzere 2013 yılında Müdürlük olduk ve 
zamanı gelince de Daire Başkanlığı olacağımızı düşünmekteyim. Başkanlık içinde diğer 
Müdürlüklerle karşılaştırdığımız da,Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı VİMERi  ayrı bir 
şekilde konumlandırıyor ve payelendiriyor.

5)Peter Drucker ‘ın da dediği gibi Kurumsallık, Kamu  sektörü ve özel sektör de stratejik bir 
kavram dır. VİMER kurumsallık anlamında hangi noktadadır?

---VİMER;  organik olarak işlevsel yapısı, çalışma şekli ve görev dağılımı açısından birey 
temelli bir kurum değildir. Kamunun geneline baktığımızda; biz farklı bir yapıya sahibiz.Bilgi 
paylaşımı,Organizmacı anlayış ve disipliner bakış açısı yönleriyle şahıslar geçici VİMER Kurum 
olarak kalıcı olacaktır.Özel sektörden birkaç örnek verecek olursak: Dijitürk,Türkcell Global 
Bilgi.Özel sektörde dahi bu kuruluşlar , kurumsallığı ender yakalamış firmalar olarak karşımıza 
çıkmaktadır.Bu bağlamda Kamu‘da biz VİMER olarak tekiz diyebiliriz.

6)Kamu Çağrı Merkezciliğinde birçok konu da ilk olma özelliği taşıyan VİMER , diğer 
kamu çağrı merkezleriyle karşılaştırıldığında  en teknik farkı nedir ?

--- Daha öncede çok gündemde kalan bir konudur ilk olma özelliklerimiz. Biz profesyonel 
açıdan baktığımızda kamu da ilkiz. Birçok kamu çağrı merkezi kuruluş aşamasında bizden 
görüş aldılar.Ama onlar teknik açıdan bizden farklı olarak hizmeti özel sektörden satın alarak  
dışarıdan almayı tercih ettiler.Sağlık Bakanlığı (112), SGK(170) vb gibi.Ama biz ; Bakanlığımızın 
yetiştirdiği kendi Uzman ekiplerimizle hizmeti  içerden almayı tercih ettik.
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7)VİMER’in Çalışma şekli idari ve fonksiyonel olarak nasıldır?Kendi içerisinde uzmanlaşma 
var mıdır?

---İdari açıdan baktığımız da ,biz de yatay yönetim anlayışı söz konusudur.Yani biz Hiyerarşik 
olarak yönetilmiyoruz.Birimsel uzmanlaşmamız mevcut ama bazı birimlerimiz kendi arasında 
uzmanlaşma ya ihtiyacı olabilecek birimlerdir.Örneğin:Danışma (Mevzuat) birimimiz.Şuan 
mümkün olmamakla birlikte büyümeye devam ettikçe arz-talebe bağlı kalarak uzmanlaşmamız 
da devam edecektir.

8)Aldığı çağrı sayısı itibariyle VİMER Başarılı bir Kamu Çağrı Merkezi midir?

---Şu an itibariyle 2milyonu geçen çağrı almış durumdayız.Sadece çağrı sayısı değil bir 
çok kriter açısından baktığımız da ilk günden buyana önemli mesafeler kat ettik.Müdürlük olarak 
Gelir idaresinin olmazsa olmazı haline geldik.Sağ olsunlar bize her zaman değer verdiler ve değer  
vermeye devam etmektedirler.Borç Bilgilendirme Hizmeti ile VİMER in ne kadar stratejik  ve 
esnek bir kurum olduğu ve fonksiyonel olarak  bir çok  anlamda hizmet vermeye de hazır olduğunu 
tescil etmiş olduk.Bina problemimizi çözersek daha da büyüyeceğimize inanıyorum.

9)VİMER olarak ürettiğimiz katma değeri ölçebilen parametrik bir yapı var mı?

---Yapılan iş itibariyle ürettiğimiz katma değerin spesifik olarak hesaplanması çok zor 
aslında. Ama fayda-Maliyet açısından bir değerlendirme yapacak olursak; Bizi arayan mükellefler  
bizden aldığı bilgiler ışığında hem sorunlarını daha hızlı çözüyorlar, hem de zaman,emek ve  
harcanan değerler açısından israf yapılmasını önlüyoruz.Toplanan her vergide faydamız muhakkak 
üst düzey dedir.Örneğin Borç Bilgilendirme Hizmeti vermeye başladığımız birkaç ay içerisinde 
1Milyar TL lik bir borca ulaşıp uyarımızı yapmışız.
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10)Bilindiği üzere Çağrı Merkezciliği Sadece Telefon üzerinden değil mail ve faks üzerinden 
aynı zamanda hizmet veren yapılardır. VİMER bu standardizasyona uyumsallaştırılacak mı?

---Alt yapı olarak VİMER aslında e-posta ve faksa da uygun. Mevzuat açısından çok talep var 
ama yazılı olarak verilen cevapları özelge gibi değerlendirilmesini engellememiz gerekmektedir. 
İhbar konusunda bir çalışmamız var yakında duyuracağız.

10)Bilindiği üzere Çağrı Merkezciliği Sadece Telefon üzerinden değil mail ve faks üzerinden 
aynı zamanda hizmet veren yapılardır. VİMER bu standardizasyona uyumsallaştırılacak mı?

---Alt yapı olarak VİMER aslında e-posta ve faksa da uygun. Mevzuat açısından çok talep var 
ama yazılı olarak verilen cevapları özelge gibi değerlendirilmesini engellememiz gerekmektedir. 
İhbar konusunda bir çalışmamız var yakında duyuracağız.

11)Bilindiği üzere VİMER  
Sosyal Sorumluluğu kendisine 
ilke edinen ve bunu misyon 
olarak yüklenen bir kurum. Sosyal 
Sorumluluk açısından yapılan 
çalışmalar var mı?Sürdürülebilir 
yapılanmamız mevcut mu?

--- VİMER Ormanı projesi 
, Mor Çatı Bağışı, Tema ile 
yürütülen  her personelin doğum 
gününde  1 Ağaç dikim projesi, 
Engelli vatandaşlarımız için sürekli 
plastik kapak toplama, Kardeş 
okul (Kitap-Kırtasiye vb yardımı), 
Milli Kütüphane ile birlikte Görme 
engelliler için yapılan sesli kitap 
projesi gibi çalışmalar yapılmış 
ve koordinasyonlar devam 
etmektedir.Sürdürülebil i r l ik 
kurumsallık açısından ilkesel 
duruşumuz olduğundan Sosyal 
Projeler Ekibimiz öncülüğünde 
halen yürütülen ,koordinasyonları 
devam eden ve senelik plan ve 
programlar dahilinde çalışmaları 
yapılacak çok sayıda projemiz 
vardır. 
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Sosyal sorumluluğu ; Bu topraklarda bizden başka diğerleri de yaşıyor anlayışı ve 
diğerini de gözetmek şiarını  kendine kisve edinen kurumumuz kurulduğu günden bugüne 
kadar birçok sosyal projeyi hayata geçirmiş ve etkinliklerde bulunmuştur.Bundan sonra 
da bayrak yarışı şeklinde proje ve etkinlikler hayata geçirilmeye devam edecektir.Şimdiye 
kadar yapılan çalışmalar ve devam eden çalışmalar  hakkında bilgi vermeye çalışacağım.22 
Kasım 2008 yılında Ankara Elma Dağı ilçesinde 200 Çam fidanı Dikimi yapılmıştır.9Mayıs 
2009 yılında Atatürk Orman Çiftliğine 200 Adet ağaç dikilmiştir. 9Aralık 2011 yılında 
Mamak ilçesinde yer alan Tepecik Dostlar İlk Öğrt Okuluna yapılan yardım kampanyası 
çerçevesinde 10 Adet kalemli yazı tahtası okul yönetimine teslim edilmiş ve Kurumumuza 
yaptığı destekten dolayı plaket verilmiştir. 8Mart 2013 yılında  Dünya kadınlar günü 
nedeniyle Mor Çatı Kadın sığınağı Vakfının çalışmalarına destek olmak amacıyla yardım 
kampanyası düzenlenmiş ve yapılan yardımlar Vakfa teslim edilmiştir.15Mayıs 2013 yılında 

SOSYAL SORUMLULUĞUMUZ  VE  ETKİNLİKLERİMİZ
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Başkent Üniversitesi Hastanesi tarafından Organ nakli ve bağışı konusunda bilgilendirme 
toplantısı yapılmış ve kampanya çerçevesinde çok sayıda gönüllü çalışanımız organ bağışında 
bulunmuştur. 9Ekim 2013 yılında Engelli vatandaşlardan ihtiyaç sahibi olanlara tekerlekli 
sandalye sağlamak amacıyla,kurumumuz tarafından uzun bir zamandan beri yürütülen Mavi 
Kapak Kampanyası  neticesinde toplanan kapaklar ilgili derneğe teslim edilmiştir. 16 Mayıs 
2013 yılında Kurumumuz tarafından Şanlıurfa Siverek ilçesinde bulunan Çıkrık Raif Mumcu 
ilk Öğretim Okulu için Kardeş okul kampanyası  çerçevesinde çalışanlarımız tarafından 
,ansiklopedi,kitap,defter,dergi ve kırtasiye malzemeleri  bağışı yapılmıştır.Ayrıca her yıl 
kutladığımız Vergi Haftalarında çeşitli okullarla bilgilendirme  ,çeşitli okullar ile karşılıklı 
ziyaret , tanıtım ,çalışma ve etkinlikler  yapılmaktadır.Tema vakfıyla yürütülen proje kapsamında  
personelimizin doğum günü kutlamaları çerçevesinde ;her personele doğum gününde adına 
bir fidan dikilerek hediyesi  Tema Vakfının Fidan kartıyla kendisine verilmektedir ve o ay 
doğan personel için ay ortasında toplu doğum günü pastası kesilmektedir.Halen  Çölyak 
Hastaları için Kapak kampanyamız devam etmektedir.Ayrıca Ocak 2014 itibariyle ;Görme 
Engelli vatandaşlarımız için ,Milli Kütüphane ile  Sesli Kitap Projesi devam etmektedir.2013 
Aralık ayı’nın son haftasında Vimer ‘in 6. Kuruluş Yılı Kutlamasını ;Sosyal projeler ekibinin 
Organizasyonuyla ve arkadaşlarımızın yardımı ile gerçekleştirdik.Düzenlediğimiz yemekli 
gece de Sanat ve Halk Müziği mini konserleri,Hediye çekilişleri ,kareoke  yarışmaları  ve 
oyun havaları ile 6.Yıl Pastamızın Kesimi gibi faaliyetler gerçekleştirdik.Sinema ,Tiyatro ve 
Konser gibi etkinliklerimiz zaman zaman yapılmaktadır.En son sinema etkinliği 2014Şubat 
ayının ilk haftası Eyvah Eyvah 3 isimli film organizasyonudur.Ayrıca her sene  bahar ve yaz 
aylarında kurumumuz çeperinde Tavla şampiyonaları ve Bakanlık içi Müdürlükler arası Futbol 
Müsabakaları düzenlenmektedir.Koordinasyon ve planlaması yapılan bundan sonra yapmaya 
çalışacağımız birkaç projeden de şöyle bahsedelim; Giysi Bankacılığı projesi için ön araştırma 
çalışması yapıldı ve kısa süre sonra hayata geçirilecek,Fotoğrafçılık kursu için bir çalışmamız 
var yakında hayata geçecek,Huzurevleri için ziyaret projesi yakında hayata geçecek,orta 
vadede Vimer Ormanı çalışmamız ve  planlama kapsamında ekip olarak 15 farklı projemiz söz 
konusu.Unutmayalım ki;Yeryüzündeki  en şerefli ve en şanslı canlı olarak biz insanlar yalnız 
yaşamıyoruz  bunun bilincinde olalım…

Sosyal Projeler Ekibi Adına
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İNTERNET ÜZERİNDEN İHBAR BİLDİRİMLERİNİN ALINMASI

Bilindiği üzere, Türk Vergi Sisteminin temelini beyan ilkesi oluşturmaktadır. Bu ilke,  
mükelleflerin denetimini gerekli kılmaktadır. İhbarlar ise vergi kayıp ve kaçaklarıyla mücadelede 
yapılacak bu denetimler için önemli bir araç konumundadır. 

Tarihsel Çerçeve, Mevcut Durum ve Sayısal Veriler 

İdaremiz bünyesinde ihbarların alınması öncelikli olarak yazılı başvuru yoluyla başlamış, 
189 Alo Maliye hattının kurulmasıyla birlikte yazılı başvuru dışında telefon yoluyla da ihbarların 
alınmasına devam edilmiştir. Eylül 2010 döneminden itibariyle yerel faaliyet gösteren 189 Alo 
Maliye hattı kapatılmış ve tüm Türkiye’den telefon yoluyla gelen ihbarların sadece 4440189 
VİMER tarafından alınması uygulamasına geçilmiştir. 

İhbarlar şu an itibariyle;  yazılı başvuru, telefon üzerinden 4440189 VİMER ve bazı Vergi 
Dairesi Başkanlıklarınca internet başvuru formları ile e-posta iletileri yoluyla alınmaktadır. 

4440189 VİMER ihbar yönetiminden alınan verilere göre, sadece birimimizin telefon yoluyla 
tüm Türkiye’den gelen ihbarları almaya başladığı tarihten 31.12.2013 tarihine kadar geçen sürede 
toplam 81780 ihbar alınmış, bu ihbarlara ilişkin tespitlerde ise 18.158.727,96 TL tutarında cezai 
işlem uygulanmıştır.

Neden İnternet Üzerinden İhbar Bildirimi?

Günümüzde birçok kurum ve işletme faaliyetleriyle ilgili olarak bilgi teknolojilerinin sunduğu 
olanaklardan yararlanmaktadır. İhbarlardaki süreç ve işlemlere bakıldığında, tüm Türkiye’den gelen 
ihbar bildirimlerinin mevcut kanalların yanı sıra bu kanalın da kullanılması suretiyle alınmasının 
sağlayacağı birçok fayda bulunmaktadır. 

İnternet Kanalının Mevcut Duruma Katkısı 

Önceki bölümlerde ifade edildiği üzere, bazı Vergi Dairesi Başkanlıklarınca internet üzerinden 
ihbar alınması söz konusu olsa da bu kanal; uygulama birliğinden uzak olması, bağımsız nitelikte 
uygulanması, istatiksel veri üretimi ve bilgi süreçlemeleri yönünden yetersiz olması gibi sebeplerle 
etkin bir noktada değildir.

VİMER’DEN YENİLİKLER
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İnternet üzerinden ihbar alımı projesi sayesinde, internet yoluyla verilmek istenen ve tüm 
Türkiye’den gelen ihbarların tek bir kanaldan (4440189 VİMER kontrolünde) alınması, ilgili 
birimlere aktarılması ve bu birimlere ait işlemlerin izlenmesi ile istatiksel veri çalışmalarının 
yapılabilmesi sağlanacaktır. Bunun dışında; kullanıcılar için ihbar sonucunun sorgulanması, geri 
aranma yoluyla ihbarda bulunulabilmelerine yönelik kayıt alınması ve hizmete ilişkin şikayet ve 
öneri hususlarında bildirimde bulunabilmeleri sağlanacaktır. 

Tek bir yönetim ve koordinasyon oluşturularak denetim birimlerinin gerçekleştirdiği işlemlerin 
takibi için uygun bir süreç belirlenecek, işlenebilir bilgi kaynakları yönüyle de yönetim kademelerine 
karar alma noktasında sağlıklı verilerin sağlanması mümkün kılınacaktır.

Bu proje ile; telefonla gerçekleşen ihbarların sadece 4440189 VİMER’e yapılması yoluyla 
yakalanan tekli yapı ve bunun getirdiği avantajlar, internet üzerinden alınacak ihbarlarda da geçerli 
olacaktır.

Projenin Basamakları ve Gelinen Nokta

Proje kapsamında, ilk olarak VİMER otomasyon sistemindeki işlem ekranları incelenmiş, 
buna göre ihtiyaç duyulan yeni ihbar türleri –sahte/yanıltıcı belge ve ücret ödemeleri - belirlenmiş, 
mevcut adıyla GMSİ ihbar türü ise Kira Gelirleri başlığı altında güncellenerek yapıya dahil edilmiştir.

Oluşturulan ekran ara yüzlerinde gerekli ve yeterli bilgilerin alınmasını sağlayacak çalışmalar 
yapılmış, bilgi girişlerinin yapıldığı alanlarda açıklama metinleri ve etiket tanıtıcıları tasarlanmış ve 
mümkün olduğunca teknik ifadelere yer verilmeden sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

Özetle, kullanıcı dostu bir yapıya öncelik verilerek, bu doğrultuda bir tasarım ortaya 
konulmuştur.

Bugün itibariyle proje kapsamında hazırlanan test sayfaları tamamlanmış olup, son kontrollerin 
ve onayların alınmasını takiben uygulamaya konulması planlanmaktadır.

Hazırlayan :Engin Ünal
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*Nerede Doğdunuz? 
Nereler de eğitim aldınız? 
Nerelisiniz?

---Hollanda da doğdum.
Doğduğum hastane ben 
büyüyene kadar Üniversite 
oldu ve o üniversite de işletme 
eğitimi aldım ve iş idaresi 
alanında master yaptım.
Türküm ve Ankara ilimizin 
Şerefli Koçhisar İlçesindenim.

*Evli misiniz ? Evlilik 
hayatını bekarlara tavsiye eder 
misiniz?

---Evliyim 1Kızım var.Evlilik hayatı getirdiği sorumluluklar yanında doğru kişiyle olduğu zaman 
düzeni,huzuru ve mutluluğu da yanında getirmektedir.Bekarlara tavsiyem doğru kişiyi bulduklarında hiç 
durmasınlar ve mutluluğu yakalasınlar.

*Neden VİMER?
---Değerli arkadaşlar bu soruyu sorduğumda Müdüre Hanım  tüm anlattıklarını tek bir cümlede öyle bir 

özetleme yaptı ki o cümle benim için tek başına yeterli oldu. Ülkemi seviyorum ve ülkem insanına  hizmet 
manasında en dokunabileceğim çalışma alanı olarak VİMER i gördüm ve VİMER benim ÇOCUĞUM 
gibi oldu .

*Bildiğiniz Lisanlar hangileri dir?
---İyi düzeyde İngilizce ve Hollandaca,Kısmen Almanca ve Başlangıç seviyesinde Fransızca

*Demet Hanımın Hayattan Beklentileri nelerdir?
---Tek kelimeyle Mutlu olmak.Mutlu olmak için de yaşamak için çalışmak gereğine inanırım.Hollanda 

dan Ülkeme beni getiren faktörlerden birisidir bu aslında.Hollanda da insanlar çalışmak için yaşarlar 
ülkemde ise yaşamak için çalışırlar.

*Hobileriniz veya özel uğraş alanlarınız var mıdır?
---Çocuğum olduktan sonra vakit kalmadı aslında ama Araba kullanmak diyebilirim.Araba kullanınca 

ferahladığımı hissediyorum.Ama İşim dışında zamanım çocuğuma ait.

KİM   KİMDİR

Demet ÜNAL KİMDİR?
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*VİMER’in Sesi okuyucularına 3 kelimeyle Demet Ünal’ı Nasıl özetlerdiniz?
---Huzur,Mutluluk ve Aile

*Sizce İletişim Nedir?
--- İki tarafın algısının da aynı şekilde sonuçlandığı dildir.Empati kavramını vurgulamak gerekiyor 

özellikle Türkiye de.Çünkü Empati kavramı çok konuşuluyor ama uygulama da çok az uygulanıyor.

*Demet Hanım kitap okur mu?Hangi türlerden hoşlanır veya hoşlanmaz?
---Fırsat buldukça okurum.Don Brown ‘ın Cehennem adlı eseri  son okuduğum kitap.Kişisel 

gelişim kitapları okumam.Çünkü kitap okuyarak kişisel gelişim yaşanacağına inanmam.İnsanlar  
kitap okuyarak kişisel gelişim sağlayamaz amprik olarak öğrenirler ve gelişirler.

*Bir yönetici olarak işiniz zor bir iş.Yönetici olmak isteyenlere tavsiyeleriniz var mı?
---Öncelikle yaptığınız işle ilgili donanım ve bilgi sahibi olmak gerekir.Dış rekabet değil iç 

rekabet ortamında mücadele eden insan daha hakimdir ve başarıya daha yakındır.İç rekabet yani 
kendi kendinizin rakibi olmak eksik ve yanlışları görmeye daha öncül olarak iter insanı.Yaptığı 
işi severek yapmak gerekir.Severek çalışan insanın paylaşım dili artar çünkü.Ön yargılı olmamak 
gerekir.Bir problem yaşandığı zaman o an o problemi çözmek gerekiyor şayet problem çözülemez 
ise bu problemi unutmak gerekiyor ki daha sonra önyargılara yol açmasın.

*Sizce Farkındalık nasıl yaratılır ?
---Ben doğallığa inanırım.Şöyle ki ,bence insanlar çalışma hayatında üzerlerine düşen, yapmaları 

gereken iş ve işlemleri   olması gerektiği gibi yapmaya çalışmalılar.Türk kamu yönetimin de 
standartlaşmış davranış şekilleri var maalesef  katma değer üretmeyen ,basma kalıp,sorun çözmek 
yerine sorun oluşturmak temelli vb gibi .İşte bu standart davranış şekillerinin aksine çözüm 
odaklı,işlevsel ve kendine ve çevresine dürüst doğallık durumu zaten farkındalık  oluşturur.
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*Demet Hanım Duygusal 
mıdır?

--Duygusaldır ama işle 
ilgili konularda değil.Özel 
hayatımda duygusalımdır.
İş hayatım da tam tersine 
pozitivist bir soğukkanlı lık 
durumları  vardır.

*Aristo ;Hafıza Ruhun 
Aynası dır der. Sizce hafıza 
insanın ruh iklimini yansıtır 
mı?

---Katıldığım ve 
katılmadığım yönleri var.
Gıyaseddin bu konular uzun konuşmalar gerektirir.Görece bakış açıları olur ve duruma göre de 
değişir.  Ama katılmak istiyorum….. (kahkaha tufanı)

*Size göre iş ahlakı nedir ve nasıl olmalı dır?
---İş ahlakı vicdan meselesidir.Bir tanımlaması olmaz.İnsanın yaptığı işle ilgili vicdanını 

sorgulaması ile ilgilidir.İnsan iç muhasebesini yaptığında evet ben üzerime düşeni layıkıyla yaptım 
diyebiliyorsa iş ahlakı vardır bana göre.

*Ankara’ yı İstanbul’la karşılaştırdığımız da Sizce hangi ilimiz yaşanabilir bir il dir?
---Kuşkusuz Ankara. Ankara’yı  İstanbul’a göre daha çok seviyorum. Özellikle çocuk 

yetiştirmek açısından Ankara’nın yeri tartışılmaz.İstanbul  gezilip görülecek bir ilimiz bana göre 
ama yaşanılacak bir il değil.

*Sanat denilince?
---Naci aklıma gelir. (Görüşme odasında gülüşmeler yaşanır)

*Sizce Mutluluk nedir? Mutlu bir birey misiniz?
---Hayata bakış açısıdır.Şükretmekle ilgili bir kavramdır.Şükretmeyi bilen insanlar mutluluğu 

yakalamıştır.Mutlu bir bireyim.

*Makyevel der ki:Amaca ulaşmak için her yol mübahtır.Sizce de öyle mi?
---Kendisine katılmıyorum. Ama tecrübelerim de şunu gösterdi ki mübah olarak görenler çok 

fazla…
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VİMER ÇALIŞANLARI MEMNUNİYET ANKETİ SONUCU

9-10 Ocak 2014 tarihinde “VİMER Çalışanları Memnuniyet Anketi” düzenlenmiştir. Anket 
tarihinde VİMER toplam çalışan sayısı 139 olup anket uygulamasına 117 kişi katılmıştır. Ankete 
katılım oranı %84’dür. Anket sonucunda genel memnuniyet oranı %63 olarak tespit edilmiştir.

VİMER ÇALIŞANLARININ GENEL MEMNUNİYET ORANI

TOPLAMMEMNUNUMKARARSIZIM MEMNUN
DEĞİLİMBİLEŞENLER

%Sayı%Sayı%Sayı%Sayı
100%46862%29221%10016%76 VİMER HAKKINDA GENEL DÜŞÜNCELER
100%46859%27721%9620%95STRATEJİK YAPI
100%58566%38615%8719%112İŞİN YAPISI
100%70256%39620%13924%167ÇALIŞMA ORTAMI

100%46880%3759%4211%51İLETİŞİM ORTAMI
100%35148%16927%9425%88EĞİTİM SİSTEMİ
100%304263%189518%55819%589TOPLAM

63%

19%

18%

GENEL MEMNUNİYET ORANI

Memnunum
Kararsızım
Memnun Değilim
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TEBESSÜM ETTİREN ÇAĞRILAR

Bilgi almak istediği konu araştırılıp 
cevap verdikten sonra, Mükellef 
temsilcisi arkadaşımızın,

‘- Konu ile ilgili sizi muktezaya 
yönlendireceğim’ demesi üzerine, 
mükellefin cevabı

‘-Tamam, telefon numarasını 
alayım’…!!

-İyigünler, ben X size nasıl yardımcı 
olabilirim?

-İyigünler X bey, yıllık spotaj vergisi kaçtan başlıyor?

-Hımm??

Bir haber sitesinde Maliye Bakanlığınca kira geliri elde edenlere mektup göndereceği haberi 
alan heyecanlı bir mükellefin mükellef temsilcisi arkadaştan talebi,

-İyigünler benim ev adresim değişti yeni ev adresim …….  Kaydedin lütfen! 

Hanım isimli bir mükellefin Mükellef temsilcisi arkadaşımızı zor durumda bırakması,

-Belirtmiş olduğunuz konuyu araştıracağım, Hanım hanım hatta bekleyiniz lütfen…
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Çağrı merkezinde küçük bir anı,

Borçlu mükelleflere taksit imkanı sağlayan 6111 sayılı kanunun resmi gazetede yayındığı dönem… 
Çağrı trafiği en üst düzeyde, tüm temsilci arkadaşlar, takım liderleri, hatta supervizor ve idari personeller 
bile kulağında kulaklık vatandaşlara bilgi vermeye çalışıyor.   Hatta bekleyen kişi sayısı üç haneli rakamlara 
yaklaşmış… 

-İyigünler ben X size nasıl yardımcı olabilirim?
-Aloooo Gardeşim bu nedır yahu? Bana bir kağat geldi. Üzerinde bi şeyler yazıyor bu neyin nesi? 

Gasatura harcı borcum mu neyi varmış…
-İsminizi öğrenebilir miyim?
-Ahmet!.. Gardaşım Gasatura diyom bu ne?
-Konuyu araştırıp bilgi vereceğim lütfen hatta kalın Ahmet bey.

Kara kara düşünmeye başlamıştım… Arka arkaya gelen çağrılardan sonra, sanki beynim artık 
işlemiyordu. Kasatura harcı acaba silah ruhsatları ile ilgili miydi? Yok artık! Kasatura altı üstü bir bıçaktı… 
Düşün düşün düşün… Tamamen pes etmiştim, ayağa kalkıp iki çağrı arasında dinlenmeye çalışan bir 
takım liderimin yanına gittim. 

-Gülten Abla, mükellef kasatura harcı diyor acaba bu eski bir harç da ben mi gözden kaçırıyorum…

Bu saçma soru karşısında  o da düşünmeye başlamıştı… Biraz düşündükten sonra küçük bir tebessümle,
-Emin misin kasatura dediğine, öyle bir harç yok ki. O kadastro harcı olmasın???

Kaynar suların başımdan aşağıya şırıl şırıl aktığını hisseder gibiydim..
-Hay çok yaşa Gülten abla! Kolay gelsin…  

Söylene söylene yerime geçtim, hatta bekleyen mükellefe,
-Beklediğiniz için teşekkür ederim Ahmet Bey,
-He söyle bakim, neymiş bu kasatura harcı!!
-Ahmet bey elinizdeki kağıtta Kasatura yerine Kadastro yazıyor olabilir mi acaba kontrol eder misiniz 

lütfen.
Birkaç saniye durup elindeki kağıdı yeniden okumaya başlayan mükellefin cevabı kısa olmuştu.
-Haaaaaaa Gadastro harcıymış… Oldu iy günler…

Sevgili arkadaşlar ,

Sizlerin de yaşamış olduğu ve bizimle paylaşmak istediği TEBESSÜM ETTİREN ÇAĞRILARı varsa, 
yayım ekinimizdeki arkadaşlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Hazırlayan ve derleyen: Naci YILDIRIM
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MEVZUAT KÖŞESİ
Eurobond, devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası 

piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, vadesi 30 yıla kadar ulaşan borçlanma 
aracıdır. Tanım olarak hazine bonosu ve devlet tahvilleri ile benzerdir, ancak iç borçlanmaya yönelik 
olan bu kâğıtlar Devlet iç borçlanma senedi olarak tanımlanmakta iken Eurobondlar dış borçlanma 
statüsündedir

Eurobondlardan gerçek kişiler tarafından elde edilen faiz gelirleri 'menkul sermaye iradı', alım-
satım kazancı ise 'değer artış kazancı' sayılıyor. İster 01.01.2006 tarihinden önce, ister bu tarihten sonra 
ihraç edilmiş olsun, elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde ihraç tarihine bağlı olmaksızın beyan usulü 
uygulanıyor. 

Elde edilen faiz gelirinin vergilendirmesinde ihraç tarihi önem taşımazken; alım satım kazancının 
verilendirilmesinde ihraç tarihi önem taşıyor.

FAİZ GELİRLERİ

Vergi uygulaması bakımından devlet tahvili gibi değerlendirilen eurobondlardan elde edilen faiz 
gelirleri, 'yüzde sıfır' oranında vergi kesintisine tabi olup, stopaja tabi tutulmuş menkul sermaye iradı 
sayılıyor. 

Bu nedenle de, eurobondun ihraç tarihine bağlı olmaksızın 2013 yılında elde edilen faiz geliri 26.000 
TL'yi aşmıyorsa beyan edilmesi gerekmiyor. Faiz gelirinin 26.000 TL'yi aşması halinde ise tamamının 
beyan edilmesi gerekiyor. Faiz geliri için herhangi bir istisna uygulanmıyor.

Beyana tabi başka gelirlerin de bulunması halinde, beyan sınırının aşılıp aşılmadığının tespitinde, 
bu gelirlerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Eurobondlar döviz cinsinden ihraç edildiklerinden, ödeme sırasında oluşan değer artışları (kur 
farkları) gelir sayılmıyor. Bu nedenle de elde edilen gelire indirim (enflasyondan arındırma) oranı 
uygulanmıyor. Yalnızca faiz geliri dikkate alınıp, yabancı para cinsinden elde edilen faizin, elde edildiği 
dönemdeki TL karşılığı faiz geliri sayılıyor. 

ALIM-SATIM KAZANÇLARI

Eurobond alım satım kazancının hesaplanmasında:

- Önce, eurobond alış bedelinin, alış tarihindeki döviz alış kuru esas alınarak TL karşılığı bulunacak.

- Bulunan bedel, satışın yapıldığı ay hariç olmak üzere 01.01.2006 tarihine kadar TEFE, 01.01.2006 
tarihinden itibaren ise ÜFE artış oranında artırılarak 'maliyet bedeli' tespit edilecek (Eurobondun 
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01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş olması halinde, endeksleme yapılabilmesi için artış oranının 
yüzde 10 veya üzerinde olması gerekiyor. 01.01.2006'dan önce ihraç edilenlerde bu şart yok)

- Satış bedelinin, satış tarihindeki döviz alış kuru esas alınarak TL karşılığı bulunacak,

- Satış bedelinden, endekslenmiş alış bedeli ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının 
uhdesinde kalan giderler düşülerek, alım-satım kazancı hesaplanacak. 

Eurobondun 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olması halinde, kazanç tutarına 21.000 
TL'lik istisna uygulanacak. Kazanç, 21.000 TL'nin altında ise beyan edilmeyecek. 21.000 TL'den fazla 
ise 21.000 TL istisna düşülecek. İstisna tutarını aşan kısım üzerinden vergi ödenecek. 

Eurobondun 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş olması halinde, kazanç tutarına istisna 
uygulanmayacak. Hesaplanan kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilip, tamamı üzerinden vergi 
ödenecek.

Dar mükelleflerin eurobond gelirleri

Dar mükelleflerin elde ettiği eurobond faiz geliri de Türkiye'de stopaj (vergi kesintisi) yoluyla 
vergilendirilmiş kabul edildiğinden, faiz geliri tutarı ne olursa olsun, beyan edilmeyecek. Diğer gelirlerin 
beyanı durumunda da beyannameye dahil edilmeyecek.

Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişiler (dar mükellefler), eurobondun ihraç tarihi ne olursa 
olsun, alım-satım kazancını da beyan etmeyecekler

Derleyen: Kazım AVCAR
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(Oğlum Çok Temiz İş Yapar)

Müdür muavini olarak çalıştığım bir vergi dairesinde naylon fatura ticareti yaptığını tahmin 
ettiğimiz bir mükellefin; bu işi yapmadığına tam da kanaat getirmek üzereydik artık.Elimiz den geldiğince 
o işyerini mercek altına almıştık ve tam bir kanıt bulamadığımız için de artık üzerine gitmekten vazgeçtik 
,vazgeçecektik neredeyse.Söz konusu işyeri yaşlı bir teyzenin üzerineydi ve son olarak bir de kendisiyle 
yüz yüze bir görüşme yapmak istedik.Çağrımız  üzerine teyze vergi dairesine geldi.Kendisini diğer müdür 
muavini arkadaşımla odamda ağırladık.Teyzenin kulakları biraz ağır işittiğinden ,bu görüşmeden pek bir 
şey çıkacağını da ummuyorduk.İşyeri her ne kadar teyzenin üzerine idiyse de asıl işi yapan oğluydu.
Vekaletini de oğluna vermişti zaten. O sırada oğlu il dışında olduğu için de daireye  mecburen teyze 
kendisi gelmişti.

 

  Biz teyzenin hiçbir şeyden haberinin olmayacağını düşünürken, ona neyi,nasıl anlatıp da 
soracağımızın ve cevabını nasıl alacağımızın  hesabını yaparken ,açıkçası artık bir sonuç alamayacağız 
diye de  düşünmüştük.Bundan dolayı da artık teyzeyi iyi ağırlayarak ,bir çay ikram edip uğurlayacaktık. 
Ancak sohbet biraz açılınca oğlundan bahsetmiştik ve teyze diğer hanım muavin  arkadaşımızın bekar 
olduğunu da öğrenince oğlunu öve öve bitiremiyor  du artık. Bunun üzerine biz ; Teyze,senin oğlun ne 
iş yapıyor? Senin adınla kirli işlere falan bulaşmıyor değil mi? diye espriyle karışık bir soru sormuş 
bulunduk.Ve teyze öyle bir şekilde anlattı ki oğlunun marifetlerini , öyle böyle değil ; yok hanım kızım 
, benim oğlum çok dürüsttür,çok temizdir,tertemiz iş yapar.Gerçek anlamda da eli öyle yağa kire  bile 
bulaşmaz.İnanın ,dükkanda duran o malları bile satmaya gerek duymaz.Benim oğlum fatura satıyor 
kızım demesin mi? Tabi bu arada cüzdanından oğlunun fotoğrafını çıkarıp bize gururla göstermeyi de 
ihmal etmedi.

Biz duyduklarımız karşısında tam bir şok geçirmiştik.Şaka gibiydi.Sanki gizli kamera ve şaka 
proğramındaydık.Oğlum elma satıyor der gibi bir rahatlıkla söylenecek laf mıydı bu? Hem de bize…
Acilen yapılması gerekenleri yapmanın huzuruyla olayı yetkili mercilere intikal ettirdik elbet.Bu olayı 
hatırladıkça unutamadığım an o teyzedeki rahatlıktı.Acaba gerçekten inanmış mıydı evladının doğru iş 
yaptığına ?

BİR HİKAYEM VAR

Derleyen :Gıyaseddin Karaköse
Eser:İstanbul’da Vergici Olmak
Yazan:Payan Çizioğlu                                                                                   
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…KEDİ(Ş)LER

Çıkış yeri Habeşistan olan kedi, bilinen kayıtlara 
göre ilk defa M.Ö 2200-3000 yıllarında Eski Mısırlılarca 
evcilleştirilmiştir. Kedilerin evcileştirilebilme özelliklerinden 
dolayı onlara evlerimizde de bakabiliyoruz. Fakat bir kedi 
ile evinizi (aslında hayatınızı) paylaşmak kolay değil. Evde 
kedi bakmaya karar vermeden önce, onların yaklaşık 15-20 sene yaşayabildikleri ve tüm bu zaman 
zarfında koltukların, yatak kenarlarının, halıların kediş tarafından tırmalanacağını (tırnak bileme 
ihtiyacından dolayı), merak ve macera özellikleri gereği perdelerin ya da mobilyaların en üst noktasına 
kadar tırmanabileceğini, bazen korkudan çoğu zaman ilgi isteğinden tırmandığı yerden inemeyip sizin 
indirmenizi bekleyeceğini, kumunun sürekli temiz tutulması, mama ve suyunun zamanında verilmesinin 
gerekli olduğunu, uzun süreli evden ayrılmalarda (şehir dışına çıkma vb gibi nedenlerden dolayı) 
ona bakacak birinin bulunması ya da veterinere bırakılmasının gerekeceğini, aşılarının zamanında 
yaptırılmasının gerektiğini ve kedişe bakmanın maddi külfet olduğunu size hatırlatmak isterim. Tamam 
yukarıda saydıklarımı kabul edip bir kedi sahiplenmeye karar verdiniz. Öncelikle bir veteriner hekime 
danışarak yaşına, cinsiyetine, kısır olup olmama durumuna uygun bir mama temin etmeliyiz. Eğer 
doğduktan iki ay sonrasında annesinden ayrılmış bir kediye bakıyorsak veteriner ya da pet shoplar’dan 
yavru kediler için özel hazırlanmış kedi sütlerinden, bulamıyorsak insan bebekleri için hazırlanmış olan 
süt tozlarından ve bir de biberon ya da enjektör temin edip, kedişi besliyoruz. Yaklaşık 3 haftalık olan 
kediş in yavaş yavaş dişleri çıkmaya başlar ve bazı öğünlerde katı bazı öğünlerinde süt mama verilerek bir 
iki günde tamamen katı mamaya geçilebilir. Sonrasında kediş in tuvaletini yapabilmesi için veteriner ya 
da pet shoplarda bulabileceğimiz kum, leğen ve kürek alıyoruz. Kediş tuvaletini kuma yapmayı içgüdüsel 
olarak bilir, ona bunun için herhangi bir eğitim vermeye gerek yok. Yalnız kediş gene iki aylıktan küçükse 
besledikten hemen sonra ılık suya batırılmış ve suyu hafif sıkılmış pamukla karnına masaj yaparak 
tuvaletini yaptırmak gerekir. Yaklaşık 4 haftalık olunca kuma koyulursa tuvaletini oraya yapar. Kediler 
içgüdüsel olarak kendilerini yalayarak temizliklerini yaparlar. Bazıları kedilerini yıkıyorlar fakat ben 
bunun gerekli olduğunu pek düşünmüyorum. Kediş küçükse besleme ve tuvaletten sonra kirli yerlerini 
gene ılık suya batırılmış pamukla temizleyip, kuru pamukla kurulamalıyız. Kedişin yatacağı yer uygun 
sıcaklıkta olmalı. …Ve oyun zamanı… Onlara dışarıdan oyuncak fare gibi oyuncaklar alabileceğimiz gibi 
folyodan kolaylıkla yapabileceğimiz topları (ki hazır oyuncaklardan daha fazla ilgi görür) da verebiliriz. 
Ben şu anda iki yaşından beri bizimle yaşayan kedi (şu an 11 yaşında) ile 2 haftalıkken anneleri ölen 
üç kedişe (5 aylıklar) bakmaya, onların birbirlerine alışmalarına ve büyük kedinin minnakları kabul 
etmesini sağlamaya çalışıyorum. Evet yukarıda özetlemeye çalıştığım meşakkatli süreçten dolayı kedi 
bakmak oldukça zor fakat gösterdikleri sevgi ve bir bakışları her şeye yetiyor…                     

HOBİ KÖŞESİ - HAYVAN BAKIMI

Araştıran ve Derleyen: Çiğdem Gökmen
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Her şey 1827 yılında Fransız mucit Joseph 
Nicéphore Niépce’nin bir evin avlusundaki 
kır manzarasını sekiz saatlik pozlama sonrası 
kurşun kalay karışımı plakaya yansıtması ile 
başladı. Yıllar sonra büyük plakalar gitgide 
küçüldü nihayet 1852 yılında Kodak makineleri 
ile taşınabilir ilk fotoğraf makineleri piyasaya 
sürüldü. Analog, yani geleneksel biçimde film 
veya fotoğraf kartları kullanılan makineler 90’li 
yıllarda dijital fırtınadan nasibini aldı ve sayısal 
(dijital) fotoğraf makineleri hayatımızdaki 
yerini aldı. Fırtına o kadar büyüktü ki kimyasal 
fotoğrafın en popüler markası Kodak 2012 
yılında iflas koruma başvurusu yaptı. 

Fotoğrafa gönül veren herkes bugünlerde soluğu fotoğraf eğitim kurslarında alıyor. Dijital 
makineler geliştikçe biraz daha karmaşıklaşıyor. İstediğimiz fotoğrafı yarı profesyonel bir makine 
ile çekebilmek için teknik bir sürü bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. İşte bu eğitim merkezleri fotoğraf 
makinelerinin kullanılması üzerine çeşitli teknik dersler veriyor. Peki neredeyse her makinenin 
üzerinde bulunan Auto mod (otomatik çekim modu) neyin nesi?

Fotoğraf eğitimi almaya başladığım ilk aylarda katıldığım bir söyleşide konuşmacılardan 
birinin ‘Ne yani, elin yaptığı hazır fotoğraf makinesi ayarı benim çekebileceğimden daha mı iyi 
olacak? Ben asla makine üzerindeki auto mod’u (otomatik mod) kullanmam. Auto mod ile çekilen 
fotoğraf en kötü fotoğraftır.’ Dediğinde o an hissettiğim şaşkınlığı hiç unutamam. Tabi zamanla ne 
kadar haklı olduğunu tecrübe ederek anladım. 

Giriş seviyesi ve ileri seviye eğitimlerini aldıktan sonra artık sahip olduğum o karmaşık 
makine bana değil, ben ona hükmedebilmeye başlamıştım. Ayarlarını kendi istediğim şekilde 
değiştirebiliyor, istediğim kusursuz fotoğrafları çekebiliyordum. 

KÜLTÜR - SANAT KÖŞESİ
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Elimde bir sürü fotoğraf vardı ve hepsi o dönem benim istediğim gibiydi. Fakat bir süre sonra 
içimde başka bir açlığın olduğunu fark etmeye başladım. İşte o zaman, teknik olarak dijital bir fotoğraf 
makinesini kullanabilmenin yeterli olmadığını, çektiğim bir fotoğrafın ‘iyi bir fotoğraf’ olabilmesi için 
bir kompozisyon ve bütünlük içerisinde olması gerektiğini fark ettim. Aldığımız eğitimler sırasında 
eğitmenlerimizin bize sıkça ifade ettiği fakat çoğu zaman görmezden geldiğimiz kompozisyon içeren 
bir fotoğrafın nasıl olması gerektiği sorusunun cevabını, fotoğraf üzerine yazılmış kitapları okuyarak 
bulmaya çalıştım ve aramaya devam ediyorum.

Fotoğraf bir iletişim aracı olarak şiir kadar ‘vurucu’ ve bilakis konuşma diline ihtiyaç duymayacak 
kadar da ‘evrensel’. İçinde barındırdığı güç, yazılı değil görsel olması. Tek bir görüntü karşı tarafa o an’a 
dair yoğun ve karmaşık duyguları hissettirmeye yetebiliyor.

Fransa Légion d'honneur nişanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük 
Ödülü sahibi dünyaca ünlü foto muhabiri Ara GÜLER bir söyleşide şöyle demiştir. 

‘Ne adamlar var!

Bana soruyorlar; 'Sen ne marka makineyle fotoğraf çekersin?' diye. Fotoğraf makineyle mi çekilir? 
Şimdi en iyi, en gelişmiş daktilo bende olsa en büyük yazar ben mi olurum? Roman daktiloyla mı yazılır?

Arkadaş (gözleriyle kalbini göstererek), fotoğraf burayla, burayla çekilir. Ben Singer dikiş 
makinesiyle bile fotoğraf çekerim! Şunlara bak. Alıyorlar Leica'yı, Canon'u, Nikon'u ellerine, yola 
düşüyorlar. Bir köylü mü gördüler. Dur! İki şipşak, tamam… Koyun sürüsü mü gördüler. Dur! İki şipşak, 
tamam… Çadır mı gördüler. Dur! İki şipşak, tamam… Ben bir çobanın fotoğrafını çekeceksem, onunla 
oturmalıyım, birlikte yemek yemeliyim, gece çadırında kalmalıyım… Onu tanımalıyım. Fotoğrafını 
ancak ondan sonra çekebilirim.’

Gelecek sayılarımızda bu köşemizde, fotoğraf nedir? Fotoğraf makinesi nasıl kullanılır? Fotoğrafta 
kompozisyon nasıl sağlanır? Sorularına cevap arayacağız.

Araştıran ve Hazırlayan: Naci Yıldırım
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Gezen Gören Ve Anlatan:Erhan Akdoğan

2013 yazında hafta sonu tatili için gitmeye karar vermiştim Bozcaada’ya. Türkiye’nin 3’üncü Büyük 
adası olan Bozcada Çanakkale iline bağlıdır. Çanakkale merkezden Eceabat ve Geyikli olmak üzere üç 
farklı noktadan feribot veya deniz otobüsü ile gidebilirsiniz adaya.                                                     
Adaya yaklaştıkça ilk dikkatinizi çeken sanki adaya değil de bir kaleye gidiyormuşsunuz izlenimi veren 
Bozcaada Kalesi heybetiyle sizi karşılıyor adada.
Bozcaada yı ziyaretim yaz aylarının son günlerine dek geldiğinden turist sayısında yarı yarıya düşüş 
yaşandığını belirtti iskelede çalışanlardan birisi, o yüzden de gezmek için güzel bir zamanlama olduğunu 
ifade etti.

Bozcaada üzümleri ile ünlüdür. Adanın 
büyük bir kısmı bağlarla kaplıdır. 
Dolayısıyla dikkatinizi hemen kayısı 
büyüklüğünde kırmızı kırmızı üzümler ve 
şarap imalathaneleri çekiyor. Hemen hemen 
3 sokakta bir imalathane var bu yüzden her 
sokak üzüm kokusuyla karşılıyor gelenleri.

Adada konaklamak için en ucuz ve yaygın 
imkan pansiyonlardır. Birkaç tane de küçük 
otelleri var. Türk ve Rum mahallelerinde 
ki tarihi evler de aileler tarafından kiraya 
verilmektedir.
Adada faal durumda birkaç tane cami ve 
bir tane de kilise bulunmaktadır. Ayrıca 
Bozcaadanın Türkiye nin köyü olmayan 
tek taşra ilçesi olduğunu da yine burada 
öğrendim.

Gerçekten keyifli bir hafta sonuydu. 
Yaz için tatil planı yaparken sadece 2 
veya 3 gününüzü ayırmanız yeterli olur 
burası için, kısacık cümlelerle kafanızda 
oradan oraya hızlıca geçişler yaptığımın 
farkındayım aradaki boşlukları doldurmak 
için önümüzdeki yaz görmeniz dileği ile...

GEZİ KÖŞESİ - BOZCAADA (TENEDOS)
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VİMERCE 

KAMU ÇAĞRI MERKEZLERİ VE ACİL HATLAR
Kurum Adı Telefon No Kurum Adı Telefon No
1 Adalet Bakanlığı 444 3 171 30 İhracat İletişim Noktası 444 43 63
2 Aile ve Sos. Pol. Bakanlığı 183 31 İnsan Ticareti Mağdur. 

Hattı
157

3 Alo AFAD 122 32 İnternet Bilgi ve İhbar 166
4 Alo DASK 125 33 İş ve İşçi Bulma 180
5 Alo Eğitim 147 34 Jandarma İmdat 156
6 Alo Fetva 190 35 Kablolu TV Arıza 126
7 Alo Gıda 174 36 Kamu Sertifikasyon 

Merkezi
444 55 76

8 Alo Nüfus 199 37 Kara Yolları 159
9 Alo Post 169 38 Kıyı Emniyet 151
10 Alo Sahil Güvenlik 158 39 Kızılay 168
11 Alo Tüketici 175 40 KOSGEB Çağrı Merkezi 444 15 67
12 Alo Valilik 179 41 Orman Yangın İhbar 177
13 Alo Zabıta 153 42 Polis İmdat 155
14 BİMER 150 43 Posta Kodu Danışma 119
15 BOTAŞ İhbar Hattı 152 44 Sağlık Danışma 184
16 Cenaze Hizmetleri 188 45 Sağlık Yardım 113
17 Çevre Bilgi 181 46 Sigarayı Bırakma Hattı 171
18 Çocuk ve Kadın Hattı 183 47 Sosyal Güvenlik Kurumu 170
19 Diş Sağlığı Merkezi 182 48 Sosyal Yardıım Hattı 144
20 E-Beyanname 444 0 435 49 Su Arıza 185
21 E-Devlet Kapısı Çağrı 

Merkezi
160 50 TCDD Acil Danışma ve 

İhbar
131

22 Elektrik Arıza 186 51 Telefon Arıza 121
23 Fono Tel 141 52 Telekom Borç Sorgulama 163
24 Gaz Arıza 187 53 Ulaştırma Bakanlığı 444 24 07
25 Gençlik Hattı 123 54 VİMER 444 0 189
26 Gümrük Kaçakçılığı İhbar 136 55 Yangın İhbar 110
27 Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı
444 84 82 56 Yaşlı, Şehit Yakın. ve Gazi. 

Dan.
144

28 Hastane Randevu 182 57 Zehir Danışma 114
29 Hızır Acil 112 58 Ziraat Bankası 444 00 00

Araştıran: Gıyaseddin KARAKÖSE
Düzenleyen: V. Koral ÇAYCI
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