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PALLADIUM OPTIK
Silmo İstanbul Fuarı’nda
Özel Tasarımlarıyla Göz Doldurdu

HABER

Bellinger House firmasının 
Türkiye distribütörü Palladium Optik,  Blac 
markasına ait ürünleri ilk kez Silmo İstanbul 
Optik Fuarı’nda sergiledi. 
 2013-2014 Mido Fuarı’nda en başarılı 
koleksiyon seçilen ve ödüle hak kazanan Blac 
Koleksiyonu, ziyaretçilerden tam not aldı. 
Black Koleksiyonu’nun yanı sıra distribütörü 
olduğu diğer markalarının yeni koleksiyonları 
ve şık tasarımlarını da Silmo İstanbul 
Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunan 
Palladium Optik  yoğun ilgi gördü.  
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Mutlu Yıllar!

ORHAN KÜRELİ

Editör ’den

Şimdi sırada, 
sektörümüzde 
yine ilk olacak 
bir Gözlük hikaye 
kitabımız ve 
önümüzdeki 
günlerde açmayı 
planladığımız “ 
Dünden, bugüne 
gözlükçülük” 
fotoğraf sergisi var. 
Umudum uzun 
yıllar boyunca 
aynı yapılanma 
doğrultusunda 
ülkemiz 
Gözlükçülük 
camiasına katkıda 
bulunmaktadır. 

Yeni yıl, yeni başlangıçlar yeni kararlar demektir.
Kimilerine göre koskoca bir yıl, kimilerine göre 
ise göz açıp kapatana kadar geçen bir zaman 
dilimi. Bana soracak olursanız sevgili dostlar ikinci 
görüşün taraftarıyım. E-dergi yi 17 ay önce yayına 
soktuğumuzda büyük bir mutluluk duymuştuk. 

Uzun süredir hayalini kurduğum isteğim gerçekleşmişti. Sektörümüz 
için yaptığımız her yenilik, bildiklerini paylaşma ve paylaştıkça 
öğrenme isteği hiçbir zaman aklımdan çıkmayan bir konudur. 
İnternet üzerindeki ilk web sitem sayesinde bunu sağlamıştım.
Geçen zaman içerisinde ise amaçlarım ve yapmak istediklerim 
konusunda daha belirgin noktalar ortaya çıkmaya başladı. Bana 
yaptığım çalışmalar nedeniyle destek olan bütün dostlarıma, 
teşekkür etmek istiyorum. Beni cesaretlendirdiğiniz için... 
Şimdi sırada, sektörümüzde yine ilk olacak bir Gözlük hikaye 
kitabımız ve önümüzdeki günlerde açmayı planladığımız “ Dünden, 
bugüne gözlükçülük” fotoğraf sergisi var. Umudum uzun yıllar 
boyunca aynı yapılanma doğrultusunda ülkemiz Gözlükçülük 
camiasına katkıda bulunmaktadır. 
Yeni yılın ilk editör yazısında sizlerle ilk paylaşmak istediklerim 
bunlar. 
Sizlerden bir isteğim var. Bize yazın... Gözlükçülük hakkında, 
çalışmalarınız hakkında, yaptıklarımız hakkında ama her konuda 
yazın bize. 
Yeni bir editör yazısında buluşmak üzere... Sadece sizlerle paylaşmak 
için...

Sevgiyle kalın, dostça kalın...
2015 Yılında En Güzel Haberler Sizin Olsun!

Mutlu Yıllar

H
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HABER

Silmoİstanbul optik fuarında Novax standını ziyaret edenler arasında yapılan 
çekilişle Nidek LE-700 model makine kazanan talihli gözlükçü EMİRAY 
Optik, ödülünü aldı. Ödülü, Kastamonu-Tosya’da faaliyet gösteren EMİRAY 
adına Sn. Arif Demirci’ye Beta Optik Genel Müdürü Erol Babiloğlu ve Satış 
Pazarlama Müdürü Zeki Doğan teslim etti. Fabrikada 22.12.2014 tarihinde 
düzenlenen seromonide, duygularını ifade eden Arif Demirci; Yıllardır Novax 
ürünleri çalıştığını, gelişmiş bir makineye de ihtiyacı bulunduğunu, üstün 
kaliteye sahip Novax ürünlerinin, yine teknolojik üstünlüğe sahip bir makine 
ile işleyecek olmanın memnuniyeti içerisinde olduğunu belirterek teşekkür etti. 
Meslektaşımızı tebrik eder, şansının daim olmasını ve hediyesini iyi günlerde 
kullanmasını dileriz.

NOVAX Makine Talihlisi 
Ödülünü Aldı

SILMO 2014 Optik Fuarı’nda Beta Optik 
tarafından düzenlenen çekilişte talihliler 

hediyelerini aldı. 
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FUAR

11-14 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul’da 
düzenlenen Silmoİstanbul Optik Fuarı’nda, geçen 
yıl olduğu gibi bu yıl da Beta Optik I NOVAX 
standı yoğun ilgi gördü. Geçen yıla kıyasla bu yıl 
çok daha fazla ziyaretçinin ilgi gösterdiği fuarda, 
Novax ilgi odağı oldu. Beta Optik yetkililerince, 
üretimine önümüzdeki haftalarda başlanacağı 
bildirilen ve buluş niteliğinde olduğu vurgulanan, 
çok farklı bir tasarıma sahip, Nucleo 4D 
progresif ürününün lansmanı da gerçekleştirildi. 
Camber teknoloji ile Novax free form iç yüzey 
tasarımın mükemmel bir kombinasyonu olduğu 
ifade edilen, Nucleo 4D lansmanı büyük 
ilgi ve merak uyandırdı. Her geçen yıl ivme 
kazanan Beta Optik, Novax markası altında 
free form teknolojiyle ürettiği gözlük camlarını, 
ülkemizdeki gözlük kullanıcılarının ve 30’u 
aşkın yurt dışı bayilikleri ile bir çok ülkedeki 
tüketicilerin hizmetine sunmaktadır. Nidek 
markasıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen 
makine kampanyası ve bu nedenle sergilenen 
makine modelleri de ziyaretçilerin ilgi ve 
beğenisini kazandı. Fuar süresince Novax standını 

Türkiye Optik Sektörünün 
yükselen yıldızı NOVAX 

fuarın da yıldızıydı!

ziyaret eden gözlükçüler arasında yapılan 
çekilişle hediye edilen Nidek marka cam 
kesme makinesinin talihlisi Kastamonu-
Tosya/Emiray optik oldu. Birçok yurt dışı 
bayisi tarafından da ziyaret edilen Novax 
standı, sektör temsilcilerinin adeta buluşma 
noktası oldu. Sektördeki en başarılı i- Pad 
uygulaması olan ve şirket yönetici ve 
çalışanlarının tasarladığı, tamamen yerli 
yazılım mühendislerince oluşturulan I-Port 
programı, sadece gözlükçülerce değil, stand 
etrafında kurulan desk’ler sayesinde, fuarı 
ziyaret eden son kullanıcılarca da incelenme 
imkanı buldu. Üniversitelerimizin Optisyenlik 
programı öğrencileri de ziyaret ederek, Novax 
ürünleri ve teknolojisi hakkında bilgi aldılar. 
Yetkililerce, başarılı bir fuarı daha yaşadıkları 
bildirilerek, “Önümüzdeki yıl düzenlenecek 
olan Silmoİstanbul fuarı’nda, MIDO-2015 ve 
VISION EXPO’2015-New York’da görüşmek 
dileğiyle, destekleriyle bize güç veren tüm 
meslektaşlarımıza, en içten duygularımızla 
teşekkür ederiz,” denildi.
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HABER

Geçtiğimiz Eylül ayında hizmete giren Beta Optik I Novax Adana şubesi 
faaliyet alanında bulunan illerdeki gözlükçülerin davet edildiği tanıtım ve 
bilgilendirme semineri, Adana Sheraton Otel’de gerçekleştirildi. 06 Aralık 2014 
günü gerçekleşen seminere, çevre il ve ilçelerden 250’yi aşkın gözlükçü katıldı. 
Seminerde, Novax Free Form teknoloji uygulamaları, kullanıcılara sunduğu 
avantaj ve ayrıcalıkları, kişiye özel tasarlanan progresifler ve tek odaklı kişisel 
ürünler ile PixAR anti-refle kaplamanın üstünlükleri hakkında sunumlar yapıldı. 
Sektörde büyük beğeni toplayan, Novax I-Port uygulaması hakkında görseller 
eşliğinde yapılan tanıtım da ilgiyle takip edildi. Seminer katılımcılarınca büyük 
ilgi  gösterilen makine kampanyası çerçevesinde sergilenen Nidek marka 
makinelerin de incelendiği seminer, verilen yemekle sonlandı. Beta Optik 
yetkilileri, “Bundan böyle, bölgede daha etkin ve yaygın hizmet verme gayreti 
içerisinde olacağız. Bu vesileyle, seminer davetimize büyük ilgi göstererek, 
katılma nezaketinde bulunan ve bize güç katan değerli meslektaşlarımıza, en 
kalbi duygularımızla teşekkürlerimizi sunarız,” açıklamasını yaptılar. 

NOVAX Adana Şubesi 
Tanıtım ve Bilgilendirme 

Semineri
06 Aralık 2014 günü Adana Sheraton Otel’de 

gerçekleştirilen seminere, çevre il ve ilçelerden 
250’yi aşkın gözlükçü katıldı.
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HAYAL ETTİĞİN HAYATI 
YAŞAMIYORSAN O HAYAT 

SANA AİT DEĞİLDİR

KÖŞE YAZISI
İlker AYAZ / Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu/ 
Genel Sekreter

Derin düşüncelere sürüklüyor insanı bu sözler. 
Son dönemlerde kişisel gelişim üzerine yazılan 
yazıları sıklık ile okuyorum. İnternet ortamında bu 
türden makaleler arasında gezinirken rastladım 
bu satırlara.

Hayal ettiğin hayatı yaşayamıyorsan O hayat sana ait 
değildir.

Sanki bir tokat gibi çarptı suratıma, katılmamak 
mümkün değil. Derinlemesine düşündüğünde farklı 
duygusallıklara sürüklüyor insanı. İnsanoğlu yaradılışı 
gereği hep iyi daha iyiyi hedefler bir bakıma hayal 
eder. Uzun görünen kısacık ömrüne bir dolu başarılar 
sıkıştırmaktır hedefi. Hayallerine göre şekillendirir 
hayatını.

Birçok Bilimsel gelişmenin de temelini oluşturur 

Hayal Kurmak, Teknolojinin bugünkü seviyesine 
ulaşmasının temelini, yapıtaşlarını geleceğe dair 
kurulan hayaller oluşturmaktadır. İnsanların geçmişte 
kurdukları hayaller düne dair imkânsız görünenler, 
bugün hayatımızın vazgeçilmez bir parçasını oluşturan 
teknolojik gelişmeler olarak karşımızda durmaktadır.

Bazı dezavantajları da vardır aslında hayal kurmanın. 
Aşırıya kaçıldığında gerçeklikten uzaklaştırır insanı 
dozunu iyi ayarlamak lazım. Hayata dair ulaşılması güç 
imkânsız hayaller psikolojik rahatsızlıklara mutsuzluğa 
iter bizleri.

Çocukluk yıllarında ailelerimizin hayalleri 
şekillendirir hayatımızı. Ebeveynlerimizin olmasını 
istedikleri yâda olmamızı istedikleri bireylere 
dönüşmek üzere programlanırız. Gönlümüzde 

Hayal ettiğin hayatı yaşamıyorsan o hayat sana ait değildir.
 Yaşadığın hayatın altına “made in ben” yazabilecek misin?
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yatan aslandan haberi yoktur kimsenin. Gençlik 
yıllarında daha özgür, başına buyruk kişiliğimiz 
kendi hayalleri peşinde koşmaya başlar, aile içi 
çatışmalarda işte tam bu zamana denk gelir. Her 
zamanki gibi Doktor, Mimar, Mühendis, Avukat 
olmamızı isteyen hayal eden ailemiz belki de hiç 
fikrimizi sorma ihtiyacı duymamıştır. Kendi yapmak 
istedikleri gerçekleştiremedikleri hayallerini bizlerin 
üzerinde tatbik etme çabaları kuşak çatışmasının da 
temellerini oluşturur.

Her ne kadar ince bir denge üzerine de kurulsa 
hayallerimiz. Olmazsa olmazımızdır. Hayalsiz 
hedefleri, amacı, maksadı olmayan bir hayat, 
monotonluğa sebebiyet verir. Kararında yaşamak 
lazım hayatı dedik ya. Her sabah uyanmanın evden 
çıkmanın okula gitmenin işe gitmenin hiçbir anlamı 
yoktur amaçsız insan için. Hayalleri bomboştur, 
programlanmış robota dönüşmüştür hayatı. Bir 
bakıma başkalarının hayatını yaşar. Öncelikleri diğer 
toplum bireylerinin istekleri önerileri görüşlerine 
göre şekillenir. Bu monotonluk hücrelerine kadar 
işlemiştir aslında, yüreğinde ne kadar bu durumu 
kabullenmezse de karşı koyamaz, hayal ettiği hayatı 
yaşayamıyor başkalarının hayalleri içerisinde sıkışmış 
hissediyordur kendini.

Orta yaşlara geldiğimizde hayallerimiz artık 
yerini gerçeklere bırakmıştır. Mantık her yerini 
kaplamıştır hayatımızın. Doğrusu o andan itibaren 
hayal kurmaya devam ederiz. Artık hayallerimizde 
gelecek yoktur. Gerçekleşmesi imkânsız hayallerimiz 
vardır. Orta yaş ve sonrasında gelen yaşlılık evresinde 
hayallerimizi geçmiş zaman süsler. ‘ ah o eski 
günler olsaydı, neler yapardım neler…’ İmkânsızı 
ister ruhumuz, gerçekleşmesi mümkün olamayan 
hayaller.

Artık hayat tecrübeden ibarettir ve bu tecrübeyi 
gençlere aktarmak bir bakıma mutluluk verir. Ancak 
gençlerin daha el değmemiş ne hayalleri vardır 
içlerinde sakladıkları. Patlamaya hazır yanardağ 

misali. Geldik en başa bu döngü asırlardır bir biri 
peşine devinir gider. Aktörler değişir, bu günün 
çocukları yarının büyükleri daha sonra yaşlıları. İşte 
asırlardır devam eden kuşak çatışması diye tarif 
edilen sıkıntılı döngü benim penceremden böyle 
resmediliyor.

Bugün sizler ile okuduğum bir söz üzerine 
düşüncelerimi paylaştım. Yazı yazmak çocukluk 
yıllarımda öğrencilik yıllarımda bana çok eğlenceli 
gelen çalışma idi. Daha sonraları türlü sebepler 
imkânsızlıklar, vakitsizlik sebebi ile uzun yıllar ara 
vermiştim. Düşüncelerimi aktarırken ne kadar 
başarılı oluyorum bilemiyorum ancak beni mutlu 
ediyor. Bundan böyle zaman buldukça bazı konular 
üzerine fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Çok 
geç kalmış sayılmam buda benim ertelediğim bir 
hayalimdi.

 Hayal ettiğin hayatı yaşamıyorsan o hayat sana ait 
değildir.

 Yaşadığın hayatın altına “made in ben” yazabilecek 
misin?

Bence bugün bu yazıyı okuyan herkes bu günü 
milat yapsın. Geçmiş de olsa ertelediği hayallerini 
tozlu raflardan çıkarsın ve onlara sahip çıksın. Şu kısa 
ömürde hiçbir şey için geç kalınmış değildir.

İnternette okuduğum yazıda İngilizcesini 
yazmışlardı olsun biz Türkçesini yazalım

Tüm Dünyaya BU HAYAT BENİM HAYATIM 
diye haykıralım

‘’Ümit var olunuz ki, gelecek hayallerinin 
gölgesinden ayrılmayanların olacaktır. Hayal gücü 
özgürdür. Hayal gücü özgürleştirir. Riviere  “Kafeste 
olmak insana uçabileceği zannını veriyor” der. 
Hayallerle özgürleşmek için engelleri küçümseyin. 
Zaten engeller Hanry Ford’un dediği gibi gözümüzü 
hayalden ayırdığımız aman gördüğümüz o korkunç 
şeyledir.’’ Kalın sağlıcakla sevgili Dostlarım.
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Her gün vaktimizi aynı şekilde geçiririz. Sabah okula, üniversiteye ya da işe gideriz, akşam 
eve yorgun döneriz. Bazen bu işleri yapmaktan usanırız, bizim dinlenmemiz de gerekir. Biz 
sıkılırken, başımız ağrırken, bizi avutan, moralimizi düzelten bazı işleri de yapabiliriz.

***

Hobiler bizim hayatımızın önemli bir parçasıdır, biz ara sıra hobilere zaman ayırabiliriz. 
Hobiler bizim için eğlenceli zamanlardır, çünkü onları yaparken biz dinleniriz, onları 
yapmaktan hiç sıkılmayız. Bazı insanların hobileri müzik dinlemek, kışın kayak yapmak, 
bilgisayarda oturmak, satranç ya da dama oynamak. 

***

Bunlar çok güzel hobiler. Bazıları için de kitap okumak, şiir yazmak, dil öğrenmek hobiler 
güzeldir. Bunlar da fena değil, çünkü okurken yeni bir şeyler, bilgiler öğreniriz, onlar daima 
aklımızda kalır. Duyduğuma göre bazı insanlar paraşütle atlamaktan zevk alırlarmış, fotoğraf 
çekmekten hoşlanırlarmış. Günümüzde hobilerin türleri çok, bu yüzden insanın canı ne 
isterse onları yapar, neyle ilgilenirse onları inceler. Mesela, benim akrabalarımın birisi tarihi 
eserlerle ilgilenir.

***

Okuldaki kütüphaneden tarihi eserlerle dolu kitapların fotoğraflarını kopya çeker, kitap 
mağazalarından da alır. Onları daima araştırır, öğretmenlerine tarihi eserlerle ilgili sorular 
sormaktan hiç bıkmaz. Kendisi öğrendiği bilgileri anlatmayı alışkanlık haline getirmiş. Bazen 
biz onun anlattıklarını dinleriz bazen de susmasını rica ederiz. Ancak şimdi anlıyorum ki o 
akrabamın hobisi kendisi için ne kadar ilginçmiş, zamanını boşu boşuna geçirmiyormuş.

***

Şimdi bana geçelim. Benim hobim tenis oynamak, fantastik kitaplar okumak ve dans etmek. 
Tabii ki dans edersem müzik dinlemeyi de severim. Ben tenis oynarken hiş yorulmam, çünkü 
bedenimi hafif ve sağlam hissederim, arkadaşlarım da benim oynamamı beğenirler. Kitap 
okumaktan bıkmam, çünkü kitaplar moralimi yerine getirir, okumayı önemserim. 

***

Kitap okumayı dışarıda gezmeye tercih ederim. Küçükken dans etmekten hiç 
vazgeçemezdim. Televizyonda dans eden insanları görünce onların dans etmesine dikkat 
ederim, her adımı ezberlerim ve sonra kendim yaparım, onların dans etmelerini hatırlayıp 
tekrar yaparım. Hobileri yapmaktan hoşlanırım, onları yapmakta fayda da var. Sağlıklı, akıllı, 
hareketli olabilirim.

***

Günümüzde heyecan verici hobiler de var. Mesela, dağa tırmanmak, sörf yapmak, motosiklet 
sürmek. Renkler ve zevkler tartışılmaz, hobiler de tartışılmaz, çünkü hangi hobi olursa olsun, 
hayatımızın daha renkli ve daha ilginç olmasına (geçmesine) yardım eder.
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Siz de fark etmişsinizdir ki bu aralar havalar 
bir tuhaf hallerde. “Bir günü diğerini 
tutmuyor”u geçtim saati saatini tutmuyor 
neredeyse. Mesela bugün. Bu sabah çok güzel 
bir hava vardı. Sıcaklık derecesi yüksek olmasa da 
gökyüzü aydınlık, bulutsuz bir hava vardı. Aslında 
tam da yürüyüş havasıydı. Öğlen saatlerini 
geçtikten sonra hava biraz daha bulutlanmaya 
başladı ve sonra puslu bir seviyeye ulaştı. Benden 
söylemesi işte bu havalar çok “sakat” havalar. 
Aman diyeyim bir anda kendinizi kaptırırsınız, 
durduk yere evden çıkamaz hale gelirsiniz. Ben 
uyarımı yapayım : )

Aslında bugün bahsedeceğim hastalık da 
soğuk havalarla alakalı biraz da. Göz kuruluğu 
çeken arkadaşlar birazdan yazacaklarımı çok 
iyi biliyordur. Göz kuruluğu ile ilgili bir şeyler 

yazmak istiyorum bugün. Göz kuruluğu genellikle 
soğuk havaların da katkıda bulunduğu bir hava. 
Retinada gerektiği kadar gözyaşı salgılanamaması 
göz kuruluğunu tetikliyor. Soğuk havalar da bu 
göz kurumasını ayrıca tetikliyor çünkü yüze gelen 
rüzgâr ve kuru hava gözyaşlarının yeteri seviye 
oluşmasını zora sokuyor.

Özellikle kuru ve soğuk hava şartları gözde 
kızarıklığa, yanmaya ve batmaya sebep oluyor. 
Bunların yanı sıra bulanık görme de yine hava 
koşullarının oluşturduğu bir durum. Kuru göz 
rahatsızlığı erkeklerde kadınlara oranla daha 
az rastlanır. Kadınlarda özellikle menopoz 
dönemi bu sorunun oluşmasının arttığı bir 
dönemdir. Bunların yanı sıra kontakt lensler de 
göz kurumasının oluşmasına neden olur. Bir 
arkadaşımdan örnek vermek istiyorum; kendisiyle 

SAĞLIK

Göz kuruluğu genellikle soğuk havaların da katkıda bulunduğu bir hava. Retinada 
gerektiği kadar gözyaşı salgılanamaması göz kuruluğunu tetikliyor. Soğuk havalar 

da bu göz kurumasını ayrıca tetikliyor

Göz kuruluğu 
nasıl oluşur?
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ne zaman bilgisayar oyunu oynamaya kalksak bir 
süre sonra ekrana bakarken sorunlar yaşıyor ve 
bildiğiniz acı çekmeye başlıyor. O sebeple kontakt 
lensler belki de gözleri iyileştirirken bir yanda da 
olumsuz etkiliyor. Kontakt lens kullananlar bu 
konuda daha dikkatli davranmalılar.

Kontakt lenslerin dışında göz kuruluğuna 
sebep olan başka etmenler de var. Bunların 
başında tabii ki klimalar geliyor. Sürekli klima 
çalışan bir ortamda göz kuruması oluşabilir. 
Bu sebeple klimaların nemlendirici filtreleri 
olması daha uygun olacaktır. Klimadan sonraki 

etmen televizyonlar. Çok uzun süre zarfında 
televizyon izlemek de gözlerin kurumasına neden 
olabilmektedir.

Sürekli bilgisayar kullanmak (iş veya okul 
gereği) zorunda kalan arkadaşlarda da yine göz 
kuruluğu artabilmektedir. Uzmanlar bu durumu 
yaşayan kişilerin suni gözyaşı desteklerine 
başvurabileceğini söylüyor. Tabii bunun da bir 
hekim kontrolünde yapılmasının altını çiziyorlar. 
Suni göz yaşları eğer bir doktora danışmadan 
alınırsa ilerde daha farklı göz sorunlarının 
oluşmasına neden olabilir.
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TIBBIN TARİHİ GELİŞİMİ

TIP TARİHİ
Dr. Ahmet Doğan ATAMAN
adataman@hotmail.com

TARİH ÖNCESİ TIP

Tıbbın tarihi insanların hastalığı ile başlar. Hasta 
insana ilk merhamet duyan ve yardım elini 
uzatanın bir kadın, yüksek olasılıkla bir annedir. 
Eski medeniyetlerde tababet toplum inancına 
uygun olarak, sihir, büyü, din, gelenek ve efsane 
ile iç içeydi. Her kültürün kendi değer yargıları ve 
inançları yönünde bir hekimlik anlayışı gelişmiştir. 
Tarih öncesinden günümüze, hastalıkların kötü 
ruhlar, tanrılar, cadılar ve büyücüler gibi tabiatüstü 
kuvvetlerin aracılığına atfedilmiş; tıp düşüncesinin 
geçirdiği evrim ile bilhassa hastalık kavramındaki 
gelişmelerin bilim yönü önem kazanmıştır. Tıbbi 
uygulamaların yanı sıra hekim hasta ilişkileri nedeniyle 
hekimlik sanata dönüşmüştür.

Tıbbın bilim yönünden gelişmesi, bilime dayalı 
tıp düşüncesinin ilerlemesi ve bilim araştırmaları 
neticesinde tıp alanına yeni bilgiler katıldı. Tıbba 
yeni bilgilerin katılması ve eski yanlış bilgilerin 
düzeltilmesiyle ortaya çıkan yeni uygulamalar bazı 
kişilerin kurulu hayat düzenlerini rahatsız etmiş, bazı 
kesimlerin ilgi alanları veya inançlarıyla çatışmış ve 
neticede bazı uygulamalarda hekimler engellemeler ile 
karşılaşmış ve gelişmeler sancılı olmuştur.

Tarih öncesinde insanın en büyük başarısı ağır çevre 
koşullarına karşılık hayatta kalabilmesidir. 

Yaralı hayvanın yarasını yalaması, gözüne perde 
inen (kataraktlı) keçinin hasta gözünü çalılara takarak 
açması, karnında şişkinlik hisseden leyleğin gagasıyla 
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kendine lavman yapması, kuşun kıl bitinden 
kurtulmak için toprakla yıkanması gibi insanoğlu 
çevreyi gözlemledi ve kanamayı parmak basarak veya 
biraz yukardan bağlayarak durdurmayı; ateşli bedeni 
soğuk suya sokmayı kısmen içgüdüleriyle veya 
deneme-yanılma (ampirik tıp) yoluyla gerçekleştirdi.

İlk insanların mağaralarda yaptığı resimlerde 
sihirbaz-hekimin yer aldığını görmekteyiz.

Tarih öncesi dönemde gözle görülen yaralanmalar 
ve sakatlanmalar dışında insanlar birden düşüp 
bayılması, aniden başının ağrımaya başlaması ve 
birden bire ölmesi gibi olaylara bir anlam veremeyip, 
tüm olanları tabiatüstü varlıklar ve güçler şeklinde 
açıkladı. 

Hastalık dışardan insana gelen kötü bir ruhun 
etkisi veya insanın kendi ruhunun dışarı kaçmasıydı. 
Sihirbaz hekim ise kötü ruhları uzaklaştırarak veya 
kaçan ruhu geri getirmeye çalışarak hastayı tedaviye 
çalışırdı. Saygı duyulan sihirbaz hekim aynı zamanda 

kabilenin sanatçısı ve tarihçisi idi. Sihirbaz hekim 
diğer insanlara benzemez; elbiseleri, yiyecekleri, 
alışkanlıkları, düşünceleri değişik olurdu.

Tedavi ederken bitkiler, narkotikler, mineral ve 
tütsülerden, sihirli sözlerden yararlandılar. İshal 
tedavisi ve çocuk düşürmek için ilaçları, deri 
hastalıkları için merhemleri vardı. Fakat hepsinden 
öte kötü ruhların dışarı atılmasını sağlayacak olan 
kusturucu müshil ve terletici ilaçları kullanıyorlardı. 
Yaraları temizlemeyi ve kanamayı durdurmayı 
biliyorlardı. Transa geçerek öteki dünyadan hastaya 
şifa getirdiler. Sihirbaz hekimin başarısızlıkları 
affedilmez, çok sık başarısızlığa uğrarsa bunu 
hayatıyla ödeyebilirdi.

Düşüncelerin, bilgilerin ve yapılanların 
kaydedilmesi, yazının icadı insanlığın ilerlemesindeki 
en önemli adımlardan biridir. Bizler de yazılı 
kaynaklardan yararlanarak eski medeniyetleri daha 
iyi tanıyabiliyoruz.
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Göz bozukluğu olan çocukların maalesef 
genellikle aileler tarafından anlaşılmadığı 
ve bu bozukluğun ilkokula kadar 
farkedilmeden devam ettiğini pek çok 
araştırma gösteriyor. Zira ilkokulda 
okumaya çalışan çocuklarda veya okulda 
yapılan göz kontrollerinde ortaya çıkan bu 
durum oldukça geç gerçekleşiyor ve gözdeki 
göz tembelliği gibi bazı rahatsızlıkların 
tedavisi için çok geç kalınmış olabiliyor. 
Çocuğunuzun gözlerinin sağlıklı olup 

HABERHABER

ÇOCUĞUMUN GÖZLERİ
BOZUK MU? NASIL ANLARIM? 

Yüzümüzün en güzel duyularından olan gözün renginin insanın karakteri 
hakkında ip uçları verdiğini biliyor musunuz?

olmadığını anlamak ve buna göre önlem 
almak hem onların hayatını kolaylaştıracaktır 
hem de bazı rahatsızlıkların erken teşhis 
edilerek tedavi edilmesine yardımcı olacaktır.

Bu konuda yapılan yanlışlardan en 
büyüğü, ailede pek çok gözü bozuk kişi 
olmasına rağmen göz bozukluğundan 
şüphelenilmemesidir. Zira hem annenin 
hem babanın hem de diğer aile büyüklerinin 
gözlerinde sorunlar varsa bu göz 
bozukluklarının çocuklara geçmiş olması 
da yüksek ihtimaldir ve göz doktorlarına 
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giderek sorunun tespitinin yapılması gerekir. 
Bu tip göz açısından sabıkalı ailelerin hiç 
gecikmeden uzmanlara başvurmalarını 
öneriyoruz zira evde göz bozukluğunu 
anlamak oldukça zor bir iş ve tıbbi cihazların 
varlığına ihtiyaç duyulduğu kesin.

Göz bozukluklarının en temel belirtileri 
arasında çocukların belli şeyleri görmek 
için gözlerini kısmaları ve ovuşturmaları 
gelmektedir. Zira dünyayı doğru bir 
şekilde algılayamayan ve çevresinde olup 
bitenleri daha iyi kavrayabilmek için 
gözlerini kurcalayan çocuklar aslında göz 
bozukluklarının işaretini davranışlarıyla 
verirler. Gözlerini kısarak daha iyi 
görebilmeleri mümkün olduğu için bu 
davranışı bir alışkanlık haline getiren çocuklar 
hemen doktora götürülmeli.

Bazı vakalarda gözlerde yanma, kızarma, 
batma veya rahatsızlıklar gibi durumlarla 
da karşılaşılabilir. Bu durum gözde ciddi 
bozukluklar olduğuna ya da göz tansiyonu, 
alerji gibi etkenlerin varlığına delalettir. Göz 
kırpmanın giderek daha şiddetli ve sık hale 
gelmesi de bu batma ve yanmalara karşı bir 
reaksiyondur ve çocuğun günlük hayattaki 
kalitesini büyük oranda düşürmektedir.

Göz tembelliği gibi toplumda oldukça sık 
rastlanan ve sadece tek bir gözün bozuk 
olmasının sebep olduğu sinir işlevselliği 
kaybıyla kendini ortaya koyan bazı hastalıklar 
ise çocuğun iki gözünün bir noktaya bakarken 
tam olarak aynı yere odaklanmamış olmasıyla 
anlaşılabilir. Fakat hafif vakalarda bu 
durum pek belli olmayacağı için çocuğunuz 
doğduktan sonra düzenli olarak göz 
kontrollerini yaptırmak iyi olacaktır.
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İnsanlar doğarlar ama doğduğu yeri seçemezler. Ne bölgeyi, ne 

ili, ne ilçeyi, ne anne babayı, nede kardeşlerini seçemezler. Hatta 

maalesef öleceği yeri bile asla ve asla seçemezler.

AKTÜALİTE
Siracüddin ÇAĞLAR / Kurumsal Pazarlama

Bu ay fuarımız vardı. Bayram 
havasında geçen telaşlı ama 
güzel bir fuarı geride bıraktık. 
Yurt içinden ve yurt dışından gelen 
misafirlerimizi ağırladık, çay kahve 
ikram edip sohbet ettik.

Yaklaşık 15.000 kişinin ziyaret 
ettiği fuarda, 400 civarında firmamız 
stant açtı. Geçen seneye göre daha 
fazla ilgi ve alaka olduğu,  ilk andan 
itibaren kendini belli etti.

Fuarda her firma kendine özgü 
ürün, kendine has misafir ağırlama 
teknikleri sergiledi. Çoğu firmalar 
mütevazi bir sunum yaparken 
bazıları ise, disco tarzı bir müzik ve 
defile yaparak ürünlerini tanıtmaya 
çalıştılar. Tam bir renk cümbüşüydü 
aslında. Bu durum optik sektörünün 
tek elden yönetilmediğini, çok 
renklilik ve çok seslilik olduğunu 
gösterdi.

Fakat eksikler de yok değildi hani. 

En önemlisi katılımcılar arasında 
bazı firmalar, hatta sektörde yeri 
olan ciddi ve tanınmış bazı firmalar 
fuarda yoktu. Bu durumun en 
önemli sebebi otellerde yapılan 
bireysel fuarlardı bence. 

Oysaki otellerde yapılan bireysel 
fuarlar, sadece bir firmaya ait ürün 
ve çeşitlerini görmek demektir.  
Bu da ne olursa olsun, ne kadar 
zengin gösterilmeye çalışılırsa 
çalışılsın kısıtlı kalmaya mecburdur. 
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FUARDAYIZ
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Çünkü alternatif yoktur. Genelde 
hepimiz çok iyi biliriz ki bu tür 
organizasyonlar aslında fuar ya da 
tanıtım değil, sadece satış odaklıdır.

Oysa Expo ya da Silmo tarzı fuarlar 
ise, satıştan çok tanıtım amaçlıdır. 
Bir görsellik ve çeşitlilik mevcuttur. 
Yeni ürünler ve yeni modeller vardır. 
Firmalar hizmet verdiği optikçilere 
güven duygusu verir. Ben burdayım 
der. Bu durum ise zaten, gayri ihtiyari 
satışı getirir. Bu sebeple bence her 

firmanın bu tür fuarlara destek 
vererek katılımcı sayısını artırma 
yoluna gitmelidir.

Gördüğümüz kadarıyla her ilden, 
bir veya birkaç optikçi fuarı ziyaret 
etti. Fuarda sadece bir firmanın 
ürünleri değil, birçok firmanın 
ürünlerini görerek kıyaslama yaptı. 
Hatta cam çerçeve ile sınırlı kalmadı. 
Makine ve yedek parça çeşitliliğine 
de sahip oldu. Bu da optikçi 
dostlarımızın kendi dükkanlarında 

yapacağı bir çok değişikliği 
beraberinde getirecektir. Bu 
değişiklik ve yenilik ise son kullanıcı 
dediğimiz müşterilerimize olumlu 
yansıyacaktır. Aslında gerçek amaç 
ta budur. Gördüğümüz yenilik ve 
çeşitliliği müşterilerimize aktarmak. 
İşte bunu başarabildiğimiz an fuar, 
gerçek anlamda başarıya ulaşmış 
demektir.

Misafirlerimiz arasında yabancı 
müşterilerimiz de vardı. Hatta geçen 
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seneye göre çok daha fazla yabancı 
müşteriler stant, stant gezdiler. Lakin 
yine de yeterli değildi bence.

Yurt dışında sesimiz daha gür ve 
daha net çıkmalı. Daha fazla ihracat 
yapar hale gelmeliyiz. Çünkü; 
dikkat edelim özellikle enjeksiyon 
piyasasında imalatçı sayısı ve ürün 
çeşitliliği çoğalırken piyasa daralmaya 
başladı. Sebebi çok basit, arz ve talep 

meselesi. Gördüğümüz kadarıyla 
şuan iç piyasada talepten çok daha 
fazla arz var. Bu durum zamanla iç 
piyasa da saçma sapan bir rekabete 
sebep oluyor. Üreticiler hak ettiği 
karşılığı alamıyorlar ve buna sebep 
olarak ta birbirlerini suçluyorlar. Bu 
durum ise içten içe bir daralmayı 
beraberinde getiriyor.

Oysa ki ürettiğimiz ürünlerin 

sadece kendi piyasamızda değil, yurt 
dışına da satabileceğimiz bir pazarı 
bulabilir ve buna ağırlık verebilirsek, 
daralmayı da yok etmiş oluruz. 

2015 yılında firmalar ihracat 
departmanları’na katkı sağlayacak 
çalışmalar yapmalı. Dünya artık 
çok küçük. Ürettiğimiz bir ürünü 
sadece içerde değil, dışarda da rahat 
pazarlama imkanımız olursa sırtımız 

AKTÜALİTE
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yere gelmez. Dikkat edin ve hatta 
isterseniz not alın, önümüzdeki 
senelerde ihracata ağırlık veren, bu 
konuda yatırımlardan geri kalmayan 
firmalar büyüyerek çok daha iyi 
yerlere gelecekler. Sadece iç piyasaya 
çalışan firmalar ise her geçen gün 
biraz daha rekabetin arttığı bir 
pazarda mücadele etmeye devam 
edeceklerdir. Ve maalesef bir kısmı 
pes etmeye mahkum olacaklardır.

Öyle ya da böyle bir fuarı 
bitirdik. Hatta koca bir yılı bitirdik. 
Geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi 
geleceğe bakmanın tam zamanı. 
Hatalarımızdan ders çıkarmalı, 
önümüzdeki yılın ya da yılların 
planını çok iyi yapmalıyız. Günü 
kurtaracak hamleler değil, yılı, belki 
de yıllarımızı kurtaracak bir çalışma 
içine girmeliyiz.

İmalattaki başarılı ustalar bizim 
için gerçekten çok değerli. Lakin 
bir ustanın gözüne bakarak gelecek 
planının yapılamayacağını çok iyi 
anlamalıyız. Ar- Ge’nin bir usta 
ve bir patrondan oluşmadığını 
anladığımız gün başarının anahtarına 
sahip olmuşuz demektir.

Yeni yılda sağlıklı, mutlu be başarılı 
bir grafik çizmeniz dileği ile hoşça 
kalın. Saygılarımla…



OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Ocak 201536

ALGI

SAĞLIK

Görme korteksi bir iş bölümü ilkesine göre işler. 
Yerleştirme ve tanıma, farklı beyin bölgelerinde 
gerçekleşir. Yerleştirmeye korteksin tepesine 
yakın bir bölge, tanımaya ise korteksin dibine 
yakın bir bölge aracılık eder. Tanıma süreçleri de 
ayrı düğümler halinde alt bölümlere ayrılır; renk, 
biçim, doku gibi,

Nesneleri yerleştirmek için önce nesneleri 
birbirinden ayırmamız, sonra onları gruplar 
halinde düzenlememiz gerekir. Bu süreçler, ilk 
kez Gestalt psikologları tarafından incelendi. 
Bu psikologlar örgütleme ilkeleri önerdiler. 
Bu türden ilkelerden biri şudur; Bir uyaranı 
şekil ve zemine denk düşen bölgeler içinde 
örgütleriz Diğer ilkeler nesneleri gurupla makta 
kullandığımız temellerle ilgilidir. Yakınlık 
tamamlama ve benzerlik

Bir nesnenin yerleştirilmesi, onunu derinliğini 
bilmemizi gerektirir. Derinlik algısının genellikle 
derinlik ipuçlarını temel aldığı düşünülür. 
Monoküler derinlik ipuçları, göreceli büyüklüğü, 
üst üste binmeyi, göreceli yüksekliği, çizgisel 
perspektifi ve hareket paralaksını kapsar. 

Binoküler derinlik ipuçları, paralaks ve oransızlığı 
kapsar. Buradaki oransızlık, bir nesnenin iki gözde 
biraz farklı imgeler oluşturmasından kaynaklanır. 
Derinlik ipuçları temelinde oluşan uzaklığa bir 
alternatif de Gibson’un doğrudan algı kavramıdır. 
Doku gradyanı gibi bilgi kaynağı, bir nesnenin 
derinliği hakkında doğrudan bilgi sağlar.

Bir nesnenin yerleştirilmesi, bazen hareket eden 
nesnelerin hareketini bilmeyi gerektirir. Hareket 
algısı, hareket eden nesnenin retinamızdan geçip 
kaybolması ile sağlanabilir. Bunun bir örneği, 
stroskopik harekettir. Bu harekette bir dizi hızlı, 
durağan imge, hareket görüntüsüne yol açar. 
Hareket eden nesne olmaksızın hareket algısına 
diğer bir örnek yapay harekettir. Burada, büyük 
bir cismin hareketi, daha küçük bir yerleşik 
cismin görünüşteki hareketine indirgenir. Gerçek 
hareket (bir nesnenin retina boyunca hareketiyle 
sağlanır),tekil hücre kayıtlarının ve seçici uyum 
deneylerinin gösterdiği gibi görme sistemindeki 
özel hücreler tarafından beyinde gerçekleştirilir.

Bir nesneyi tanımak, onu bir kategori içinde 
değerlendirmeyi gerektirir ve esas olarak 

Algının incelenmesi algı sisteminin belli başlı iki işlevi ile ilgilidir. 
Yerleştirme ya da nesnelerin nerede olduklarını belirleme ile tanıma ya da 
nesnelerin ne olduklarını belirleme. Algının incelenmesi, algı sisteminin 
nesnelerin görünüşü, bu nesnelerin retinal imgeleri değişse bile nasıl 
değişmez bir durumda tutabildiğiyle de ilgilidir. Bir başka konu, algısal 

yeteneklerimizin geliştiği ile ilgilidir.

Gözlerimiz algımızı belirler mi? 
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nesnenin biçimi temel alınır. Tanımanın erken 
aşamalarında görme sistemi, nesneyi, çizgiler 
ve açılar gibi özelliklere dayanarak tanımak için 
retinal bilgiyi kullanır. Bu türden özellikleri 
saptayan nöronlar(özellik saptayıcılar görme 
korteksinde bulunmaktadır. Tanımanın sonraki 
aşamalarında sistem en iyi eşleştirmeyi bulmak 
için nesnenin tasvirini hafızada depolamış biçim 
tasvirleri ile eşleştirir.

Tanımanın eşleştirme aşaması üzerine 
yapılan araştırmaların çoğunda harf örüntüleri 
kullanılmıştır. Eşleştirme, bir bağlantı modeli 
ya da şebekeyle açıklanabilir. Şebekenin en alt 
düzeyi özellikleri, bir sonraki düzeyi ise harfleri 
içerir. Özellik ile harf arasında ki harekete 
geçirici bağlantı, özelliğin harfin bir parçası 
olduğu harekeleyici bağlantı ise özelliğin 
harfin bir parçası olmadığı anlamına gelir. Bir 
harf verildiğinde, bu harf şebeke içindeki bazı 
özellikleri harekete geçirir. Şebeke bunların 
faaliyetini ya da hareketlenmesini harflere 
aktarır, en yüksek faaliyeti alan harf, girdiyle en 
iyi eşleşmeyi gerçekleştirir. Şebeke, bir sözcükler 

düzeyini içermek ve bir harfin tek başına değil de 
bir sözcük içinde verildiğinde neden daha kolay 
tanındığının açıklamak için genişletilebilir.

Doğal nesnelerin biçim özellikleri, çizgilerden 
daha karmaşıktır. Bunlar daha şok silindirler, 
koniler, bloklar ve takozlar gibi basit geometrik 
şekillere benzerler. Bu türden sınırlı bir şekiller 
gurubu, insanların tanıyabildikleri bütün 
nesnelerin biçimlerini tanımlamak için yeterli 
olabilir.

Aşağıdan yukarıya tanıma süreçleri yalnızca 
girdiyle, yukarından aşağıya tanıma süreçleri ise 
bir kişinin bilgi ve beklentileriyle yönlendirilir. 
Yukarıdan aşağıya süreçleri, algıdaki bağlam 
etkilerinin ardında yer alır, çünkü bağlam 
bir algısal beklenti oluşturur ve bu beklenti 
karşılandığında, tanıma için olağandan daha az 
girdi gerekir.

Seçici dikkat, bazı uyaranları daha ileri düzeyde 
işlemek için seçtiğimiz, diğerlerini ise ihmal 
ettiğimiz bir süreçtir. Görmede dikkatimizi 
yönlendirmek için kullandığımız başlıca araç 
göz hareketleridir. Göz görüntünün daha fazla 
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bilgi veren bölümlerinde duraklar. Seçici dikkat, 
işitme için de geçerlidir. Sesin geldiği yön ya 
da konuşanın ses özellikleri gibi ipuçlarını 
kullanarak seçici biçimde dinleyebiliriz. 
Seçici dikkat yeteneğimize, tanımanın erken 
aşamalarında gerçekleşen süreçler ve mesajın 
anlamının belirlenmesinden sonra oluşan süreçler 
aracılık eder.

Dikkat edilecek nesneyi seçme davranışa iki 
ayrı beyin sisteminin aracılık ettiği görülür. 
Beyin arkası yerleştirme temelindeki seçmeden 
sorumludur, beyin ön kısım ise biçim ve renk 
gibi başka özellikler temelindeki seçmeye 
aracılık eder. PET araştırmaları, bir nesne bir 
kez seçildiğinde, beynin dikkat etmeyle ilgili 
bölümlerinin faaliyetinde artış olduğunu 
göstermektedir.

Algı sisteminin bir başka önemli işlevi, duyu 
organlarımızın aldığı uyaranlardaki büyük 
değişimlere rağmen nesnelerin görünüşü aynı 
tutmaktır. Parlaklık değişmezliği, bir nesnenin 
yansıttığı ışık miktarı ne olursa olsun aynı 
ölçüde parlak görünmesi, renk değişmezliği ise 
bir nesnenin onu aydınlatan ışık kaynağından 
bağımsız olarak kabaca aynı renkte görünmesi 

anlamına gelir. Her iki durumda da değişmezlik 
nesne ile geri plandaki unsurlar arasındaki 
ilişkilere bağlıdır. Bilinen diğer iki değişmezlik de 
biçim ve yer değişmezliğidir.

Bütün değişmezlikler içinde en çok araştırma 
konusu olan büyüklük değişmezliğidir. Bu 
olgu bir nesnenin büyüklüğünün, o nesnenin 
uzaklığının fark etmeyeceği şekilde, göreceli 
olarak değişmez olmasıdır. Bir nesnenin algılanan 
büyüklüğü, büyüklük uzaklık sabitliği ilkesine 
göre, hem nesnenin retinal büyüklüğü ile hem 
de nesnenin algılanan uzaklığıyla birlikte artar. 
Böylece, bir nesne bizden uzaklaştıkça retinal 
büyüklük azalır, ancak algılanan uzaklık artar ve 
bu iki değişiklik birbirini geçersizleştirir ve süreç 
değişmezlikle sonuçlanır 

Algısal gelişme üzerine yapılan araştırmalar, 
algılama yeteneğinin ne ölçüde doğuştan 
geldiğinin ve ne ölçüde deneyimle öğrenildiğinin 
inceler. Araştırmacılar, yeni doğan bebeklerin 
yeteneklerini belirlemek için tercihli bakma ve 
alışma gibi yöntemler kullanarak bebeklerin 
ayırt etme yeteneklerini incelediler. Tanıma için 
önemli olan keskinlik, yaşamın ilk 6 ayından 
sonra hızla artar, bu artış daha sonra yavaşalar. 

SAĞLIK
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Derinlik algısı bebek yaklaşık 3 aylıkken 
görülmeye başlar, ancak 6 aya kadar tam olarak 
gelişmez. Değişmezlikler,6 ay gibi erken bir 
tarihte gelişmeye başlar.

Karanlıkta yetiştirilen hayvanlar, kalıcı görme 
bozukluklarına uğrarlar ve tek gözleri bağlı 
olarak yetiştirilen hayvanların o gözleri körleşir. 
Yetişkin hayvanlar uzun süre uyarandan yoksun 
kaldıklarında görme kaybına uğramazlar. 
Sonuçlar, yaşamın başlarında bir kritik dönemin 
olduğunu gösterir. Bu dönemde, normal 
uyaranların yokluğu, doğuştan gelen algılama 
kapasitesinde bir sapmaya yol açar. Uyarılar 
yaşamın erken döneminde, belirli uyaran 
türlerini engelleyecek şekilde denetlenirse, gerek 
hayvanlar gerekse insanlar yoksun bırakıldıkları 
uyarana duyarlı hale gelirler. Bu etkinin de 
öğrenmeye fazla ilgisi yoktur. Ne var ki, algısal 
motor eşgüdümün öğrenilmesi gerekir. Gerek 
hayvanların gerekse insanların normal eşgüdümü 
geliştirmek için kendinden üretilen harekete 
gereksinimleri vardır

Bir şeyin doğruluğuna karşımızdakileri 
inandırmak için “Gözlerimle gördüm, 
kulağımla işittim” deriz. Acaba gözlerle 
görülen şeylerin doğruluğuna her zaman 
güvenilebilir mi? Algılamada duyu organları 
yoluyla alınan duyumlar zihinde bütünlenerek 
yorumlandığından, her görülen ve işitilen şeyin 
nesnel olarak doğru olması ihtimali kesin değildir. 
Çeşitli çevresel etkilerin gerçekte olduğundan 
farklı bir biçimde yorumlanması mümkündür.

 Dik çubuklardan hangisi daha uzun ? (ikisi de 
aynı boyda) ,1889 ‘da Alman Psikiyatrisi Frans 
Müler Lyer tarafından keşfedildi.

Algılamada içinde bulunulan ortamın etkileri; 
Bütün yaşantılar bir zaman uzay ortamı 
içerisinde oluşur. Bu ortamlarda bulunan çeşitli 
uyarıcılar, bir nesnenin algılanışını etkiler. 
Böylece nesneler olduklarından farklı biçimlerde 
algılanabilir. Herkes bir nesnenin ya da olayın 
değişik bir ortamda ne kadar değişik biçimlerde 
algılanabileceğini yaşantıları ile bilir. Biz nesneyi 
soyut olarak algılamayız. Bunun üzerinde içinde 
bulunduğu zamanın ve zeminin etkileri olur. 
Her nesne, içinde bulunduğu ortamın bir parçası 
olarak algılanır. Böylece her olayın algılanışında 
kendisinden önce gelen ya da kendisi ile 
birlikte meydana gelen başka olayların etkisi 
olur. Yani aynı yerde bulunan veya birbirine 
yakın olan her şey birbirini etkiler. Yukarıdaki 
şekillerde bunu açıkça göstermektedir. Çizgiler 
birbirine eşit olduğu halde, sırf eklenti çizgiler 
yüzünden soldaki çizgi sağdakinden oldukça kısa 
görünmektedir.

siyah noktalıları sayın bakalım?aslında 
orada siyah noktalar yok,beynimizin yarattığı 
aldatıcı bir görüntü ,tam anlamı ile göz 
yanılması, E Lingelbach tarafından 1994’de 
keşfedildi.,Herman ‘ın parmaklık illüzyonunun 
değişik bir sunumu Ünlü Kafe Duvar 
illüzyonu,Richard Gregory tarafından keşfedildi.

Enine çizgiler sizce paralel mi, yoksa 
bükülüyorlar mı? Yukarda yer alan yatay çizgiler 
birbiri ile kusursuz bir şekilde paralel Resimdeki 
çizgiler ilk bakışta size eğri büğrü görünebilir. Bir 
kez daha dikkatlice bakın, çizgiler aslında çok 
düzgün bir şekilde birbirine paralel olduğunu 
fark edeceksiniz. Siyah karelerin çizgilerin arasına 
farklı konumlarda yerleştirilmesi eğriymiş gibi 
görünmesine ve algılanmasına neden oluyor.

Gerçek vazonun yanındaki siyah fonda oluşan 
birbirine bakan iki insan silueti’ni görebiliyor 
musunuz? Tersine çevrilebilir şekil ve zemin; 
Tersine çevrilebilir vazo, şekil-zemin tersliğini 
göstermektedir. Aydınlık (Vazo) yada karanlık 
bölümü(iki görüntü),Yalnızca bir süre için 
algılayabildiğinize dikkat edin. Bu vazo, Kraliçe 
ikinci Elizabeth’e evliliğinin gümüş yılı nedeniyle 
hediye edilmiştir ve kraliçe Prens Philip’in 
profillerini göstermektedir(Rock1984)

Bağlamın etkileri, uyaran nesne belirsiz 
olduğunda yani birkaç biçimde algılanabildiğinde 
özellikle çarpıcıdır. Buradaki resim, yaşlı ya da 
genç bir kadın olarak algılanabilir.(ilk bakışta 
daha çok yaşlı kadın görünse de)genç kadına 
benzeyen belirsiz resimlere bakmaktaysanız(yani 
bağlamı genç kadınlar oluşturuyorsa) resimde 
önce genç kadını görme eğiliminde olursunuz. 
1915’de karikatürist WE.Hill ilk olarak bu çizimi 
yayınladı .Genç kız mı ? yaşlı kadın mı ? Her ikisi 
de doğru neyi gördüğünüz önemli, anahtar algı, 
genç kızın gerdanlığı yaşlı kadının ağzı, genç kızın 
çenesi yaşlı kadının burnudur.

Belirsiz uyaran bu resim grubu ile de 
gösterilmiştir. Buradaki resimlere sağdan sola ve 
üstten alta doğru bakınız. Dizinin ortasındaki 
resimler belirsizdir. Şekillere önerilen sıra ile 
bakarsanız, bu belirsiz resimleri bir adamın 
yüzü ters bir düzenle bakarsanız genç bir 
kadın olarak görürsünüz Geçici bağlam etkisi; 
burada göreceğiniz şey, resimlere hangi sıra ile 
baktığınıza bağlıdır. Dizilerin ortasındaki resimler 
belirsizdir. Burada adamın yüzüne bakıyorsanız 
çarpılmış yüzler görürsünüz. Bir kadın resmine 
bakıyorsanız, resimdeki şekil bir kadına 
benzer(Fisher,1967)

     Büyüklük –uzaklık ilkesinin birçok 
büyüklük yanılmasının anlaşılması bakımından 
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temel bir önemi olduğu görülür(Yanılsama, yanlış 
ya da bozuk algıdır)Büyüklük yanılsamasına 
iyi bir örnek Ay yanılsamasıdır. AY, ufka yakın 
olduğu zaman en tepede olduğu zamana 
kıyasla yaklaşık%50 daha büyük görünür. Bu 
durum Ay’ın her iki yerde de aynı büyüklükte 
retinal imge oluşturmasına karşın böyledir. Bu 
yanılsamaya getirilen açıklama şudur, Algılanan 
ufuk uzaklığı tepe uzaklığından daha büyük 
olarak değerlendirilir. Dolayısıyla, algılanan 
uzaklığın artması, algılanan büyüklüğün 
artmasına yol açar(Rock ve kaufman 1962)

Köle pazarı ve Voltaire’in büstü; Tersine 
çevrilebilir bir şekil, Salvador Dali’nin (1940) 
yaptığı bu resmin ortasında görülmektedir. 
Kemerin altında duran iki rahibe, Voltaire’in 
büstünü biçimlendirilecek şekilde tersine 
çevrilebilir.

Şekil zemin düzenlemesinin fiziksel 
uyaranın bir parçası olmadığını, daha çok 
algısal sistemimizin bir uygulaması olduğunu 
gösterir, yukarıdaki resimde daha karmaşık 
bir tersine çevrilebilir şekil zemin ilişkilerini 
görme duyusundan başka duyularla da 

SAĞLIK
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algılayabildiğimize dikkat edin. ör dışarıdan gelen 
gürültülerin zemininde bir kuşun ötüşünü yada 
bir orkestranın armonilerine karşı viyolonselin 
çaldığı melodiyi işitebiliriz.

 

AMES ODASI

Resimde, bir delikten bakıldığında ames odasının 
nasıl göründüğünü göstermektedir. Mavili ya da 
kırmızı kişinin büyüklükleri odanın sol ya da sağ 
köşesinde oluşlarına göre değişmektedir. Oda algı 
yeteneğimizi biraz bozacak şekilde tasarlanmıştır. 
Odanın algılanan biçimi nedeniyle mavili ya 
da kırmızılı kişinin büyüklüklerini ayırt etmek 
olanaksızdır.

Bir başka büyüklük yanılsaması AMES 
ODASIDIR (Deney adını deneyi gerçekleştiren 
Albert Ames ‘ten almıştır) Yukarıdaki şekle 
bir delikten bakıldığında Ames odasının nasıl 
göründüğünü göstermektedir. Yukarıdaki şekilde 
iki kız aynı yumurta ikizi olmasına rağmen 
sağdaki soldakine göre büyük görünmektedir 
Burada büyüklük değişmezliğinin geçersiz hale 

getiren bir örnekle karşı karşıyayız. Neden? 
Sorunun yanıtı, odanın yapısındadır. Delikten 
bakıldığında oda normal dikdörtgen bir oda 
gibi görünse de, aslında sol köşesi sağ köşesine 
kıyasla bizden neredeyse iki kat daha uzaktır. 
Dolayısıyla, soldaki çocuk aslında sağdakinden 
çok daha uzaktadır ve bu nedenle daha küçük 
bir retinal imge yansıtmaktadır. Uzaklıktaki 
bu farkı düzeltemeyiz, çünkü normal bir 
odaya baktığımıza inanmak ve böylece her 
iki çocuğunda bizden eşit uzaklıkta olduğunu 
düşünmek eğilimindeyiz. Aslında odanın normal 
olduğu varsayımımız, büyüklük-uzaklık sabitliği 
ilkesini normal bir şekilde uygulamamızı engeller. 
Anlattığımız değişmezlik örneklerinin görsel 
olmakla birlikte değişmezlik öteki duyular için 
de geçerlidir. Örneğin, bir kişi nota aralıkları çift 
olsa da aynı tonu işitecektir. Hangi duyusal biçim 
söz konusu olursa olsun, değişmezlikler uyaranın 
özellikleri arasındaki büyüklük değişmezliğinde 
retinal büyüklük ile uzaklık, parlaklık 
değişmezliğinde bitişik iki bölgenin yoğunluğu 
arasındaki ilişkilere bağlıdır 
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EKONOMİ

Sosyal 
müşteri devri
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Adam Metz, sosyal CRM alanında 
birçok projeye imza atmış bir 
stratejist. Bu alanda ses getiren 
iki kitabı bulunan Metz, önde gelen 
birçok şirkete sosyal CRM alanında 
danışmanlık veriyor. “There is No 
Secret Sauce” (Gizli Bir Tarif Yok) adlı 
kitabının ardından yazdığı “The Social 
Customer” (Sosyal Müşteri) adlı kitabı 
sosyal CRM alanında en çok satılan 
kitaplar arasında yer aldı. 

Yedi yıldır sosyal CRM alanında 
çalışan Metz, ilk başladığı zaman sosyal 
CRM’in şirketler tarafından sadece bir 
opsiyon olarak değerlendirildiğini, şimdi 
ise olmazsa olmaz bir araç olduğunu 
söylüyor. Sosyal medya pazarlamayla 
sosyal araştırma teknolojilerini 
harmanlayarak şirketlere sosyal CRM 
stratejileri geliştiren Metz, Türkiye’nin 
bu alanda gelişime çok açık olduğunu 
vurguluyor. Metz ile sosyal CRM’in 
şirketlere neler kazandırdığını, nelere 
dikkat edilmesi gerektiğini ve başarı 
örneklerini konuştuk.

Sosyal CRM’i nasıl tanımlarsınız?

Sosyal CRM’in müşteri ilişkileri 
yönetimi uygulamalarından en önemli 
farkı, milyonlarca kişiyle gerçek zamanlı 
iletişim kurma imkanı vermesi. Aynı 
zamanda her bir müşterinizle ayrı ayrı 
iletişim kurmaya uygun olması, sosyal 
CRM’i geleneksel CRM’den farklı 
kılıyor. Yapılan araştırmalar, tüketicilerin 
yaklaşık yüzde 90’ının artık sosyal 
tüketici olarak sınıflandırılabileceğini 
gösteriyor; dolayısıyla sosyal CRM 
şirketler için artık olmazsa olmaz bir araç 
haline geldi. 

Sosyal CRM’i kullanarak şirketler 
kendilerini nasıl farklılaştırabilir?

İlk farklılaştırma unsuru hız. Tüketici, 
sosyal medya üzerinden herhangi bir 
şekilde şirketle iletişim kurduğu anda, 
sosyal CRM kullanan bir şirketin anında 
bunu görmesi ve yanıtlaması gerekiyor. 
Örneğin bir ürünle ilgili tweet attığımı 
ya da facebook mesajı yazdığımı 
düşünün. Eğer anında yanıt alıyorsam bu 
şirket sosyal CRM’i kullanıyor demektir. 

Hızdan sonra gelen ikinci önemli nokta, 
tüketiciyi şaşırtmak ve memnun etmek. 
Bu noktada tabii verilen yanıtın içeriği ve 
kalitesi öne çıkıyor. Son 20 yılda trend, 
beklentinin üzerinde, tüketici nezdinde 
sürpriz olarak görülebilecek bir geri 
dönüş yapmak. Bunu yapabilen markalar 
öne geçti, fark yarattılar.

Üçüncü ve en önemli unsur ise 
müşterinin ne düşündüğünü gerçek 
zamanlı izleme imkanına sahip olmak. 
Eskiden buna imkan yoktu. Hayli 
sofistike CRM araçları kullansanız 
bile tüketicilerin tepkilerini ya da 
beğenilerini analiz etmek günler, hatta 
aylar alabiliyordu.

Şimdi sosyal CRM’le, örneğin yeni 
bir ürün piyasaya sunduğunuzda daha 
ilk günden iyi mi yoksa başarısız mı 
olduğuna dair çok daha kesin bilgilere 
sahip oluyorsunuz. Örneğin geçtiğimiz 
haziran ayında Apple’ın ses cihazları 
üreten Beats’i satın almasından sonra 
Apple’ın iPhone’lardan kulaklık 
girişlerini kaldıracağına dair bir açıklama 
geldi. 

Bu açıklamaya tüketicilerden öyle 
yoğun bir tepki geldi ki şirket hemen 
geri adım attı. Yirmi yıl önce tüketici 
geribildirimlerini bu hızla analiz etmek 

“Cocıal CRM” (sosyal müşteri ilişkileri yönetimi) 
uygulamalarının şirketlerdeki ağırlığı giderek artıyor. 
Bu alanda uzman adam Metz’e göre, bir kere sosyal 
CRM’e adım atan bir şirket için artık bu yoldan geri 

dönüş yok. Ona göre, bu anlayış şirketlere öğrenme 
çevikliği getiriyor, rekabette öne geçiriyor.
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EKONOMİ

imkansızdı. Ne olup bittiğini, tüketicinin 
neye tepki verdiğini, neden küstüğünü 
anlamak hayli zaman alır, çoğu zaman 
da iş işten geçmiş olurdu. Sosyal CRM’le 
şirketler öğrenme çevikliği kazandı. 
Öğrenme çevikliğinin yanı sıra hızla 
değişme yeteneğine sahipler. Büyük bir 
hata yapsalar dahi bu hatayı çok hızla 
düzeltebiliyorlar artık.

Peki, bir sosyal CRM uygulamasının 
başarılı olabilmesi için nelere dikkat 
edilmesi gerekiyor?

Kullanılan yazılımın önemli tüm sosyal 
platformlardan gelen gerçek verileri 
kapsıyor olması şart. Ülkeler bazında 
önemli olan diğer bir konu, bu Türkiye 
için de geçerli, yazılımın ülke diline 
uyarlanması, yoksa başarı şansı azalır. 
Bunun dışında Sosyal CRM’in 5M’si 
dediğimiz bir metodoloji öneriyoruz. 

Bunlar kısaca “monitoring (izleme)”, 
“mapping (haritalandırma)”, middleware 

(buluşturucu yazılımlar)”, “management 
(yönetim)” ve “measurement 
(ölçümleme). Bütün bunların yanı 
sıra Sosyal CRM’de hizmet faktörü 
de en önemli gerekliliklerden. Sosyal 
CRM’i başarılı müşteri hizmetlerine 
dönüştüremiyorsanız pek bir anlamı 
kalmıyor. 

Diğer yandan üst yönetimin desteği de 
çok önemli. Satış, pazarlama gibi, sadece 
bir veya birkaç departmanın, örneğin 
inisiyatifiyle yapılan bir sosyal CRM 
uygulamasının uzun vadede başarılı 
olması imkansız.

CEO ve genel müdür seviyesinden 
sahip çıkılması, lojistikten insan 
kaynaklarına, üretimden pazarlamaya 
tüm organizasyonu kapsıyor olması 
gerekiyor. Şirketin tüm parçaları birbirini 
etkiliyor, dolayısıyla bütüne nüfuz etmesi 
şart. Yoksa etkinliği düşük olacaktır. 

Bu alanda kullanılan teknolojilere 
baktığımızda öneriniz ne olacaktır? 
Hangi yazılımın kendilerine daha 
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uygun olduğuna şirketler nasıl karar 
verebilirler?

Birçok endüstride olduğu gibi sosyal 
CRM alanında da değer eğrileri, maliyet-
fayda analizleri bulmak mümkün. Hangi 
ürünün hangi şirket için uygun olduğu 
şirketin büyüklüğüne, müşteri bazına, 
çalışan sayısına göre değişir. Günümüzde 
artık çok ileri sosyal CRM yazılımları 
olduğu gibi tek kişilik şirketlerin bile 
kullanımına yönelik uygulamalar 
bulunuyor. 

Önemli olan sosyal CRM anlayışını 
benimsemeniz ve uygulamaya koymanız. 
Diğer taraftan uygulama aşamasında 
önerim pilot bir projeyle başlanması ve 
başarılı olması durumunda, aşama aşama 
diğer departmanlara ve şirket geneline 
yaygınlaştırılması.

Başarıyı hangi kriterlere göre 
değerlendirmeli?

Bu sorunun yanıtı da yine iş biriminiz 
ve departmanıza ve bunların başarı 

ölçütlerine bağlı. Örneğin iş geliştirme 
departmanında iseniz kazanılan yeni 
müşteri sayısı önemli bir başarı kriteridir.

Sosyal CRM konusunda başarılı 
olmuş hangi şirketleri örnek 
verebilirsiniz?

Ağırlıklı olarak sosyal CRM’i 
kullanarak çok başarılı olmuş bir gemi 
turu şirketi var, Monsters of Rock Cruise. 
Tamamıyla sosyal medyayı kullanarak 
ve sosyal CRM uygulamalarıyla adlarını 
duyurdular. Bu gemi turlarının en önemli 
özelliği heavy metal müzik gruplarının 
sürekli müzik yaptığı bir tur olması. 

Grupların çoğu 80’lerde ve 90’larda 
ABD, Kanada, kısmen Almanya ve 
Fransa’da meşhur olmuş müzisyenlerden 
oluşuyor. Hiç bitmeyen bir rock konseri 
gibi... Neredeyse tüm gün heavy metal 
dinleyebilirken, bir gün Kosta Rika 
sahilinde, ertesi gün Bahamalarda uyanıp, 
plajların tadını çıkarabiliyorsunuz, 
Karaipler’de tropik balıklarla 
dalabiliyorsunuz.
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Gözlük 

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

Gazete de son günlerin güncel tartışmalarından biriyle ilgili yazı 
okurken gözüme ilişti.

gözün kendisidir. Bir mücevherdir. Sevgidir, 
gönül alır. Değerli bir hediyedir. Gizemdir. 
Gözyaşlarını saklayan bir maskedir. Karizmadır. 
Netliktir. Sunucudur, yaşamda görmek istediğiniz 
ayrıntıları size sunar.
İsimdir, lakaptır. Spordur. Renktir. Hatıradır. 

Muhabbettir. Tavırdır. Konuşmalarda kullanımına 
göre önemli bir araçtır. İnek sıfatını kullandıracak 
kadar çalışkanlık göstergesidir. Alışkanlıktır. 
Dokunulmazdır. Yokluğu karabasandır. 
Sivildir. Hatta belirli durumlarda askerlikten 
muaf tutulmak için bir nedendir. Kavgada ilk 
çıkarılandır. Beladır. Çoğu kez sisli ve pusludur. 
fobidir. Hobidir. Görme organıdır. Sizden bir 
parçadır. Komiktir. Küfürdür. Görme işlevi 

’’Dershane, asla sadece dershane değildir’’ diye..
Aslı futbol için söylenen bu tanımlama ile 

Futbol’ un sportif yanı dışında siyasal, sosyal, 
toplumsal önemine vurgu yapılmak istenir. Bu 
tanımlamayı son zamanlarda hemen her şey için 
duymaya başladım ya, eksik kalsın istemem.

Benim için de gözlük, sadece gözlük değil.Ben 
kırılan gözlüğüne derby maça yetişmek için 1 
numara eksik cam taktırıp gidenler gördüm.

Onun için derim ki; Gözlük, asla sadece gözlük 
değildir. Ya nedir? Diye sorarsanız, derim ki:

Bir yaşam biçimidir. Hayata karşı bir duruştur. 
Bir karakterdir. Ekonomik değerinin ötesinde 
sosyal bir değerdir. Modadır. Çoğu kez de 
modayı eskiten, moda üstü bir aksesuardır. Bazen 

OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Ocak 201546

metinturanli@mynet.com


47OPTİSYENİN SESİ E-DERGİOcak 2015

projesidir….
Evet! En basit tarafıyla görme aracıdır ama, 

teleskopta ya da dürbün de görme ye yarayan 
araçlardır. Gözlük ise bambaşka bir şeydir. 
Şiirdir.

Bazen kıskançlıktır. bazen de İrlandalı şair 
İlna Ruht’ un şiirinde olduğu gibi komplekstir.

NE ZAMAN LENSLERİNİ TAKSAN
SENDE BİR KİBİR,
BEN DE BİR EZİKLİK.
KONUŞACAĞIM DOKTORUNLA ,
TAKTIRACAĞIM GÖZLÜKLERİNİ.
NE KADAR IRAKSAK CAMLAR,
O KADAR YAKINIZ BİZ.

dışında duymaya da yardımcıdır. Pişmanlıktır. 
Vicdan azabıdır. Romantizmdir. Ciddiyettir. 
Yaşama sevincidir. Burun üzerinde ve şakaklarda 
ki izdir.Hayatı kolaylaştırıcıdır. İnattır. Kusurdur. 
İlaçtır. Güzelliktir. Bilgidir. Suni organdır. 
Nefrettir. Bilgeliktir. Züppeliktir. Hevestir. 
Tercihtir. Yaşlılıktır. Dosttur. İlginçtir. Aykırıdır. 
Mahkumiyettir.

Azaptır. Çiledir. Sevgilidir. Nazlıdır. 
Kırılgandır. Engeldir. Korunma aracıdır. 
Markadır. Endrüstriyeldir. Elyapımıdır. 
Çocukluktur. Nostaljidir. Oyundur. Geyiktir. 
Etikettir. Son teknolojidir. İş güvenliğidir. 
Dinlendiricidir. Tasarımdır. Prensiptir. 
Rekabettir. SGK’ dir. Sosyal sorumluluk 
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Presbiyopi yaşın ilerlemesine bağlı 
olarak (40 yaş üzeri)  göz lensinin uyum 
kabiliyetinin azalması ile ortaya çıkan 
fizyolojik bir durumdur. Yakın nokta gözden 
uzaklaşır. Bu tıpkı saçımızın beyazlaşması 
gibi doğal süreçtir. Başka bir ifade ile hastalık 
değil fizyolojik bir olaydır. Gündüz bol ışıkta 
nispeten okuyabilen kişiler, gece azalan 
ışıkta, daha fazla ışık almak için pupillanın 
genişlemesi nedeniyle retinada olan imaj 
büyük ve dağınık olur, buda yakın çalışmayı 
zorlaştırır. Yaşın ilerlemesi ile azalan uyum 
kabiliyetinin (+) lenslerle yeniden sağlanması 
problemin çözümüdür. prespiyopi olan 
insanlar başlangıçta elindeki yazıyı gözünden 
uzaklaştırarak okumaya çalışır. 

Tren ya da hareketli vasıtalarda okumakta 
güçlük çeker. Bir göz hekimine muayene olarak 
bir yakın gözlüğü alması problemini çözer.

Presbiyopi, güneşin fazla olduğu Akdeniz 
bölgesinde UV radyasyonu etkisiyle daha erken 

yaşlarda başlar.  Soğuk iklimlerin sürdüğü kuzey 
ülkelerinde biraz daha ileri yaşlarda oluşur. 
Rus edebiyatının zenginliği birazda buradan 
kaynaklanmaktadır. 

GÖZLÜĞÜNÜZÜ İŞPORTADAN DEĞİL, 
BİR HEKİME MUAYENE OLARAK, 
GÖZLÜKÇÜNÜZDEN ALINIZ.

Batıda marketlerde, eczanelerde reçetesiz 
olarak geçici kullanımlar için satılan hazır 
yapılmış gözlükler, daha çok büyütme gözlüğü 
ya da aparatı olarak isimlendirilir.Optisyenlik 
müesseselerinde üretilen kişiye özel optik sağlık 
gereci ile benzeşen bir yönü bulunmamaktadır.  

Gözler görme testi yapıldığında her göz için 
farklı diyoptri ihtiyacı oranı %75 dır. İnsanlarda 
%80 oranında da astigmatisma bulunur. Böyle 
bir durumda yeterli görmeyi sağlayacağını iddia 
etmek optik sağlık gereci gibi mütalaa etmek 
bilim dışıdır. 

Yaşımız 
geçiyor, gözler 
görmüyor

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

40 yaşının üzerindeyseniz, yakın görmede problem 
yaşıyorsanız presbiyopi başlamış olabilir. 
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Bu yüzden bu hazır yapılmış gözlükler yeterli 
(iyi görmeyi sağlayacak) düzeltmeyi sağlayamaz. 
Gözlüğün her iki gözünde de aynı siferik diyoptri 
de lens takılıdır (+1.00-+3.00 ) Üstelik bu 
yaşlarda muayenesiz bu gözlüklere özendirmek, 
körlüğe sebep olacak hastalıkların tespitinin de 
atlanmasına sebep olur(glokom, Diyabet) 

Bu tip gözlüklerin belli bir ucuzluğu 
temini için cam ve çerçevesinde kullanılan 
malzemenin kalitesi de her zaman düşüktür. 
Ülkemizde işporta da satılan hazır yapılmış 
gözlükler her türlü hurda malzemeden 
Uzakdoğu ülkelerinde üretilerek daha 
çok kaçak yollarla ülkemize sokulmakta, 
kullanımına göz yumulması da göz ve görme 
sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır. 
Camları düşük abbe değerinden dolayı 
kromatik aberasyona sebep olur. Çerçeveler 
belli bir standarda göre üretilmedikleri için 
alerji ve tahriş yapabilir.İçerdiği nikel sebebi ile 
cilt kanserine sebep olabilir.Kolayca kırılabildiği 
için göz yüz yaralanmalarına sebep olabilir.

ZEHİRLİ SAHTE AYAKKABI VE SAATLER 
İÇİN TAKİP VE SORUŞTURMA BAŞLATAN 
GÜMRÜK BAKANLIĞMIZDAN KALICI 
GÖRME BOZUKLUKLARINA SEBEP 
OLAN İŞPORTA ÜRÜNLERİ İÇİNDE İŞLEM 
BAŞLATMASINI TALEP EDİYORUZ. 

Optisyenlik müesseselerinde gözlük kişiye 
özel olarak üretilir. Prizmatik etki meydana 
gelmemesi için camın optik merkezinden 
bakması temin edilir.

Hazır okuma gözlüklerinin optisyenlik 
müesseslerinde, optisyenlik müesseseleri 
dışındaki yerlerde ve internette satışı ve Reklamı 
yasaktır.

Bu tip gözlüklerin SGK reçeteleri 
karşılığı verilmesi sözleşme fesih nedenidir. 
Vatandaşlarımızın optisyenlik müesseselerinden 
bu tip gözlükleri reçete karşılı almamaları göz 
ve görme sağlıkları için son derece önemli bir 
husus olduğunu hatırlatmak isteriz.
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Eğitim Şart

uzun süreli ve en çok emek gerektirenlerin 
birinci sırasında. Bir uzman hekim olabilmek 
için liseden sonra en az 11 yıl olmak üzere, 
zorunlu hizmetlerle 14-15 yıl gibi uzun ve çok 
zorlu bir süreç söz konusu.

Bu süre 3-4 adet dörder yıllık fakülteye 
denk gelmekte. Hemşirelik eğitimi ise sağlık 
meslek liseleri ve yüksek öğretim kurumlarında 
verilmekte, lise mezunu dilerse hemşire ve 
teknisyen olarak mesleğe başlayabilmekte.

Türkiye’de halen toplam 130 bin hekim, 
125 bin hemşire, 52 bin de ebe görev yapıyor. 
AB üyesi ülkelere göre hekim sayımız az 
görülmesine rağmen özellikle Sağlık Bakanlığı 
kuruluşlarında hemşire sayısı görece çok daha 
az. Bu kuruluşlarda, yerine göre bir hekim, 

Geçtiğimiz haftalarda öğretmenler günü 
kutlandı.

“İlim Çin’de bile olsa gidip alın’’ diyen Hz. 
Muhammed, “Bana bir harf öğretenin kırk yıl 
kölesi olurum” diyen Hz. Ali, “Öğretmenler 
yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” diyen 
Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin ve 
eğitimcinin önemini ne güzel vurgulamışlar. 
Her konuda ‘’eğitim şart!’’ sözü de dilimize 
iyice yerleşmiş durumda.

Her Şeyin Başı Sağlık
Her alanda eğitim bu kadar önemliyken, 

her şeyin başı denilen sağlık alanında durum 
nasıl? Hekimlik, hemşirelik, teknisyenlik de 
öğretmenlik gibi insanlığa adanmış en kutsal 
mesleklerin başında geliyor. Tıp eğitimi, en 

Her alanda eğitim bu kadar önemliyken, her şeyin başı denilen sağlık alanında 
durum nasıl? Hekimlik, hemşirelik, teknisyenlik de öğretmenlik gibi insanlığa 

adanmış en kutsal mesleklerin başında geliyor.

SAĞLIK
Doç. Dr. O. Murat UYAR / Göz Hastalıkları ve Cerrahisi 
Uzmanı, FEBO, FICO
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hemşirenin ve tıbbi sekreterin görevini yapmak 
zorunda olduğundan hekim sayısı yetersiz diye 
anaokulu açar gibi tıp fakülteleri açılmakta, 
Türkçe bile bilmesi zorunlu olmayan ithal 
hekim yasaları çıkartılmakta.

Oysa gerçek çözüm, eğitim kalitesinden ödün 
vermeyerek uygun sayıda hekim yetiştirmek. 
”Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder” 
atasözü boşuna söylenmemiş.

AB üyesi ülkelerde 100 bin kişiye 346 hekim, 
ülkemizde ise 171 olduğu halde, zorunlu 
hizmet ile alet, edevatın bile olmadığı yerlerde 
hekime ulaşmanın kolaylaştırılması gibi 
nedenlerle ”müşteri” memnuniyeti bizde çok 
daha fazla. 100 bin kişiye düşen hemşire ve 
ebe sayısı DSÖ Avrupa Bölgesinde 650, AB’de 

571, Türkiye’de ise 237. Hatta Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinde sadece 182. Hekim sayılarında 
görece yarım olan oranımız, hemşireler için 
üçte bir, hatta dörtte bir. Aslında, sayıca 
yetersiz olan başta hemşireler olmak üzere 
yardımcı sağlık personeli.

Eğitim ordusuna atanamayan 300 bin 
öğretmen bir yanda boşta beklerken, sağlık 
ordusundaki açık çok daha büyük. İnsan 
kaynaklarını da, bütçeyi de planlamak için 
eğitim şart görünüyor.

Bu vesileyle, bizleri yetiştiren, eğiten 
tüm öğretmenlerimize en içten teşekkür ve 
saygılarımı sunarken, halen görev yapmakta 
olan öğretmen – öğretim üyesi bütün 
arkadaşlarımı da kutluyor, başarılar diliyorum.

AB üyesi ülkelerde 100 bin kişiye 346 hekim, ülkemizde ise 171 olduğu halde, 
zorunlu hizmet ile alet, edevatın bile olmadığı yerlerde hekime ulaşmanın 

kolaylaştırılması gibi nedenlerle ”müşteri” memnuniyeti bizde çok daha fazla.
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İstanbul’a kar yağdırmak 
için en çılgın projeler

Öncelikle “İstanbul’a kar yağmadığı” düşüncesi hiç 
doğru değil! Bu günlerde İstanbul üzerine gelen 
bütün bulutlardan yağışlar kar kristali şeklinde 
başlıyor ama yere ulaşamıyor. “Bulut ve Yağış Fiziği” 
gibi bir ders almamışsanız kar ya da yağmurun nasıl 
yağdığını gerçekten bilmiyorsunuzdur…

Bir kar kristali oluyor bin tane 
Su, doğada bir arada katı, gaz ve sıvı halde bulunabilen çok 
ilginç bir maddedir. Bulutun bazı bölgelerinde sıvı su, saf 
halde olduğu için donmadan sıfır derecenin çok altında 
(-40 santigrat dereceye kadar) sıvı halde fakat aşırı soğuk 
bir şekilde bulunur. Fakat aynı sıcaklıktaki aşırı soğuk bulut 
damlacıkları ile buz kristallerinin buhar basınçları farklıdır. 
Damlacıkların buhar basıncı, buz kristallerinkinden daha 
büyük olduğu için damlacıklar buharlaşır ve gidip buz 
kristalleri üzerinde birikir. Bu buhar basıncındaki fark ne 
kadar büyükse (12 santigrad civarında olduğu gibi) buz 
kristalinin büyümesi de o kadar hızlı olur.

Bu tür birikmeyle büyüyen buz kristali ancak belli 
büyüklüğe erişince yere düşmeye başlar. Düşerken de yolu 
üzerindeki bulut damlacıkları ve diğer buz kristalleriyle 
çarpışıp büyür. Çok büyüyünce parçalanır. Bu sefer 
parcaları başlar büyüyüp parçalanmaya ve böylece buluttan 
başlayan bir kar kristali yere ulaşana kadar binlerce kar 
kristaline dönüşür. Kar kristalleri yer seviyesine yaklaşırken 
içine girdikleri hava tabakasının sıcaklığına göre eriyip sulu 
sepkene, yağmura ya da donan yağmura da dönüşebilir.

İstanbul’u yükseltelim, bulutları soğutalım
Bu durumda İstanbul’a adam / kadın gibi kar 
yağmamasının bir nedeni bulut sıcaklığının kar 
kristallerinin hızla büyümesi için yeterli olmaması olabilir. 
İşte burada bir çılgın projeye ihtiyaç var. Bu durumda, kar 
yağdırma potansiyeli olan bulutları İstanbula yaklaşırken 
durumuna göre ya eksi 12 santigrat’a kadar soğutmalı ya da 
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geliştirdim!

FIRTINA ÖNCESİ

OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Ocak 201552



53OPTİSYENİN SESİ E-DERGİOcak 2015

eksi 12 santigrat’a kadar ısıtmalıyız. Bunun için bulutların 
içine roketlerle mi yoksa uçaklarla mı soğutucu/ısıtıcı 
madde atarız bilemem!

Bazen şiddetli yağan yağmurlardan da anlıyoruz ki 
bulutlarda kar kristallerinin büyüyüp yere doğru düşmesi 
öyle yavaş bir şekilde olmuyor. Maaşallah şakır şakır yağıp, 
sular seller alıyor ortalığı ama kar şeklinde değil. Yani kar 
kristallerine İstanbul semalarında yere doğru inerken 
bir şeyler oluyor. Burada İstanbul’un deniz seviyesinde 
olduğunu düşünürseniz buluttan düşen bir kar kristalinin 
yere ulaşması için alması gereken yol epey uzun. Örneğin 
Ankara’ya göre yaklaşık bir kilometre daha kat etmesi 
gerekiyor. Yani 10 santigrad daha ısınıyor. Bu nedenle çılgın 
başka bir proje İstanbul üzerine kalın bir toprak tabakası 
koyup şehri yükseltmek olabilir! Alt tarafı hafriyat ve yap 
satcılık işte. Göl manzaralı sulu villaların yerini karlı ve 
kayaklı villalar alacak…

Projemin ismi: Plato İstanbul
Düşünün İstanbul’u bin metre kalınlığında toprakla 
örtüyorsunuz! Dümdüz olan şehrin her yeri “İstanbul’un 
yüksek yeri” haline geliyor. Artık “İstanbul’un yüksek 
yerlerine kar yağacak!” gibi bir hava tahmini duyunca 
“İstanbul’un yüksek yerleri neresiydi” şeklinde düşünmek 
zorunda da kalmayacaksınız. İstanbul Boğazı da bir 
kanyona dönüşecek, içinden geçen gemiler kayık gibi 
görünecek! Bir de depreme dayanıklı binalar, düzgün 
yollar yaparsanız alın size kentsel dönüşüm. Ben bu 
“Plato İstanbul” projesinden çok umutluyum. Hatta iddia 
ediyorum bu çılgın proje Türkiye’nin cari açık ve işsizlik 
problemlerini de çözer! Bir taşla bir sürü kuş…

“Ne alaka, kardeşim deniz kıyısındaki şehirlere de kar 
yağıyor. Bu kadar hafriyat olur mu” derseniz o zaman size 
Dünya’yı batıdan doğuya doğru değil de; doğudan batıya 
doğru döndürme projemi teklif ederim. Bende çılgınlık, 
pardon proje çok; yeter ki isteyin!
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