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PALLADIUM OPTIK’TEN 
BİR İLK DAHA!

HABER

İspanya’nın beğenilen gözlük markalarından ZEN BARCELONA, Palladium Optik 
farkıyla Türkiye’de. Yepyeni koleksiyonu ile SİLMO İSTANBUL 2014’te PALLADİUM OPTİK standında ilk 
kez ziyaretçileriyle buluştu.
Palladium Optik’ in son dakika sürprizi olarak adlandırdığımız bu koleksiyonu; bizzat firmanın İspanya’dan 
gelen satış temsilcisi ve Ceo’su tarafından tanıtıldı.
Yenilikçi, güçlü, mutlu, sıradanlıktan uzak bir çizgide ;her yaşa ve her zevke uygun, grubumuzun önde gelen, 
başarılı olmaya aday; minimal şık tasarımlı , konforlu çerçevelerden oluşan koleksiyonumuzu her zaman 
söylediğimiz gibi; farkı fark yaratanlarla yaşama ayrıcalığını siz değerli müşterilerimize yaşattığımız için bir kez 
daha gururluyuz.

OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Ocak 20156
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Fuarlar

ORHAN KÜRELİ

Editör ’den

Uluslararası 
ticarette büyük 
önemi olan fuarlar 
21. yüzyılda daha 
da önemli hale 
gelmiştir. Avrupa’da 
olsun Asya’da olsun 
dünyanın çeşitli 
yerlerinde her yıl 
düzenlenen bu 
pazarlar, binlerce 
satıcı ve alıcıyı bir 
araya getirerek 
büyük bir alış-
veriş potansiyeli 
yaratmaktadır.

uarlar, ticareti geliştirmek amacıyla belli bir süre için 
kurulan pazardır.
 Alıcı ve satıcıların bir araya gelerek iş anlaşmaları 
yaptıkları bu pazarlar genellikle aynı yerlerde ve 
düzenli aralıklarla, her yıl aynı tarihte birkaç haftalığına 
kurulurlar. Bu sergiler tek bir iş koluna ya da belirli bir iş 

kolunun tek bir dalını konu alabileceği gibi her tür ürünü ve hizmeti 
de kapsayabilir.
Uluslararası ticarette büyük önemi olan fuarlar 21. yüzyılda daha da 
önemli hale gelmiştir. Avrupa’da olsun Asya’da olsun dünyanın çeşitli 
yerlerinde her yıl düzenlenen bu pazarlar, binlerce satıcı ve alıcıyı bir 
araya getirerek büyük bir alış-veriş potansiyeli yaratmaktadır.
Ticari ve iktisadi boyutu gittikçe ön plana çıkan fuarlarda katılımcı 
fi rma ya da kuruluşlar kendilerine ayrılmış alanlarda ziyaretçileriyle 
görüşmeler yapmakta, ürünlerini sergilemekte veya bu alanlarda 
kendi kurumsal renk ve imajlarına yer veren fuar standlarında 
çeşitli görseller kullanarak kendilerini, ürünlerini ya da hizmetlerini 
tanıtmaktadır. Ülkemizin temsil eden yerli gözlük üreticilerini uluslar 
arası fuarlarda görmek, işin bir başka yanı…
Bizde bu amaçla, Avrupanın en büyük gözlük fuarlarından biri olan 
ve 28 Şubat/02 Mart tarihleri arasında İtalya da Milano şehrinde 
düzenlenen Mido Optik fuarını ziyaret ettik. Bu sayımızda Fuarla 
ilgili gözlemlerimizi sizlerle paylaşacağız.  Saygılarımla

F
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HABER

‘Dünyanın en iyi giyinen erkekleri’ 
sıralamasında zirvedeki yerini yıllardır 
koruyan Lapo Elkann tarafından yaratılan 
Italia Independent, bağımsız ve özgün 
tasarımlarını çocuklara da sunuyor. 7-14 
yaş aralığındaki çocuklara özel üretilen 
I-Teen Serisi, ufak boyutlarda modelleri 
tercih edenlerin de beğenisini kazanıyor. 
Geniş tasarım alternatifleri ve yüksek 
materyal kalitesi ile fark yaratan seride, 
090 modelinin yanı sıra, süper ince I-Thin 
modelleri de geniş renk alternatifleri 
ile yer alıyor. I-Teen Serisi, özel ‘Glaze’ 
işleminden geçirilerek yüzeyde doğal taş 
görünümü kazandırılan tasarımların yanı 
sıra, markanın yenilikçi imajını gözler 
önüne seren ödüllü kadife efektini de 
çocuklara özel olarak sunuyor. Alışılmışın 
dışında ve devrim niteliğindeki Italia 
Independent teknolojilerinin yarattığı 
renk geçişleri, I-Teen Serisi’nde  geniş bir 
yelpazede sunuluyor. 

ITALIA INDEPENDENT’DAN 
ÇOCUKLARA ÖZEL KOLEKSİYON

I-Teen Serisi 

Renkli dünyası ve benzersiz tasarımları ile tüm dünyada adından 
söz ettiren Italia Independent, ‘I-Teen’ Serisi’nde ikonik modellerini 

çocuklara özel olarak sunuyor. 7-14 yaş arası çocuklar için tasarlanan 
seri, zengin dizayn ve renk seçenekleri ile şaşırtıcı bir deneyim 

yaşatıyor. Bir gözlük markasının ötesinde, dinamik ve eğlenceli bir 
hayat tarzını ifade eden Italia Independent, bu yenilikçi seri ile küçük 

yaştakileri de heyecanlı dünyasına davet ediyor…
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HABER
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HABER

Progresif camlarda yeni bir teknoloji olan,  bu konuda çok iddialı bir performans sunacağı 
beklenen ve Silmoİstanbul’2014 fuarında ön lansmanı yapılan Nucleo 4D’nin ikinci ön 
lansmanı, interaktif iletişim yöntemleriyle ve megaboard ilanlarıyla gerçekleştirilmiştir. Beta 
Optik yetkililerince, FreeForm ve Camber teknolojilerin mükemmel kombinasyonu olduğu 
vurgulanan bu progresifin önümüzdeki ay içerisinde pazara arz edileceği belirtilmiştir. İlgililerce, 
fuarda yurt dışı bayi ve ortaklarının da hazır bulunduğu açıklanarak, ‘fuar standımızda, sadece 
yurt dışından, farklı ülkelerden gelenleri değil, ülkemizden de sanayici-tedarikçi ve gözlükçü 
meslektaşlarımızı da görmekten duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isteriz’ ifadesine yer 
verilmiştir. 20-22 Mart 2015 tarihleri arasında, A.B.D’nin New-York kentinde düzenlenecek 
olan, International Vision Expo & Conference-East fuarına da 5.kez katılacaktır. Beta-Novax 
yetkilileri, bu fuarda Level-1, LP7069’daki standlarında markalarını temsil edeceklerini 
belirterek, Ülkemizden gelecek sektör temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını 
özellikle ifade etmişlerdir.    

Bu Yıl da MIDO’daydı!
Her yıl İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen ve Beta-
Novax’ın 6 yıldır düzenli olarak katıldığı, Dünya’nın en 
önemli optik ihtisas fuarlarından olan MIDO, bu yıl 28 
Şubat-02 Mart 2015 tarihleri arasında düzenlendi. 
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HABER

Extreme sporlarla uğraşanlar için Tag Heuer yine şık ve ergonomik bir koleksiyon hazırladı. 
Çok iddialı yaşayanlar, maceracılar, kayak tutkunları için göz çevresini tamamen sararak güneş 
ışınlarına karşı tam koruma sağlayan extreme spor gözlükleri, ileri teknolojiyle üretiliyor. Kayak 
tutkunları, dağcılık, tracking gibi sporlarla uğraşanlar için özel modeller sunan Tag Heuer, 
yaratıcılığı da elden bırakmıyor.  Tag Heuer’in, ışığı ve yansımaları tam kesen özel camları ile 
kayak yaparken rahatlığı tercih edenler için ideal modeller sunuyor. Göz çevresini tamamen 
kapatan  farklı tasarımları ile doğadaki parlamaları ve yansımaları %100 oranında keserek göz 
sağlığını koruyan Polarizan cam kullanılan modellerin yanı sıra, yüzü saran, cesur ve alışılmışın 
dışında modeller de Tag Heuer koleksiyonunda yer almakta. Tehlikeli sporlarla uğraşanların 
kullandığı ve ileri teknoloji özellikleriyle koruyucu, fonksiyonel gözlükler sunan Tag Heuer, 
tasarımlarında dinamik ve koruyucu bir çizgiyi öne çıkarıyor. Olağanüstü hafif çerçeveleri, 
farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap veren fonksiyonel modelleri ile maksimum koruma sağlayan 
modeller hayata meydan okuyanların tercihi olmaya devam ediyor. 

KIŞ SPORLARINA UYGUN 
MODELLER 

Tag Heuer’in, sömestr tatili ve hafta sonlarında 
gerçekleştirecekleri kayak sporları için hazırladığı polarize 
teknolojisi ile üretilmiş özel camlar, maksimum koruma ve 

üstün güvenlik sağlıyor.  
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YOĞUN AMA KEYİFLİ BİR 
FUARIN ARDINDAN

FUAR

Gücün kullanımı olmadan, liderlikten söz 
edemeyeceğimizi yazmıştık önceki yazımızda. 
Gücün kullanımı aynı zamanda iktidar olmayı 
gerektirir. Muktedir değilsek gücün kullanımından 
bahsedemeyiz. Özellikle koleksiyonlardaki ürün 
çeşitliliği ve zenginliği çok farklı kitlelere ve ihtiyaçlara 
da cevap verilebilmesine olanak sağladığı için müşteri 
yoğunluğu oldukça fazlaydı. 

Koleksiyonlarda Dünyanın önde gelen markalarının 
yanı sıra ülkemizin başarılı tedarikçilerininde bu fuar 
da açtıkları stantlarla Avrupa da rekabete soyunmaları, 
fuarı ziyarete gelen meslektaşlarımızın övünç kaynağı 
oldu.

Sektörümüzü Mido optik fuarında temsil eden 
meslektaşlarımıza bizleri gururlandırdıkları için 
teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Sergiledikleri kaliteli ve farklı ürün çeşitleri ile Avrupa 
pazarında da gördükleri ilgi ve taleplerin arttığını 
gördük.

Fuar da ki gözlemlemelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. 

Fuarda on iki firmamızın ülkemizi temsil etmesi bizleri 
onurlandırdı.

Yoğun ama bir o kadar da keyifli bir fuardı.

Yeni bir Optik Fuarında tekrar görüşmek üzere…

İtalya-Milano MİDO OPTİK FUARI -2015 fuarı Gözlük Sektörü için 
müşteri beklentilerini ve taleplerini karşılayan nitelikte geçti.
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FUAR



25OPTİSYENİN SESİ E-DERGİMart 2015



OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Mart 201526

FUAR
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FUAR
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Pek çoğumuzun küçükken veya şimdi gerçekleştirdiği bir hadisedir koleksiyonculuk. Bir 
takım şeyleri toplama, bir araya getirme ve biriktirme... Bana da ailemden geçen bir özelliktir 
bu bir şeyleri biriktirme arzusu. Bugüne kadar pek çok şey biriktirmiş saklamışımdır. kimisi 
dağılmıştır, kimisini biriktirmeyi bırakmışımdır veya bizimkilerin biriktirdiklerini devam 
ettirmişimdir. Örnek verirsem...

***

      Misket, sonlarına yetiştiğim bir oyundu, ama oyanamaya bayıldığım bir hadiseydi. 
Bizimkilerden kalan bu
misket biriktirme furyasını bir süre devam ettirmiştim. Ama artık etrafta misket bulmak çok 
kolay bir şey değil. Aslında pek çoğumuzun sahip olduğu bir şeydir misket, genelde şimdi 
evlerde dekor olarak bulunur.

 ***

    Yeşilçam filmlerinin unutulmaz repliği ‘’ Sana pul koleksiyonumu göstereyim’’. Bir dönem 
bildiğim kadarıyla pek çok insanın biriktirdiği bir şeydi pul koleksiyonu. Bizimkilerde bir 
müddet devam etmişler ama daha sonra
nedense bundan vazgeçmişler. Açıkçası devamını getirmek benim de pek işime gelmedi. 

 
 ***

   Para koleksiyonu günümüze kadar Türkiye’nin ekonomik şartlarına en uyum sağlayan 
koleksiyon. Bu da belki de pek çoğumuzun evinde vardır tedavülden kalkan paraları 
biriktirmek. Oldukça büyük zaman isteyen bir hadise. Ama oldukça zevkli bir uğraştır.

  
***

  Gazoz kapağı biriktirmek, fırsatını bulduğumda hala daha biriktirmeyi sevdiğim bir 
şeydir. Zaten günümüzde o kadar çok gazoz kapağı çeşidi var ki bu konuda çok fazla sıkıntı 
çekmiyorum. Küçükken tekrar pek çoğumuzun biriktirmekten hoşlandığı bir şeydi gazoz 
kapağı.

 ***

  Tabii benim burda bahsettiğim koleksiyonculuk gerçek anlamda ki büyük koleksiyonculuk 
değil. İnsanların kendi çapında yaptıkları şeyler. Kimisinin maddi durumu iyidir lüks veya 
eski klasik arabalar koleksiyonu yapar, kimisi okumayı çok sever kitap koleksiyonu yapar. 
Bunu çeşitlendirmek çok kolay antika, eski giysiler ,tablo,  dvd film arşivi, plak, gözlük, bilet, 
saat ,mücevher, oyuncak bebek ,poster, içki, şişe, peçete, kutu kola tıpası vs.  hatta muhabbet 
kontör kartını biriktirene bile rastlamışlığım vardır.

 ***

‘’ Biriktirince ne oluyor peki?’’ diye sorarsanız açıkçası bu konuda benim de çok bilgim yok. 
Ama en azından kulağa hoş geliyor ,en azından bir şeyleri biriktirmek insana az da olsa gurur 
ve mutluluk veriyor. İnsanın doğası gereği sanırım güzel bir şey. Zaten atalarımız toplayıcı 
değil miydi? ( evet oldukça alakasız oldu, hakkaten ne alaka, bencede... :) ).
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Uzmanlara göre halk arasında ‘karasu’ 
veya ‘göz tansiyonu’ olarak bilinen glokom, 
tedavi edilmediği takdirde görme kaybı ile 
sonuçlanabiliyor.

Özellikle 40 yaş üstündekileri vuran hastalığın 
Türkiye’de görülme oranın akraba evlilikleri 
nedeniyle daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Nevbahar Tamçelik, ikinci önlenebilir körlük 
nedeni olan glokom ve erken tanısı konusunda 
bilgi verdi.

Tamçelik, ‘’Göz içi basıncı normalden yüksek 
olan kişilerde ortaya çıkan ve görme hücrelerinin 
kaybına neden olan glokom, her yaşta ortaya 
çıkabilmesine karşın 40 yaş üstündeki kişileri 
tehdit ediyor’’ dedi.

Dünyada geri dönüşümsüz körlüğün ikinci 

nedeni olan glokomun görülme sıklığının yüzde 2 
olduğunu, bu oranın 40 yaş üstünde yüzde 5-6’ya 
kadar çıktığını ifade eden Tamçelik, dünyada 
yaklaşık 70 milyon Glokom hastası olduğunu 
söyledi.

Glokom nedeniyle 7 milyon kişinin kör 
olduğunu, bunların yarısından çoğunun iki 
gözünü de kaybettiğini belirten Prof. Dr. Tamçelik, 
‘’Erken tanı yöntemi ile gerekli önlemler 
alınmazsa 2020 yılında bu oranın yaklaşık 2 
misline çıkması bekleniyor’’ diye konuştu.

Belirti vermeden ilerleyen hastalığın tedavi 
edilmediği takdirde körlük ile sonuçlanabildiğine 
dikkati çeken Tamçelik, ‘’Glokomdan korunmak 
için 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir kez göz 
tansiyonu ölçtürülmelidir’’ şeklinde konuştu.

Glokomun sadece göz hekimleri tarafından 

SAĞLIK

Karasu Glokom 40 yaş sonrası kör ediyor

Karasu Glokom
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teşhis edilebildiğini, bunun için göz tansiyonu 
ölçümü, görme siniri hasarının analizi, görme 
alanı testi ve kornea kalınlık ölçümü yapılması 
gerektiğini vurgulayan Tamçelik, ‘’Ancak sadece 
göz tansiyonu ölçümü ile glokom teşhisinin 
konmayacağı iyi bilinmelidir. Çünkü glokom 
demek, sadece göz tansiyonu yüksekliği demek 
değildir. Beraberinde mutlaka tanı için ek 
muayene yöntemleri de yapılmalıdır. Hastalık 
kararını sadece göz hekimleri vermelidir’’ 
uyarısını dile getirdi.

-’’Ailesinde hastalık olanlar dikkat’’-
Birinci derece akrabalarında glokom 

görülenlerin yüksek risk taşıdığını kaydeden Prof. 

Dr. Tamçelik, ‘’Bu kişiler, gözlerinde herhangi bir 
problem olmasa bile erken tanı açısından düzenli 
olarak göz kontrollerini yaptırmalıdır. Çünkü bu 
bireylerde glokom gelişme riski, ailesinde glokom 
öyküsü olmayanlara göre on kat daha fazladır’’ 
uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Tamçelik, diyabetli hastalarda glokom 
gelişme riskinin, normal bireylere göre üç kat 
daha fazla olduğunu, ayrıca yüksek miyop veya 
hipermetrop kusuru olanların, göz yaralanması 
geçirenlerin, kortizonlu ilaç ve sigarakullananların, 
şeker ve migren hastalarının glokom riski altında 
olduğunu sözlerine ekledi. 
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ESKİ MISIR TIBBI

Mısırlı hekimler genellikle rahipti. Rahip hekim 
vahim durumdaki hastalara çağrılırdı. Hekim 
ve rahiplerin yanı sıra efsuncular da tedavi ile 
uğraşırdı. Efsuncunun ölüleri dirilttiğine, toprağı 
yardığına, güneşi durdurduğuna, suları ayırdığına 
inanılırdı. Büyü ve tılsımlarla insanları korumaya 
çalışan efsuncu hastaları ayinlerle tedavi ederdi.

Hekimlerin çoğu sadece tek bir hastalığı tedavide 
ustalaşmıştı. Eski Mısır’ın en büyük rahip hekimi 
“İmhotep” idi. (DÖ. 2000). “Barışla gelen” anlamına 
gelen İmhotep, ayrıca bilge hekim tipidir. Tıp dışında 
mimarlık ve astronomi ile de uğraşan İmhotep 

Firavun’un veziri ve aynı zamanda da rahipti. 

Hayattayken bu kadar başarılı olan bir insanın 
öbür dünyadan ruhuyla insanlara yardım edeceğine 
inanan Mısırlılar İmhotep’e dua etmeye başlamış; 
heykellerini yapıp, bu heykellerin şifa verici kuvveti 
olduğuna inanmışlardı.

       Hipokrat andının öncüsü olan Mısırlı hekimin 
yemini, “Doğru olmak, sır tutmak, minnettarlık” 
gibi erdemlerin vurgulandığı bazı ahlak kurallarını 
öngörmektedir.

“Bu okulun hocalarıyla sevgili arkadaşlarımın 
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karşısında ve İmhotep’in resminin önünde, yüce 
varlık adına söz verir ve ant içerim ki, Tıbbî 
uygulamam sırasında onur ve dürüstlük ilkelerine 
bağlı kalacağım. Yoksullara karşılıksız bakacağım ve 
hiçbir zaman verdiğim hizmetin üstünde bir ödeme 
isteğinde bulunmayacağım. Evlere alındığım zaman, 
gözlerim orada olup bitenleri görmeyecektir; bana 
aktarılan sırları saklayacağım gibi törelere zarar 
verecek ya da suça yardımcı olacak bir biçimde de 
davranmayacağım. Hocalarıma saygılı ve minnet 
borçlu olarak onların çocuklarına babalarından 
öğrendiğim bilgiyi aktaracağım.

Verdiğim sözleri yerine getirirsem insanlar benden 
saygılarını esirgemesinler. Sözümde durmazsam 
utanç ve aşağılanmaya uğrayayım”.

Papirüslerden anlaşıldığına göre Mısır’da büyü 
ve ayinin yanı sıra klinik tıp da ilerlemişti. Kahun, 
Ebers ve Smith papirüslerinde çeşitli hastalıkların 
tedavisinde kullanılan sihirli formüller, semboller ve 
büyülerin yanı sıra dâhiliye, kadın-doğum, kulak-
burun-boğaz ve diş hastalıklarının tedavileri ile yara, 
kırık-çıkık ve urların ameliyatlarıyla ilgili önemli 
bilgiler yer alır.

35OPTİSYENİN SESİ E-DERGİMart 2015



OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Mart 201536

A vitamini eksikliği söz konusu olduğunda 
vücudumuzun işleyişinde farklılık meydana 
gelir ve vücut bu durumu bir takım belirtilerle 
bize anlatmaya çalışır. A vitamini eksikliğinde 
ortaya çıkan belirtiler, eksikliğin anlaşılmasında 
bize verilen sinyallerdir. Peki, A vitamini eksikliği 
nasıl anlaşılır?
 
A vitamini eksikliğinin 2 sebebi olabilir. 
Birinci sebep A vitamininin yeterince 
tüketilmemesidir. İkinci sebepse A vitamininin 
vücutta emilememesi. A vitamininin vücutta 
birçok fonksiyonu olduğu için, farklı belirtiler 
eksikliğinde ortaya çıkabilir. Bu belirtiler geçici 
olabileceği gibi kalıcı hasarlarla da sonuçlanabilir 
(maalesef her yıl Afrika’da 250.000 çocuk A 
vitamini eksikliği sebebiyle kör olmaktadır). A 
vitamini birçok yiyecekte bulunur: yeşil yapraklı 

SAĞLIKSAĞLIK

A vitamini eksikliği pek çok 
sağlık sorununa yol açar
A vitamini eksikliği nasıl teşhis edilir, nasıl belirtiler ortaya çıkar uzmanlarımız 
açıkladı. Vitamin eksiklikleri pek çok sağlık sorunlarına yol açmaktadır. A 
vitamini eksikliği de bunlardan bir tanesidir. 

sebzeler, havuç, kabak, yumurta, karaciğer...
 
A Vitamini Eksikliği Nasıl Anlaşılır?
 A vitamini eksikliğinin en yaygın belirtileri 
şunlardır:
 
Görüşünüz Nasıl?
A vitamini görme duyusu için çok önemli bir rol 
oynamaktadır. Bütün ışık spektrumunu görmek 
için, gözün bazı pigmentleri üretmesi gerekir. 
Retinadaki fotoreseptör hücreleri için gerekli 
bu pigmentlerin üretimi A vitamini eksikliğinde 
durur ve gece körlüğü (tavuk karası) meydana 
gelir.
Kornea da dahil olmak üzere gözün diğer 
bölümleri için de A vitaminine ihtiyaç duyulur. 
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Yetersiz A vitamini alımında göz yeterli nem 
üretemez ve gözde kuruluk meydana gelir. Bu 
da ileri zamanlarda korneal ülser, gözde yara ve 
körlükle sonuçlanır.
 
Bağışıklık Sistemi Zayıflar
A vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi de 
zayıflar. Bu da vücudun enfeksiyonlarla daha az 
savaşması ve daha çok hasta olmanız anlamına 
gelir. Ayrıca sık sık deri enfeksiyonları oluşabilir. 
Akne, kuru ve kolayca yaralanan cilt A vitamini 
semptomları arasındadır.
 
Diğer belirtilerse şunlardır:
• Boğaz enfeksiyonları

• Ağız ülseri
• Pamukçuk
• Mesane iltihabı
• Kuru saçlar
• Saçlarda Kepek
A vitamini eksikliği genelde kötü beslenme 
sonucu ortaya çıktığı için gelişmiş ülkelerde 
çok az rastlanır. Ülkemizin de dahil olduğu bu 
ülkelerde daha çok sindirim sisteminde oluşan 
enflamatuar hastalıklar (Crohn hastalığı veya 
çölyak hastalığı gibi) A vitamini emilimini 
engellediği için A vitamini eksikliği ortaya 
çıkar. Ya da fazla alkol alımı, çinko eksikliği ve 
pankreatik hastalıklar A vitamini eksikliğine yol 
açar. A vitamini eksikliğinden şüpheleniyorsanız 
doktora başvurunuz.
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Yapılan araştırmalar da tüketicinin sloganını beğendiği markayı kendine daha yakın 

hissettiğini ve yüzde 37 oranında daha çok satın alma davranışı gösterdiğini ortaya 

koyuyor. 35 pazarlama yöneticisi ve uzman Türkiye’nin en etkili sloganlarını belirledi.

AKTÜALİTE

“Slogan” bir markanın iddiasını 
ve felsefesini ortaya koyan en 
önemli iletişim aracı... Güçlü 
bir slogan sadece markaya değer 
katmakla kalmayıp kimi zaman onu 
ölümsüz bile kılabiliyor. 

Yapılan araştırmalar da tüketicinin 
sloganını beğendiği markayı kendine 
daha yakın hissettiğini ve yüzde 
37 oranında daha çok satın alma 
davranışı gösterdiğini ortaya koyuyor. 

En etkililer arasında Artema’nın 

“Aç kapa”sından Mavi Jeans’in “Çok 
oluyoruz”una, Turkcell’in “Hayat 
paylaşınca güzel”ine geçmişten 
bugüne uzanan eski ve yeni çok 
sayıda slogan yer alıyor.

Bir markanın bilinirliğini 
artırılmasından tutun 
konumlandırılmasına kadar 
her pazarlama iletişiminin her 
alanında sloganlar çok önemli rol 
oynuyor, Bunun Türkiye’deki en iyi 
örneklerinden biri de DenizBank’ın 
öyküsü...

DenizBank, 2009 yılında 
bankacılığın her alanında, farklı 
segmentlere yönelik farklılaşan 
ürünlerle hizmet sunduğunu 
müşterisine daha iyi anlatmak için 
yola çıktı. Bir yıl boyunca “Deniz 
her yerde!” sloganını kullandı ve bu 
sloganla marka bilinirliğini önemli 
ölçüde artırdı. 2010 yılında ise 
DenizBank için sürekli ve bütünsel 
bir marka değeri yaratmak amacıyla 
planlarını oluşturdu. 

Ardından, yeni DenizBank 

UNUTULMAYAN SLOGANLAR
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konumlamasını yansıtacak bir slogana 
ihtiyacı doğdu. “Hayatı kolaylaştıran, 
güler yüzlü ve müşteri odaklı banka” 
konumlamasını hissettireceğine 
inanılan “Hayat Deniz’de güzel!” 
sloganı seçildi.

Beş yılın sonunda, DenizBank’ın 
bilinirliği iki kat arttı. Marka 
bilinirliğinde ise ilk dört banka 
arasına girmeyi başardı. Bu hikaye 
bir şirketin kimliği ve marka vaadinin 
özünü doğru yansıtan bir sloganın 
başarıdaki payının büyüklüğünü 
gösteriyor. Bu nedenle pek çok marka 
kendini en iyi yansıtacak, en etkili 
sloganı saptamak için son derece 
detaylı ve titiz çalışmalar yapıyor.

DİKKATLİ SEÇİM YAPILMALI
Slogan deyip geçmemek gerekiyor. 
Çünkü, başarılı bir slogan markanın 
duruşunu ve felsefesini tüketicilerine 
sadece birkaç kelimeyle anlatabiliyor. 
Başarılı bir slogan markanın akılda 
kalmasını sağlıyor, tüketiciye markayı 
çağrıştıran en önemli araç olarak, 
markanın algıda da rakiplerden 
farkını ortaya koyuyor. 

Bunlardan bazıları çok eski 
olmasına rağmen hala gündemde 
kalan etkili sloganlar... Neredeyse her 
markanın kendisiyle özdeşleştirdiği 
bir sloganı var. Örneğin Akbank, 
Publicis Yorum ile birlikte 
oluşturduğu “Sizin için” sloganını 
kullanıyor. 

Böylelikle odağında müşteri 
memnuniyeti olduğu mesajını 
vermeye çalışıyor. Artema ise 
1980’lerde RPM Radar’ın hazırladığı 
“Aç kapa” sloganını bugün de 
kullanıyor. O günlerde yenilikçi bir 
özelliği vurgulayan bu slogan, halen 
Artema denildiğinde akla gelen ilk 
deyim olarak öne çıkıyor...

Ülker’in güçlü markalarından 
Biskrem de Alameti-farika imzalı 
“Bi Biskrem versem” sloganıyla 
markanın lezzet vaadini vurguluyor. 
CarrefourSA da bugünlerde 
TBWA İstanbul tarafından hayata 
geçirilen yeni sloganı “Ne lazımsa 

CarrefourSA” ile tüketiciye daha 
yakın bir duruş sergilemeye çalışıyor.

Mavi Jeans’in “Çok oluyoruz”, 
Lays’in “Yiyin gari”, Vakko’nun 
“Moda Vakko’dur”, Coca-Cola’nın 
“Mutluluğa kapak aç”, Efes Pilsen’in 
“Bira bu kapağın altında” sloganları 
uzun yıllardır kullanılıyor.

MARKAYA NE KAZANDIRIYOR?
Markalar için slogan seçimi 
büyük önem taşıyan ve üzerinde 
hassasiyetle durulması gereken 
bir süreç. Eğer slogan, marka 
konumlandırmasını iyi yansıtıyorsa 
markaya uzun vadede çok büyük 
değer katıyor, hatta kimi zaman 
markayı ölümsüz kılıyor.

LABBrand’in yaptığı araştırmaya 
göre, insanlar beğendikleri sloganın 
markalarını kendilerine daha yakın 
hissediyor ve yüzde 37 oranında 
daha çok satın alma davranışı 
gösteriyor.

1980’den itibaren “Aç kapa” 
sloganını kullandıklarını hatırlatan 
Artema Pazarlama Direktörü Arzu 
Uludağ Elazığ, sloganlarının gücü 
sayesinde pazara girdikleri ilk yıllarda 
liderliği aldıklarını söylüyor. “Doğru 
reklam kampanyası ve slogan, pazara 
yeni girseniz bile sizi liderliğe taşıyan 
önemli bir unsur haline gelebiliyor” 
diyor.

DenizBank’ın son 5 yılda 

bilinirliğinin 2 kat artmasında “Hayat 
Deniz’de güzel” sloganı önemli rol 
oynadı. Dimes “Lezzetinde doğallık 
var” sloganını mihenk taşı olarak 
görüyor. Dimes Pazarlama Direktörü 
Ceyda Paydaş Turan, sloganla 
birlikte yaptıkları yoğun iletişimin 
toplam marka bilinirliklerini yüzde 
98’e ulaştırdığını söylüyor. “Dimes 
en fazla bilinen marka koltuğuna 
oturdu” diye de ekliyor.

Rekabetin yoğun olduğu çay 
sektörüne “En güzel çay doğuş 
çay” sloganıyla giriş yapan Doğuş 
Çay da aldığı sonuçtan memnun. 
Doğuş Çay ve Gıda Yönetim Kurulu 
Üyesi Harika Karakan, “Doğuş Çay 
denildiğinde tüketicinin aklına gelen 
ilk cümle bu slogan... Markanın 
kendini konumlandırdığı ‘kaliteli çay’ 
algısını da güçlendirdi” diyor.

DEGİŞİMDE DOĞRU ZAMAN
Bazen tek bir slogan markanın 
tüm yolculuğu boyunca ona eşlik 
ederken, bazen belli aralıklarla yeni 
slogan ihtiyacı da doğuyor. Örneğin 
Akbank, kuruluşunun ilk yıllarından 
itibaren kullandığı “Güveninizin 
eseri” sloganıyla uzun bir dönem 
iletişim yaptı. 

2006 yılında yeniden yapılanma 
yaşayan banka, bu değişimi 
tüketicilere, “Türkiye’nin yenilikçi 
gücü” sloganıyla duyurdu. 2010 
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AKTÜALİTE

yılında ise bu söylemin ötesine geçen 
ve markanın imzası olacak bir slogan 
ihtiyacı olduğunu belirten Akbank 
Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı 
Murat Göllü, o yıl “Sizin için” 
sloganının doğduğunu söylüyor.

Coca-Cola da dönem dönem 
sloganını yenileyen markalardan... 
Sloganda devamlılığın esas olduğunu 
düşünmekle birlikte bir tazelenme 
ve yenilik hissi yaratabilmenin 
de önemli olduğunu ifade eden 
Coca-Cola Türkiye Gazlı İçecekler 
Genel Müdürü Sedef Sa-lıngan 
Şahin, “Bir önceki sloganımız olan 

‘Coca-Cola tadında hayat’ı bu 
nedenle ‘Mutluluğa kapak aç’ olarak 
yeniledik” diyor.

Finansbank da 2010 yılından bu 
yana kullandığı “Bizce mümkün” 
sloganını hizmet anlayışını daha da 
vurgulayabilmek amacıyla değiştirdi. 
“Herkese finansçı lazım” sloganıyla 
iletişimlerini yürüttüklerini anlatan 
Finansbank Genel Müdürü Temel 
Güzeloğlu, Müşterisinin sorununu 
çözen ve çözüm getiren banka olma 
özelliklerimizi bu sloganla en iyi 
şekilde anlattığımıza inanıyoruz” diye 
konuşuyor.

ETKİLİ SLOGANIN FORMÜLÜ
Peki etkili slogan nasıl olmalı? Hangi 
bileşenleri içermeli? Uzmanlara 
göre bu noktada birinci bileşen dilde 
yalınlık. Marka stratejisti Hakan 
Senbir, sofistike sloganların uzun 
ömürlü olmadığını belirtiyor ve 
ekliyor: “Hatta bazen ‘Dünyanın 
en ince notebook’u’ diyecek kadar 
doğrudan ve basit olmak bile 
gerekebilir.” 
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HABER

Aslında ‘çekik gözlü’ olmak tanımı da yanlıştır... 
İşte en çok merak edilen konulardan biri olan “Çinlilerin gözleri neden çekiktir?” sorusunun 
cevabı.
Göz yapısı dünyada bütün insanlarda aynıdır. Farkı yaratan göz kapaklarıdır. Çekik gözlü diye 
nitelendirilen ırklarda gözün üzerindeki göz kapağının ikinci kıvrımı, gözün üstüne doğru daha 
fazla inmiştir ve bu durum gözün sanki daha darmış gibi görünmesine sebep olur.
Peki  bu, neden böyledir? Bir teoriye göre göz kapağının üzerinde katlı olarak duran bu ikinci 
kıvrımı, bu insanların gözlerini yoğun olan kar tabakasının, göz kamaştıran ışığından korumak 
için, bir nevi kar gözlüğü gibi gelişmiştir.
Her ne kadar yukarıda belirtilen bölgelerin bazılarında kar hiç yağmıyorsa bile bilim insanları 
bugün çekik gözlü diye nitelendirdiğimiz insanların atalarının son buzul çağında Sibirya’dan, 
yani Asya’nın kar ve buzla kaplı en soğuk bölgesinden güneye, bugün yaşadıkları yerlere göç 
ettiklerine inanıyorlar.

 Yalnızca Çinlilerin değil, Japonların, Orta 
ve Güneydoğu Asya’da yaşayanların 
hatta Eskimoların bile gözleri çekiktir. 

Çinlilerin gözleri neden çekiktir?
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Karakter Testi:

TRAFİK

Bu yazı biraz iç dökme şeklinde olacak gibi 
geliyor bana. Son zamanlarda trafiğe çıkmak 
istemez şekilde buluyorum kendimi. Çıkmak 
zorunda olduğumu da biliyorum ve çıkıyorum. 
En kısa sürede de mümkünse trafiğin dışına 
atmaya çalışıyorum kendimi. Sonrasında gergin, 
yorgun ve bitkin bir halde oluyorum.

Bana bunu hissettiren nedir diye baktığımda 
trafikte karşılaştığım nahoş durumlar olduğunu 
görüyorum. Kestirmeden söylersem trafikte 
yaşananın adı tek kelimeyle savaş gibi geliyor 
bana. Şehrin içerisinde bir yerden bir yere gitmek 
gibi çok sıradan bir eylemi savaş gibi hissetmem 
benimle mi ilgili acaba diye de soruyorum 
bu arada. Evet, ben mücadeleyi sevmiyorum, 
zorluklar benim gözümü korkutuyor ve bir şeyleri 
elde etmek için birileriyle rekabet halinde olmak 
hoşlanmadığım bir konu. Çocukluğuma inerek 
bunun nedenleri üzerinde çalışabilirim, bu benim 
ödevim olsun.

Konunun bir de ikinci yüzü diyebileceğimiz 
trafiğin durumu ve insanların bu trafikteki 
davranışları var. Bir toplumda sosyal yapıyı 
en kestirmeden anlamanın yolunun trafiği 

gözlemlemektir gibi bir kabulüm var. Yani toplum 
olarak içimizde ne varsa trafiğe yansır kabulü. 
Buraya baktığımda birden karamsar bir ruh haline 
giriveriyorum. İlk tepkim, bizden “adam” olur mu 
gerçekten oluyor.  Şöyle bir etrafıma baktığımda 
bir telaş hakim herkeste hatta bir alt etme 
psikolojisi. Bir yerlere yetişme, sanki bir şeyleri 
kaçırıyormuş duygusuyla hareket etme hali. 
Adeta pastadan pay kapma savaşı gibi bir ruh hali.

Trafiğin normal aktığı zamanlarda yetişme 
ve koşturmacıyı saymazsak ortalama bir 
düzey tutturuyoruz. İşler trafiğin sıkışık 
olduğu zamanlarda sarpa sarıyor. Bunu tüm 
insanlar yapıyor demiyorum, lakin dengeyi, 
ahengi bozacak kadar ihlal söz konusu. 
Sınır tecavüzlerinin yaşandığı bir savaş söz 
konusu. Bunun tipik örneklerinden birisi huni 
durumlarının oluştuğu yerler: 3-5 şerit gelen 
trafik 2-4 şeride düşerken veya 2 şeridin tek 
şeride düşmesi durumunda yaşanan sıkışma. 
Fermuar tekniğine (bir oradan bir buradan) 
uyulsa kolayca akacak olan trafiğin, araçlar 
arasında sen mi ben mi sürtüşmesinin adeta 
sinir harbine dönüşmesi. Trafiğin akışından az 
çok belli olan sıraya girmeye riayet etmeyenlere 

Trafiğin normal aktığı zamanlarda yetişme ve koşturmacıyı saymazsak 
ortalama bir düzey tutturuyoruz. İşler trafiğin sıkışık olduğu zamanlarda 

sarpa sarıyor. Bunu tüm insanlar yapıyor demiyorum, lakin dengeyi, 
ahengi bozacak kadar ihlal söz konusu. Sınır tecavüzlerinin yaşandığı bir 

savaş söz konusu. 

KÖŞE YAZISI
Dr. Hüseyin ÇIRPAN / Eflatun Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk
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karşı ya buyur edip rahat etme (bu da ezilmişlik 
duygusu oluşturuyor birilerinde) ya da inatlaşarak 
öne geçmeye çalışma. Sanki kim öne geçerse 
dünyaları elde edecek algısı. Bana öyle geliyor 
ki, bu karşılaşmalar ciddi bir gurur ve kendini 
ispat olarak görülüyor. Daha da ileri giderek, 
birey olamama, tatmin olamama eksiğimizi 
trafikte gidermeye mi çalışıyoruz nedir?Yoksa 
bunu açıklayacak rasyonel bir neden yok. Sırası 
gelen araca verilecek yolun bedeli 3-5 saniyeden 
fazla olmasa gerek. Savaşa girmenin üreteceği 
gerginliğin bedeli daha ağır. Üçüncü sayfa 
haberine bile gittiği durumlar oluyor maalesef.

Baskı altında farklı davranış biçimlerinin 
ortaya çıktığını biliyoruz. Kaynaklar yetersiz 
olunca ne yaptığımız aslında bizim gerçekte 
“kim” olduğumuzu ortaya çıkarıyor. Ve benim 
gördüğüm manzara hiç iç açıcı değil maalesef. 
Burada bencilliğin, kendini düşünmenin,ötekini 
görmemenin hatta yok saymanın zirve yaptığını 
görmek içimi acıtıyor. Esas beni üzen ise bu 
davranış biçiminin hepimize kaybettirdiğinin 
farkında olmamak. Ben diğerini görmediğim 
zaman ben de görülmemeye başlıyorum. Yani 
hepimizi dibe götüren bir davranış biçimi.

Bir diğer husus daha da ilginç: asansör 
önünde karşılaştığınızda size buyur edecek olan 
kişinin trafikte ise düşman gibi davranması. 
Japon bir turistin gözlemini bir arkadaşım 
hatırlattı:“Evlerinde çok misafirperver, sevecen 
olan insanlar trafikte değişiyor, vahşileşiyor!” 
Bununla ilgili benim yorumum, birincisinde 
davranışı kişiselleştirmek mümkünken ikincisinde 
davranışın anonim olması. Yani, nasıl olsa bunu 
kimin yaptığı belli değil ki inancının geçerli 
olması. Trafik polisi olmadığında hiç bir trafik 
kuralının yokmuş gibi davranılması gibi bir şey 
bu. Kapıkule’yi geçen gurbetçilerin pek çoğunun 
trafiğe yaklaşımı da bunu doğruluyor. Kontrolsüz 
bir pragmatizm, çıkarcılık ve “hedefe giden her 
yol mubahtır” anlayışı hakim. Bu anlayışın sadece 
trafikte değil yakalanmadığımız sürece her yerde 
geçerli olduğunu düşündüğümüzde işin vahameti 
ortaya çıkıyor. Bunun çözümü maalesef her yere 
trafik polisi koymaktan geçmiyor. Geçse geçse 
hepimizin “yanıma kalacağını bilsem bile en 
temel saygı ve nezaket gibi değerleri hayatıma 
uyguluyor muyum” sorusuna vereceğimiz olumlu 
cevaptan geçer. Bu da biraz “insan” olmaktan 
geçiyor.



OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Mart 201544

Sağlık Harcamalarında 
Finansal Katastrofi ve 
Türkiye’nin Durumu

Sağlık, insan yaşamının birinci önceliğini 
oluşturmaktadır.  Hastalığın “ne zaman kimi 
bulacağı” belli olmaz. Zengin de olsa yoksul da 
olsa insanlar, kendilerinin veya ailesinden birinin 
hastalanması hâlinde şifa bulabilmek uğruna 
maddi imkânlarını düşünmeden seferber edebilir.

 Doğaldır ki bu harcamaların kapsam 
ve miktarına bağlı olarak getirdiği finansal 
yükün nispi ağırlığı da gelir gruplarına göre 
değişebilmektedir. Nitekim sağlık harcamalarının 
toplumun yoksul kesimleri üzerindeki nispi 
yükü daha yüksek olmaktadır. Bunun da 
çeşitli nedenleri vardır. Yoksul insanlar, sağlık 
için gerekli ön koşullardan biri olan yeterli ve 
dengeli beslenme olanaklarından çoğunlukla 
yoksun kalmaktadırlar. İçinde bulunduğumuz 
21. yüzyılda dünyada hâlâ açlıktan insanlar 
ölmektedir. Çocuk ölümleri en çok yoksul 
ailelerde görülmektedir.  Dolayısıyla yoksul 
haneler sağlık yönünden daha yüksek risk 
grubundadırlar. Ödeme gücünden yoksun kalmış 
dar ve düşük gelirli insanlara devletçe sağlanan ve 
finanse edilen temel teminat paketi kapsamındaki 
sağlık hizmetleri bu ihtiyacı önemli ölçüde tatmin 
edebilse de bazı durumlarda tedavinin devamı 

ve başarısı için alternatif ve daha pahalı, hatta 
devletin finanse etmediği tanı ve tedavi yollarının 
denenmesi zorunlu olmakta ve kişiler veya aileler 
yastık altındaki altından oturdukları eve kadar 
kıymet ifade eden ne varsa elden çıkarabilmeyi 
göze alabilmektedirler.

 Bu trajik ama gerçek olan durum, Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ)’nce hazırlanan raporlara 
da yansımıştır. Bu raporlara göre beklenmedik bir 
sağlık harcaması hanelerin finansal korumadan 
yoksun kalarak zorunlu ihtiyaçlarından fedakârlık 
etmelerine, varlıklarını satmalarına veya 
borçlanmalarına neden olmaktadır. DSÖ bu 
durumu “sağlık harcamalarının neden olduğu 
katastrofi” olarak tanımlamaktadır. Katastrofi 
sözlük anlamıyla “ani şekilde ortaya çıkan 
felaket veya talihsiz durumu” ifade etmek üzere 
kullanılmaktadır. Katastrofik cepten harcama 
genellikle “sağlık harcamasının belli bir dönemde 
toplam hane geliri veya harcamasının belli bir 
yüzdesini aşması” olarak tanımlanmaktadır.

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) de 
geçtiğimiz Ekim ayında “Türkiye’deki Katastrofik 
Sağlık Harcamaları” raporuyla bu konuya 

Trafiğin normal aktığı zamanlarda yetişme ve koşturmacıyı saymazsak 
ortalama bir düzey tutturuyoruz. İşler trafiğin sıkışık olduğu zamanlarda 

sarpa sarıyor. Bunu tüm insanlar yapıyor demiyorum, lakin dengeyi, 
ahengi bozacak kadar ihlal söz konusu. Sınır tecavüzlerinin yaşandığı bir 

savaş söz konusu. 

KÖŞE YAZISI
Murat UĞURLU / Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı
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dikkat çekmiş bulunmaktadır.2] Bu çerçevede 
sağlık harcamalarının hane halkları üzerinde 
oluşturduğu etkinin ölçülmesi için DSÖ 
tarafından da yayımlanan Ke Xu’nun metodolojik 
modelini içeren makale3] önemli bir çalışmanın 
ürünüdür. Söz konusu makaledeki metodolojiye 
sadık kalınarak TÜİK tarafından yapılan 2002-
2013 dönemi hane halkı bütçe anketi (HBA) 
verilerinden yararlanılarak ülkemiz için de böyle 
bir çalışma yapılmıştır.

 Bu metodolojiye göre hane halklarının ödeme 
kapasitesinin, yani geçinme sınırı olan gelirlerini 
aşan harcamalarının yüzde 40’ını aşan kısmının 
sağlık harcamasına ayrılması söz konusuysa bu 
durumdaki haneler katastrofik sağlık harcaması 
yapan haneler olarak tanımlanmaktadır.

 Yoksul olmamakla birlikte, sağlık dışında 
kalan harcaması eşdeğer hane büyüklüğüne 
göre belirlenen yoksulluk sınırından küçük olan 
haneler ise katastrofik sağlık harcaması nedeni 
ile yoksullaşan haneler olarak tanımlanmaktadır. 
Demek ki toplumda öyle insanlar var ki sağlık 
harcamasını finanse edebilmek için diğer pek çok 
ihtiyaç kaleminden özveride bulunmak, yoksulluk 
için kabul edilen sınırın da altında yaşamak 
zorunda kalabilmektedir.

 Peki, ülkemiz için durum nasıl? Grafik 1’de 
görüleceği üzere, 2013 yılında hane halkları 
gelirlerinin dörtte biri konut ve kira gideri olarak 
harcanırken, bunu yaklaşık yüzde 20 ile gıda 
harcamaları izlemektedir. Sağlık harcamalarının 
payı ise yüzde 2,1 ile en düşük seviyededir. Ancak 
bu harcamaları sosyal güvenlik sisteminin finanse 
etmediği, cepten yapılan harcamalar olarak 
değerlendirmek doğru olacaktır.

Yandaki tabloyagöre, yüksek gelirli 
insanlar sağlıkları için gelirlerinin üçte birini 

harcayabiliyorken, yoksul kesim bunun için 
gelirinin onda birini bile ayıramamaktadır(Tablo 
1)4. Bu oran yoksul kesimin sağlığından ödün 

vermek zorunda kaldığının da bir göstergesi 
olarak yorumlanabilir.

Diğer taraftan TÜİK tarafından yapılan bu 
kapsamlı çalışmanın sonuçlarına bakılırsa,  
yoksulluk göstergelerinin yıllar içinde 
düzelmesiyle ülkemizdeki yoksul hane halkı sayısı 
yüzde 4,07’den 2013 yılı itibarıyla yüzde 1,2 
seviyesine gerilemiştir (Tablo 2)4.

                                            Gelire göre s ral  hane halk  yüzdeleri 

  

Gelirden 
en az pay 

alan 
kesim 

  

 

Gelirden 
en fazla 
pay alan 

kesim 

  I- %20 II- %20 III- %20 IV- %20 V- %20 

Toplam:100 8,8 13,5 17,9 22,7 37,2 

G da ve alkolsüz 
içecekler 12,7 17,4 19,9 22,8 27,3 

Giyim ve ayakkab  6,4 11,5 16,5 23,0 42,5 

Konut ve kira 11,7 16,0 18,8 21,9 31,6 

Sa l k 9,0 14,1 17,7 22,9 36,5 

E itim 2,5 6,2 10,8 17,1 63,5 

Ula t rma 4,1 9,4 16,7 22,6 47,2 

Haberle me 6,7 12,1 17,8 24,3 39,1 

  Tablo 24. Katastrofik sa l k harcamalar n n y llara göre oransal (%) da l m . 
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Gözlerimiz 
Saniyede Kaç Kare 

(FPS) Görüyor?

Havada savrulan bir bageti bulanık ama akıcı görürüz.
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Video ve filmlerde oldukça önemli bir 
kavramdır saniye başına kare (fps: 
frame per second) kavramı. FPS miktarı 
arttıkça görüntü daha gerçekçi ve net hale 
gelir; ancak tabii ki görsel verideki bilgi 
miktarı da artacağı için dosyanın boyutları 
da artacaktır. Peki “İnsan gözü kaç fps 
görebilir?” diye soracak olursak? Bu zor bir 
sorudur. Bunun en temel sebebi, genelde 
sorulan soru ile öğrenilmek istenen şeyin 
uyumsuz olmasındandır. Örneğin bu soru, 
şu soruyla aynı şeyi öğrenmeyi hedeflemez: 
“Görüntülerin akıcı olması için, kaç fps ile 
akması gerekir?” Bu soru da, şununla aynı 
değildir: “Bir görüntünün titreşik olmaması 
için kaç fps olması gerekir?” Ki bu soru 
da, şununla aynı değildir: “İnsan gözünün 
yakalayabileceği en kısa kare (çerçeve) ne 
kadardır?”Bu konuları birazcık aydınlatarak 
gözümüzü daha iyi tanıyalım.

Akıcılık ve Netlik

İlk olarak hareketin yumuşaklığına 
bakmamız gerekiyor. Aşırı yavaş hareket 
eden bir sis ile ilgili bir film izlediğinizi 

düşünün. Görüntüdeki sisin sınırları veya 
keskin kenarları yoktur. Filmi 10 fps (saniye 
başına 10 kare) hızda oynatır. Yine de 
akıcı olacaktır. Neden? Çünkü bir kareden 
diğerine geçişteki fark çok küçüktür. Bunun 
en ekstrem örneği, hareketsiz bir duvarı 
gösteren bir videoyu izlemektir. Böyle 
bir videoyu 1 fps’de oynatmanız ile 1000 
fps’de oynatmanız arasında en ufak bir fark 
olmayacaktır. Dolayısıyla gözün takip ettiği 
cismin hareketi ve bu hareketin hızı ile 
yumuşaklığı çok önemlidir.

Şimdi elinizi yavaşça yüzünüzün önünde 
sağa sola doğru hareket ettirin. Sonra yavaş 
yavaş bu hızı arttırın. En sonundaysa elinizi 
çılgınca sallamaya başlayın. Şimdi kendinize 
sorun: Gözünüz kaç kare görüyor? 
Oldukça az olmalı, çünkü ne kadar 
çılgınca sallarsanız sallayın, kaslarınızın 
sınırlılığından ötürü elinizi 1 saniye 
içerisinde gözünüzün önünden sadece 
birkaç defa geçirebilirsiniz. Ancak yine de 
gözünüz bu hareketi yakalayamıyor ve 
bulanık bir el görüyorsunuz. Buna rağmen 
bir sorun var: elinizin gözünüz önündeki 
hareketi, birkaç fps ile oynayan hareketli 

Normal şartlar altında, sıradan görüntüleri 18-25 fps civarında görürüz. 
Ancak eğer ki bir görüntünün “sanal gerçeklik” olacak kadar gerçekçi 

olmasını istiyorsanız, 500 fps’den yüksek bir değer kullanmanız 
gerekir. Bu noktadan sonra gözünüzü (daha doğrusu beyninizi) 
kandırarak gördüğünüz bir yansıma değil, gerçek bir görüntü 

olduğuna ikna edebilirsiniz. 
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bir cisme göre son derece akıcı! Elinizin 
hareketinin kesildiğini veya zıpladığını 
görmüyorsunuz. Her bir parçası birbirini 
takip eder şekilde. İşte bu, gözümüzün 
bir numarasıdır: bulanıklaşma akıcılığı, 
keskinlik teklemeyi andırır. Yani bir cisim 
bulanıklaştıkça akıcı hale geliyormuş gibi 
algılanır; keskinliği arttıkçaysa teklemeye 
başlar. Bunu fiziğin temel ilkelerinden 
olan eylemsizliğe benzetebilirsiniz. 
Hızla frene basan bir arabada, tıpkı sizi 
yeryüzüne çeken kütleçekimi gibi bir ivme 
hissedersiniz. Frenleme, kütleçekimini 
andırır.

Havada savrulan bir bageti bulanık ama 
akıcı görürüz.

Yapılan araştırmalar, insan gözünün 18 
fps ile oynayan bir sinema filmini akıcı 
gördüğünü göstermektedir. 18’in altına 
inmeye başladıkça (hareketli bir filmden 
söz ediyorsak) gözümüz sıçramalar görmeye 
başlayacaktır ve bu rahatsızlık vericidir. Eğer 
ki gözünüz yüzünüzün önünde hareket 
ettirdiğiniz elinizi cam gibi görebilecek 
olsaydı, aynı akıcılığı sağlayabilmek için çok 
daha fazla verinin göz tarafından toplanıp 
beyin tarafından işlenmesi gerekecekti. 
Eğer ki 50 fps’de oynayan keskin bir film 
izliyorsanız, gözünüzün zaman zaman 
veri toplamaktan yorulmaya başladığını 
ve filmin sanki kesintili olmaya başladığını 
hissedebilirsiniz. Bu, gözümüzün sınırlarını 
görmemizi sağlayan bir durumdur.

Eğer ki Quake gibi hareketli bir bilgisayar 
oyununu 18 fps’de oynayacak olursanız, 
oyunda hiçbir bulanıklık olmamasına 
rağmen akıcı olması için daha fazla fps’ye 
ihtiyaç olduğunu görebilirsiniz. Buna 
rağmen, sinemaya gittiğinizde ekranda 
noktaları ve kesintileri yakalayabilirsiniz. 
Sinema filmleri 24 fps’de oynatılır. Burada 
anlamamız gereken, görüntüleri akıcı olarak 
görmekle, hareketin detaylarını yakalamak 
arasında fark vardır.

Karanlığa Duyarlılık

Bu noktada incelenmesi gereken ikinci 
nokta karanlığa duyarlılıktır. Göz 
kamaştırıcı beyaz bir duvara baktığınızı 
hayal edin. Şimdi bu duvar saniyenin 25’te 
1’i kadar bir süreliğine simsiyah olsun. 
Bunu fark eder miydiniz? Kesinlikle! 
Saniyenin 50’de 1’i kadar bir süreliğine 

siyah olacak olursa, yine görürdünüz ama 
gördüğünüz şeyin ne olduğundan emin 
olamazdınız. Saniyenin 100’de 1’i, yani 
sadece 10 milisaniyeliğine siyah olsaydı, 
muhtemelen bir değişim olduğunu hisseder 
ancak algılayamazdınız. Televizyonlarınızın 
frekansından bunu test edebilirsiniz. 
100 Hz frekansta çalışan bir televizyon 
almak isterseniz, bu ürünlerin “kesintisiz” 
olduğunu söyleyerek pazarlandıklarını 
görürsünüz. Elbette bu televizyonlarda da 
görüntüler arasında kesinti vardır; ancak bu 
kadar hızlı olur ki (10 milisaniye civarında), 
gözünüz bunu yakalayamaz, beyin de 
algılayamaz. Parlaklık, karanlığı yeniyor.

Şimdi ilk kısımda öğrendiklerimize 
geri dönelim. Diyelim ki 24 fps’de film 
izliyorsunuz. İzlediğiniz sinema filmi 
bir şerit halinde projektöre yüklenir ve 
görüntünün oluşabilmesi için şeridin 
dönmesi gerekir. Bu durumda sinema 
ekranında neden aşağı doğru kayan bir 
görüntü görmeyiz? Sonuçta projektörün 
önünden akan şerit bir yöne doğru 
akmaktadır ve bu ekrana yansımalıdır? 
Bunun sebebi, görüntüler arasındaki geçişte 
ekranın simsiyah yapılmasıdır. Yani 2 kare 
arasında siyah boşluk vardır. Dolayısıyla 
24 fps ile gösterilen sinema filmlerinde 1 
saniye içerisinde ekran 24 defa tamamen 
kararır. Bu, gözümüzün algılayabileceği 
bir hız olsa da, rahatsızlık vermeyecek 
kadar hızlıdır. Dolayısıyla sinema 
filmlerinde eğer odaklanacak olursanız 
görüntüdeki sıçramaları ve o siyahlıkları 
yakalayabilirsiniz. Buna rağmen, görüntü 
akıcıdır. Yine de saniyede 24 siyah kareyi 
görmez miydik ve bundan rahatsız olmaz 
mıydık?

Bu sorunu çözmek için sinemacılar basit 
ama etkili bir yöntem kullanırlar: her 
bir kareyi 3 defa üst üste gösterirler ve 
sonrasında sadece 1 kare boyunca ekranı 
siyah yaparak film şeridinin geçmesini 
sağlarlar. Dolayısıyla ekran 2 hareket 
arasında çok daha kısa süreliğine ve daha 
sık bir şekilde siyah olur. Aynı kareyi 3 defa 
izlersiniz; ancak bu görüntüyü akıcı ve 
kesintisiz yapar. Buna “yenilenme oranını 
3 katına çıkarma” denir. Dolayısıyla her 
ne kadar teknik olarak 24 fps ile izliyor 
olsanız da, yenilenme oranının 3 katına 
çıkarılmasından ötürü pratik olarak 72 fps 
ile izlersiniz ve gözünüzün bunu yakalaması 
çok zordur. Garip bir çözüm değil mi? 
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Parlaklığa Duyarlılık

Şimdi tam tersine bakalım. Bu defa 
kapkaranlık bir odada olduğunuzu düşünün. 
Saatlerce içindeydiniz ve kapkaranlık bir 
halde. Önünüzde bir anda bir ışık yanıp 
sönüyor. Abartalım ve diyelim ki Güneş 
kadar parlak olsun. Saniyenin 25’te 1’i kadar 
yandığında gözünüz bunu fark eder miydi? 
Kesinlikle. 100’de 1’i? Rahatlıkla. 200’de 1’i? 
Sorunsuz. Görebileceğiniz gibi parlaklığa 
duyarlılığımız çok daha fazladır. Hatta hava 
kuvvetleri pilotlarının saniyenin 220’de 1’i 
kadar bir süre (4.5 milisaniye) parlayan bir 
ışığı bile yakalayabildikleri tespit edilmiştir.

Hem de bu tam olarak “tespit etme” 
işidir. “Algılamak” olarak düşünürseniz 
muhtemelen 3.3 milisaniyeye kadar olan 
parıldamaları gözümüz yakalayacak, beynimiz 
işleyebilecektir. Üstelik bunun sadece tek 
bir gözle olduğu tespit edilmiştir. İki gözle 
yapacak olursanız gözleriniz daha farklı 
alanları daha farklı hassaslıklarla tarayabileceği 
için muhtemelen 2 milisaniyelik bir 
parıldamaya kadar görüş alanınızdaki ışıkları 
tespit edebileceksinizdir. 

Ancak eğer ki her biri 2 milisaniye boyunca 
olacak şekilde yılın 365 günü boyunca 
gözünüzün önünde bir ışık yanıp sönerse, 
bunu tam olarak algılayamasanız bile beyniniz 
veri olarak işleyecektir. Dolayısıyla saniyenin 
500’de birine kadar duyarlı olduğumuzu 
söylemek tam olarak doğru olmayacaktır. 
Birazcık daha hata payı koymamız gerekir.

Bu kadar hassas bir algıya sahip olabilmek 
için beynimiz, gözümüzün kusurlarından 
faydalanır:ışık sonrası parıldama (afterimage). 
Bu, gözünüze güçlü bir ışık tutup 
kapattıktan sonra, ışık kaynağı ortadan 
kalkmış olmasına rağmen halen gözünüz 
önünde bir ışık görmenizdir. Gözümüzün 
ani değişimler karşısında reseptörlerinin 
uyarılması ve sonrasında hemen eski hallerine 
dönemiyor olmaları, beynimizin işlem 
yapabilmesi için ona süre tanımaktadır. 
Belki de reseptörlerimiz evrimsel süreçte 
bu sebeple daha da hassas olabilecek şekilde 
özelleşmemiştir. Çünkü buna ihtiyacımız 
yoktur; hatta aleyhimize olabilir.

Sonuç

Farklı durumlara göre gözümüzün fps 
duyarlılık değerleri değişmektedir. Normal 
şartlar altında, sıradan görüntüleri 18-
25 fps civarında görürüz. Ancak eğer ki 
bir görüntünün “sanal gerçeklik” olacak 
kadar gerçekçi olmasını istiyorsanız, 500 
fps’den yüksek bir değer kullanmanız 
gerekir. Bu noktadan sonra gözünüzü (daha 
doğrusu beyninizi) kandırarak gördüğünüz 
bir yansıma değil, gerçek bir görüntü 
olduğuna ikna edebilirsiniz. Fakat yapılan 
araştırmalar, fps değeri arttıkça beynin işlem 
kapasitesinin zorlandığını ve bu sebeple baş 
ağrılarının ortaya çıktığını göstermektedir. 
Dolayısıyla aradaki dengeyi tutturmak pek 
kolay değildir.
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Kentsel Dönüsüm.

SİZİN KALEMİNİZDEN
Metin TURANLI / Optisyen / metinturanli@mynet.com

Göç zordur. Her şekilde zordur yavrum. Hani kendi isteğinle bir yere gidersin; 
her zorluğuna katlanırsın.

olmadıktan sonra istersem sarayda oturayım, ne 
faydası var? İyi kötü yaşayıp gidiyordum işte.

Bir de tabii, hatıralar var. Yaşanmışlıklar var. 
Onları nasıl verecekler bana? Bak, sen bilmezsin. 
Bu dere ıslah edilmeden önce, her yağmurda 
evimizi su basardı. Rahmetli Ekrem’le günlerce 
evi temizlerdik. Bir su gelirdi ki; boyumuza kadar. 
Bodrum katta oturmanın böyle kötülükleri de  
vardı. Kaç kere uyandığımızda, ayaklarımızın suya 
gömüldüğünü gördük. Eziyetli günlerdi tabii. 
Sağ olsun belediye, dereyi ıslah etti de kurtulduk 
bundan.
İnsan eziyeti, sefaleti özler mi oğlum? 

Özlüyorum işte. Neden?  Çünkü, sağdık. 
Selametteydik. Gücümüz, kuvvetimiz yerindeydi. 
Bir aradaydık.

Kız evlendi, gitti. Oğlan, yurt dışında. Geçen 
haftaya kadar, toruna bakıyordum. Şimdi, o da 
gitti, babasının yanına. Ben, nereye gideyim? 
Oğlan da, kız da çağırıyorlar. “Ver evi. Gel,” 
diyorlar. Yahu, nasıl gideyim? İnsanın kendi evi, 

O haliyle bile zordur ya! Ama kendi tercihindir. 
Birilerinden kaçıyorsundur, kendinden 
kaçıyorsundur falan. Neden kaçarsan kaç. Her 
haliyle zordur.

Bir de benim gibi birini düşün. Yaş gelmiş 70’e. 
Bu yaştan sonra nereye giderim ki?  “Seni gitmeye 
zorlayan mı var?” diyeceksin. Açık açık söyleyen 
yok tabii. Ama ne yapacaksın? O komşular 
kalmadıktan, geçmişi hatırlatan hey şey yok 
olduktan sonra, nasıl kalırım ki buralarda?

Müteahhit, tüm apartmanla anlaşmış. Bir 
oyun bozanlık yapan benmişim. Yoo!  Şaşırma. 
Aynen böyle diyor. Daha rahat, daha konforlu bir 
evde yaşayacakmışım. Metrekaresi biraz küçük 
olacakmış ama, daha lüks, daha yaşanabilir bir ev 
olacakmış. Benim lüks bir ev istediğimi nerden 
çıkarmışlarsa? Elbette… Ben de biliyorum evim 
daha değerli olacak. Bu evi satarsam Kurtköy’de 
iki daire alabilirim. Ama benim derdim parayla 
değil ki güzel evladım. Benim derdim insanla. 
Daha doğrusu insansızlıkla. Kapımı açan kimse 
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adalet, hürriyet, emek gibi isimlerin geçtiği 
binalar bir bir yıkılıp, yerine Soley Mimoza, 
Gladyo Acıbadem, Santral Park gibi içeriğinde 
pek de insani değerlerin olmadığı devasa binalar 
dikiyorlar. Ruhsuz, renksiz, kimsenin kimseyle 
görüşmediği evler.

Bizim apartmanda bir Çerkez kadın vardı. 
Üçüncü katta otururdu. Bir domates dolması 
yapardı ki kokusunu bizim evde hissederdin. 
Her seferi…

Aaa! Yaptınız mı gözlüğü mü? Ellerinize 
sağlık. Bu olmadan hiçbir işimi yapamıyorum. 
Senin de bayağı kafanı şişirdim oğlum. Kusura 
bakma. Ama hani bir yazar mı ne? Demiş ya:

“O güzel insanlar,o güzel atlara binip gittiler,” 
diye. Gün gelecek, birileri de diyecek ki:

“O güzelim evler de, o güzelim ocaklar da 
zamana direnemediler. Duyarsızlığa kurban 
gittiler.”

Hadi hoşça kalın. Bu akşam Kur’an’ı rahat 
okuyacağım ya, sana da bol bol dua ederim.

bir başka oluyor. Yük olamam onlara ben.
Ama biliyorum ki kalamayacağım burada 

da. Yapacaklar büyük bir site. Yüzme havuzlu, 
büyük otoparklı bir şey. Adı da tovers, povers 
mıymış ne? İsminde bile meymenet yok.

Bak şimdi, biz İstanbul’a ilk geldiğimizde… 
Aaa, kafanı şişirmiyorum değil mi? Daha çok 
sürecekse gözlüğüm sonra da gelebilirim. Sen 
öyle güzel güzel dinleyince ben de kendimi 
kaptırdım gittim. Artık kimse kimseyi 
dinlemiyor oğlum. Hele senin yaşındakiler.

Haa! Ne diyordum? Biz İstanbul’a ilk 
geldiğimizde Hürriyet Apartmanı’nda oturduk. 
Kayınvalidemler de Emek Apartmanı’ndaydılar. 
Ekrem’le evlenince de Adalet Apartmanı’na 
geçtik. Sonra bu Huzur Apartmanı’ndaki iki göz 
odayı aldık. Eee, zorlandık tabii.. O at arabasıyla 
bir şeyler satar; ben de evde kesekağıdı, kalem 
gibi şeyler yapardım. Çok şükür, ele-güne 
muhtaç etmeden çocukları büyüttük.
Şimdi böyle isimler de kalmadı yavrum. İçinde 
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Işık optik merkezden kırılmadan geçer. Optik 
merkez dışından geçen ışınlar prizma tabanına 
doğru kırılır. Bu yüzden artı lensler ışığı toplar. 
Eksi lensler ışığı dağıtırlar

Gözlük camları tespit edilirken, prizma istenmiyorsa 
kullanıcının optik merkezden bakması temin 
edilmelidir Göz, lensin optik merkezinden bakarsa; 
prizmatik etki meydana gelmez (optik merkezde 
prizmatik etki yoktur).İmaj, gerçek (aktüel)yerinde 
algılanır ve yer değiştirmez. Çünkü ışık optik 
merkezde kırılmadan göze gelmektedir. Cisimleri 
yaydığı ışınlarla görürüz. (onlardan gelen ışınlarla) Işık 
optik merkezde kırılmadığı için imaj yer değiştirmez 
ve gerçek yerinde algılanır.

Kullanıcı Pd mesafesinde yanlış karar verildiyse, 
başka bir ifade ile yatay ve dikey merkezleme istemleri 

karşılanmamışsa yani kullanıcı lensin optik merkezinin 
uzağından, farklı bir noktadan bakıyorsa, lensin 
diyoptri gücüne ve baktığı noktanın optik merkeze 
olan uzaklığına (cm) bağlı olarak base in (taban içeri 
Bİ),base out (taban dışarı BO),base up (taban yukarı 
BU),taban aşağı (base down BD) prizmatik etki 
meydana gelir.

 Oftalmik lenslerdeki prizmatik etki zamanının 
ünlü bilim adamlarından C.PRENTİCE 
tarafından 1890 yılında belirlenmiş ve bu kurala 
da PRENTİCE KURALI (Prentice’s law yada 
Prentice’s rule) denmiştir.

Prentice kuralı            prizma=D×C
Prizma=prizma dioptrisi (prizmatik etki)
D=Lensin dioptri gücü
C=Prizmatik etkisi sorulan noktanın optik 

Optisyenlik 
mesleğinde 
merkezlemenin önemi

EĞİTİM
Taylan KÜÇÜKER / Eczacı Gözlükçü / Gözlükçüler ve 
Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

Oftalmik lensler, yan kesitinden bakıldığında bir 
prizma sistemidir. Bu şekilde olmaları onlara optik 
sistem olma özelliği kazandırır. Işığı dağıtır ya 
da toplarlar. Optik merkez, artı lenslerde prizma 
tabanlarının birleştiği, eksi lenslerde prizma 
tepelerinin birleştiği yerdedir.
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merkeze uzaklığı (cm cinsinden) 

PRENTICE KURALI
Bir lensin optik merkezinin uzağından geçen ışık 

ışınının, o lens üzerindeki prizmatik etkisi; lensin 
gücü ile o noktanın optik merkeze olan uzaklığının 
(cm)çarpımına eşittir.Bu kural yorumlandığında 
sonuç olarak diyebiliriz ki bir lensin optik 
merkezinin uzağından farklı bir noktadan 
bakıldığında prizmatik etki meydana gelir ve imaj 
daima prizma tepesine kaymış olarak algılanır.

Bu nedenle, istenmeyen prizmatik etkiden 
gözü korumak için lensin optik merkezi Pd, ve 
çerçeve boyutlarına bağlı olarak yatay ve dikey 
yönde desantre edilerek gözün optik merkezden 
bakmasının temini mesleğimizin en temel 

teknik konularının başında gelir. Verteks mesafesi, 
pantoskopik açı görmeyi etkiler. Kullanılan camın 
kalitesi abbe değeri önemlidir.

Cam ve çerçeveden meslek bilgimizi katarak 
kişiye özel yaptığımız gözlük optik sağlık gerecidir. 
Optisyenlik/Gözlükçülük Sağlık Bakanlığının 
gözetim ve denetiminde çalışan çok önemli bir 
sağlık mesleğidir. Gözlükçüler sadece gözlük 
yapmaz aynı zamanda aldığı formasyon gereği 
sağlık danışmanıdır. Gözlüğü bu eğitimi almış 
olanlar yapabilir.

Maalesef günümüzde; kanımızca Optik sağlık 
gereci olan gözlüğü mal, Optisyenlik müessesesini, 
ticarethane, gözlük kullanıcısını müşteri gören 
ticari zihniyetle mesleğimizi sağlık mesleği sınıfına 
taşımakta ciddi sıkıntılarımız vardır.
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Tedavisi olmayan 
göz hastalıkları

ve görmeyi ilgilendiren tüm alanlarda (tıbbi, 
cerrahi ve optik) tüm yaklaşımları sağlama 
yetkisine sahip tek meslek dalı olan göz 
hastalıkları uzmanı olabilmek için ülkemizde 
liseden sonra en az 11 yıl olmak üzere zorunlu 
hizmetlerle 14-15 yıl gibi uzun ve çok zorlu 
bir süreç söz konusudur. 50000 hekimin girdiği 
Tıpta Uzmanlık Sınavı olan TUS’da ilk 200’e 
girip 5 yıl boyunca, nöbetler dahil, gece, gündüz 
çalışıp bir göz uzmanı olabilmek neredeyse 
4 adet dörder yıllık fakülte bitirmeye denk 
gelmektedir.

Yaşam dünyaya gözleri açmayla başlıyor, 
yummayla, kapatmayla bitiyor; şairin 
dediği gibi ömür göz açıp kapayıncaya 
kadar geçiyor... Ömür boyunca beş 
duyunun hepsinin yeri ve önemi ayrı olsa da 
görme bambaşka; öyle ki içinde ‘’göz’’ veya 
‘’görme’’ geçmeyen şiir, şarkı neredeyse pek 
yok. Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik 
gelişmelere ve ilerlemelere rağmen ne yazık ki 
bazı göz hastalıklarının henüz tam tedavileri 
mümkün değil. İşte bu nedenle de ne yazık 
ki çeşitli suistimallere şahit olmaktayız. Gözü 

Numaralı gözlük kullananlar için yaygın ancak yanlış bir şekilde ‘’gözü bozuk’’ 
tanımlaması yapılmaktadır. Oysa toplumun % 75’inde 0.25 de olsa az-çok 

bir numara vardır, hatta 45 yaşından sonra neredeyse tamamında uzak için 
olmasa da yakın için gözlük gerekebilir. 

SAĞLIK
Doç. Dr. O. Murat UYAR / Göz Hastalıkları ve Cerrahisi 
Uzmanı, FEBO, FICO
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Günümüzde tam tedavileri olmamakla birlikte, 
deneysel çalışmaların sürdüğü başta tavukkarası 
(retinitis pigmentoza) ve Stargardt hastalığı 
olmak üzere çeşitli göz hastalıklarında yanıltıcı 
bilgi ve reklamlarla çaresiz insanlara umut 
ticareti yapanlar arasında ne yazık ki sülükçüler 
gibi göz uzmanı olmayan tıp doktorları da 
var. Bunların hiçbir ciddi bilimsel çalışmaları 
olmamasına rağmen, çeşitli medya organlarında 
ve web sitelerinde çeşitli pazarlama taktikleriyle 
insanları çekmeye çalışıyorlar. 
Bu hastaların az da olsa kalan görüntülerini 

tehlikeye atacak herhangi bir uygulama, belki de 
birkaç yıl sonra çıkacak gerçek bir tedavi şansını 
tamamen kaybetmelerine neden olabilecektir.
Bu konuda Bakanlık’ça yasal denetimlerin 
yanı sıra toplumun da aydınlatılması çok 
gereklidir. Sadece göz hastalıklarından 
değil, göz sağlığından da sorumlu 4000 göz 
hekiminin resmi derneği Türk Oftalmoloji 
Derneği’nin gozsagligi.todnet.org/ sitesinden 
yararlanılabileceği gibi göz hastalıkları uzmanlık 
belgesi olan hekimlere danışılması da uygun 
olur.

gozsagligi.todnet.org/
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Yeşilden yoksun kentliler maalesef bu mevsim 
değişikliğinin farkına ancak artan hapşırık, burun, 
göz akıntıları, alerji şikâyetleriyle varabiliyor.

Havaların ısınmasıyla ağaçlar çiçekleniyor, çimenler 
yeşilleniyor, çiçekler açıyor, kuşlar ötüyor. Özellikle 
de her yaştan çocuklar için dışarıda bulunmak içerde 
bulunmaktan çok daha eğlenceli. Maalesef alerjisi olanlar 
için çevre kirliliği ve iklim değişikliğine ilaveten doğadaki 
bu canlanma son derece rahatsız edici olabilmekte.

RÜZGAR ARTTI ALERJEN HIZLANDI
İlerleyen küresel iklim değişikliği ve dolaysıyla artan 
şiddetli hava olayları nedeniyle bahar alerjisi gibi 
rahatsızlıklar daha şiddetli hissedilir oldu. Eskiden 
(çevre kirliliği bu kadar fazla değilken) sadece baharda 
çimen, ot, çiçek ve ağaçların çiçek açmalarıyla artan 
polenler atmosfere yayılır, sonunda ağız, burun, göz ve 
ciğerlerimize kadar ulaşırdı. Özellikle de sıcak ve rüzgârlı 
havalardan sonra polenler havaya daha çok dağıldığı için 
bahar mevsiminde alerjik şikâyetler artardı. 

Küresel iklim değişikliği hem hava sıcaklıklarında, hem 
de neden olduğu şiddetli hava olaylarıyla birlikte rüzgarın 
hızında önemli artışlara neden oluyor. Bütün bunların bir 
sonucu olarak da havadaki alerjenlerin (polen, küf, toz, 
hayvan tüyü, akarlar) sayısı da önemli ölçüde artıyor. İşte 
Prof. Dr. Elif Dağlı’nın bana “bu makale hepimize çok 
yararlı olabilir” diyerek gönderdiği EcoHealth dergisinde 
2009’da yayınlanmış “Aeroallerjenler, Alerjik Hastalıklar 
ve İklim Değişikliği: Etkiler ve Uyum” başlıklı makale bu 
konudaki çalışmaları çok güzel bir şekilde özetliyor. 

ABD’DE YILLIK BEDEL 30 MİLYAR DOLAR
Makaleye göre alerji ve astımın, üretkenlik kaybı ve sağlık 
sistemine olan maliyetleri gibi dolaylı ve direkt ekonomik 
kayıpları örneğin ABD’de yılda 30 milyar dolara ulaşıyor. 
ABD’de nüfusun yarısı bir veya birden fazla alerjene 
karşı duyarlı. Ayrıca ABD’de 34 milyon insana da astım 
tanısı koyulmuş. Türkiye’de de durum çok farklı olmasa 

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU  
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bu sene geç 
gelip geç giden 
kışın ardından 
nihayet baharın 
gelmesiyle hava 
ısındı, doğa 
canlandı.

FIRTINA ÖNCESİ

Hapşu! Bahar geldi 
gök gürledi, sel oldu
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gerek. Yani problem büyük ve artmakta. Alerjenlere 
maruz kalanlarda alerjik rinit (saman nezlesi), astım 
ve atopik dermatit (egzama) gibi üç belli başlı hastalık 
görülmekte. Son yıllarda astım ve alerjik rinitte önemli 
artışlar var. Bir hesaba göre dünya çapında çocukların 
yüzde 15-20’si atopik dermatit ve bu sayı hızla 
artmakta.<BR>Küresel iklim değişikliği, dünyanın her 
yerinde gök gürültülü fırtınaları ve tropik enlemlerde 
tayfunları hem sayı, şiddet, hem de süre bakımından 
artırıyor. Bazı çalışmalar gök gürültülü fırtınalar ve 
tayfunlar gibi şiddetli hava olaylarının, hava durumu, 
alerjenler ve alerjik hastalıklar arasında net sonuçlar 
olduğunu göstermekte. Bu çalışmalar, gök gürültülü 
sağanak yağışlı havalarda hem astım hastalarının, hem de 
daha önceleri sadece alerjik riniti olanların astım krizine 
girdiğini göstermekte. Gök gürültülü fırtınaların rüzgarı 
ve onunla beraber görülen yağış, solunum yollarından 
geçebilecek kadar küçük polenlerin yayılması için en 
uygun koşulları oluşturuyor.

KATRİNA ÖKSÜRÜĞÜ
Hemen ülkemizde Katrina gibi tayfunlar olmuyor diye 
sevinmeyin! Katrina’nın New Orleans’s neden olduğu 
seller binalarda küfe, küfler de o binalarda bulunanlarda 
alerjik hastalıklara neden oldu. Hatta belirtilerine Katrina 
Öksürüğü, Barınak Öksürüğü gibi takma adlar takılmıştı. 
Özetle Katrina sadece tayfun olduğu için değil; neden 
olduğu seller nedeniyle alerjik hastalıklarda patlamalara 
neden olmuş. 

Türkiye’de de özellikle şehirlerde oluşan seller 
nedeniyle binaların giriş ve bodrum katları su altında 
kalınca buralarda yaşayan ve çalışanlar da benzer şekilde 
alerjik hastalıklarla boğuşacaktır.

Bu durumda astronomik olarak 21 Mart’ta (beş gün 
önce) girdiğimiz bahar mevsimi ile birlikte hem kırkikindi 
gibi gök gürültülü sağanak yağışların, sellerin, hem de 
alerjinizin artacağını bilin ve gerektiğinde doktorunuza 
danışarak önlemlerinizi alın.
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ö eleri. Arada bir görünen bal kç lar ise, bu 
tabloda canl  bir eylerin oldu unu, rüyada 
olmad m z  gösteren ahitler. Derinlere 
gittikçe laciverte dönen, turkuaz okyanusu, 
kocaman, portakal renkli güne i seyrederek, 
günü bitiriyoruz. Hava s cakl  geceleri 29’C 
dü üyor ve daha ya an r bir hal al yor. Otelin 
ad  “Swahili Beach Resort “ . Çal anlar çok 
güler yüzlü. Resepsiyonda çal an, Süleyman, 
Restaurantta çal an Abdül kadir, Oda servisi 
Ra it. Bir de dilimizi konu salar kendimizi 
Antalya’da sanaca z.

Bir de, bizim bir Müslüman ülkeden 
oldu umuzu ö renince, hepten torpilli hale 
geliyoruz. Ak am yeme inde, o gün tuttuklar  
“king fish” zgara teklif ediyorlar. 

Kabul ediyoruz. Yan na kalamar  da 
biz ekliyoruz ve nefis bir beyaz arap ile 
menüyü tamaml yor böylece ak am yeme ini 
ziyafete dönü türüyoruz. Kahvelerin üstüne 
odalar m za çekiliyoruz. Günlü ümü zorla 
yaz p, uykuda kayboluyorum.

 Sabah erkenden uyan p, foto raf makinemi 

kapt m gibi sahile ko uyorum. Henüz 
herkes uyuyor. Tatil köyü bo , ak am ye inde 
bile toplam be  masa vard . Gündüz otelin 
bahçe duvar n  döven dalgalar n, denizin 
200-250 metre çekilmesi ile sesi gelmez 
olmu . Bu güne kadar, sadece haritalarda 
görebildi im “Hint Okyanusu”na bu kadar 
yak ndan ç plak gözle bak yor olmak, gezmeyi 
seven biri olarak ruhumu ve gururumu 
ok uyor. Sahilde birkaç bal kç  var. Denizin 
çekilmesi ile kuma oturan teknelerinin 
su içinde kalan bölümlerini kum ile 
z mpara yapmaya çal yorlar. Baz  köylüler 
ellerindeki demir kancalarla, çekilmi  denizin 
dibindeki oyuklardan kalamar ç kar yorlar. 
Nafakalar n n pe indeler. Kuma oturmu  o 
kadar çok tekne var ki, sahil gemi mezarl  
gibi. Teknelerin eskili i “mezarl k” kelimesini 
gerçek k l yor. Ekonomik olarak zor artlarda 
ya ayan ada insanlar , ayda otuz dolar  
toplaman n pe indeler. Bu rakam bir ay nas l 
yetiyor anlayam yoruz.

 Baharat n yan  s ra bal kç l k da önemli 
bir yer tutuyor ada ekonomisinde. Turizmin 

Sabah erkenden uyan p, foto raf makinemi kapt m gibi sahile 
ko uyorum. Henüz herkes uyuyor.

69OPTİSYENİN SESİ E-DERGİMart 2015



OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Mart 201570 OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Mart 201570



71OPTİSYENİN SESİ E-DERGİMart 2015 71OPTİSYENİN SESİ E-DERGİMart 2015



OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Mart 201572 OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Mart 201572



73OPTİSYENİN SESİ E-DERGİMart 2015 73OPTİSYENİN SESİ E-DERGİMart 2015



OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Mart 201574

OPTİSYENİN SESİ
E-DERGİ

Sayı: 19 MART 2015

Optik Magazin Dergisi

Doç. Dr. Murat Uyar
Tedavisi olmayan göz hastalıkları

Köşe Yazısı / Murat Uğurlu 
Sağlık Harcamalarında Finansal 
Katastrofi ve Türkiye’nin Durumu

MİDO 2015 / Yoğun ama keyifli 
bir fuarın ardından


