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1 Haziran Gözlükçüler Günü

ORHAN KÜRELİ

Editör ’den

Kendi sandalımızda 
kıyıdan uzaklaşıp 
denizimizde 
dinlenmek için 
başladığımız 
yolculukta yeni yol 
arkadaşları dahil 
oluyordu aramıza.

erhaba Sevgili Okurlarımız,
Bir aylık aradan sonra yeni bir sayıyla karşınızdayız. Burada 
Şair İbrahim Tenekeci Bey’in ‘Zaferden değil seferden 
sorumluyuz’ sözü gelip yer ediniyor dilimin ucuna.
Her ay yeni arkadaşlar katıldı aramıza. Kendi sandalımızda 
kıyıdan uzaklaşıp denizimizde dinlenmek için 

başladığımız yolculukta yeni yol arkadaşları dahil oluyordu aramıza. Bu 
güzel, mutluluk verici bir şeydi elbette. 
Daha önceden tanışmadığımız, ülkenin farklı şehirlerinden arkadaşlarla 
kelimelerin birleştiriciliğiyle başlayan tanışıklığımız her yeni sayıda biraz 
daha perçinleşerek büyüdü.  Her ay bizim için uzaklaştığımız kıyıya dönme 
zamanıydı. 
Yükümüzü bırakıp  döneceğimizi bilmeden yeni bir yolculuğa çıkıyorduk her 
ay.  Bu ayın bizim için farklı bir anlamı da sektörümüzün özel bir günü olan 1 
Haziran Gözlükçüler gününü kutluyoruz. 

Tüm meslektaşlarımızın gözlükçüler günü kutlu olsun.

Saygılarımla
Orhan Küreli 

M
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HABER

1 Haziran da Anıtkabir de 
buluştuk

Bu yıl Gözlükçüler ve Optisyenler 
gününde Anıtkabir’e gittik! Tüm 
meslektaşlarımızla aslanlı yolda 
buluştuk.
 
 Optisyeni, öğrencisi, akademisyeni, 
gözlükçüsü bu bayramımızda hep 
birlikte Anıtkabir deyiz.
Değerli Meslektaşlarımız,
Bilindiği üzere bu yıl onuncusunu 
kutlayacağımız “ 1 Haziran 
Gözlükçüler ve Optisyenler Günü “ 
nde Anıtkabir’de olacağız.
Mesleki geleceğimizin dizayn 
edildiği, sivil toplum kuruluşlarımızın 
mesleki sorumlulukları gereği yaptığı 
çalışmalara destek olmak, güç birliğine 
en çok ihtiyaç duyduğumuz bu 
günlerde “ 1 Haziran Gözlükçüler 
ve Optisyenler Günü “ kapsamında 
1 Haziran 2017 ( Perşembe Günü) 
Ankara Anıtkabir’de Aslanlı yolda 
buluşacağız.

Program ;
11:00 Anıtkabir Aslanlı Yol
11:30 Anıtkabir Mozoleye Çelenk
12:00 Anıtkabir Özel Defterine “ 1 
Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler 
Günü “ İmzası
12:30 Anıtkabir Müze Ziyareti
14:00 1 Haziran Gözlükçüler ve 
Optisyenler Günü Basın Açıklaması
Gözlükçü ve Optisyen meslektaşlarımızın 
bu anlamlı günde hep birlikte bir 
olmanın gücüne vereceği destekten dolayı 
şimdiden teşekkür ederiz.
1 Haziran 2017 Perşembe günü Anıtkabir 
Aslanlı Yolda buluşmak üzere…
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HABER

Harry Potter’ın sadece Harry Potter’a 
yakışan gözlüğü
 
The Matrix’in 90′larda herkesi kendine 
esir etmiş, takanı uzaylıya çeviren gözlü-
ğü
 
Yine The Matrix’in “Bu insanın kafasında 
nasıl duruyor?” dedirten Morpheus göz-
lüğü
 
Reservoir Dogs’un alternatif gençliğe hi-
tap eden gözlüğü
 
Big Lebowski’nin insanı “sanat filmi” en-
düstrisindeymiş gibi gösteren cüretkar 
gözlüğü
 Annie Hall’un zamane hipster kızlarına 
malzeme olan gözlüğü
 
Lolita’nın şimdi leşo olmuş, Taksim’de 4 
kat büyüklerini bulabileceğiniz gözlüğü
 
Terminatör’ün tikilerin elinde harcanan, 
bir yüz boyunda olan gözlüğü
 
X-Men’in sadece rüyalarınızda takabile-
ceğiniz fantastik gözlüğü
 
Fight Club’ın hayata renkli pencereler-
den bakmanızı sağlayan gözlüğü
 
Leon’un kolaylıkla John Lennon’ınkilerle 
karıştırılabilecek olan gözlüğü
 
The Blues Brothers, Risky Business, The 
Breakfast Club ile hayatımıza giren ve 

kolaylıkla çıkmayacak olan gözlük
Fear And Loathing in Las Vegas’ın bir 
Zekeriya Beyaz gibi görünmenize sebep 
olabilecek kolormatik gözlüğü
 
Back To The Future’ın yüzüne güvenme-
yenlere inanılmaz fayda ve kamuflaj sağ-
layacak olan gözlüğü
 
Dr. Strangelove’ın sekiz köşeli kaskete 
alternatif sekiz köşeli gözlüğü
 
The Hangover’ın geceleyin ne yaptığınızı 
kimseye göstermek istemiyorsanız almak 
isteyebileceğiniz gözlüğü
 
Little Miss Sunshine’ın muhtemelen an-
neannenizin sahip olabileceği retro göz-
lüğü
 
Scarface’in para basıyorum diye bağıran 
gözlüğü
 
Breakfast at Tiffany’s ile beraber Audrey 
Hepburn mıntıkasına giren kedi gözü 
gözlüğü
 
Bizden gelsin bonus’u: Kemik çerçeve 
Mahmut Hoca gözlüğü
 
‘Sizden gelenler’ bonus’u: Kötü adam de-
diğin böyle gözlük takar dedirten Gaddar 
Kerim gözlüğü
 
‘Sizden gelenler 2′ bonus’u: Adam gibi 
adam Behzat Ç. gözlüğü

Filmini İzledikten Sonra Bir Koşu 
Satın Almak İstediğimiz 21 Gözlük..

Bugün taktığımız gözlükler, giydiğimiz ayakkabılar bile şüphesiz 
filmlerden, ikonik karakterlerden gelmedir. Bir The Blues Brothers 

olmasaydı bugün neredeyse her insanda bulunan ve Eminönü’nden 
de 10 liraya gayet götürebileceğiniz gözlükler olur muydu 
sanıyorsunuz? Bu ve bunun gibileri için sizi aşağıya alalım.
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HABER
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HABER

Firma Tanımlayıcı Numaraları!
Medula Optik sisteminde ”Ürün Takip Sistemi Firma Tanımlayıcı 

Numarasının” tanımlanması gerekmektedir. 

Ağustos 2012 tarihinden sonra açılmış olan 
optisyenlik müesseselerinin ÇKYS ye kayıt 
olması ve daha sonra da Titubb a tanımlanması 
gerekmektedir.

Müessese Adresi ve/veya Mesul Müdürü 
ve/veya e-mail adresi gibi değişikliği olan 
müesseseler 
EK’te yer alan dilekçe eksiksiz olarak 
doldurulacak,
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu Başkanlığı ( Adres ; Söğütözü 
Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 
Çankaya/Ankara ) Adresine ıslak imzalı dilekçe 
İVEDİ gönderilecek,
Kurumdan Gelecek cevabi yazıdan sonra 
Medula Optik Provizyon Sistemine Firma 
bilgileri kısmına girilerek UBB Firma 
Tanımlayıcı Numarası girişi yapılacak,

Ağustos 2012 döneminden sonra açılan 
ve/veya UBB Firma Tanımlayıcı Numarası 
Bulunmayan Müesseseler
EK’te yer alan dilekçe eksiksiz olarak 
doldurulacak,
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu Başkanlığı ( Adres ; Söğütözü 
Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 
Çankaya/Ankara ) Adresine ıslak imzalı dilekçe 
İVEDİ gönderilecek,
Kurumdan Gelecek cevabi yazıdan sonra 
Medula Optik Provizyon Sistemine Firma 
bilgileri kısmına girilerek UBB Firma 
Tanımlayıcı Numarası girişi yapılacak,

Optisyenlik Müesseselerince 
Gönderilecek Dilekçe
Firma bilgilerinde herhangi bir değişiklik 
olmayan meslektaşlarımız, aşağıdaki işlemleri 
yapabilirler.
Temmuz 2017 tarihinde uygulamaya 
konulması düşünülen ürün takip sistemi (UTS) 
öncesi Optisyenlik müesseselerinin yapması 
gereken işlemler bulunmaktadır.

UTS uygulamaya girdiğinde sistem nasıl çalışacak.
Tedarikçi firmaya verilen siparişler, UTS sisteminde 
satılan optisyenlik müessesesinin sayfasına satış olarak 
girilecektir. Optisyenlik müessesesi de son kullanıcıya satışını 
gerçekleştirdiğinde sisteme son kullanıcının bilgilerini girerek satışı 
sonlandıracaktır.
Aynı şekilde Tedarikçi firmadan alınan ve SGK’ lı bir hastaya 
verilen ürünler, optisyenlik müessesesinin envanterinden düşmesi 
için Ürün Takip Sistemi Firma Tanımlayıcı Numarasının Medula 
ya tanımlanması gerekmektedir.
Firma tanımlayıcı numarasının sisteme kaydedilmemesi 
durumunda ürün optisyenlik müessesesinin envanterinde 
gözükecek ve olmayan ürün nedeniyle müessese cezalı duruma 
düşecektir.

Ürün Takip Sistemi Firma Tanımlayıcı Numarası nasıl 
tanımlanacak?
Ürün Takip Sistemi Firma Tanımlayıcı Numarasının tanımlanması
Firma Tanımlayıcı Numarasının Medula Optik Uygulamasından 
“Firma Bilgileri” ekranında tanımlanması gerekmektedir.
Firma tanımlayıcı numarasını (266 ile başlayan numara) yı 
aşağıdaki bilgileri takip ederek öğrenebilirsiniz.
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Başkanlığı Ulusal Bilgi Bankası‘nın (https://titubb.titck.gov.tr/) 
sayfasına giriniz,
Bilgi Bankasını tıklayınız,
Firma Bul bölümüne giriniz,
Firma adı yazarak gelen ekrandan Firma Detayına girerek 
adres kontrolüne dikkat ederek Firma Tanımlayıcı Numaranızı 
öğrenebilirsiniz.
Medula Optik Programından Firma Bilgileri kısmına girerek 
tanımlama yapınız.

(https://titubb.titck.gov.tr/)
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SAĞLIK

Gözlerimiz bizi nasıl ele verir?

Onların sadece beyinde olup bitenleri 
yansıtmadığı, olayları hatırlama ve 
karar alma süreçlerini de etkilediği 
düşünülüyor.
Gözlerimiz sürekli hareket halindedir. 
Bunların bir kısmı bilinçli hareketler 
olsa da çoğu bilinçaltı yapılan 
kontrolsüz hareketlerdir. Okurken 
örneğin her bir kelime üzerinde duran, 
sonra sıçrayarak bir sonraki kelimeye 
geçen hızlı ve seri hareketler yapar.
Bir odaya girdiğimizde benzer 
hareketleri daha geniş açılı bir 
şekilde yaparız. Yürürken kafamızın 
hareketini telafi ederek etrafımızda 
gördüklerimizi sabit kılmak için 
istemsiz bir şekilde yaptığımız kısa göz 
hareketlerimiz olur. Uyku sırasında ise 
REM (hızlı göz hareketleri) aşamasında 
gözler yine hareket halindedir.

Bugün bazı göz hareketlerimizin 
düşünme sürecimizi ifşa ettiğine dair 
veriler ortaya çıkıyor.
Geçen yıl yayımlanan bir araştırma, 
gözbebeği büyümesinin karar alma 
sürecindeki belirsizlik derecesiyle ilgili 
olduğunu gösteriyor. Eğer aldığımız 
karar konusunda çok emin değilsek 
daha fazla uyarılma uyarılma hissederiz 
ki bu da gözbebeklerinin büyümesine 
neden olur. Gözdeki bu değişim ise 
ne söyleyeceğimize dair ipuçları verir. 
Araştırmacılar, ‘hayır’ demeyi huy 
edinmiş temkinli bir insanı ‘evet’ demeye 
götürecek kararı ne zaman alacağını 
öngörebilmişti.

Göz hareketleriyle tahmin
Göz hareketlerini gözleme yoluyla 
kişinin aklından geçen sayıyı tahmin 

Gözlerin kalbin aynası olduğuna, saklamak istediğimiz duyguları 
ele verdiğine inanılır.
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etmek bile mümkün olmuştu. Zürih 
Üniversitesi’nde 12 gönüllü üzerinde 
yapılan deneyde deneklerden 40 
rakam söylemeleri istenerek bu sırada 
yaptıkları göz hareketleri takip edildi.
Deneklerin göz hareketlerinin yönü ve 
ölçüsü incelenerek gösterilen sayının 
bir öncekinden büyük mü küçük mü 
olduğu ve aradaki farkın ne kadar 

olduğu tahmin edilebiliyordu.
Deneklerin sayıları söylerken, bu sayı 
öncekinden büyükse gözlerinin sağ 
yukarıya, küçükse sol aşağıya baktığı 
görüldü. Bu hareket değişimi ne kadar 
fazlaysa sayılar arasındaki fark da o 
kadar büyük oluyordu. Bu ise beyinde 
soyut sayıları boşluktaki hareketlerle 
ilişkilendirdiğimizi gösteriyordu.
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SAĞLIK

Göz sağlığı için vitamin şart!
Besinler, göz sağlığımız için büyük önem taşıyor. 

Araştırmalar da doğru beslenme ile gözümüzü birçok 
hastalığa karşı koruyacağımızı, hatta hastalıkların ilerlemesini 

yavaşlatabileceğimizi ortaya koyuyorHavucun içerdiği A vitamini 
nedeniyle göze iyi geldiğini bilmeyen yoktur.

Ancak göz sağlığı için faydalı tek 
besin havuç değil. Dünyagöz Etiler 
Hastanesi’nden Op. Dr. Elvan Yalçın, 
gözün doğal olarak ihtiyaç duyduğu 
vitaminlerin başında A, E, C ve B2 
vitaminlerinin geldiğini söyledi. Dr. 
Yalçın, Omega 3 ve 6 yağ asitleri ile 
çinko ve magnezyum gibi minerallerin 
de göz sağlığına faydası olduğunu 
anlattı.

A VİTAMİNİ GECE KÖRLÜĞÜNÜ 
ÖNLÜYOR
Gözlerimizin karanlıkta normal olarak 
görmesine ve alacakaranlığa alışmasına 
yardım eden A vitamini, yetersiz 
alındığında gözün üç bölümünü birden 
etkiliyor. Retinadaki rod hücrelerinin 

A vitamini yetersizliğine karşı hassas 
olduğunu söyleyen Dr. Yalçın, A vitamini 
eksikliğinin gözün bölümlerinde 
kuruluğa neden olarak görmeyi olumsuz 
etkilediğini belirtti.
Dr. Yalçın, A vitamininin yeterli miktarda 
tüketilmesinin başta gece körlüğü, olmak 
üzere makula dejenerasyonu ve katarakt 
oluşumunu geciktirdiğini vurguluyor.
A vitamini genellikle hayvansal gıdalarda 
buluyor. Yumurta ve süt ürünleri 
yemeyen vejeteryan kişilerde A vitamini 
eksikliği görülebiliyor. Balıkyağı ve 
karaciğer, böbrek, süt, yumurta sarısı, 
buğday, havuç, mantar, baklagiller, fıstık, 
ceviz ve domates, A vitaminini bol 
bulunduran besin maddelerinin başında 
geliyor.
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B2 EKSİKLİĞİ KAŞINMA VE YANMA 
YAPIYOR
Enerji üretimi, cilt, saç, tırnak ve göz 
sağlığı için önemli, deri ve göz sağlığı 
için gerekli olan B2 vitamini, göz 
yorgunluğunu azaltıyor. Dr. Yalçın, B2 
vitamini eksikliğinde gözlerde yanma, 
kaşıntı, ışığa karşı hassasiyet ve kornea 
hastalıkları gibi göz rahatsızlıklarının 
oluşabileceğine işaret ediyor. Karaciğer, 
yağsız süt, yoğurt, peynir, ısırgan otu, 
adaçayı, ıspanak, brokoli gibi yeşil 
yapraklı sebzelerle balık, baklagiller ve 
tahıllarda bol bulunan B2’nin yeterli 
alınması gözlerde katarakt oluşumunu 
önlüyor.

E VİTAMİNİ RETİNAYI KORUYOR
Yağda eriyen ve güçlü bir antioksidan 
olan E vitamini, kalp, damar, beyin ve 

sinir fonksiyonlarını düzenlemenin 
yanı sıra kronik göz hastalıklarından 
korunmada da fayda sağlayabiliyor. 
Zeytinyağı, ay çiçek yağı, ceviz, 
badem, tereyağı, kırmızı et, brokoli, 
ıspanak gibi yeşil yapraklı bitkiler ile 
kivi, mango ve muzda bol bulunan 
E vitamini, retina dejenerasyonunu 
önlemede faydalı olabiliyor.

C VİTAMİNİ DİYABETİK 
RETİNOPATİYE KARŞI
Vücut ve göz sağlığı için en 
gerekli vitaminlerden biri olan C 
vitamininin gözleri katarakt ve makula 
dejenerasyonuna kaşı koruduğunu 
belirten Dr. Yalçın, diyabet hastalarının 
gözlerini korumak için düzenli olarak 
C vitamini almalarını öneriyor. Zira C 
vitamini, diyabet hastalarında şekerin 
sinir ve damarlarda yaptığı hasarı 
önlüyor. Bu da C vitamininin diyabetik 
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HOBY

Değişik kültürlerde hobiler

Türkiye’de popüler olan hobileri biliyoruz. Son zamanlarda özellikle 
fotoğrafçılık ve dans kurslarının rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. 
Acaba dünyanın bambaşka yerlerinde insanların ne gibi hobileri 
var diye merak ettik. Araştırdık, soruşturduk. Belki meraklılara 

ilham kaynağı olur diye düşündük. İşte karşınızda dünyanın bazı 
ülkelerinden popüler hobi örnekleri!

İngiltere’de futbol hobilerin başında 
geliyor. Futbol meraklısı İngilizler, 
rugby, karate, bisiklet ve yüzme gibi 
farklı sporlara da zaman ayırıyorlar.
Mutfak sanatlarına meraklı 
İngilizler yemek kurslarına yoğun 
katılım gösteriyor. En ünlü şeflerin 
İngiltere’den çıkması tesadüf değil.
Ayrıca İngiltere’de dans ve örgü, patch-
work gibi el işleri de ilgi gören hobiler 
arasında çorap. Danimarka’lıların 
sağlıklarını korumak için 
yapmayacakları şey yok. Sokaklardaki 
insanların neredeyse yarısı ya koşuyor, 
ya koşuya gidiyor, ya koşudan dönüyor, 
ya da fitness için spor salonu yolunda.
Danimarka’da hüküm süren bitmek 
bilmez kışlardan mıdır bilinmez, yün 
çorap örmek özellikle genç kızlar 
arasında moda haline gelmiş bir hobi. 
Ama ne çoraplar! Ninelerimizin yaptığı 
gibi 5 şişle örülen, desenli, motifli 
çoraplar herkesin elinde. Kendileri 
de giyiyorlar, çevrelerine hediye de 
ediyorlar. Doğa sporları Almanya da 
futbol meraklılarının fazla olduğu 
ülkelerden. Bunun yanı sıra kaya 
tırmanışı, trekking, kampçılık gibi doğa 
sporları da revaçta olan diğer hobiler 
arasında. Özellikle gençler arasında da 
graffiti yaygın hobilerden.
Hollanda’lıların tüm günü bisiklet 
üzerinde geçirmeleri yetmiyormuş 
gibi, onlar da spora meraklı, sporu 
önemseyenlerden. Futbol, yüzme, 
fitness gibi sporlar pek çok kişinin 
hobileri arasında. Lalesiyle meşhur 
Hollanda’da tabi ki bahçecilik de 
popüler olan bir diğer hobi. Hatta, 

Hollandalılar yaşadıkları evin bahçesi 
yoksa geniş bir alana yayılmış bahçe sitesi 
diye tabir edebileceğimiz bir yerden 
toprak kiralayıp, hobileri için gereken 
mekanı sağlayabiliyorlar. Hollanda’daki 
bir diğer yaygın hobi ise marangozluk. 
Bahçesine kulübe, masa, hatta koltuk 
yapan meraklılar dahi var. Petanque
Fransa’da popüler olan hobiler arasında, 
“pétanque” adı verilen, açık alanda 
oynanan Fransızlara özgü bir tür bowling 
başı çekiyor. İtalyanlar motor sporlarına 
meraklı. Bisiklet de diğer yaygın hobiler 
arasında yer alıyor. Şarap yapımı ve şarap 
tadımı da olmazsa olmazlardan.
Amerika bildiğiniz gibi çok geniş bir 
coğrafyayı kapsıyor. Bu sebeple de en 
çok ilgi gören hobiler içinde birçok 
farklı seçenek barındırıyor. Spora 
meraklı Amerikalılar arasında golf, 
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kayak, yüzme, snow boarding, kaya 
tırmanışı, balıkçılık, bowling, ve tabi 
ki basketbol, futbol, Amerikan futbolu 
gibi takım oyunları epey revaçta. Bir de  
ne kadar spor sayılabileceği tartışılır 
ama  avcılığa meraklı olanlarında sayısı 
oldukça fazla. Amerikan rüyasında 
bahsedilen bahçeli kocaman evler de 
beraberinde bir hobi olarak bahçeciliği 
getiriyor. Çiçek ekmek, çimleri 
biçmek, peyzaj ve dekorasyon gibi 
bahçe işlerinin yanı sıra, Amerika’da 
yılların eskitemediği ağaç ev modası da 
halen devam ediyor. Bunların dışında 
koleksiyonculuk, müzik enstrümanı 
çalmak, ve fotoğrafçılık merakı da 
Amerikalıların yaygın hobileri arasında 
yer alıyor. PoiHindistan takı tasarımına 
merak sarmış durumda. Kurslar, 
atölyeler ve takı malzemeleri hem çok 
ucuz hem de çok kolay bulunabiliyor. 
Özellikle makrome örgü tekniği 
ve doğal taşlar ile takı tasarımının 
meraklısı bol. Ayrıca, Hindistan’da 
“poi” denen alevli bir tür performans 
sanatı ve jonglörlük yapmayanı 
dövüyorlar. Hintliler arasında popüler 
olan bir diğer hobi ise mum yapımı.
OrigamiÇin’de yazı sanatı olarak 
tanımlayabileceğimiz kaligrafi çok 
ilgi görüyor. Bunun dışında Çinlilerin 
hobileri arasında pin pon, kağıt katlama 
sanatı olarak tarif edilen origami, bir 
tür fiziksel ve ruhsal egzersiz olan tai 
chi yer alıyor. Japonya’da da “shuuji” 
adı verilen geleneksel kaligrafi hobi 
dendiğinde ilk karşımıza çıkanlardan. 
“İkebana” denen geleneksel çiçek 
aranjmanı ikebanaJaponların meraklısı 
olduğu bir diğer hobi. Rusya’da dantel, 
kanaviçe işlemek ve örgü örmek en 
yaygın hobiler arasında yer alıyor. 
Bunun dışında bir müzik enstrümanı 
çalmak da Rusların başta gelen hobileri 
arasında. Avustralya’da özellikle su 
sporlarına ilgi çok yüksek. Yüzme, sörf, 
dalış, o da olmadı balık tutmak adet 
haline gelmiş.
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2017 modasının trend gözlükleri
Yaz aylarında güneş gözlüğü olmazsa olmaz 

aksesuarların başında geliyor. 

Bu sezon yeni bir güneş gözlüğü almayı 
planlayanlar için 2017 yaz gözlük modelle-
rinin bir analizini yapalım. Trendleri oluş-
turan markaların modellerine bakıldığında 
bu sezon gözlüklerde çılgın modeller ön 
planda. Koleksiyonlarda en göze çarpan 
modeller aynalı olanlar. Özellikle yuvar-
lak gözlüklerde aynalı cam kullanılmış. 
Çerçeveler genelde kullanım rahatlığıyla 
tercih sebebi olan kemik çerçeveler. Öne 
çıkan modellerden bir diğeri ise kare ve 
büyük gözlükler. Bu tarzdaki gözlükler gü-
neş ışınlarına karşı gözler için maksimum 
koruma sağlıyorlar. Eğlenceli modelleri 
tercih etmek isteyenler için ise renkli camlı 
gözlükler üretilmiş. Hatta renkli gözlük-
lerde gölgelendirmeler ve renk geçişlerini 
görmek mümkün. Renkli camların yanında 
renkli çerçeveli modellerde var. Gösteriş-

ten vazgeçemeyenler için dekoratif gözlük 
modelleri tercih edilebilir. Süsten hoşlanan 
bayanlar için dekoratif gözlük çerçevelerin-
de abartılı detaylar kullanılmış.
İlginç ve dikkat çekici görünümden hoş-
lanan bayanlar içinse kedigözü  ve pilot 
gözlükler kullanılabilir. Frapan olmak iste-
yenler leopar desenli çerçeveleri seçebilir-
ler. Gözlük seçiminde yüz şeklinize uygun 
olması gerektiğini atlamamak son derece 
önemli. Dikkat edilmesi gereken başka bir 
nokta ise satın alınan gözlüğün markasız 
olmaması. Göz gibi önemli bir organ, kali-
tesiz ürünlerle tehlikeye atılmamalı. 2017 
yaz gözlük modelleri arasından, hem stili-
nizi en iyi şekilde yansıtabilecek, hem de 
gözlerinizi güneşin olumsuz etkilerinden 
koruyabilecek bir gözlük seçimi yapabilir-
siniz.
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Yüzücü Gözlüklerinin KDV’ si!

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şir-
ketinizin Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 
(TGTC) ‘‘9004.90.90” gümrük tarife is-
tatistik pozisyon (GTİP) numarasından 
ithal ettiği yüzücü gözlüğüne uygulanması 
gereken katma değer vergisi (KDV) oranı 
sorulmaktadır.  

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci 
maddesine göre, Türkiye’de, ticari, 
sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek 
faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve 
hizmetler KDV ye tabidir.
KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanunu-
nun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuru-
luna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
(BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan 
teslim ve hizmetler için %1, ( II ) sayılı liste-
de yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu 
listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler 
için %18 olarak tespit edilmiştir.
2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı 
listenin (B/22) sırasında yer alan eşyaların 
ithal ve teslimine %8 oranında KDV 
uygulanmaktadır.

TGTC nin 90.04 tarife pozisyonunda 
“Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun 
giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu 
gözlükler ve diğer gözlükler)” tanımlanmış-
tır. Bu pozisyona ait “9004.90 Diğerleri” 
tarife alt açılımında ise “güneş gözlükleri dı-
şında kalan diğer gözlükler” yer almaktadır.
2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin 
22 nci sırasında “9004.90 Diğerleri” tarife 
alt pozisyonu kapsamındaki gözlükler de 
(Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıy-
metli metallerle kaplama metallerden olan-
lar hariç) sayılmıştır. Bu pozisyona ait GTİP 
numaraları arasında “9004.90.90.00.19 Di-
ğerleri” de yer almaktadır.
Bu nedenlerle, TGTC nin 9004.90.90.0019 
GTİP numarasında yer alan yüzücü göz-
lüklerinin, “Çerçevesi kıymetli metallerden 
veya kıymetli metallerle kaplama metaller-
den olanlar hariç” 2007/13033 sayılı BKK 
eki II sayılı listenin (B/22) sırasında sayılan 
9004.90 tarife alt pozisyonundaki gözlük 
kapsamında değerlendirilerek, ithal veya 
tesliminin %8 oranında KDV ye tabi tutul-
ması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.



25OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ



OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ2626

SAĞLIK

OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ26

“Bahar ayının en sinsi canavarları 
polenlerin zararı yalnızca astım 
hastalarına değil, polenlerin gözleri 
kör edebildiğini biliyor muydunuz, 
polen nedir, polenlerin zararları, 
polenler gözleri neden ve nasıl kör 
eder, polenlerden gözlerimizi nasıl 
koruyabiliriz, polen aşısı nedir, polen 
aşısı gözlerimizi korur mu, polen aşısı ne 
zaman yaptırılmalı”
Bahar ayının en sinsi canavarları 
polenlerin zararı yalnızca astım 
hastalarına değil, polenlerin gözleri 
kör edebildiğini biliyor muydunuz, 
polen nedir, polenlerin zararları, 
polenler gözleri neden ve nasıl kör 
eder, polenlerden gözlerimizi nasıl 
koruyabiliriz? 
Bahar mevsiminde havada uçuşan 
polenler göz nezlesine ve körlüğe 
neden olabiliyor. Polenler göz nezlesine 
sebep oluyor. Gözde kızarıklık, kaşıntı 
ve sulanma gibi şikayetler alerjilerin 
habercisi oluyor. 
Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. Mahmut Odabaşı  “Alerjik göz 
hastalıklarından korunmanın  en iyi  yolu 
dışarıya çıkarken takılacak güneş gözlüğü 
ve şapkadır.  
Ayrıca çok tozlu, fazla miktarda polen 
bulunabilecek ortamlardan kaçınma, 
gözlerin direkt  güneş ışığına maruz 
bırakmamakta önemlidir. 
Baharda görülen alerjik göz nezlesi 
hastalarının kirli ellerle gözlerini 
ovuşturmaması, sık sık el yüz yıkaması ve 
ilaçlarını düzenli kullanması tedavide çok 
önemlidir’’  diyerek uyardı.
Alerjinin en rahatsız edici belirtileri 
ise göz kaşınmaları, gözde kızarıklık 
ve sulanma olduğunu söyleyen Op. 
Dr. Mahmut Odabaşı, “Hasta gözlerini 
kaşımaya ve ovuşturmaya doyamaz.

Bu kaşımalar bazı kimselerde gözün 
önündeki saydam tabaka olan korneanın 
yapısında bozulmalara sebep olur ki 
bunların en ciddisi görme kaybına yol açar” 
dedi. 

Polenlerden nasıl korunuruz?
• Hangi polenlere alerji geliştiği saptanmalı
• Medyada polen mevsimine uygun günlük 
hava raporları olmalı ve bunlar takip 
edilmeli
• Polenlerine alerjik olduğu bilinen 
bitkilerden olabildiğince uzaklaşın
• Evin kapı ve pencereleri sıkıca kapatın
• Evde ve arabada polen filtreleri kullanın
• Evdeki polen düzeyi çok yüksek ise hava 
temizleyicisi kullanılmalı
• Polenlerin atmosferde yoğun olduğu 
zamanlarda çocukları dışarı çıkarmayın
• Dış ortamda ağzı ve burnu koruyan 
maskeler kullanın
• Polen zamanı ağaçlık, çimenlik yerlerden 
çok, deniz kenarını tercih edin
• Dışarıda çocuklarınıza güneş gözlüğü 
takın ve eve dönünce hemen yüzünü 
yıkayın
• Şapka takın ve yatmadan saçlarını 

Polenler Kör Ediyor, Peki Polen 
Aşısı Polenlerden Korur mu?

Bahar ayının en sinsi canavarları polenlerin zararı yalnızca astım 
hastalarına değil polenlerin gözleri kör edebildiğini biliyor muydunuz 

polen nedir?
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yıkayın çünkü yapışan polenler uykuda 
yakınmalara yol açabilir.
• Eve gelir gelmez dış ortamda kullanılan 
giysileri çıkarın

Tedavi
Polen alerjilerine bağlı astım ve alerjik 
nezle hastasının temel tedavisi ilaç 
tedavisidir. Bunun için de hem polen 
mevsiminde yakınmaların ortaya 
çıkmasını önleyici koruyucu hem de 
yakınmaları ortadan kaldıran kurtarıcı 
ilaçlar kullanılır.
Sıklıkla polen dönemi süresince tedavi 
almak yeterlidir.
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Polen aşısı
Polen alerjisine bağlı astım ve alerjik 
nezleye karşı polen aşısının da bir 
tedavi yöntemi olarak uygulanabilir. 
Aşı yalnızca ve yalnızca uygun ilaç 
tedavisine rağmen kontrol altına 
alınamayan hastalarda düşünülmeli, 
kullanılıp kullanılamayacağına da alerji 
uzmanları karar vermelidir.
Alerjik nezlesi olan çocuklarda astım 
gelişme riski olduğundan, ailelerin 
çocukların yakınmalarına duyarlı ve 
dikkatli olması gerekir. Çünkü alerjik 
nezle uygun tedavi edildiğinde astım 
gelişme riski de azaltılabilir.
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Biliyorsunuz ki renkli çerçeveli gözlükler çok modadır. Ve K-POP camiasında da oldukça 
kullanılır. Ve bu hafta size en beğenilen gözlüklü idolleri sunmak istiyorum. Gözlüğün en çok 
yakıştığı ilk idol kimmiş hadi bakalım;

Gözlük taktığında dünyanın en sevimli insanları arasına giriyor değil mi?Özellikle hatırlarsanız 
yer aldığı ”Dream High” dizisinde gözlüklü hali ile çok beğenilmişti.Masum şeker ve sevimli 
kızımız olarak akıllarda kalmıştı.

Dragon her zaman çılgın tarzıyla dikkatleri üzerine çeker.Ve gözlük takmayıda çok seviyor.
Taktığı gözlüklerle modaya öncülük edenler arasında.Ve tarzını her zaman koruyor değil mi?

Kara grubunun üyesi olan Hara gözlükleri ile kaygısız bir kızı temsil ediyor gibi.Sevimli ama 
ciddi bir ifadesi de var.Aptal çerçeveler bile o takınca inanılmaz oluyor.

Gözlüğün Yakıştığı 10 Ünlü Yıldız!
Bugün sizlere değişik bir haber sunuyorum. 

”Gözlük Ve Yıldızlar” diyebiliriz bu haberin konusuna. 

IU

Big Bang G-Dragon

KARA Hara
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Sevimli,basmakalıp,inek öğrenci modunda olan Kikwang kesinlikle gözlükleriyle her şekle 
girebiliyor.Sahnede de ışıl ışıl parlayan bir karizma kendisi.Beast’in ”Beautiful” ve ”I Like You the 
Best” kliplerinde tatlılığı inanılmaz değil mi?

Şahsen ben gözlükleri Minho’ya çok yakıştırırım.Her şeyiyle aynı bir model gibi gözüküyor 
ve çok da şık değil mi?Aslında biraz da öğrenci tiplemesi var resimlerde değil mi?Harry Potter 
tarzında sofistike olan sevimli Minho diyebiliriz.

YoonA her zaman gözlükleri ile oyuncak bebek gibi değil mi? Veya bir çiçek kız.
Dizilerde,kliplerde onu gözlüklerle çok gördük.Gözlükleriyle hem bir moda canavarı hemde tatlı 
bir kız oluyor.

Son birkaç gündür gündemden düşmeyen yakışıklı EXO üyesi Kris gözlükleriyle bilmiş bir hava 
takınıyor değil i?Aynı zamanda EXO arasında gözlüğün en yakıştığı kişiymiş ve ikinci sırada 
Chanyeol var.Kris gözlüklerle tam bir karizma.Ama bilmişliğin yanında tatlılık da oldukça fazla 
değil mi?

B2ST Kikwang

SHINee Minho

EXO Kris
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Gözlüklü K-POP yıldızları denildiğinde akla genelde gelen ilk isim B1A4′dan CNU.Aslında 
mantıklı çünkü ben onu pek gözlüksüz görmedim.Gözlük onun bir parçası.Gözlüklerle hem 
yakışıklı hemde sevimli!

Dara taktığı gözlükler ile genelde fotoğrafını çekip paylaşıyor ve asosyal kişiliğini ön plana 
çıkarıyor.Gözlük onun çok sık kullandığı bir aksesuar bu yüzden onu gözlüksüz görmek garip 
olurdu bence değil mi?

Kapanışı miss A grubunun güzel üyesi Suzy ve gözlükleri ile yapıyoruz. Gözlükleri ile oldukça 
doğal ve güzelliğini ön plana çıkarıyor. Gözlüklerle okulda ki popüler kızlar gibi gözüküyor. 
Erkeklerin biyoloji dersinde partneri olmak için kapıştığı havalı kızlardan.
Tüm bu yıldızlardan en çok hangisini beğendiniz? Şahsen ben henüz seçemedim ve kararı size 
bırakıyorum çünkü hepsi çok tatlılar!

B1A4 CNU

2NE1 Dara

miss A Suzy
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Teleskopik Gözlük Satıyormusunuz?

HABER

Ancak meslektaşlarımız bu tür gözlüklerle 
hiç ilgilenmemektedir.
Sektörümüz dışında mesleği olmayan kişilerde 
bu gözlüğü rahatlıkla satmaktadırlar.
Oysaki bu tür gözlükler gözlükçülerin 
kolaylıkla satabileceği az gören hastalara 
memnuniyet yaratacağı hasta kaybının önüne 
geçeceği aynı zamanda da mesleki bilgisini 
artıracağı aşikardır.

Teleskopik gözlükler az görenler için 
geliştirilmiş olup az görenlere ışık 
kaynağıdır.
Genellikle Sarı nokta hastalığı (yaşa bağlı 
makula dejenerasyonu), Şeker hastalığı 
(Diabet), Nistagmuslu, Albino ve Doğuştan 
az görmeye neden olan, görme yetisini kısmen 
kaybetmiş olan hastalara verilmektedir. Bu 
gözlükleri kullanan hastalar televizyonu 
gazeteyi günlük yaşamlarını uzakta ve yakında 
rahat görmektedir. 
Bu reçeteleri sağlık kurulu olan her hastane 
yazabiliyor. Dolayısıyla bu tür hastanelerden 
gelen reçeteler olursa meslektaşlarımıza her 
zaman Ankara’daki merkezimize telefon 
açmanız durumunda sizlere her zaman bilgi 
verilecektir.
Ben anlamıyorum, Bu iş riskli gibi söylemlerin 
etkisinde kalarak hastalarınızı geri çevirmeyin.

SGK, Teleskopik gözlük ödemesi ne 
kadardır?
SGK, Teleskopik gözlüklerde tek cama 
555TL+ KDV ödeme yapmaktadır.
Son yıllarda normal gözlük camı haline gelmiş 
olan teleskoplar az görenlerin uzak ve yakın 
her türlü görme sorunlarının tedavisi için 
kullanılır.
 

Teleskopik gözlükler 5193 sayılı gözlükçülük kanununda satış yetkisi 
gözlükçülere verilmiştir.
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MODA

Ünlüler ve Gözlükleri
David Beckham -Los Angeles Ermenegildo 
Zegna güneş gözlüğü ile fark attı. Güneş 
gözlüğü - tarzı SZ3607G col.6K1P - De Rigo 
tarafından kendisine hediye edildi.

Tom Hanks ‘Kaptan Phillips’ in Flexon 
Gözlükleri
Aksiyon gerilim filmi, Kaptan Richard Phillips 
rolünde Aktör Tom Hanks ‘Kaptan Phillips,’ 
optik tarzı Flexon 610 takıyor.
FL.13.JR31788 Modeli Tom Hanks in 2009 
yılında MV Maersk Alabama sırasında Hint 
okyanusta Somalili korsanlar tarafından rehin 
alınan tüccar denizci Kaptan Richard Phillips, 
anlatan  biyografik film. Son iki yüz yıl içinde 
kaçırılan ilk Amerikan kargo gemisi. 

Brad Pitt
Brad Pitt in tercihi Carrera gözlükleri. 
1950’lerde oluşturulan ve en büyük Güney 
Amerika araba yarışlarından gelen ilham, Carrera 
Güneş Gözlüklerini doğurdu. Spor gözlükleri, 
kayak gözlükleri ve kask alanında bir yenilikçi 
olduğu bilinmektedir. Sadece sporcular bir sayısız 
dizi arasında popüler Carrera kullanıyor. 
Takım elbiseli veyaTaylor Lautner gibi düz bir 
tişört ile Carrera varken rahat olun. Ne olursa 
olsun, kesinlikle bu çok yönlü güneş gözlüğü 
vazgeçilmezler arasında..

Tina Fey
Tina Fey bu ikonik özellikleri olmadan kim 
olabilirdi? Seksi kütüphaneci olabilir mi?

Elton John
Sir Elton gözlükleri her zaman yaşam kişiliğinin 
büyük bir uzantısı olarak işlevi var. 60’lardan bu 
yana hep kişiliğini gösteren kendi tarzını belirten 
gözlükler kullanıyor

Kanye West
Vizyonunu geliştirmek bir yana, Kanye panjurlu 
gözlükleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Johnny Depp
Bay Seksi adam son zamanlarda her yerde bu 
gözlükleri ile gözükmekte, Depp in gözlükleri 
artık bir parçası haline geldi.

Zooey Deschenel
Zooey Deschenel, klasik ve siyah gözlüklerle bir 
prenses edasında, tarz yaratmayı seviyor.



35OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ



OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ36

HABER

Bu sistemle birlikte ürünlerin tedarik 
ve dağıtım süreçlerinde bulunduğu 
konumu belirlemek mümkün olmaktadır. 
Elektronik ürün kodu teknolojisi 
sayesinde, ürünlerin, üretim veya 
ithalatından itibaren tedarik zincirinde 
gerçekleştirdiği her hareketi izlemek 
mümkündür. Buna göre her bir Tıbbi 
cihazın kutusunun üzerine basılan 
karekodlar sayesinde ürünün giriş ve 
çıkışı raporlanarak, ürünün son görüldüğü 
konum, zaman ve durum kaydedilir ve 
gerçek zamanlı bir veri tabanında saklanır.
Tüm dünyada tıbbi cihazların güvenlik 
amacıyla izlenmesini gerektiren birçok 
sorun meydana gelmektedir, bu nedenledir 
ki dünya çapındaki genel eğilim bu 
ürünlerin izlenebilir olması yönündedir.
Şu anda dünyanın birçok yerinde 
tıbbi ürünlerin izlenebilirliğinin 
sağlanması açısından çeşitli çalışmalar 
yürütülmektedir, diğer birçok ülke de 
bu çalışmaların sonucunu görmek ve en 
başarılı buldukları sistemi kendilerine 
adapte etmek için beklemektedir. T.C. 
Sağlık Bakanığı’nın bir ilke imza atarak 
hayata geçirdiği İlaç Takip Sistemi 
projesinin birçok ülke tarafından ilgiyle 
takip edildiği bir gerçektir. Ülkemizde 
başarıyla hizmet veren İlaç Takip 
Sistemi’ni uygulamak için söz konusu 
ülkelerden çok sayıda destek talebi 
gelmektedir. 
Son birkaç ay içinde Ürün takip sisteminin 
tüm tıbbi cihazlara uyarlanabilmesi için 
Eskişehir, Bolu ve Bursa da çalıştaylar 
düzenlenmiştir.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi, 
ülkemizde de sahte tıbbi cihazlar 
üzerinden yapılan yolsuzluğa karşı büyük 
bir tepki oluşmuştu.
Her gün yakalanan ilaç kutuları ve kaçak 
ilaç üretim yerleriyle ilgili haberler 
vatandaşların güvenini sarsmıştı. İlaçların 
bu güvensizlik ortamından kurtarılması 
ve eski güvenilir konumlarına getirilmesi 
adeta bir gereklilik halini almıştı. Bu 
nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı, 2010 yılında 

Ürün Takip Sistemi Nedir?
Ürün Takip Sistemi, tüm dünyada uygulanan Takip ve İzleme 

sisteminin Tıbbi cihaz sistemine uyarlanmış şeklidir.

İlaç Takip ve İzleme Sistemi’ni kurarak ülke 
çapında faaliyete geçirdi. Yakın bir zamanda 
tüm tıbbi cihazlara uygulanabilmesi için 
ciddi çalışmalar yapılmaktadır.
Tıbbi cihazların geçtikleri her noktadan 
izlenmesi gerekmektedir. Buna ürünlerin 
şeceresinin çıkarılması da diyebiliriz.
Ürünlerin şecerelerinin çıkarılması, 
gerek güvenilirliğinin sağlanması gerekse 
sahteciliğinin ana kaynaklarının ortaya 
çıkarılması açısından son derece önemlidir. 
Bu nedenle, tüm aşamalarda hangi durumda 
oldukları sürekli kontrol edilmelidir, yani 
üretim yerleri, depolar ve lojistik araçların 
tümü izlenmelidir. Böylelikle sahte, kaçak 
ve her türlü yasadışı satışın önüne geçmek 
mümkün olmaktadır. Ayrıca tıbbi cihazların 
stok durumlarını izlemek mümkün 
olduğundan, gerektiğinde üretici tarafından 
geri çağırılabilir veya kamu otoritesi 
tarafından piyasadan toplatılabilir.
Ürün Takip Sistemi’nin en önemli amacı 
“hasta güvenliği”nin sağlanmasıdır.
Hasta güvenliğini iyileştirmede önemli bir 
role sahip olan sistemin topladığı verilerin 
incelenmesi sonucu hasta güvenliği ihlalleri 
tespit edilerek bu güvensiz ortamın tekrar 
oluşmaması için çalışmalar yapılarak 
engelleyici birçok faaliyet ile hastalara 
güvenli bir şekilde ulaşması sağlanırken 
hastaların da güveni korunmuş olacaktır.
Temmuz ayında optik sektöründe de 
hayata geçirilmesi düşünülen ÜTS için tüm 
çalışmalar hızla devam etmektedir.
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MODA

Güneş kendini yavaş yavaş göstermeye 
başlayınca, kombinlerin vazgeçilmez 
parçalardan biri olan güneş gözlükleri 
de önem kazandı. Kıyafetlerde olduğu 
gibi yaz aylarının sevilenleri arasında yer 
alan güneş gözlüklerinin de modası her 
sezon kendini yenilemeye devam ediyor. 
Peki 2017 güneş gözlüğü trendleri neler? 
Gözlük çerçeveleri yeni sezonda nasıl 
olacak? İşte 2017 güneş gözlüğü modası 
ve sezonun en sevilen güneş gözlüğü 
modelleri...
 
PİLOT GÖZLÜKLER YÜKSELİŞTE
Bir dönem oldukça rağbet edilen pilot 
güneş gözlükleri tekrar yükselişte! Renkli, 
canlı, sade ya da hareketli... Hangisini 
seçerseniz seçin pilot gözlüklerinizle 
oldukça hoş gözükeceksiniz.
 
ÇİFT CAMLI MODELLER
Çift camlı gözlük modeli nasıl olur 
demeyin! Bu sezon oldukça fazla 
göreceğiniz çift camlı gözlük modelleriyle 
sıra dışı bir görünüm yaratmak elinizde. 
Üst üste takılmış gibi görünen bu 
tasarımlara dünyaca ünlü markalar da 
koleksiyonlarında yer verdi.
 
BÜYÜK ÇERÇEVELİ GÖZLÜKLER
Geçen sezon küçük çerçeveli gözlükler 
oldukça revaçtaydı. Yeni sezon bu trend 
devam edecek ancak büyük çerçeveli 
gözlükler daha da yükselişe geçecek. Yani 

Yeni sezon gözlük modası nasıl 
şekilleniyor?

Yaz aylarının en çok kullanılan aksesuarlardan biri olan gözlüklerin de 
modası kıyafetlerde olduğu gibi her sezon değişiyor. İşte 2017 gözlük 

modası ve en çok öne çıkan gözlük modelleri...
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eğer büyük çerçeveli gözlükler favorinizse 
yeni sezon bolca bu gözlüklerden 
takabilirsiniz. Üstelik birkaç sezon 
boyunca bu moda eskimeyecek.

GELECEĞE DÖNÜŞ!
Tasarımcıların yeni sezon bilim kurgu 
filmlerinden ilham alarak hazırladığı 
geometrik çerçeveli gözlükleri, gözlük 
modasına fütüristik bir hava katıyor. Gri 
rengin bolca kullanıldığı bu modeller, 
iddialı kesimiyle tüm bakışları üzerinize 
toplayacak!
 
RENKLİ CAMLAR
Kış aylarından beri yavaş yavaş etrafta 
gördüğümüz farklı renkteki camlar, 
modanın renkli cama kayacağının 
göstergesi! Peki renkli camlar arasında 
en popüleri hangisi? Tabii ki sarı... İster 
bol detaylı ister sade... Her modelin sarı 
camlısına rastlayabilirsiniz.
 
PASTEL MODELLER
Renkli cam modasından sonra en çok 
etrafta göreceğimiz renk pastel tonlar 
olacak. Pudra pembesi, lila, kahve tonları 
yeni sezon aramızda!

GEOMETRİK DESENLER
Dünyaca ünlü gözlük tasarımcıları yeni 
sezonda geometrik çerçeveleri kullanarak 
bu trendin daha birkaç sezon boyunca 
devam edeceğinin sinyalini veriyor.

MERMER ETKİSİ
Bu sezon mermer efekti modaya hakim 
oldu. Mermer tırnaklar, kıyafetlerde 
mermer baskılar ve son olarak da mermer 
desende çerçeveli gözlükler... Vintage bir 
duruş sergilemek için muazzam bir parça 
olan mermer gözlüklere yeni sezonda 
sahip olmalısınız.

KELEBEK ETKİSİ
2017 gözlük modasında kelebek 
çerçeveler yükselişte! Nasıl ki bir 
kelebeğin kanatları dikkatimizi her daim 
çekebiliyorsa kelebek gözlükler de yeni 
sezon “ben buradayım” diyecek. Göz 
alıcı ve kışkırtıcı bir görünümün anahtarı 
olan kelebek çerçeveli gözlükler sade bir 
kombine bile iddia katıyor. 
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Liderlik, Yöneticilik Vesaire...

KÖŞE YAZISI

Liderlik ile ilgili ne zaman konuşmaya başlasak, 
neredeyse konunun ayrılmaz bir parçası gibi, iş 
dönüp dolaşıp “liderlik başka yöneticilik başka” 
yargısına geliyor. Tabii bu doğal olarak “lider 
kim?” ve “yönetici kim?”  sorularını tetikliyor. 
Sonrası malum, lider; bla bla bla ve yönetici; 
bla bla bla listeleri yapılmaya başlanıyor ve bu 
listeler ortalıkta dolaşmaya başlıyor. O liste öyle 
bir yaygınlıkla dolaşıyor ki, o listeden farklı bir 
şey söylemek neredeyse imkansız hale geliyor. 
İşin en çarpıcı tarafı da o listede bulunan 
özelliklere göre lider, “kerameti kendinden 
menkul ulvi bir kişilik”, yönetici ise “tu kaka 
modunda hiç te özenilecek durumda olmayan 
bir yaratık” olarak resmediliyor. Bunun diğer bir 
ifadesi ise iyi polis, kötü polis ayrımı. Buradan 
da klişe bir sonuç çıkarmak çok zor olmuyor: 
“herkes yönetici olabilir ama lider olamaz.”
Yıllar öncesinde doktora yaparken literatürün 
etkisiyle ben de iki kavramı karşılaştıran 
ve ayrıştıkları noktaları içeren bir makale 
yazmıştım. Zaman içerisinde üzerinde 
çalıştıkça, sorguladıkça ve öğrenmeye devam 
ettikçe konu benim açımdan aydınlanmaya ve 
taşlar yerine oturmaya başladı. Bu yazıda kısaca 
onları paylaşmak istiyorum.
Hayat gibi iş dünyası da dinamik. Üstelik 
işletmecilik diye anılan bilim aslında oldukça 
pratik ve uygulamaya dönük. Şartlar ve 
durumlar da oldukça değişken. Böyle olunca 
belli bir duruma yönelik olarak geliştirilen 
işe yarar teori ve kurallar bütünü bir 
sonraki dönem işe yaramıyor. Hatta gelişim 
sonucunda artık onlar veri kabul ediliyor ve 
yeni ihtiyaçlara uygun olarak yeni yaklaşımlar 
geliştiriliyor. Bunda da tuhaf olan bir 
durum yok. Bahsettiğim makalede yazdığım 
fonksiyonların tamamı bir işletme için geçerli 
ve gerekli. Bu fonksiyonları kim dolduracak, 
kim yerine getirecek diye sorulduğunda ortaya 
lider – yönetici ayrımı çıkıyor. Halbuki bu 
ayrım çok fiktif bana göre.
1920’lerde işletmelerin başarılı olması demek 
üretim süreçlerini düzenlemek, mümkün olan 
maksimum üretimi elde edebilmekle ilgili 
iken bu 1960’lı yıllarda insan psikolojisini 
dikkate alma, çalışanları motive etmeye doğru 
kaydı. 1980’lerin ana konularından birisi 

yeniden yapılanma ve stratejik planlama iken 
2000’li yıllarda inovasyon ve yenilikçilik 
en çok arzulanan unsurlar olmuş durumda. 
Yenilikçiliğin önemli olması üretimde 
verimliliğin ıskalanması anlamına gelmiyor, 
sadece başka bir boyut ekliyor. Önceki dönemin 
fonksiyonlarını yöneticilik olarak tanımlayıp, 
yeni dönemde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar için 
yöneticiliğin içeriğini ve ondan beklentileri 
değiştirmek yerine yeni bir unvan belirlemeyi 
ve pazarlamayı daha kolay belki de cazibeli 
buluyoruz. Uzun lafın kısası söylemek istediğim 
şu: liderlik ve yöneticilik farklı alanların adları. 
Liderlik evrensel bir olgu iken yöneticilik 
bir pozisyon adı. Kainatta da var olan bir 
olgu liderlik. Yönetim ise kurumlarda belli 
pozisyonlarda yapılan görevlendirmeleri ifade 
eder. Askerlikte komutan, devlette makam, 
STKlarda başkan, şirketlerde genel müdür bu 
yönetim pozisyonlarını ifade ediyor. Bizler, 
“lider gerekli” derken mevcut yöneticilerin, 
işletmenin veya kurumun ihtiyaç duyduğu bazı 
fonksiyonları ıskaladığını ima ediyoruz. Liderlik 
olgusu, belli bir makam veya pozisyonla değil 
her bir bireyin oynadığı rol ile ilgilidir. Son 
cümle olarak diyebiliriz ki, işletmenin ihtiyaç 
duyduğu fonksiyonlar ve roller vardır ve bu 
rollerin hakkını veren değişik unvanları olan 
(yönetici, mühendis, şef, teknisyen vb.) lider 
bireyler vardır.

Devam edeceğiz...

Dr. Hüseyin Çırpan

Dr. Hüseyin Çırpan
Eflatun Eğitim Danışmanlık Koçluk 
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On bir ayın sultanı ramazan.
Kelime anlamı olarak İslam barış, Müslüman 
da kendini Allah’a teslim eden ve insanlarla 
barış içinde yaşayan kimse demek iken son 
yıllarda İslam coğrafyalarında 400 yıl önceki 
Hristiyan mezhep savaşlarının benzerleri 
vahşi bir şekilde sürüyor. Vatandaşlarımız, 
görevlilerimiz rehin alıp kaçırılırken, 
soydaşlarımız tehdit ve saldırı altındayken 
bu kutsal ayın ve yapılan ibadetlerin başta 
birbirine düşman edilen Müslüman alemine 
ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini 
diliyorum.
Ramazan aylarında göz hastalıkları uzmanlık 
alanım ile ilgili en çok merak edilen konuları 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek 
Kurulu ve İlahiyatçı öğretim üyelerinin 
de kabul ettiği şekilde paylaşmakta yarar 
görüyorum.

Göz Damlası, İğnesi, Anjiyosu Orucu Bozmaz
Abdest alırken ağız ve burun temizliği 
sırasında kullanılan su, nasıl orucu 
bozmuyorsa muayene sırasında damlatılan 
damlalar da, tedavide kullanılan göz 
damlaları da orucu bozmuyor. Özellikle 
glokom hastalarında, göz tansiyonu damlaları 
kesildiğinde ya da aksatıldığında giden 
görmeler geriye gelmiyor. Gözleri zaten 
etkilenmiş olan şeker hastalarında da, kan 
şekerinin açlıkta çok düşmesi ve toklukta 
aşırı yükselmesiyle oluşan dalgalanmalar da 
göz tabakalarında ödeme, kanamalara neden 
olarak görmeyi azaltabiliyor.
Lokal anesteziyle yapılan ameliyatlar, gözden 
yapılan iğneler veya damardan kontrast madde 
verilerek yapılan anjiyolar da orucu bozmuyor. 
Ancak narkozlu ameliyatlarda serum veya kan 
verilirse, ya da mineral ve vitamin iğneleri 
yapılırsa oruç bozuluyor.
 
Sigarayı Bırakmak İçin Fırsat
Sigara dinen mekruh sayılıyor, yani tam 
yasaklanmadığı halde kullanılmaması 
isteniyor. Bu ramazan vesilesiyle ömür boyu 
sürecek bir sigara orucu, başta kalp-damar, 
akciğer hastalıkları, felç ve kanser olmak 

üzere, kadınlarda erken menopoz, erkeklerde 
cinsel güç kaybı gibi hemen hemen çoğu 
hastalığa ek olarak gözde katarakt, yaşa bağlı 
sarı nokta hastalığı, damar tıkanıklıkları ve 
kanama oranlarını azaltmak için çok önemli 
bir fırsat. 

Sağlıklı ve huzurlu bir ramazan dileklerimle...

Ramazanda Göz Teşhis ve Tedavileri

SAĞLIK
Doç. Dr. Murat UYAR / Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı, FEBO, FICO 
www.muratuyar.com.tr   www.facebook.com/muratuyar.com.tr   omuyar@gmail.com

www.muratuyar.com.tr
www.facebook.com/muratuyar.com.tr
omuyar@gmail.com
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Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU  
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

FIRTINA ÖNCESİ

Kelebek etkisi 

Kelebek etkisi küçücük bir esinti değişiminin  
korkunç bir fırtınaya yol açabileceğini, 
atmosferin en küçük bir fiziksel değişime karşı 
ne kadar duyarlı olduğunu anlatıyor.
Normal yaşantımızda olduğu gibi hava durumunda 
da küçük şeylerin zincirleme etkisi hava tahmininde 
büyük değişikliklere yol açıyor, özellikle de uzun vadeli 
tahminlerde.
Geçtiğimiz yazı için İklim ve Toplum İçin Uluslararası 
Araştırma Enstitüsü’nün (IRI) uzun vadeli hava sıcaklığı 
tahminlerini aktarmıştım. IRI’nın “Yaz çok sıcak geçecek” 
tahmini özellikle poyrazın etkisinde serin bir yaz geçiren 
bölgeler açısından yanıldı; “özür dilerim”! Aslında 
yanlış olan tek bir merkezin tahminine bağlı kalmaktı. 
Normalde havanın kelebek etkisinden kurtulmak için bu 
tür analizlerde birden çok tahmin bir arada değerlendirilir.
Peki, profesyonel amaçlı uzun vadeli tahminlerde mutlaka 
dikkate alınan havanın kelebek etkisinedir?
Doğaya yeni bir bakış açısı geliştirildi
Doğadaki karmaşa çok açık, şöyle gökyüzüne bir bakmak 
yeterli: Bulutlar, aslında doğadaki birçok başka cisim 
gibi, karışık ve düzensiz bir yapıya sahip; sonsuz değişik 
şekiller alıyor; aralarından birinin tıpkısının aynısını tekrar 
gözleyemeyiz. Üstelik, bulutların biçimlerindeki karmaşa 
ve düzensizlik, doğadaki diğer sistemlerde görülenlerden 
çok farklı. Doğanın bu karmaşık, düzenli-düzensiz 
yapısının sırrını çözmek için yeni bir bakış açısı geliştirildi 
ve bu, kaos teorisi olarak adlandırıldı.
Şüphesiz, kaos teorisinin atmosferik bilimlere büyük bir 
katkısı olacağı beklentisi onu keşfedenin bir meteorolog 
olmasından çok, üç gün sonraki hava durumunu henüz 
tam olarak tahmin edemememizden kaynaklanmakta. 
Hava tahminlerindeki bu başarısızlığa neden olarak 
kelebek etkisi bulundu. Kelebek etkisi bizim havayı, yani 
bulutların ve rüzgarın hareketlerini bir gezegenin veya 
füzenin hareketinde olduğu gibi tahmin edebilmemizi 
imkansız kılıyor. Yarı şaka olarak verilen bu ad, rüzgardaki 

Normalde 
havanın kelebek 

etkisinden 
kurtulmak 
için bu tür 
analizlerde 
birden çok 

tahmin bir arada 
değerlendirilir.
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havanın kelebek 
etkisinedir?
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küçücük bir esinti değişiminin belli bir zaman sonra 
korkunç bir fırtınaya neden olabileceğini, atmosferin en 
küçük bir fiziksel değişime karşı ne kadar aşırı derecede 
duyarlı olduğunu vurgulamaya çalışır.
Her ne kadar hava karmaşık bir sistemse de bilinen fiziksel 
kanunlara uyması gerektiğinden, onu en gerçekçi bir şekilde 
modelleyebilmek bilim insanlarının uzun süredir üzerinde 
çalıştıkları konulardan biri olmuş.
Havanın davranışları periyodik değil
1950’li ve 60’lı yıllarda hava tahmininde ulaşılacak 
başarının hayali insanların başını döndürecek kadar 
büyüktü. Uluslararası araştırma projeleri insanoğlunun 
havanın acımasız diktatörlüğüne son vermesini 
amaçlıyordu.  
Ancak sonuç, kurulan büyük hayallere göre bir fiyasko 
oldu. Mevcut fiziksel kanunlar atmosfere uygulanamaz 
diye düşünenler bile çıktı. Ama açıkça unutulan bir şey 
vardı: Havanın davranışları bir sarkaç gibi sabit, periyodik 
bir özelliğe sahip değildi. Havanın her molekülünde bir 
başka kararsızlık ve karmaşa gizliydi, yani “kaos” göz ardı 
ediliyordu.
Kaos teorisinin gerçek kaşifi Edward Lorenz, 1960’ta 
atmosferin ilk basit modeli olan bir “oyuncakhava”ya sahip 
olmuştu. Lorenz bu bilgisayar dünyasında “doğacığı”nın 
kanunlarını serbestçe ve dilediğince değiştirerek yıllarca 
deneyler yaptı. Rüzgarların esintileri konusundaki 
çalışmaları hiç beklenmedik sonuçlar verdi. Bilgisayar 
modelinin başlangıç anındaki sayısal değerlerin on binler 
hanesinde, küçücük bir değişiklik yapıp modeli tekrar her 
çalıştırdığında, sözü bile edilemeyecek bir ufacık farklılık 
onun dünyasında birbirinden çok değişik fırtınalara neden 
oluyordu.
Kaos teorisi bizi nereye götürür bilinmez ama artık havaya 
başka bir gözle bakacağınızdan ve hava tahmininde artık 
tek bir kaynağa bağlı kalmayacağınızdan eminim.
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KANKA

SAĞLIK

Gardaş deriz kanka’ ya
Bizde her yol Paris değil
La bize her yol Angara. (Ankaralı Hüseyin)
Oynak mı oynak bir Ankara havası. Bense 
oturdum hüzünlendim. Ankara’ yı özlediğimden 
değil. Biraz o da var da asıl, klipte ve şarkı da 
olduğu gibi  kardeş diyebileceğim bir kankam 
olmadığı için bu kanka’ lık zor bir mevzudur 
arkadaşlar..                                    
Kadın dünyasında kan kardeşliği nasıldır bilmem 
ama, erkek dünyasında kankalık ana-avrat küfür 
edebileceğin bir dostluğun adıdır. Biraz fazla bir 
genelleme oldu belki ama büyük çoğunluğu için 
böyle diyelim. Bu sözüm kadınlara. Babanız, 
abiniz, kardeşiniz ya da  kocanızdan bu güne dek 
duymadığınız bir küfüre, normal bir konuşma 
temposunda, istemeden şahit olduysanız hemen 
paniğe kapılmayın. Bu çok değer verdiği biriyle 
sağlıklı bir iletişim içinde olduğunu gösterir.

Optik işine girmeden önce, Eczacıbaşında ilk 
işe başladığım dönemlerdi. 2 aylık bir eğitimden 
sonra bölgelerimiz belli olmuştu. Sfalosporin 
grubu  yeni çıkan antibiyotiklerin tanıtımıyla 
ilgili olarak tüm hastahaneleri dolaşıp ilaç 
tanıtımını yapıyorum. İlk 3 aylık koşuşturmalarım 
karşılığında ilaçlar reçetelere yazılmalarına 
karşın, pazarlama yönetimimiz tarafından 
yeterli görülmüyordu. Benden önce  Ankara da 
Altındağ civarında ki hastanelere çıkan amirim 
bir sabah beni yakaladı.’’ Gürsel, bekle bugün 
beraber çıkalım ‘’ dedi.Doktor Sami Ulus devlet 
hastahanesinde dahiliye doktorunun kapısını 
tıklattığımızda kapıda en az 15 hasta vardı. Şefik 
abiyle içeri girdiğimizde bizi azarlayacağını 
zannettiğim doktor, gülerek karşıladı. ‘’ ulan i... 
nerdesin sen ? ‘’ dedi müdürüme. Her zaman 
kibarlığına ve otoritesine şahit olduğum doktorun 
bu karşılaması beni şaşırttı. Bir yandan benzeri 

Gözlükçü Baba Metin TURANLI 

Ulus, Cebeci, Çankaya
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küfürleri tekrarlayan, bir yandan da yeni ilaçları 
tanıtan müdürümün o görüşmesi sonrası, ilaç 
satışımızın o hastahane için %30 arttığına bizzat 
şahit oldum. İstanbul’da Lens firmasına transfer 
olduğum dönemde de, yine benimle beraber 
işe başlayan, aynı eğitimi aldığımız  Kürşat adlı 
Ağrılı bir arkadaşla çok samimi olmuştum. Kurs 
süresince yediğimiz-içtiğimiz ayrı gitmezdi. 
Ben onu kankam sayarken, onu yol üzerinde 
uğradığımız müşterimiz de olan bir gözlükçüyle 
ana-avrat küfürleşirken gördüm. Gözlükçü, buna 
‘’babana söyle bu akşam eve gelmesin. ‘’diyordu. 
Kürşat ta gülerek, ondan daha beter,ağza 
alınmayacak şekilde karşılık veriyordu.
Hani kızgınlıkla edilen küfürleri bir yere kadar  
anlıyorum da, böyle bir samimiyet, dostluk 
göstergesi olarak insanın en mahrem unsurlarını 
hedef alan küfürleri hiç anlayamadım. Ama o an 

anladığım, gözlükçünün Kürşata benden daha 
yakın olduğuydu.
Yaşım ve kariyerim ilerledikçe ben de 
ilişkilerimde benzeri yöntemleri kullanır oldum. 
Ama tabii, ne kadar samimi de olsam ‘ oğlum ‘’ ve  
‘’Lan ‘dan öteye gidemedim. Eksiklik mi? Değil 
tabi. Ama küfürle gelen dostluğun kalıcı olduğuna 
da inananlardanım.
Ve işte...Doyasıya küfürsüzlük Niye 
hüzünlendirdiyse beni? Bir hafta sonu Ankara’ ya 
mı gitmeli ne?
Amannn be Hüseyin! Ne de içli söylüyon yav!
Gidene dur demeyiz
Düşmeyiz bir dalgaya.
Angara’ nın bebesi,
Dönüp bakmaz arkaya...
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Prizmatik Camlar (2)

SEKTÖRDEN

Prizmatik Camlar(2) …(devam) Prizmatik 
progresiv camların montajı

Prizmatik progresiv cam montajında dikkat 
edilmesi gereken önemli bir husus vardır.
Progresiv camlar “Geleneksel” teknoloji ile üre-
tilmiş ise veya “Standart” Freeform camlar ise, 
Montaj artısının pozisyonu prizma yönüne göre 
kaydırılmalıdır.
Bu kaydırma her prizma diyoptrisi için 0.3mm 
olup taban yönünün ters tarafına olmalıdır. Priz-
matik olan Geleneksel ve Standart Freeform 
progresiv camlarda bu husus mutlaka dikkate 
alınmalıdır. Fakat bazı gelişmiş Kişiye Özel Fre-
eform progresiv cam tasarımında, reçetedeki 
prizma değeri ve taban yönü , tasarım yapılırken 
dikkate alınmakta, gravürler ve dolayısıyle mar-
kür ona göre vurulmakta ve ek bir desentrasyona 
ihtiyaç olmamaktadır.
Progresiv cam reçetesinde dikey yönde prizma 
verildiği zaman, bazı gelişmiş Kişiye Özel Free-
form progresiv cam tasarım programları camları 
tasarlarken reçetedeki prizma değerleri ile in-
celtme prizmasını beraberce değerlendirmekte 
ve camlar optimum kalınlıkta üretilebilmektedir. 
Bu işlem neticesinde üretilen progresiv camların 
prizma ölçüm noktalarında ölçülen prizmatik 
değerler reçetedekinden farklı olacak, fakat iki 
camdaki toplam prizmatik etkide bir fark olma-
yacağından, bu durumda kesinlikle herhangi bir 
sorun olmayacaktır.

Prizmatik Verre Plan güneş gözlükleri
Güneş gözlüğü almak için mağazanıza gelen 
bazı müşterilerinizin, özellikle bombe açısı yük-
sek olan bazı gözlükleri denedikten sonra “bu 
gözlüğün camlarında bir problem vardır, başım 
dönüyor” diye olumsuz yorum yapmaları ile kar-
şılaşmış olabilirsiniz. Bu müşteriniz niçin böyle 
düşünmüştür? Camlarda gerçekten bir sorun var 
mıydı? Evet. Camlarda bir sorun olabilir. Çerçeve 
bombesi (camın bazı değil) nedeniyle, göz cam-

dan dik açıyla bakmadığı zaman, çapraz bakış ne-
deniyle Verre Plan camlar “Taban Dışa” prizmatik 
etki yapar. Birçok kaliteli güneş gözlüğü üreticisi 
bu olumsuzluğu giderebilmek için bombe açısı 
yüksek olan güneş gözlüklerine “Taban İçe” priz-
ma ihtiva eden camlar monte etmektedirler.
Oluşan prizmatik etkinin miktarı, çerçevenin 
bombe açısına, camların bazına, indeksine ve ka-
lınlığına bağlıdır. Çerçeve bombe açısı 25 derece 
ve bazı 8 olan (prizmatik olmayan) Verre Plan 
Rx camların oluşturacağı prizmatik etki her cam-
da ortalama 0.40 Diyoptri ve toplamda da 0.80 
Diyoptri “Taban Dışa” olmaktadır. 0.80 Diyoptri 
prizmatik etki, 2.00 D. bir camın yatay merkez-
lemede her camda 2 mm. hatalı olarak monte 
edildiği zaman oluşturduğu prizmatik etkiye 
eşdeğerdir. Birçok hassas göz bu miktardaki priz-
matik etkiden rahatsız olabilmektedir.

Hatalı Montaj Neticesinde Oluşan İstenilmeyen 
Prizmatik Etki
Optik camlar prizmatik olarak üretilmemiş ol-
salar da , eğer montaj hatalı ise, istenilmeyen 
bir prizmatik etki oluşturabilirler. Bu, önemli 
bir sorundur. Böyle bir montaj yapıldığı zaman, 
gözlüğümüz reçeteye uygun olarak yapılmamış 
oluyor. Çünkü doktor prizmatik cam yazmadığı 
halde biz gözlükleri prizmatik olarak yapmış olu-
yoruz. Sorun yaşayan bazı optikçilerin bu konu-
daki soruları ve bu sorulara verdiğimiz cevaplar 
aşağıdadır.

Soru 1  
Reçetesi Sağ. +3.75-4.00x 5 ve Sol. +2.75-3.00 
x 161 olan müşterime ilk kez Rx güneş gözlüğü 
yaptım. Gözlüğün son derece rahatsız olduğunu 
söyleyerek şikayette bulundu. Camları ölçtüğüm 
zaman numara ve aksların doğru olduğunu tespit 
ettim. Camların fazla kalın olmaması için küçük 
çaplı camlar kullandığımdan odaklar 64 mm 
yerine 73 mm olmuş. Gözlüğü incelenmek üzere 
üretici firmaya gönderdiğim zaman, camların 

Mehmet R. Akay
Akay Optik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
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merkezlenmesinin hatalı olduğu söylendi. Üretici 
firma, ayrıca çerçeve bombe açısının 10 derece 
olması nedeniyle tek sağlıklı çözümün kişiye 
özel freeform camlar olduğunu iddia etti. Bu 
konudaki yorumunuzu ve çözüm önerilerinizi 
rica edebilir miyim?

Cevap 1  
Böyle bir reçeteye göre üretilmiş “Geleneksel” 
tasarımlı camlar, bombe açısı 10 derece olan bir 
çerçeveye toplamda 9 mm dışa desantre edilerek 
monte edilirse elbette ki sorun olacaktı. Optik 
merkezler arası mesafe = Pupilla mesafesi olsa 
idi, bu açılarda monte edilen camların göze, 
reçeteye uygun sferik, silindir ve aks etkisini 
verebilmesi için camların “freeform” olarak 
farklı sferik, silindirik ve aks değerlerinde 
üretilip belirtilen aks yönlerinde monte edilmesi 
gerekmekte idi. Bu şartın yerine getirilmemesi , 
yaşanan sorunun birinci nedenidir.
Yüksek çerçeve bombe açısı nedeniyle oluşabi-
lecek sorun yukarıdaki “Kişiye Özel” freeform 
camlar ile ( ve doğru merkezleme ile) çözülebil-
diği halde, buradaki daha önemli sorun, 9 mm 
dışa desantrasyonun oluşturduğu istenilmeyen 
prizmatik etkidir. Doğru merkezleme yapılma-
dığı takdirde bu gözlükte oluşacak istenilmeyen 
prizmatik etki toplamda Taban Dışa 3.5 Prizma 
Diyoptrisi civarında olur. Yatay prizmatik etkiye 
ek olarak küçük miktarda bir dikey diferansiyel 
prizmatik etki de oluşmaktadır. Bence müşteri-
nizi esas rahatsız eden, çerçeve bombe açısının 
oluşturduğu deformasyondan daha fazla, dışa de-
santrasyon nedeniyle oluşan istenilmeyen Taban 
Dışa prizmatik etkidir.

Soru 2  
Zaman zaman progresiv camların inceliği ile ala-
kalı sorunlar yaşıyorum. Sürekli olarak çalıştığım 
firmamdan almış olduğum camlar görüş olarak 
müşterilerimin istediği kaliteyi verirken , kalın 
olduğu iddiası ile zaman zaman müşterilerimin 
tepkisini çekiyordu ve hatta camları iade edenler 
bile oldu. Bizden aldığı Progresiv camlarını iade 
eden bir müşterimin, ‘’ ben bu gözlüğü başka bir 
yerde yaptırdım ve çok daha ince oldu’’ demesi 
üzerine bende araştırmaya girdim ve daha ince 
cam yapan firmayı buldum. Camlar gerçekten 
çok ince oluyordu, fakat bu sefer de görüş kalite-

si ile ilgili şikayetler almaya başladım. Müşteriler 
‘’ görmekte zorluk çekiyoruz; çift görüyoruz’’ 
gibi ifadeler kullanmaya başladılar.
Daha somut yanıt alabilmek için, sorun yaşadı-
ğım son progresiv gözlük hakkında bazı detaylar 
vermek istiyorum.
 
Çerçeve Ekartmanı: 55-18
Bu gözlük için önce sürekli çalıştığım firmaya 70 
mm çapında 1.5 indeks E.T. kaplamalı organik 
progresiv cam sipariş ettim. Camları kurallara 
göre monte ettim. Müşterim camların kalınlığını 
beğenmedi. Daha ince camlar için aynı özellikte 
progresiv camları diğer firmaya da sipariş ettim.
Her iki çift kesilmiş camın şakak tarafındaki ka-
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lınlıkları aynı iken (1mm. civarında), ince olan 
camların merkez kalınlığı 4.5 mm ve burun ta-
rafındaki kalınlığı da 2 mm civarında idi. Kalın 
olarak üretilen camların merkez kalınlığı 6 mm 
ve burun tarafındaki kalınlığı da 4 mm idi. Her 
iki camın dış bombesi aynı görünüyordu.
Müşteri ince olan camların estetik görüntüsünü 
beğendi , fakat gözlüğü taktıktan bir müddet 
sonra başının ağrıdığını ve bazen de çift gördü-
ğünü ve camlarda bir hata olduğuna inandığını 
söyledi. Neticede rahat kullanamayacağı bir 
gözlüğü istemediğini söyleyip gözlüğü iade edip 
ödemiş olduğu parayı alıp gitti. Eski ve yeni cam-
ları kıyaslamak amacıyla müşterinin çerçevesine 
daha önce sipariş ettiğim kalın camları taktığım 
zaman, görüşünün bu camlarla daha rahat ol-
duğunu söyledi. Öğrenmek istediğim, progresiv 
bir cam daha ince yapıldığı zaman optik perfor-
mansında bir olumsuzluk olur mu? Ayrıca merak 
ettiğim diğer husus da, ayni teknolojiye sahip 
oldukları halde niçin ilk firma diğeri gibi camları 
ince olarak üretemiyor? Yoksa, inceltme prosesi 
camın görüş kalitesini bozuyor mu? Bu sorunum 
ile ilgili doğru cevabı sizden alabileceğimi ümit 
ediyor ve peşinen teşekkür ediyorum.

Cevap 2  
Optik, fizik kanunlarının geçerli olduğu pozitif 
bir bilim dalıdır. Görüntü oluşumları, mercek ka-
lınlıklarının, prizmatik etkinin , progresivler dahil 
tüm merceklerdeki yüzey geometrisinin hesap-
lanması vs. fizik kanunlarına göre yapılır.
Diyoptrisi +4.00 D, indeksi 1.498 ve çapı 70 mm 
olan bir gözlük camının orta kalınlık formülü 
şudur:

 Bundan anlıyoruz ki, merkez kalınlığını 6.0 mm. 
olarak ölçtüğünüz camlar kurallara göre üretil-
miştir.
Orta kalınlığı bilinen konveks optik camın çapını 
da şu formülle hesaplayabiliriz: Camın yarıça-
pının karesi 871.5 mm ise, Çap= 59 mm olur. 
Gönderilen camın fiziki boyutları 70 mm oldu-
ğundan, camı daha ince olarak üreten firmanın 
yaptığı, camların optik merkezini 5-5.5 mm dışa 
kaydırarak camın şakak tarafındaki kenarı ile op-
tik merkez arasındaki mesafeyi 29-30 mm olarak 
üretmesi ve dolayısıyle camların merkezde ve 
burun tarafında daha ince olmasını sağlamaktı. 
Bu durumda Optik Merkez (yatayda) Montaj Ar-
tısı hizasında olmayıp , şakak yönünde 5-5.5 mm 
kaydırılmış oluyor. Bu, kesinlikle kabul edileme-
yen bir uygulamadır. Zira, ince olduğu için tercih 
edilen bu camlarda hiç de küçümsenmeyecek 

“istenilmeyen prizmatik etki” oluşmaktadır. Bu 
prizmatik etki, her camda en az 2D Taban Dışa, 
yani toplamda 4D Taban Dışa prizmadır! (0.5 
cm.x4 x 2= 4D Prizma)

Müşterinizin baş ağrısının ve çift görmesinin 
nedeni , daha estetik olması için kurallara aykırı 
olarak üretilen ve kesinlikle kabul edilemeyecek 
güçte prizmatik etkiye neden olan bu camlardır. 
Doktorun prizmatik reçete yazmadığı bir kişiye 
4D prizmatik cam takmaya kimsenin hakkı ve 
yetkisi yoktur. Bu güçteki prizmatik cam kullan-
mak zorunda bırakılan hastanın, yorgun ve uyku-
suz olduğu bir zamanda direksiyon başında kaza 
yapması beni hiç şaşırtmaz. Bu nedenle, vicdani 
sorumluluk yaşamamak adına böyle progresiv 
camları tercih etmemenizi, bunun yerine, müşte-
rilerinize belki biraz indirim yaparak daha yüksek 
indeksli cam sipariş vermenizi tavsiye ederim.
(Konunun daha kolay anlatımı için hesaplama-
larda “basitleştirilmiş yaklaşık formüller” kullanıl-
mıştır)

Soru 3  
Geçen hafta bir sorun yaşadım. Bir müşterim 
için , Rayban 3025 güneş gözlüğü çerçevesine 
takılmak üzere Sağ/Sol -4.50 1.6 index renkli 
cam sipariş verdim. Müşterinin odaklarını işaret-
ledikten sonra camların bazı ve rengi için güneş 
gözlüğünü üretici firmaya gönderdim ve ayrıca 
montajı yapmalarını istedim. Gelen camlar çok 
kalın olduğundan firmayı arayıp şikayette bulun-
dum. Kalınlık nedeninin pupila mesafesinin çok 
yakın ( pupilla mesafesi 55 mm imiş) olmasından 
kaynaklandığını iddia ettiler. Sorun yaşamamak 
için gözlüğü müşterime teslim etmedim ve aynı 
camları başka bir üreticiye de sipariş ettim. Mon-
tajı yapılarak gönderilen gözlük neredeyse yarı 
kalınlıkta idi. Müşterim gözlüğü beğendi fakat 
taktığı zaman çift gördüğünü ve gözlüğün hatalı 
olduğunu söyleyerek gözlüğü almadı. Sizce sorun 
ne olabilir?

Cevap 3  
Rayban çerçevenin ekartmanını 55×14 kabul 
edersek, ilk firmanın camları toplam 14 mm 
desantre yaparak monte ettiği anlaşılmaktadır. 
Böyle bir durumda şakak tarafındaki kalınlık 
8 mm civarında olur. Ikinci firmanın ürettiği 
camların kenar kalınlığının diğerinin yarısı 
kadar olduğunu söylediniz. Bu ancak camlar 
hiç desantre yapılmadığında veya çok az 
desantrasyon yapıldığında olabilir. İkinci firmanın 
camları “orta” taktığını farzedersek camların bakış 
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noktalarında kabul edilemeyecek boyutta yüksek 
bir prizma oluşmaktadır. Oluşan Taban İçe 
prizma aşağı yukarı 4.5 x 1.4 = 6.3D Diyoptridir. 
Bu değerdeki bir prizmatik etki küçümsenemez. 
Müşterinizin görüşte rahat olmamasının nedeni 
mutlaka budur.
Kusura bakmayınız fakat sizin veya herhangi bir 
gözlükçünün böyle hatalara göz yumması kabul 
edilemez. Bu gibi durumlarda suçlu optikçidir. İş-
çiliği başka yerde yaptırsa da camların numarası-
nı, aksları ve merkezleri kontrol etmeden gözlük-
leri müşterisine teslim etmemesi gerekmektedir. 
Camların kenarlarının daha ince olması uğruna 
bile bile yanlış gözlük yapılıp müşteriye teslim 
edilmesinin mazereti yoktur. Bu gözlük yanlıştır, 
zira doktorun yazdığı reçete yapılmamıştır. Dok-
tor prizma yazmamış, bir camlara bu boyutta bir 
prizma uygulamaya kimsenin hakkı yoktur.
Bu boyutta bir merkezleme hatası şaşılık veya 
göz tembelliği tedavisi gören bir çocukta yapıldı-
ğı takdirde göz doktorunun ve çocuğun ailesinin 
tüm titizliğine rağmen yapılacak gözlük tedavi 
etmeyecek, belki de durumu daha da kötüleştire-
cek ve şaşılığın yerleşmesine neden olacaktır.
Unutulmamalıdır ki doğru gözlük sadece cam 
numaraları 0.12 toleranslar dahilinde olan göz-
lükler değildir. Merkezler arası mesafesi yanlış 
olan , çerçeve bombesi ve pantoskopik açısı nor-
malin dışında olan (son iki parametre dikkate 
alınarak yapılan “Kişiye Özel” freeform camların 
montajı hariç) gözlükler de yanlış gözlük sayı-
lıyor, zira yanlış duruş nedeniyle oluşan başta 
“oblik astigmatizm” göze gelen numaranın reçete 
numarasından farklı olmasına neden olmaktadır.

Soru 4  
3 yıl önce kaliteli bir güneş gözlüğü sattığım 
bir müşterim çizilen camlarının değiştirilmesi 
için birkaç hafta önce bize müracaat etti. Güneş 

gözlüğü firması, sözkonusu modelin piyasadan 
kaldırıldığını ve istenilen camları tedarik 
edemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine camları 
8 Baz VP olarak ürettirip boyatıp gözlüğe taktık. 
Fakat müşterimiz görüşte sorun yaşadığını 
söyleyerek şikayette bulundu. Camların numaralı 
olduğunu iddia etti. Fokometre ölçümünde 
camlar VP olarak görünüyordu. Buna rağmen 
müşteriye parasını iade ettim. Fakat sorunun 
ne olduğunu hala daha çözemedim. Sorunun 
olası nedeni hakkında bilgi verirseniz memnun 
olurum.

Cevap 4  
Sanırım sadece camlar bazlı değil, gözlük 
bombe açısı da yüksektir. Zira genellikle böyle 
oluyor. Böyle durumlarda, camların çapraz 
duruşu nedeniyle prizmatik etki oluşmaktadır. 
Sözkonusu gözlüğün bombe açısının 25 derece 
ve camların bazının 8 olduğunu farzedersek, 
geleneksel olarak üretilen VP Rx camların 
oluşturacağı prizmatik etki her camda ortalama 
0.40 Diyoptri ve toplamda da 0.80 Diyoptri 
Taban DIŞA olacaktır.
0.80 D. prizmatik etki, 2.00 D. bir camın 4 mm. 
hatalı olarak monte edildiği zaman oluşturduğu 
etkiye eşdeğerdir. Birçok hassas göz bu miktar-
daki prizmatik etkiden rahatsız olabilmektedır. 
Bazı kaliteli güneş gözlüğü firması yüksek bazlı 
ve bombe açısı yüksek olan gözlüklere prizmatik 
özellikte olan VP camları taban İÇE olarak mon-
te ederek bu istenilmeyen prizmatik etkinin oluş-
masını azaltmakta veya tamamen önlemektedir.
Bu gibi durumlarda benim önerim, çerçeve bom-
besini ve cam bazını vererek Kişiye Özel Free-
form VP camların sipariş edilmesidir. Her iki cam 
da VP olmasına rağmen, sağ olarak markürlenen 
camın mutlaka sağa, diğerinin de sola takılması 
gerekmektedir.
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Yazı ve Fotoğraflar: Mustafa KÜRELİ  
            mkureli@gmail.com

mkureli@gmail.com
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Tallin - ESTONYA
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YOLNAME
“Vatanım, Aşkımdır”
Bir ülke düşünün ki, 300.000 kişi el ele 
tutuşuyor ve şarkılar söyleyerek devrim yapıp, 
özgürlüklerine kavuşuyorlar. Binlerce kişinin 
bağırarak söylediği  “Mu Isamaa”  “Vatanım, 
Aşkımdır” adlı halk şarkısı Estonya’nın ulusal 
marşı oluyor. 
1986-1991 yılları arasında Sovyetler Birliği’nden 
bağımsızlık için başlatılan halk hareketine verilen 
adıyla; “Şarkı devrimi” yaparak tarihe geçen 
insanların ülkesi Estonya’dayız. Buz tutmuş 
Helsinki limanından buzları kıra kıra yola 
çıkan geminin sıcağında, cam kenarında, Baltık 
denizine açılan Finlandiya körfezinin buzlu 
sularını seyrediyoruz. 
Yaklaşık iki saat süren yolculuktan sonra 
Estonya’nın başkenti ve en önemli şehri Tallinn’e 
ayak basıyoruz. Parke taşlı dar sokakları, silindir 
şeklindeki kuleleri ve surlarla çevrili çok şirin 
bir Ortaçağ kentindeyiz. Her yer pırıl pırıl 
tertemiz. İnsanlar dikkat çekecek kadar kibar 
ve yardımsever. Taksici bile turist tarifesi(!) 
uygulamıyor bize. Beyaz tenli, sarışın güzel kızlar, 
yakışıklı delikanlılar güle- söyleşe geçiyorlar 
yanımızdan. 
Burası kadar huzurlu, sakin, temiz, kalabalık 
olmayan, saygılı ve kibar insanların yaşadığı bir 

başka şehir hatırlamıyorum.
Estonya, yaklaşık yarısı ormanlarla kaplı yemyeşil 
bir ülke. Nüfusu 1 Milyon 350 bin kişi. 1991 
yılında Rusya’dan bağımsızlıklarını kazandıktan 
sonra modası geçmiş birkaç sanayi fabrikasından 
ve kâğıt üretiminden başka bir gelir kaynağı 
olmayan Estonya 2000 yılından sonra internete 
yönelmiş ve kurtuluşunu “dijital dünyada” 
bulmuş. Ülkenin çok büyük bir kısmında Wi-Fi 
ücretsiz. 
Vergi beyanından seçimlere kadar her şey online 
olarak yapılabiliyor. 2007 yılından bu yana 
Estonyalı seçmenler dünyanın hangi köşesinden 
olursa olsun, internet ile oy kullanıyor. Yaklaşık 
15 yıldır hükümet ve parlamento kâğıt 
kullanmıyor. Bütün faaliyetler elektronik kayıt 
sistemiyle sürüyor. Sağlık sisteminde ve reçete 
yazımında da kâğıt yok. Planlara göre 2020 
yılında nakit para kalkacak. Okullarda çocuklar 
7 yaşından itibaren bilgisayar ve programlama 
dersleri görüyorlar. Gençlerin çoğu bira 
parası, park ücreti, otobüs bileti gibi küçük 
harcamalarını dahi cep telefonu ile ödüyor. 
Tabi bütün bunların sonucunda anayasasında 
“İnternet ücretsiz karşılanması gereken bir 
vatandaşlık hakkıdır” ibaresinin bulunduğu tek 
ülke olarak dünyaya örnek oluyor.
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1950 yılında Tallinn Sibernetik Enstitüsü’nün 
kurulması ile “Baltıklar’ın Silikon Vadisi” unvanını 
almasına ve “E-stonya” olarak anılmasına neden 
oluyor.
Ülkede en yaygın din Hıristiyanlık. Ancak Eston 
geleneklerinde halen eski Pagan inançlarından 
kalma izlere rastlamak mümkün. Estonya 
halkının %32’si bir kiliseye ya da dini bir gruba 
üye. 16. yüzyıldaki reform hareketinden bu yana, 
Lutheran kilisesi Estonya’nın önde gelen kilisesi 
olmuş. Diğer inanışları ise Rus Ortodoks, Rum 
Ortodoks, Baptist, Methodist ve Roma Katolik 
mezhep ve cemaatler temsil ediyor.
Estonya tarihi boyunca saldırılardan ve 
işgallerden kafasını kaldıramamış bahtsız 
ülkelerden biri. 12. yüzyıldan itibaren Haçlı, 
Alman, İsveç, Danimarka ve Rus işgalleri altında 
yaşamış. Sovyetler Birliği’nin siber teknoloji 
üssü olarak ünlenmiş. Bu nedenle ülke yüksek 
teknoloji ve bilişimin Baltıklardaki merkezi 
durumuna gelmiş. En azından tüm dünyanın 
bildiği iki markanın sahibi! Uluslararası ücretsiz 
telefon servisi Skype ve müzik yükleme sitesi 
“KaZaA” Estonya kökenli.  
Bu kadar ön bilgiden sonra gelin Tallinn 
sokaklarına inelim. 
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Tarihi bir opera binasına nazır otelimize 
yerleşme işini hızla halledip, sokağa 
çıkıyoruz. Barlar, Publar, zevkle döşenmiş 
Ortaçağ dekorlu restoranlar ve Viking temalı 
kafelerin önlerinden geçiyor, hayranlıkla 
şehri adımlamaya başlıyoruz. Hediyelik eşya 
dükkânlarında batılıların Amber, bizim ise 
kehribar olarak adlandırdığımız süs eşyalarının 
çokluğu dikkat ekiyor.
Bizim gibi İstanbul boyutlarında büyük 
şehirlerden gelenler için Tallinn çok küçük 
bir şehir. Enine boyuna her yere yürüyerek 
gidebileceğimiz ölçekte. İlk hedefimiz, filmlere 
sahne olmuş Katerina Kaik isimli sokak! Elişi 
ürünlerin ağırlıkta olduğu hediyelik eşyaların 
satıldığı Müürihave caddesi ile Vene caddesinin 
kesiştiği köşeden dönüp şehir surlarına 
yöneliyoruz. Karşımıza “Yün pazarı” çıkıyor. 
Bir süre kuzeye özgü kazaklarla ilgilenip, 
Avrupa’nın en eski faal eczanesine geliyoruz. 
Tüm Avrupa’daki en eski ve hala çalışan bir 
eczane. Ne zaman açıldığı bilinmemekle 
birlikte, halen bir kısmı ücretsiz müze olan 
eczanenin dış duvarında 1422 yılı yazılı. 
Eczanenin solunda bulunan Balthasar 
Restoranın önündeki koyun postu serili 

YOLNAME
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koltuklarda üşüyerek, gelen geçeni seyredip, 
birer kahve içiyoruz. Restoranın hemen yanından 
geçilen bir pasaj ile Saiakang sokağına ulaşıyoruz. 
Burada bulunan kilisenin yan cephesindeki ahşap 
saat gerçekten çok ilginç!
Aslında her yer o kadar yakın ve ayakaltında ki, 
yol tarif etmeme hiç gerek yok. Sadece isimlerini 
yazmam bile Tallinn’e gideceklere yeterince 
yardımcı olacaktır.
Kaldığımız yerden devam edelim. Uzun cadde 
anlamına gelen (püha vaimu kirik) Pikk Caddesi 
boyunca binalar oldukça ilgi çekici. Cepheleri 
günümüze kadar gayet iyi korunmuş, tarihe 
tanıklık ediyorlar adeta. 26 kapı numaralı ünlü üç 
kardeşler evi ve ortanca kardeşin evindeki (Angel 
room) Melekler odası, 59 numaradaki Sovyet 
döneminden kalma eski KGB evi görülmeye değer 
yapılar. 
Küçük bir kahve dükkânında mola veriyoruz. 
Dükkânın iki tarafı da sokağa bakıyor. Arka 
duvarın önüne üst üste kahve çuvalları yığılmış. Üç 
tane masası var. Evet, sadece üç tane! Genç bir kız 
çalışıyor. Kahveleri o pişiriyor ve o servis ediyor. 
İçerisi mis gibi kahve kokuyor. Siparişi alırken fark 
ediyorum ki bizim garson kızın gözleri Mariana 
çukuru (!) gibi.  Eşimin yardımıyla fotoğraflarını 
çekip, bolca bahşiş bırakarak ayrılıyoruz Bayan 
Mariana’nın yanından. 
Kahvenin verdiği tazelenmişlikle yürümeye devam 
ediyoruz. Kulesinden şehrin manzarasının methini 
duyduğumuz Olai Kilisesini bulacağız. Sonra 
da sırada Hobuveski, Old Town Hotel yanında 
14yy’dan kalma Ross Değirmeni ve yine 14.yy’dan 

kalma Rateskaevu caddesindeki çeşme var. 
Şehrin bir başka açıdan panoramasını 
görebileceğimiz seyir terası Domberg Katedraline 
geliyoruz. Katedrali zengin ve asilzadelerin 
evleri çevreliyor. Kohtu Caddesi’ni takip ederek 
eski şehre tepeden bakan parkı ve Patkul 
Merdivenlerini ve şehir surlarının dibinden 
yürüyerek Olde Hansa önünde milli kıyafetli 
kızların fotoğraflarını çekiyoruz. 
Terasından eski şehir ve liman görünen Deniz 
Müzesinin ardından Estonya’nın ünlü Saku 
birasının tadına bakıyoruz. İçinde 70 tane köy evi, 
değirmen ve kulübenin bulunduğu Rocca al Mare, 
Haabersti açık hava müzesi ile günü bitiriyoruz. 
THY’nın Tallinn’e direkt uçuşu var. Ama eğer 
isterseniz buraya Riga ya da Helsinki’den gelmeniz 
de mümkün. Eğer Tallinn’e Helsinki’den feribotla 
gelecekseniz Tallinn’den 3 feribot şirketi (Viking 
Line, Tallink ve Silja) ve 3 deniz otobüsü şirketi 
(Linda Line, Nordic Jet Line ve Tallink) karşı 
kıyıya Tallinn’e sefer düzenliyor. Kendi halinde 
yaşayan, huzurlu, sessiz, sakin, çağı yakalamış 
insanların ülkesi Estonya; ziyaretçilerine kendinden 
beklenmeyecek birkaç güzel gün vaat ediyor. 
Yolunuzu Estonya’ya düşürün, emin olun pişman 
olmayacaksınız.
“ Bundan yirmi yıl sonra yapmadığın şeylerden, 
yaptıklarından daha fazla pişmanlık duyacaksın. 
Bu yüzden halatlarını söküp at! Güvende olduğun 
limandan ayrıl, yelkenlerini rüzgârla doldur, araştır, 
hayal et, keşfet” diyor Mark Twain. 
Gezenlere, gezmesini bilenlere, gezmek isteyenlere 
bitmeyen yolculuklar diliyorum.
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