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Ağustos Ayı

ORHAN KÜRELİ

Editör ’den

İnşallah yeni 
sezonda da 
sektörümüzün 
kısmeti bol 
olur. Tüm 
meslektaşlarıma 
bol bereketli bir ay 
dilerim. 

az mevsimini uğurlayacağımız Ağustos ayı ile birlikte, yeni 
bir sezonunda hazırlıkları başlıyor. Önümüzdeki ay okullar 
açılacak. Dolayısıyla yavaş, yavaş tatiller bitirilip hazırlıklar 
başlayacak. Yeni sezon optik gözlükler vitrinlerimizi süsleyecek. 
Ben Ağustos ayını çok severim.  Ağustos ayı zaferler ayıdır. 
İnşallah yeni sezonda da sektörümüzün kısmeti bol olur. Tüm 

meslektaşlarıma bol bereketli bir ay dilerim. 

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. 

Saygılarımla

Saygılarımla
Orhan Küreli

Y
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HABER

Benim Sitilim 
Benim BOLON’um

Moda tasarım ve kalite sloganıyla 
dünya gözlük sektöründe iyi 
bir yer edinen Bolon markası, 
Essilor firmasının Çin’li iştirakıyle 
gerçekleştirdiği, yüksek ürün 
kalitesiyle 2013 yılından bu yana 
faaliyetini sürdürmektedir.

Vizyonlarını basit bir ifadeyle yaratıcı, 
üstün kalitede ve moda ürün olarak 
tanımlayan marka;  kalitesinin 
sırrının en iyi, en dayanımlı, hafif 
ve rahat gözlük hammeddeleri 
kullanmak olduğunu ifade etmektedir. 
Bu Bolon’un her bir gözlüğü için 
tüketicilere sunduğu ayrıcalıklı, eşsiz 
ve kaliteden ödün vermeyen çizgisinin 
ifadesidir.

BOLON herkesin sahipleneceği bir 
markadır.  BOLON’un yaratıcıları 

gözlüğün bir bireysel ifade biçimi 
olduğunu ve bireyin kişisel sitilinin 
uzantısı olduğuna inanmaktadırlar. 
Tasarımlarının kadın erkek için 
modern çizgilerde kişiye özgü 
sitilde ve ilham verici olduğunu 
belirtmektedirler.  Mümkün olan 
en yüksek kalitede hammaddeyi üst 
düzey ustalıkla birleştiren BOLON, 
bireylere kendi kişiliklerini en iyi 
şekilde yansıtabilecekleri ürünler 
sunmaktadır. Bu BOLON markasının 
tüm dünyada kullandığı, “Benim sitilim, 
benim Bolon’um” My Style, My Bolon.  
sloganının hikayesidir. Dünyanın bir çok 
şehrinde kendi mağazaları olan marka 
mağaza sayısını her yıl önemli oranda 
arttırmaktadır. BOLON Eyewear, 2017 
yılı tanıtımını Amerikalı model Hailey 
Baldwin ile yapmaktadır.
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HABER

Bu hastalıkları biliyormusunuz?

Günümüzde tıp dilindeki adıyla 
tanınan pek çok göz hastalığı, 
özellikle Anadolu’da, halk arasında 
yıllardır farklı isimlerle anılıyor.

Bu hastalıklar aslında halk arasında 
farklı isimlerle anıldığı gibi farklı 
geleneksel yöntemlerle de tedavi 
ediliyorlardı. Günümüzde ise bu 
hastalıklar modern tıbbın imkanlarıyla 
tedavi edilebilmektedir. 

Göze Perde İnmesi(Katarakt) 
Gözdeki doğal merceğin saydamlığını 
kaybetmesidir. Saydamlığı bozulan lens 
isli, buzlu veya lekeli cam gibi olur 
ve görme ile ilgili şikayetler başlar. 
Cisimler şekilsiz bulanık veya zayıf 
görülür. Göz yorgunluğu ve baş ağrısı 
oluşur.
Kataraktın ilaçla tedavisi olmadığı 
için çözüm yöntemi cerrahidir. 
Ameliyatta saydamlığını kaybeden 
lens alındıktan sonra yerine yapay 
mercek yerleştirilerek, hastanın tekrar 
iyi görmesi sağlanır. Görme bulanıklığı 
hastanın günlük işlerini aksatacak 
seviyede (okuma güçlüğü, televizyon 
izleme güçlüğü, araba kullanmada 
zorluk) ise ameliyat kararı hastanın 
ihtiyaçlarına göre uzman hekimler 
tarafından belirlenir. Tedavinin tek yolu 
gözdeki kataraktlı lensin saydam göz 
içi lensi ile değiştirilmesidir. Katarakt 
operasyonu başarı oranı çok yüksek bir 
ameliyattır.
 
Tavuk Karası(Retinitis Pigmentoza) 
Kalıtımsal retina hastalıklarının 
başında gelen bu hastalığın ilaçla veya 
cerrahi yöntemle tedavisi günümüz 
koşullarında mümkün değildir. 
Ailesinde akraba evliliği olan kişilerde 
görülme sıklığı daha yüksektir. Konu 
ile ilgili hücre nakli çalışmaları 
ileride bir çözüm oluşturabilir. Retina 
hastalıkları için kök hücre çalışmaları 
ile gen tedavisi gelecekte yeni tedavi 
seçenekleri sunulacaktır.

 
Göz Nakli(Kornea Nakli) 
Halk arasında göz nakli olarak bilinen, 
aslında gözün sadece çeşitli hastalıklar 
sonucu bozulmuş olan en ön saydam 
tabakasının kadavradan alınan sağlıklı 
kornea dokusuyla değiştirildiği 
ameliyattır. Kornea nakli ameliyatında 
bağışlanan sağlıklı korneadan 6-9 mm 
çapında, daire şeklinde bir parça çıkartılır. 
Alıcının korneasından da aynı büyüklükte 
bir parça çıkartılarak aynı bölgeye 
ameliyat ile dikilir. Gelişen teknoloji 
ile birlikte kornea ameliyatları artık 
Intralase Lazer teknolojisi kullanılarak 
yapılabilmektedir. Bu ameliyatta 
korneanın hasta tabakası lazer ile kesilir. 
Gözün sağlıklı alanları hasar görmez. Aynı 
şekilde nakil yapılacak gözün ihtiyacına 
göre yeni ve sağlıklı kornea tabakası lazer 
ile kesilerek göze yerleştirilir. 
 
Kornea Sivrileşmesi(Keratokonus) 
Keratokonus gözün en önde yerleşimli 
saydam tabakasının yani korneanın, 
ilerleyici incelme ve sivrileşmesiyle 
görülen hastalığıdır. Genellikle ergenlik 
döneminde başlayan Keratokonus’dan 
hastalar 20’li yaşlarında haberdar 
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olurlar. Keratokonus 20–40 yaş 
arasında ilerleme gösterip 40 
yaştan sonra durağan döneme girer. 
Günümüzde keratokonus hastalığı batı 
toplumlarında her 2000 kişiden birinde 
gözlemlenmektedir. Keratokonus, 
özel uzmanlık ve takip gerektiren bir 
rahatsızlıktır. Keratokonus’un tedavisi 
dört ayrı yöntemle yapılmaktadır: 
1-Kontakt Lens 2-Göz içi halka 
tedavisi(Intacs) 3- Crosslinking: CCL 
4-Kornea Nakli 
 
Sarı Nokta Hastalığı(Makula 
Dejenerasyonu)
Sarı Nokta Hastalığı ya da Yaşa 
Bağlı Görme Kaybı olarak da 
isimlendirilen Makula Dejeneresansı, 
görmeden sorumlu retina merkezinin 
hastalığıdır. Toplumda 55 yaşından 
sonra ve oldukça sık görülen ve 
ilerlemesi halinde körlüğe yol açan 
bir göz rahatsızlığıdır. Görme zamanla 
kademeli olarak azalır ve merkez 
karanlık bir odak haline gelir. Merkez 
çevresindeki retina sağlam oluşan tam 
bir körlük değildir, ancak bu durum 
(baktığı noktayı seçememe) hastanın 
hayat kalitesini olumsuz yönde etkiler. 
Daha önce hastalığı durduracak ya da 
tedavi edecek hiçbir yöntem olmadığı 
halde uzun yıllardır devam eden 
çalışmalar neticesinde 2000 yılından 
itibaren bu hastalık ‘Fotodinamik 
Tedavi’ adı verilen yöntemle tedavi 
edilmeye başlanmış, ardından göz içine 
(Vitreusa) enjeksiyonla uygulanan anti-
VEGF (damar büyüme faktörünü bloke 
eden) ilaçlar kullanıma girmiştir.

HABER
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HABER

Derneğe Bağış ve Fabrika 
Ziyareti

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler 
Derneği genel başkanı sn. Turgut Vardi ve 
yönetim kurulu üyesi sn. Ramazan Öz-
mutlu, Antalya da 2016 yılında faaliyete 
geçen Safira Gözlük San. ve Tic. A.Ş. zi-
yaret etti. 

T.O.O.M.Derneği Genel Başkanı sn. 
Turgut Vardi ve Sayman Sn. Ramazan 
Özmutlu, Antalya da Safira gözlük 
fabrikasını ve meslektaşlarımızı ziya-
ret etti.

Sektörde sevilen, sayılan meslektaşımız 
Sayın Yücel ÖZEL faaliyet  gösterdiği 
Ecem Optik (Teomanpaşa Mahallesi 
Gazi Bulvarı No:327/B Antalya) optis-
yenlik müessesesinde, T.O.O.M.Derneği 
Genel Başkanı Sayın Turgut VARDİ, 
Sayman Sayın Ramazan ÖZMUTLU ile 
birlikte Antalya’da faaliyet gösteren Safi-
ra Gözlük San. Ve Tic. A. Ş. Sayın Ziya 
BIYIKLI tarafından ziyaret edildi. 

Meslektaşımız Sayın Yücel ÖZEL’e ait 
olan çok eski iki adet gözlük ve aparatları 
ile birlikte yine geçmiş döneme ait gözlük 
camları Dernek envanterinde yer alması 
ve sergilenmesi amacıyla bedelsiz olarak 
hediye edilmiştir. Dernek Yönetim  Kuru-
lu yaptığı açıklama da teşekkürlerini ilet-
miştir. “Değerli meslektaşımız, kıymetli 
büyüğümüze mesleki anlamda çok önem-
li olan bu özveri ve katkılarından dolayı 
Derneğimiz adına sonsuz teşekkür eder, 
bizleri misafir ettiği ve değerli zamanını 
ayırdığı için teşekkür eder, dernek envan-
terimize hediye ettiği ürünler için de ay-
rıca teşekkür ederiz.”  Daha sonra TR90 
ve Ultem malzemeden Nylör, Metal ve 
Tr90 birleşimli çerçevelerin üretimini 
yapan Safira Gözlük Fabrikasını ziyaret 
etmişlerdir.  Başkan Vardi, Türkiye de 
Avrupa kalitesinde çerçeve üretiminden 
duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. 
Bir aile şirketi olan Safira Gözlük San. 
Ve Tic. A. Ş. şu an Sayın Oğuzcan Bıyıklı 
tarafından yönetilmektedir. 
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HABER
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HABER

“Gözlükçü değil, Optisyeniz”

Doğal olarak bu resimler bir 
şekilde yayınlandı. Aynı gün Sayın 
Başkan Vardi aradı ve örtülü olarak 
kırgınlığını dile getirdi.

Sonraki dönemlerde gelen mesajlar, 
arayan arkadaşlar ve değerli hocamın da 
kırgınlığını dile getirmesi üzerine ben 
de bu konuda bir açıklama yapmam 
gerektiğini düşündüm.
Bugüne kadar kendileri ile aynı ortamı 
paylaşma şansını bulduğum öğrenciler 
bilirler. İlk dersimin konusunu “Göz-lük-
çü-lük” olarak işlerim. Kanun ne derse 
desin asıl işimizin bu güzel açılıma sahip 
öz Türkçe bir isime sahip olduğunu 

anlatırım ve eğitim sürecine Bismillah 
diyerek başlarız.
Tüm değerli hocalarımın olduğu gibi 
benim öğrencilerim de zorlu bir eğitimden 
geçiyorlar. Sağlık, mühendislik, işletme 
ve modacı gibi zor bir eğitim sürecinden 
geçtikten sonra mesleklerini bakanlığın 
tanımladığı 5193 Sayılı Optisyenlik 
Hakkındaki Kanun ile icra etmeye 
başlıyorlar.

Bu kanunun birinci maddesi.
MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; fertlerin 
ve toplumun sağlığını korumak üzere, 
optisyen unvanının kullanılması, optisyenlik 
mesleğinin icra edilmesi ve optisyenlik 

7 Haziran 2017 tarihinde Üsküdar Üniversitesi mezuniyet töreni 
sırasında iki pankart açıldı bunlardan birinde “Gözlükçü değil 

Optisyeniz, kadromuzu isteriz” diğerinde “Gözlükçü değil, 
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“Gözlükçü değil, Optisyeniz” müessesesinin açılması ve işletilmesiyle 
ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Optisyenler, bu madde gereği dayanak 
göstererek kadro talebinde bulunuyorlar 
ve haklılar. Gözlükçü olmalarının bilinci 
ile Optisyenlikten doğan haklarını talep 
ediyorlar.
Ayrıca takdir edersiniz ki Meslek dersleri 
de bir o kadar zor ve zahmetli geçiyor. 
O pankartı açan çocuklar gece günlük 
işlerinden yorgun argın çıkıp on bir on 
ikilere kadar cam Reçete okuyor, ölçü 
alıyor, cam kesiyor, gözlük yapıyor ve 
müşteri memnun etmeye çalışıyorlar.
Arada isyanlar olmaz mı oluyordu tabi ki.
•  Hocam “arkadaşlarım X okulunda 

onlar bu kadar zorlanmıyor siz neden 
bizi sıkıyorsunuz?”

•  Onların ne yaptığı bizi ilgilendirmez 
siz sağlıkçı olarak yetişiyorsunuz.

•  Hocam “Bu ölçüleri dışarıda kimse 
almıyor neden bu kadar baskı 
yapıyorsunuz?”

•  Siz Optisyen olacaksınız bu dışarıdaki 
rekabet gücünüz işinizi doğru 
yapmanız olacak.

•  Hocam Dışarıda bu aletlerin hiçbiri 
yok. Siz neden bu kadar aleti tek tek 
soruyorsunuz.

•  Siz Optisyen olacaksınız bu aletlerin 
hepsini bilmeniz gerekiyor. Sadece 
bilmek değil kullanıp korumanız 
gerekiyor.

•  Beş puanını kestim.
•  Neden hocam, çünkü vantuzu 

değiştirmedin. Hocam daha yeni 
değiştirdim bu ikinci cam dışarıda 

bunu on kez kullanıyorlar. Sen Optisyen 
olacaksın siz yapamazsınız.

•  30 puanını kestim.
•  Neden hocam, Pd ölçüsünü almadın. 

Hocam numarası küçük Y. Abi küçük 
numaralarda almıyoruz dedi. Onlar 
gözlükçü. Sen optisyen olacaksın. V Plan 
güneş gözlüğünde bile Pd’yi dikkate 
alacaksın.

•  Şu konuda bugüne kadar hiçbir veri 
yok. Mesleği bilen biri olarak bu konuyu 
araştırın.

•  Fakat bize siz camı çerçeveye takan 
ustalarsınız (bunlarla uğraşmayın) 
diyorlar.

•  Verileri topladığımızda bir Optisyen 
olarak camı çerçeveye takan 
zanaatkardan ziyade sağlıkçı rolünüz de 
gündeme oturacak.

Bir eğitim sürecinde bu örnekler ve 
sohbetler uzadıkça uzuyor. Sonuçta çalışan, 
terleyen ve yorulan bu öğrenciler o önemli 
günde, Diplomalarını bir gözlükçünün 
elinden aldıklarının bilincinde, Optisyen 
olmanın gururunu yaşıyorlar.
Yıllar önce yazdığım yazıda “Gözlükçü 
olmaktan o kadar gurur duyuyorum ki 
akademik titrimi kullanmaya gerek bile 
duymuyorum” demiştim. Gözlükçü 
olmaktan her zaman gurur duydum. 
Şimdi de optisyen çocuklarımızla gurur 
duyuyorum. Onların hataları olabilir fakat 
biz Gözlükçüler onlara doğru örnek olmakla 
mükellefiz.
Optisyenler kadro mücadelesi veriyorlar, 
abileri olarak siz destek olmak için ne 
yaptınız?
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HABER

Ağustos Ayı (Zaferler Ayı)
Ağustos ayı‚ basit olarak ve hepimizin 
bildiği gibi yılın 8. ayıdır. Kökeni 
konusunda çeşitlli rivayetlerle birlikte, 
Roma senatosu tarafından, imparator 
Jül Sezar’ın anısına yürürlüğe koyduğu 
jülyen takviminde, Jül Sezar’ın 
ismiyle “Jully=Temmuz” bir de ay adı 
oluşturmuştur. Sezar’ın ölümünden sonra 
August başa geçer. Roma senatosu bu 
sefer yeni imparator için de takvimde 
bir aya o’nun adını “August=Ağustos” 
verir. Aylar, arka arkaya 30 ve 31 gün 
olmalarına rağmen (şubat hariç), temmuz 
ve ağustos ayları arka arkaya olmasına 
rağmen, ikisinin de Roma imparatorunun 
adını ifade etmesi sebebiyle, bu iki ay da 
31 gündür.
Tarihte ağustos ayının bir başka özelliği 
de‚ bu ayın, Türk tarihinde zaferlerle dolu 
olmasıdır. Kısaca belirtmek gerekirse;
1071-  26 Ağustos Malazgirt Zaferi. 
Türklerin‚ ikinci defa Ortaasya´dan 
batıya doğru ilerleyişi ile birlikte (birinci 
yürüyüş 4.yy´dadır ve tarihte ünlü 
kavimler göçü‚ Türklerin bu yürüyüşleri 
sonucu oluşmuştur.) önünde dönemin 
güçkü devleti olan Bizans İmparatgorluğu 
sınırlarına dayanır. Bizans İmparatorluğu 

bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için ordu 
toplayıp doğu seferi düzenler. Alparslan 
komutasındaki Türk Ordusu‚ Bizans Ordusu 
ile Malazgirt´te karşı karşıya gelir. Yapılan 
meydan savaşını Türkler kazanır ve Anadolu 
kapıları Türklere açılır.
1473- 11 Ağustos Otlukbeli Savaşı. Fatih 
Sultan Mehmet´in saltanatı döneminde 
Osmanlı Devleti ile Akkoyunlu devleti 
arasında yapılan Otlukbeli Meydan 
Savaşı‚ Osmanlı Devleti´nin zaferi ile 
sonuçlanmıştır. (Osmanlı Web Sitesi).
1484- 9 Ağustos Akkerman Kalesi´nin fethi 
(Osmanlı Web Sitesi).
1514- 23 Ağustos Çaldıran Meydan 
Muharebesi Zaferi. Anadolu´da‚ Osmanlı 
Devleti ile İran arasındaki nüfuz 
mücadelesi‚ Yavuz Sultan Selim ile Şah 
İsmail´i karşı karşıya getiren savaş. Van´ın 
Çaldıran ilçesi yakınlarında yapılan meydan 
savaşını‚ Osmanlı Devleti kazanmıştır 
(Osmanlı Web Sitesi).
1516- 18 Ağustos Antep ve 19 Ağustos 
1516´da da Besni kaleleri‚ Memluklular´dan 
alındı.
1516- 24 Ağustos´ta Mercidabık Meydan 
Savaşı. Yavuz Sultan Selim‚ çıktığı Mısır 
seferinde kazandığı büyük zafer.



21OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ

Ağustos Ayı (Zaferler Ayı)

1516- 28 Ağustos Halep fethedilmiştir. 
Bu zaferler‚ Suriye kapılarını Osmanlı 
Devleti´ne açmıştır.
1516- Bu yıl içinde yapılan Mısır 
Seferi´nin sonucunda‚ Mısır‚ Hicaz 
(Mekke-Medine) Osmanlı Devleti´nin 
hakimiyetine girmiş‚ 29 Ağustos´ta 
da hilafet‚ Abbasi soyundan Osmanlı 
Devleti´ne geçmiştir  (Osmanlı Web 
Sitesi).
1521- 21 Ağustos Belgrad´ın 
Fethi. Kanuni Sultan Süleyman´ın 
komutanlığında çıkılan seferde Belgrad 
fethedilmiştir‚ bu fetih‚ Kanuni´nin ilk 
zaferidir. Bu fetih‚ bu tarvihten sonra 
Avrupa´ya yapılacak seferlerde sıçrama 
tahtası olarak kullanılacaktır. Bu sebeple 
Belgrad´a “Darül cihad” denildi (Osmanlı 
Web Sitesi).
1526- 29 Ağustos Mohaç Zaferi. 
Belgrad´ın fethinden sonra Kanuni´nin 
çıktığı Avusturya seferinde‚ Macaristan´ın 
Mohaç bölgesinde yapılan meydan 
savaşını‚ Osmanlı Devleti iki saatte 

sonuçlandırdı ve Budin (Budapeşte) 
Osmanlı Devleti´nin hakimiyetine girdi 
(Osmanlı Web Sitesi).
1571- 4 Ağustos Magosa (Kıbrıs)´nın fethi. 
Kıbrıs´ın 1570´te fethedilmesine rağmen‚ 
adanın en önemli kenti olan Magosa´nın‚ 
bir yıl süren kuşatmadan sonra 4 ağustos 
1571 yılında fethedilmesiyle birlikte tüm 
Kıbrıs´ın fethi tamamlanmıştır (Osmanlı 
Web Sitesi).
1915- 10 Ağustos‚ Birinci Anafartalar 
ve 21 Ağustos İkinci Anafartalar Zaferi. 
Çanakkale Savaşları içinde çok kanlı geçen 
ve iki tarafa da büyük kayıplar verdiren 
ve İkisinde de Mustafa Kemal Atatürk´ün 
komutanlığında kazanılan zaferler. 18 
Mart 1915´teki deniz savaşında Çanakkale 
Boğazı´nı geçemeyen İngiliz-Fransız 
Birleşik Donanması‚ 25 Nisan1915´te 
Gelibolu´ya asker çıkarır. Çıkarmanın ilk 
günlerinde güçlü bir direnişle karşılaşan 
düşman kuvvetleri kıyıda dar bir şerit 
içerisinde tutunabilmişlerdir. Ağustos 
1915 başlarında Türk birliklerinde 
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yapılan taktik hata(lar) sebebiyle 
bölgeyi savunması için oluşturulan 5. 
ordu komutanı Alman generali Liman 
Von Sanders (Osmanlı Devleti´nin 
son yıllarında ordu komuta kademesi 
Alman generallerine teslim edilmişti)‚ 
Mustafa Kemal Atatürk´ün‚ Anafartalar 
gurup kumandanlığını istemesi üzerine 
Atatürk´e;”-size çok gelmezmi?” diye 
sorar. Atatürk´te;”-az bile gelir” diye 
cevap verir. 8 Ağustos 1915 günü 
Anafartalar gurup kumandanlığına atanan 
Mustafa Kemal‚ vuvvetleri düzenleyerek 
süngü hücumu ile taarruza kaldırır ve 
düşman kuvvetlerine de büyük kayıplar 
verdirerek Birinci Anafartalar Zaferi´ni 

kazanır. Bu savaşı‚ İngiliz gazeteci Ashmead-
Barlet sıcağı sıcağına İngiltere´ye şu şekilde 
geçer; “10 Ağustos sabahı Türkler‚şafakla 
beraber Conkbayırı´ndan son derece şiddetli 
bir saldırışla süngü hücumunda bulundular. 
Hayatlarını küçümseyip alay ederek yapılan 
bu hücum karşısında birliklerimiz‚ sırtların 
eteğine doğru çekilmek zorunda kaldılar… 
…Gemi toplarının hücum safları arasında 
patlayan mermilerinin havaya uçurduğu 
insanlar‚ parça parça etrafa saçılıyordu. Bu 
cehennemi topçu ateşi bile Türk saldırısını 
durduramadı…” (Diriliş‚ Çanakkale 1915. 
Turgut Özakman).
1922- 26 Ağustos Büyük Taarruz. 
Osmanlı Devleti´nin birinci dünya savaşını 
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kaybetmesi üzerine galip devletler‚ 
Anadolu´yu paylaşma planını uygulamaya 
koyarlar. Bu paylaştırmada Ege Bölgesi 
Yunanistan´a verilir. 15 Mayıs 1919´da 
Yunan Kuvvetlerinin İzmir´e yapmış 
olduğu çıkarma ile başlayan bu hareket‚ 
karşısında yine Mustafa Kemal Atatürk´ü 
bulacaktır. Gerisi malumunuz üzere 
Atatürk önderliğinde oluşturulan bir dizi 
kongreler‚ çeşitli kahramanlıklarla dolu 
bir dizi savaşlar ve 3‚5 yıllık işgal sonunda 
en nihayetinde de yine Büyük Atatürk 
önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı´nda 
26 Ağustos´ta başlayan büyük taarruz ile 
30 Ağustos´ta gerçekleşen büyük zafer. 
Sonrası malum. Bozgun halinde geride 

bıraktığı yerleri yakıp yıkarak kaçan düşman 
kuvvetlerinin‚ Atatürk´ün; “-Ordular‚ ilk 
hedefiniz Azkdeniz´dir‚ ileri” komutu ile 
kovalanışı ve Anadolu´ya çıktıkları yer olan 
İzmir´den denize dökülüşü.
1974-14 Ağustos Kıbrıs İkinci Barış 
Harekatı. 20 Temmuz 1974 günü 
gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, 
ikinci günü akşamı BM’in ateşkes kararıyla 
durdurulur. Sonrasında Cenevre’de yapılan 
barış görüşmelerinde Rum ve Yunan 
tarafının olumsuz tavırları sebebiyle 
barışa yanaşmamaları yüzünde ikinci barış 
harekatı başlar ve önceden belirlenen 
sınırlara ulaşılmıştır.
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HOBY
Zaman ve Saat Modası

Zaman M.Ö. 4000 yılından beri hayatımızda 
olan bir kavram. Belki de çok sığındığımız, en 
çok kıskandığımız… Zamanın ölçülmesi ise 
yine bu yıllarda güneşin hareketlerine göre 
yapılan bir çubuk ve gölge boyunun esas 
alındığı saatle başlamıştır.
Sonralarda daha kullanışlı olan su ve kum 
saatleri icat edilmiş ve böylece insanlar 
sürekli bir yerlere ya da bir şeylere yetişmeye 
çalışmak zorunda kalmaya başlamışlar. Zaman 
insanoğlunun belkide karşısında en aciz kaldığı 
kavram olarak karşımıza çıksa da, tarihte 
yaratıcılık konusunda büyük bir deneyim 
yaşattığı kesin.
Zaman makinaları yaratıcılık sınırının en uçuk 
noktalarından biri olsa da, ilk önceleri elle 
kurulan saat, sonrasında yapılan mekanizmalar 
ve dijital saatlerle günümüze kadar gelen 
komplike bir mekanizma oluşturulmuş.
Günümüzde en az bir bluz ya da pantolon 
gibi saatte de moda çok önemli hale gelmiştir. 
Bayan saat ve erkek saat 2014 – 2015 
modasında bayan saat modellerinde en çok 
bilekliklerle kombinlenmiş modeller dikkat 
çekiyor. Yılların eskitemediği saatler Retro 
modasıyla birlikte rüzgar gibi zarif bilekleri 
süslemeye bu yıl da devam ediyor. Şimdi ise 
retro saatler mini olarak farklı bir moda da 
yaratıyor. Renkli bilekliklerle süslenen retro 
saatler yaz aylarının göze çarpan ince detayı 
olacak bizden söylemesi. Bu yıl saatlerde 
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çeşitliliğin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz, 
çünkü retro rüzgarının yanı sıra zımbalı 
özellikle de yılın sembolü olan kuru kafalar 
oldukça revaçta. Gold, beyaz ve bronz renkli 
saatler yine tüm asaletiyle bu yılda bilekleri 
süslemeye devam edecek gibi görünüyor.
Saat, bayanlar kadar çok aksesuar 
kullanamayan erkeklerin de baş tacı. Özellikle 
büyük ve gösterişli saatler bu yıl yine çok 
moda! Erkekler kullanmaktan zevk aldıkları 
ve vazgeçemedikleri saatlerde tasarım kadar 
dayanıklılık, kalite ve teknik güzelliği de 
önemsiyorlar. Erkekler büyük kadranlı ve spor 
görünümlü olduğu kadar klasik çizgisi olan 
tasarımları da taşımaktan büyük mutluluk 
duyuyorlar.
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Göz nedir?

Göz, omurgalılarda en gelişmiş 
duyu organı olup, insanlarda 
mükemmelleşmiştir. Karanlık bir 
gecede gökyüzüne baktığımızda 
milyonlarca kilometre uzaklıktaki 
yıldızları görebilmekteyiz. Basit yapılı 
canlıların bazılarında (deniz yıldızları, 
öglena ve klorofilli su yosunları gibi) 
ışığa karşı duyarlı kısımlar mevcuttur. 
Su yosunları ve bitkilerin, özellikle 
çiçeklerin, görme ve hissetme 
kabiliyetlerinin bulunduğunu gösteren 
ciddi araştırmalar mevcuttur 
Bazı sürüngenlerde, şakak kemiği 
içinde göze benzer bir organ görmeyi 
sağlar. Bunların gözleri ayrı ayrı 
görürler ve üzerlerinde pullar vardır 
(kozalaksı göz).
Su yüzeyinde yaşayan bazı balıkların 
dört gözü vardır. Üstteki iki göz havayı, 
alttaki ikisi suyun içini görmeyi sağlar.
Eklembacaklıların hepsinde göz 

hareketsizdir ve gözlerinde göz billuru 
bulunmaz. Bunların gözü, çok sayıda sade 
gözün birleşmesinden meydana gelmiştir 
(petek göz).
Örümceklerde göz billuru (lens) vardır. 
Gözleri oldukça gelişmiştir ve sayıları on 
ikiye kadar çıkar.

Gözün Yapısı (Anatomisi)
Göz önemi, hassasiyeti, çeşitli 
darbelerden ve tesirlerden kolayca 
etkilenebilmesi dolayısıyla insan 
vücudunda sağlam bir miğfer içine 
yerleştirilmiştir. Gözün içinde bulunduğu 
ve kemiklerle çevrili bu boşluğa göz 
çukuru (orbita) ismi verilir. Üstte kaş ve 
kaş kemiği, dışta ve altta şakak kemiği, 
içte burun kökü ile çevrelenmiştir. Göz 
kapağı, yabancı maddelerden gözü korur. 
Göz çukurunun hacmi 29 cm 3 kadardır. 
İçinde göz yuvarlağı, gözü hareket ettiren 
kaslar, damar ve sinirler ile bunlara yastık 

Görme organı. 
Duyu organlarının en önemlisi ve kuvvetlisi. 
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vazifesi gören yağ dokusu bulunur.
Göz yuvarlağı (glob): Göz, iç içe soğan 
zarı gibi üç tabakadan yapılmıştır.
a. Sert tabaka: En dışta olup, bağ 
dokusundan yapılmıştır. Önde şeffaf 
saat camı gibi saydam tabaka (kornea), 
arkada beyaz renkli sert tabaka (sklera)
dan meydana gelmiştir. Saydam tabaka 
43 diyoptrilik kırma gücüne sahiptir. 
Kornea, gözyaşı, göz içi suyu ve 
etrafındaki damarlardan sızıntı yoluyla 
beslenir.Saydamlığını kaybederse, göz 
cisimleri göremez olur. Sadece ışığı 
ve hareketleri fark edebilir. Göz nakli 
ameliyatında, saydamlığını kaybeden 
kısım, daire şeklinde kesilerek çıkarılır, 
yerine ölü gözünden alınan parça 
konur.Gözün tamamının nakli tıbben 
mümkün değildir. Sert tabaka (sklera) 
beyaz olup, önde üzerini soğan zarına 
benzeyen kaygan ve damarlı bir 
mukoza (konjonktiva) örter. b. Damar 

tabaka: Sert tabakanın içinde bulunur. 
Bol kan damarları ihtiva eder. Bunlar 
gözün beslenmesini sağlar. Damar 
tabaka da üç kısımdan meydana 
gelmiştir: 1) Koroid: Arkada büyük 
bir kısmını meydana getirir. 2) Siliar 
cisim: Koroid ile iris arasında olup, 
uyum işini yapan siliar kas burada 
bulunur. Göz içi merceğini de lifçikler 
yardımı ile tutar. 3) İris: Göze rengini 
verir ve gözündiyafram görevini 
yapar. İrisin ortasındaki boşluğa göz 
bebeği (pupilla) ismi verilir. Gözün 
rengi iristeki kromatofor hücrelerdeki 
pigment (renkli tanecikler) ile sağlanır. 
Pigment miktarı az ise göz açık renkli, 
fazla ise göz koyu renkli olacaktır. 
Bebeklerin irisindeki pigment miktarı 
daima az olduğu için gözleri açık 
renklidir.
Göz bebeği (pupilla) devamlı küçülüp 
büyür.Işıkta, ani üzüntü, ani ses, ani 
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soğuk veya sıcakta, uyurken, ameliyat 
için bayıltılanlarda küçülür. Karanlıkta, 
el kuvvetli olarak sıkıldığında, 
kokainmanlarda ve can çekişme 
esnasında büyür.
c. Sinir tabaka (retina): Gözün en iç 
tabakası olup, görmeyi sağlayan kısım 
burasıdır. İki cins hassas hücresi vardır: 
Koniler ve batoneler (basiller). Bir 
gözde 5 milyon koni, 120 milyon basil 
bulunur. Koniler gündüz görmeyi, renk 
ve şekil görmeyi sağlarken, basiller 
alaca karanlıkta ve etrafı görmeyi 
sağlar.
Göz merceği (lens): Göz merceği iris 
ve pupillanın gerisinde, saydam, ince 
kenarlı bir mercektir. Yeni doğanlarda 
ve çocuklarda yumuşak olan mercek, 
yaş ilerledikçe katılaşır. Ortalama 
çapı 9 mm, kalınlığı ise 4-5 mm 
kadardır. lens normalde 16 diyoptrilik 
kırma gücüne sahiptir. Çocuklarda 
uyum (akomodasyon) esnasında 14 
diyoptrilik yedek kırma gücü ile 30 
diyoptrilik kırma gücüne ulaşabilir. 
Yedek kırma gücü yaş ilerledikçe azalır.
Vitre, gözün içini doldurur. Şeffaf olan 
bu sıvı yumurta akı kıvamındadır. % 
99’u su, % 1’i proteindir ve hacmi 3,9 
cm 3 kadardır.
Görme siniri, göz içindeki hassas 
hücrelerden başlar. Sağ ve soldan gelen 
sinir birleşir ve liflerin yarısı çapraz 
yaparak yine iki ayrı sinir halinde sağ 
ve sol arka beyindeki görme merkezine 
ulaşırlar. Gözün dış kasları, altı adettir. 
Gözün içe, dışa, aşağı, yukarı, aşağı içe 

ve dönme hareketlerini sağlarlar. Göz 
kasları arasındaki dengesizlikten şaşılık 
meydana gelir.

Gözyaşı bezleri iki tanedir. Esas göz 
bezi göz çukurunun üst-dış kısmına 
yerleşmiştir.
Gözyaşı bezlerinden salgılanan yaş, 
konjonktiva ve kornea yüzeyini 
nemlendirdikten sonra, göz kapaklarının 
iç kısımlarındaki deliklerden, küçük 
kanallar vasıtasıyla burun kökündeki 
gözyaşı kesesine dökülür. Buradan da 
küçük bir kanalla burun boşluğuna akar.
Gözyaşı, saydam tabaka (kornea)yı 
düzgün hale getirir. Hücreleri besler. 
Mekanik olarak yıkama yapar ve içindeki 
mikrop öldürücü maddeler yardımıyla 
biyolojik temizlik yapar.
Göz kapakları: Göz kapaklarının dış 
yüzünü ince deri, iç yüzünü konjonktiva 
örter. Kapakları açan ve kapatan adaleler 
vardır. Kapak kenarlarında kirpikler 
bulunur. Kirpikler, üst kapakta 150, alt 
kapakta 75 adet kadardır. Diplerinde 
yağ ve ter bezleri bulunur. Bu bezlerin 
iltihabına arpacık ismi verilir. Yukarıda 
anlatılanlardan anlaşılacağı gibi, göz, 
muazzam bir yapıya sahip, çok kıymetli 
bir organımızdır. evrim teorisinin 
kurucusu sayılan Darwin; göz, beyin gibi, 
karışık organların nasıl meydana geldiğini 
anlatmaktan aciz olduğunu bildirmiş, 
bir arkadaşına yazdığı mektupta; “Gözün 
teşekkülünü düşündükçe tepem atacak 
gibi oluyor!” demiştir.
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Göz enfeksiyonlarına dikkat! 

Enfeksiyonlar da önlem alınmadığı 
takdirde birçok ciddi göz hastalıklarına 
neden olabiliyor. Bu hastalıklar arasında 
neredeyse ilk sırayı da ‘kanlı göz’ 
diye bilinen adenoviral konjonktivit 
hastalığı alıyor. Kanlı gözün, göz 
kapaklarının iç yüzeyini ve gözün 
beyaz kısmını kaplayan ince ve saydam 
zarın konjonktivanın adenovirus 
tarafından enfekte edilmesiyle ortaya 
çıkan bir hastalık olduğunu söyleyen 
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. 
Cüneyt Karaarslan, hastalığın çok hızlı 
bulaşmasından dolayı ciddi iş kaybına 
neden olduğunu kaydetti. Karaarslan, 
“Hastalığın yayılma hızını azaltabilmek 
için gerekli önlemlerin alınmasına 
azami özen gösterilmesi gerekiyor” 
dedi.

Kişi hastalığı boyunca aktif bulaştırıcı
Virüsün kişilerin solunum yollarındaki 
veya gözlerindeki salgılar ile temasta 
bulunulması halinde bulaşıcı olabileceğini 
vurgulayan Dr. Cüneyt Karaarslan, 
“Virüs vücuda alındıktan 4-10 gün sonra 
enfeksiyon belirtileri başlar. Hastalığı 
boyunca da kişi aktif bulaştırıcıdır. 
Belirtiler başladıktan bir hafta sonra 
gözün şeffaf tabakası olan kornea da 
beyaz noktalar oluşabilir. Bu noktalar 
batma ve bulanık görmeye neden olurlar. 
Noktalar yüzeysel ise 2 haftada geçebilir, 
derinlere inerse iyileşme aylar hatta yıllar 
alabilir” diye konuştu.

Gözde sulanma, batma hissi ve 
kızarıklık
Dr. Cüneyt Karaarslan, hastalığın bulaşıcı 
olduğunu vurgularken, hastalığın aile 

Yaz aylarında sık görülen alerjik göz rahatsızlıkları, yerini göz 
enfeksiyonlarına bırakıyor.
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içi bireylere geçişinin oldukça sık 
olduğunu söyledi. Göz şikayetlerinin 
ani bir şekilde başladığını belirten 
Karaarslan, “Gözde sulanma, batma 
hissi, kızarıklık ve ışık rahatsızlığı 
olur. Çapaklanma ön planda değildir. 
Kişilerin yarıdan fazlasında bir göz 
öncelikle ve daha ağır etkilenirken 
diğer göz daha rahattır. Tipik olarak 
göz kapakları şişer. Ağır vakalarda göz 
beyazında boyanma tarzında kanamaya 
bağlı kırmızılık, hastalığın adını koysa 
da sanıldığı kadar sık değildir. Kulak 
önünde ağrılı beze oluşması da tipik 
özelliklerindendir” dedi.

Korunmak için ellerinizi temiz tutun
Görme bulanıklığına da neden 
olan kanlı göz hastalığının tedavi 
yöntemlerine ilişkin bilgi veren Dr. 
Karaarslan, şunları söyledi:
“Tedavi, şikayetleri azaltmaya 
yöneliktir. Etkili bir antiviral ilaç 
bilinmemektedir. Soğuk pansuman ve 
suni gözyaşlarının faydası olmaktadır. 
Bakterilerin tabloya eklenmemesi için 
antibiyotik damla verilir. 
Kortizonlu göz damlaları gerek 
duyulduğunda kullanılır. Erken 
dönemde müracaat eden hastalarımızın 
şifaya daha çabuk ulaşabilmektedirler. 
Hastalık, genellikle 2-3 hafta devam 
etmektedir. İlk 2 hafta boyunca 
bulaştırıcı olunduğu için sık sık 
ellerin sabunla yıkanması önerilir. Bu 
dönemde kontak lens kullanımına ara 
verilmelidir.”
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Güneş gözlüğü seçerken bilinmesi 
gerekenler!

“Önemli olan camın ultraviyole ışınları yansıtıcı filtre ile kaplanmış 
olmasıdır”

En önemli ışık kaynağımız olan 
Güneş’ten gelen ışınlar, sadece 
görülebilir olan ışınlarla sınırlı değil.

Vücudumuza yararı olduğu kadar zararı 
da olan Güneş ışınları için cildimiz 
kadar gözlerimizin de iyi bir korumaya 
ihtiyacı var. Bu noktada güneş gözlüğü 
seçimi de önem arz ediyor.
Güneş gözlüklerinin sadece aksesuar 
olarak kullanılmaması gerektiğini 
söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı 
Doç. Dr. Barış Sönmez’e göre gözlük 
seçerken; Gözlük çerçevesinin sadece 
gözü değil, kapakları ve göz çevresini 
de koruyacak şekilde olmasına, camın 
ultraviyole ışınları yansıtıcı filtre ile 
kaplanmış olmasına ve görüntüden çok 
işlevselliğine dikkat etmek gerekiyor.
Geride bıraktığımız yüzyılda 
insanoğlunun ozon tabakasına 
verdiği zarar, atmosferin koruyucu 
etkisini azaltmış ve yeryüzüne ulaşan 
ultraviyole kombinasyonu artmıştır. 
Bu nedenle de Güneş’ten gelen ışınlar, 
cildimize olduğu gibi gözlerimize de 
zarar verebilir. Ancak doğru güneş 
gözlüğü seçerek Güneş’in göze 
verebileceği hasarları minimize etmek 
mümkün.
Doç. Dr. Barış Sönmez: Gözlük 
çerçevesi sadece gözü değil, kapakları 
ve göz çevresini de koruyacak şekilde 
olmalıdır
Uzun süre ve yoğun miktarda 
ultraviyole ışınlara maruz kalmanın göz 
kapaklarında kanserojen oluşumları 
tetikleyebileceğinin altını çizen Göz 
Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış 
Sönmez, bu ışınların özellikle açık 
tenli kişilerde bazı göz içi tümör 
oluşumlarına neden olabileceğini 
gösteren akademik çalışmaların 
olduğunu söyledi. Bu nedenle özellikle 

bu hastalıklar için risk grubunda olan 
kişilerin dış ortamlarda ultraviyole blokaj 
filtresi olan güneş gözlüğü takmalarının 
uygun olacağını söyleyen Doç. Dr. 
Sönmez, “Göze temas eden ultraviyole 
ışınlarının çoğunluğu direkt Güneş’ten 
değil, daha çok saçılma ve yansıma ile 
gelir.
Yansıma miktarı çayır çimende yüzde 
5’lerde iken; betonerme binaların 
duvarlarından yüzde 10, göl ve denizdeki 
su yüzeyinden yüzde 15-20 ve kardan 
yüzde 90’lara varan ultraviyole yansıması 
şeklinde gerçekleşir. Bu nedenle güneş 
gözlüğünün dizaynı önemlidir.
Gözlük çerçevesi sadece gözü değil, 
kapakları ve göz çevresini de koruyacak 
şekilde olmalıdır. Olması gerekenden 
küçük çerçeve ve camlar, gözün ve 
kapakların yanlardan yüzde 20’ye 
yakın ultraviyoleye maruz kalmasına 
neden olur. Yazın bol güneşli havalarda 
veya kışın kar üzerinde fazla ışıktan 
rahatsız olduğumuz için koyu renkli 
güneş gözlüğü takmak isteriz. Ancak 
çok koyu cam her zaman en iyi demek 
değildir. Önemli olan camın ultraviyole 
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ışınları yansıtıcı filtre ile kaplanmış 
olmasıdır. Bu nedenle camın rengi – 
koyuluğu ne olursa olsun ultraviyole 
ışınlardan koruyucu filtresinin UV 
yüzde 99 – yüzde 100 blokaj yapabilir 
standartlarda olması gerekir” dedi.
“Gözlük seçiminde kendinize 
yakıştığını düşündüğünüz ve bütçenize 
uygun alternatifleri masaya koyun”
Ultraviyole koruma dışında; güneş 
gözlüğünü kumsalda sık kullananlar 
için de tavsiyelerde bulunan Göz 
Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış 
Sönmez, “Gözlüğünüzün gözünüzü 
kum – taş sıçraması gibi darbelerden 
de korusun istiyorsanız polikarbonat 
materyalden yapılmış gözlükleri 
seçebilirsiniz. Polarize filtreli camlar, 
düz yüzeylerden gelen saçılmaları 
azalttığı için özellikle uzun yolda araba 
kullananlar, kayak yapanlar ve tekne 
gezintisini sevenler bu filtreyi içeren 
gözlüklerle daha mutlu olabilirler.
Camın rengi veya koyuluğu 
koruyuculuğunu etkilemez. Sadece 
gözlükçüde değil dış ortama çıkarak 
gözlüğü denemek bu konuda doğru 
seçim yapmanıza yardımcı olabilir. 
Güneş gözlüğü seçerken kararlar 
kozmetik ve maddi kaygılarla verilir. 
Kendinize yakıştığını düşündüğünüz ve 
bütçenize uygun alternatifleri masaya 
koyup, bunlar arasında ihtiyacınıza 
uygun özelliklerden en fazlasına sahip 
olanını seçmek sizin için en doğrusu 
olacaktır.”
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HABER

Gözlük Kullanıcılarının Cam Tercihleri!
Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 

Optisyenlik Programı tarafından yapılan araştırmaya göre gözlük 
kullanıcıları çok odaklı mercekleri tercih etmiyor.

Araştırmaya İstanbul’un farklı 
ilçelerinde yaşayan 3085 kişi 
katılmıştır. Araştırmaya katılanların 
%46,71’i kadın, %53,29’u erkektir.
Katılımcıların %62,91’i 25-45 yaş 
aralığında, %37,09’u 45 yaş üzeridir. 
Katılımcıların %18,80’i ilköğretim , 
%38,23’ü ortaöğretim ve %42,97 lik 
kısmı ise üniversite/doktora seviyesinde 
eğitim görmüşlerdir. Ayrıca katılımcıların 

%39,65’i ev hanımı,%40’ı ücretli çalışan, 
%17,35’i işyeri sahibidir.
Katılımcılara Optik Gözlük ve Müessese 
Seçim Anketi uygulanmıştır. Anketin çok 
odaklı mercek kullanımı ile ilgili sorusuna 
verilen yanıtlar aşağıda yer almaktadır.
Tablo 1. Optik Gözlük ve Müessese 
Seçimi Tüketici Anketinin uzak ve yakın 
gözlük kullanıcıysanız, cam seçiminde 
tercihiniz nedir sorusuna verilen yanıtlar 
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ve dağılımları aşağıdaki gibidir. Tablo 
1 incelendiğinde gözlük kullanıcıları 
iki veya çok odaklı mercekler yerine 
tek odaklı mercekleri tercih ettiği 
görülmüştür. İki ve çok odaklı 
merceklerin kullanıcılar tarafından 
az tercih edilmesini şu şekilde 
yorumlayabiliriz:
Ürünü Tanıma: Gözlük kullanıcıları 
için çok odaklı mercekler yeni bir ürün 
özelliği sergiliyor olabilir. Bu ürünün 
kullanıcılara tarafından tanınmasını 
sağlayacak çalışmalar yapılabilir.

Ürüne Güven 
Gözlük kullanıcıları çok odaklı 
merceklere güvenmiyor olabilir. 
Kullanımı arttıkça ürüne yönelik güven 
sorunu aşılabilir.

Uyum Güçlüğü 
Gözlük kullanıcıları bulanık, uzak ve 
yakın bölgelerinin bir arada bulunduğu 

bu gözlükler için gerekli olan kullanım 
biçimlerini uygulamada güçlük çekiyor 
olabilir.

Yüksek Beklenti 
Presbiyopi kırma kusuruna sahip gözlük 
kullanıcıları bu ürünlerden sağlıklı bir 
gözün uyum performansını bekliyor 
olabilir. Optisyenler tarafından gözlük 
kullanıcılarına bu ürünlerden elde 
edilecek performansın sağlıklı bir gözün 
uyum performansına eş olmayacağının 
anlatılması gerekmektedir.
Ölçümleme ve Montajlama Hataları 
Çok odaklı mercek montajı hatasız 
ölçme gerektirmektedir. Kişinin kullanım 
alışkanlıkları, reçetesi, çerçevesi 
vb. içeren tüm parametrelere göre 
ölçümlerin hatasız bir şekilde yapılması 
gerekmektedir.
Kullanıcılar ölçme hatalarına bağlı olarak 
üründen memnuniyetsizlik yaşıyor 
olabilir.
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Gözlüklerin temizliği aynı zamanda 
bir sağlık sorunudur!

Gözlük temizleme malzemelerinde önemli olan, yüzeye yapışan 
kirlerin eksiksiz temizliğini sağlaması, yüzeyde sıfır kalıntı 

bırakırken güvenli ve etkili bir temizlik sağlamasıdır.

Gözlüklerimizin temizliği, önemli 
bir konudur. Optisyenlerin gözlük 
kullanıcılarına bazen danışmanlık 
bazen de ürünü destekler nitelikte 
bilgi vermesi çok önemlidir.
Gözlüklerin sağlıklı kullanımı açısından 
zaman içerisinde oluşabilecek toz, par-
mak izi, kalıntı ve kirleticilerin hassas 
zeminden temizlenmesinde çizilmeye 
veya hasar görmeye karşı önlem alınması 
gerekir. Bunun yolu da toksik olmayan bir 
polimer sisteminin kullanılması, optiği fi-
ziksel ve kimyasal hasarlardan koruyacak 
malzemenin tercih edilmesidir.
Günümüzde artık optik, cam, erimiş si-
lika, silikon, kristaller, doğrusal olmayan 

kristaller, metaller, ilk yüzey aynaları 
gibi hassas yüzeyler için nano teknolojik 
ürünler var.

Gözlüklerinizi nasıl temizlersiniz?
Gözlüklerinizin temiz ve lekeli olmaması, 
göz sağlığı için önemli kriterlerden biridir. 
Buna bağlı ortaya çıkan rahatsızlıklar bir 
yana, gözlüklerin kirli olması, başlı başlı-
na bir rahatsızlık olarak kabul edilebilir. 
Gözlükleri temiz tutmanın en önemli püf 
noktası, merceklere herhangi bir zarar 
vermeden temiz tutabilmektir.
Gözlük camlarının büyük çoğunluğu 
çok sert bir şekilde temizlendiğinde çizi-
len çok çeşitli plastikten imal edilmiştir. 
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Çoğu gözlük camı şu anda yansımaları 
azaltmak için bir kaplama ile de muame-
le görür. Bu yansıma önleyici kaplamalar, 
camları daha net hale getirir, ancak fazla 
sıcaklık veya aşırı sıcaklık değişimlerine 
maruz kalırsa başarısız olabilir.

Gözlükleri temizleme için genel 
tavsiyeler
•  Gözlüklerinizi önce durulayın – yok-

sa, bezinizi ovaladığınızda, mercek 
üzerindeki tozlar yüzeyi çizecektir.

•  Gözlükler için her zaman amaca 
yönelik bir bez kullanın – kaliteli 
bir gözlük camı temizleme bezi, çok 
yumuşak “mikro elyaflar”dan oluşur 
ve bunlar hem lens üzerinde nazik, 

hem de lekeleri çıkarma konusunda 
mükemmel sonuçlar verir. Tişörtler, 
eski bezler, zımpara kağıdı parçaları 
ve özellikle de kağıt mendiller vb. ge-
nellikle uygun değildir.

•  Bezin dokularına dikkat edin – Çok 
dikkatli kullanılmadıklarında gözlük 
camlarını çizebilecek kadar lifli olabi-
lirler.

•  Gözlüklerinizi, kullanmadığınız za-
manlarda kutusunda saklayın ve aşırı 
sıcaklıktan koruyun. Örneğin sıcak 
bir günde park edilmiş bir arabaya 
maruz bırakmayın. Camların üzerin-
deki kaplamanın korunması, onları 
temiz tutmaktan çok korumakla ilgi-
lidir, unutmayın. 
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yıkanmalıdır. Bir gün önceki solüsyon 
tekrar kullanılmamalıdır. Birkaç gün 
solüsyonda bekleyen lensin takılmadan 
önce solüsyonunu bir gece önceden 
yenilenmeli. Lens kapları steril edilmeli ( 
En basit yöntem 5 dk. kadar kaynar suda 
tutulması). Gece uyumadan önce lensler 
mutlaka çıkarılmalı. Uzun süreli kontakt 
lens ile denize, havuza girilmemeli, gözler 
açılmamalı.

HAVUZDA GÜNLÜK LENS KULLANIN
Deniz-havuz gözlüğü kullanılmalı.
Güneş gözlüğü kullanılmalı.
Doktor kontrolleri düzenli yaptırılmalı.
Gözlerde kızarıklık, batma, ağrı, görmede 
bulanıklık olduğunda lensleri takmadan 
ve geç kalmadan bir göz doktoruna 
gidilmeli.
Kontakt lensler süresi geçince atılmalı.
Kontakt lensler gözdeyken doktorun 
önermediği şekilde damla-ilaç 
kullanılmamalı.

HABER

Yüzerken lens takmak göze zarar 
veriyor

Kontakt lens kullananların özellikle yaz 
aylarında lenslerinin temizliğine ekstra 
özen göstermesi gerektiğini söyleyen 
uzmanlar, yüzerken lens takılmasını 
önermiyor. Günümüzde; özellikle sosyal 
yaşamda ve spor yaparken kullanımı 
son derece rahat olan yumuşak kontakt 
lensler tercih edilmektedir. Doktor 
kontrolünde, temizliğine dikkat 
ederek ve uyumadan önce çıkarılarak 
kullanıldığında, kontakt lense bağlı çok 
ciddi sorunlar yaşanmamaktadır. Doktor 
tarafından yapılan kontrolde; gözünde 
alerji, enfeksiyon, kuruluk gibi bulgular 
olan kişilerin kontakt lens takmamaları 
gerekir. Sağlıklı gözlere de göz yapısına 
ve kişinin kullanımına uygun kontakt 
lensler önerilmektedir. Kontakt lenslerin 
kullanımında hastanın bilinçlendirilmesi 
çok önemlidir. Hasta öncelikle şu 
konulara dikkat etmelidir:
Temizliğe önem verilmeli, eller 
lens takmadan ve çıkarmadan önce 
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Lensler göze yapılacak makyaj öncesinde 
takılmalı ve makyaj malzemesi 
bulaştırılmamalı.
Havuza girerken ‘günlük’ lens 
kullanılmalı. Yaz tatilinde kontakt lens 
kullanımına ara verilmesini önermeyiz; 
ama belirli önlemlerin alınması tatilde bu 
sebepten dolayı rahatınızın bozulmasını 
önler. En ideali kontakt lens kullananların 
lenslerle havuza veya denize 
girmemelidir. Çünkü kontakt lens göze 
tam olarak yapışmaz,  kornea üzerinde 
ince bir gözyaşı tabakası üzerinde 
yüzmektedir. Günlük kullanımda lens 
gözden çıkmaz, düşmezken; lensle suya 
girildiğinde, aşırı su ve basınçla lens 
gözden çıkabilir ve kaybolabilir. 

Yüksek göz bozukluğu olanlar ve gözlük 
kullanmayanlar lenssiz iyi göremedikleri 
için, denize veya havuza girerken de 
lenslerini takmak isterler. Bu tercihi 
yapanlar, lensle suya girdikleri zaman 
lenslerinin suya karışmaması için 
suyun içinde gözlerini açmamalıdır. 
Ayrıca lenslere havuz suyundan mikrop 
bulaşması daha kolaydır. Mikrop bulaşmış 
lensin takılmaya devam edilmesi gözde 
konjonktivit, keratit gibi iltihaplanmalara 
yol açarak göze zarar verebilir. Deniz, 
havuz ve musluk suyundaki mikroplar 
sağlıklı gözlerde herhangi bir enfeksiyon 
yapmazken; kontakt lens kullanan 
kişilerde lensleri takıp çıkarırken 

oluşan çok küçük korneal hasarlar ( 
mikrotravmalar) mikropların göze daha 
kolay zarar vermesine neden olurlar.

KONTAKT LENSLERİN 
KULLANILMAMASI GEREKEN 
DURUMLAR
Kontakt lensle havuza- denize girmek 
isteyenler, sabah takılıp akşam atılan 
“günlük” kontakt lensleri tercih etmeli ve 
mutlaka havuz gözlüğü kullanmalıdır.
Kontakt lensleri şu durumlarda 
kullanmamak gerekir:
Gözde alerji, enfeksiyon ya da iltihap 
varlığında. 
Kornea duyusu azalmış kişilerde ( 
nörolojik hastalıklar, diyabet)
Gözde kuruluk, gözyaşı yetersizliği 
olduğunda.
Genel sağlık durumunda bozukluk, 
şiddetli grip gibi viral hastalıklarda.
Gözün kurumasına ve görmenin 
bulanmasına yol açan ilaçları kullanan 
kişilerde (antihistaminik, dekonjestan 
ilaçlar, diüretikler, antidepresanlar, doğum 
kontrol hapları…)
Göze damla şeklinde ilaç tedavisi 
yapılması zorunlu olduğunda.
Gözde tekrar edebilecek göz ya da kapak 
hastalığı olanlarda.
Aşırı kuru, dumanlı ve tozlu ortamlarda 
çalışanlarda.
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TARİH

Gözlüğün Tarihçesi Ve Kısa 
Bilgiler

Gözlük, kırma kusuru olan gözlerin daha 
iyi görmesine veya gözlerin korunmasına 
yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift 
camdan oluşan bir araçtır. Miyop, hipermet-
rop, astigmat, presbiopi gibi bozukluklarda 
yakını veya uzağı görmeyi sağladığı gibi gü-
neş ışığı parlaklığı, UV gibi elektromanyetik 
ışınlardan koruma amacıyla da kullanılır. İlk 
olarak 13. yy. başlarında Venedik’te kullanıl-
maya başladığı bilinmektedir. Ve gözlük icat 
edildikten 350 yıl sonra Londra’da Edward 
Scarlett’ın gözlük sapını bulmasıyla düş-
meden yüzün ortasına tutturulabilir hale 
gelmiştir.

İlk gözlük dükkanı 1783’de Philadelphia’da 
açıldı. Francis Mc Alister, dükkanında göz-
lükleri bir sepetin içine yığıyor, müşterilerde 
bunlardan tek tek deneyerek gözlerine uy-
gun geleni alıyorlardı. İlk gözlüklerin mer-
cekleri konveks, yani dışbükeydi ve sadece 
yakını görme problemi olanların işlerine 
yarıyordu. Uzağı görme sorunu olanların 
kullanacağı konkav (içbükey) merceklerin 
üretilmesi için yüzyıl geçmesi gerekecekti. 
Görüldüğü gibi gözlüğün tarih içindeki ge-
lişmesi oldukça yavaştır.

Gözlük, kırma kusuru olan gözlerin daha iyi görmesine veya 
gözlerin korunmasına yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift 

camdan oluşan bir araçtır...
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Uzağı görme sorununu yani miyopiyi dü-
zeltecek merceklerin ancak 15. yüzyılda 
yapılabilmesinin sebepleri ise, o tarihlerde 
gözlüğün daha çok yakını okuma amaçlı 
kullanılması, uzağı görememenin o kadar 
önemsenmemesi ve içbükey merceklerin 
imalinin daha zor ve pahalı olmalarıydı.
19.yy’ın başlarında gözlük için yeni bir 
dönem başladı. Özellikle göz sağlığı konu-
sunun üniversitelere girmesi ve önemli bir 
tıp dalı olması ile beraber gözlük üretimi de 
önemli bir döneme girdi. 20.yy. da plastik 
ve kemik çerçevelerin gelişmesiyle gözlük 
artık okumaya yardımcı bir araç değil, aynı 

zamanda moda bir aksesuar haline geldi. 
Kalın gözlük camları inceldi, hafifledi. Gü-
nümüzde ise miyop, hipermetrop, astigmat 
ve presbiyop sorunu yaşayanların daha önce 
kullandıkları farklı gözlükler tek çerçevede 
birleştirildi ve daha kolay bir yaşama geçiş 
sağlandı. Gözlük camı, ışığı istenilen şe-
kilde odaklayabilen, iki yüzeyi de işlenmiş 
saydam bir optik materyaldir. Sferik camlar 
miyopi ve hipermetropide, silindirik camlar 
ise astimatizmanın düzeltilmesinde kulla-
nılır. Gözlük camları yapıldıkları maddeye 
göre sınıflandırılır:
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A. Cam (mineral) mercekler: 2 tiptir.

1. Kron (crown) cam 
En sık bilinen cam tipidir.

2. Flint cam (ilk üretilen camların 
çakmaktaşından imal edilmesi 
nedeniyle bu isim verilmiştir) 
Bazı elementlerin eklenmesiyle (titan, lan-
tan gibi) yüksek kırıcılığa sahip ve daha ince 
camlar üretilebilmiştir (İnceltilmiş cam).

B. Plastik (organik) mercekler 
2 ana tipi vardır

1. CR-39 ( Columbia Reçinesi) 
Alil diglikol karbonattan yapılır. “Organik 
cam” olarak da bilinir.

2. Polikarbonat cam 
Özellikle sportif faaliyetler sırasında emni-
yetli gözlük kullanımı için idealdir.
Mineral camların avantajları uzun ömürlü 
olması, daha ince olması, ışık saçılmasının 
az olması, ısıya dirençli oluşudur. 

Dezavantajları ise ağır olması, kırılgan 
olması, cam işlenmesi sırasında hasar 
görebilmesidir.
Organik camların avantajları hafif ve di-
rençli olması, renklendirmenin kolay olması 
ve işleme sırasında hasar görmemesidir. 
Dezavantajları daha kalın olmaları, çabuk 
çizilmeleri, ısıya dayanıksız oluşlarıdır.

Gözlük yüzeyine uygulanan 
kaplamaların da iki farklı türü vardır.

1.Antirefle kaplama 
Yansımaları azaltmak için uygulanır ve bu 
amaçla mercek magnezyun florür ile kap-
lanır. Faydaları gözlük kullanan sürücülerde 
daha rahat görme sağlamaları, uzun süre 
gözlük kullanan kişilerde yansımaya bağlı 
göz yorgunluğunu azaltmasıdır.

2. Sertlik kaplaması 
Organik camlara uygulanır ve çizilmeyi 
azaltır. Fotokromik camlar “Kolormatik” ola-
rak da bilinir ve yüksek ışıklı ortamda cam 
koyulaşırken, ışık azalınca rengi açılır.
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Kurumlar bu renkleri neye göre seçiyor, 
renkler bu şirketler için ne anlama 
geliyor? Uzmanlara göre mavi güven 
ve gücü, yeşil gençliği ve doğallığı, 
kırmızı enerji ve dinamizmi simgeliyor. 
Bu renkleri seçen markalar ise kendi 
mesajlarını renklerin gücü ve diliyle 
iletmeye çalışıyor.

Wal-Mart, Volkswagen, Samsung, 
Philips, Daimler-Chrysler, General 
Electric, Carrefour, IBM ve BASF... Bu 
şirketlerin dünyanın en büyük kuruluşları 
olmalarının yanında önemli bir ortak 
özellikleri daha var. O da hepsinin 
kurumsal renginin mavi olması. 

Bu dev kuruluşların tümünün aynı rengi 
markaları için tercih etmesi ise tesadüf 
değil. Çünkü maviyle anlatmak istedikleri 
önemli bir mesaj var. İnsan kaynakları 
uzmanı Alison Doyle’a göre onlar 
maviyle “Biz güvenilir, rahatlatıcı, odaklı 
ve güçlüyüz” demeye çalışıyor.

Sosyal medya içeriği konusunda önde 
gelen şirketlerden Buffer’ın Kurucusu 
Leo Windrich, okyanusu anımsatan 
maviyi soğuk, sakinleştirici, rahatlık 
sağlayan ve huzur veren bir renk olarak 
tanımlıyor. “Mavi aynı zamanda başarıyı 
çağrıştırır. 

Marka renkleri olarak maviyi seçen 
şirketler, büyüklüklerine vurgu yapmayı 
amaçlar. Genellikle sağlık ve teknoloji 
şirketleri bu rengi tercih eder” diyor. 
Türkiye’de de sektör lideri çok sayıda 
şirket, kurum kimliğinde mavi rengi 
kullanıyor. 

SEKTÖREL FARKLILIKLAR
Peki renkler bize ne anlatıyor? Logo 
Company’nin çalışmasına göre siyah 
profesyonel, güçlü ve dikkatli bir duygu 
uyandırıyor. İnşaat, yakıt, finans, moda, 
üretim ve kozmetik sektörleri genellikle bu 
rengi tercih ediyor. 
Yeşil, doğal, genç, eğitici, maceracı ve 
rahatlatıcı bir kimlik taşıyor. İlaç ve 
turizm sektörleri bu rengi kullanıyor. 
Pınar Pazarlama Koordinatörü Cüneyt 
Şahin, “Tüketicilerimiz, Pınar süt ve süt 
ürünlerinde ağırlıklı olarak kullandığımız 
yeşil rengi bizimle bağdaştırıyor. Yapılan 
araştırmalar da gösteriyor ki Pınar deyince 
akla ilk olarak doğallık ve sağlığın rengi yeşil 
geliyor” diyor.
Kırmızı, liderliğin, enerjinin ve dinamizmin 
rengi. Harekete geçiren bir özelliği 
olması nedeniyle spor kıyafetler ve 
araba markalarıyla fast food şirketleri 
tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Levi’s, 

Renkler ne diyor?
Renk, marka kimliğinin vazgeçilmez bir parçası... Aynı zamanda 
duyguların aktarımında önemli bir araç. Bu nedenle her şirketin 

kurumsal kimliğinde kullandığı bir renk var. Örneğin, Arçelik kırmızı, 
Turkcell mavi, Garanti yeşil, ING turuncuyu tercih ediyor...
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Nike, Puma, Coca-Cola, Pizza Hut, 
McDonald’s, Burger King ve Ülker’in 
kurum renklerinin kırmızı olması da bu 
durumun en büyük kanıtı.
Logo Company Marka Uzmanı Simon 
McArdle, yaptıkları çalışmalarda 
genellikle daha enerjik ve genç bir algı 
yaratmak isteyen şirketlerin sarıyı kurum 
rengi olarak kullandıklarını belirtiyor. 

NE MESAJ VERİYOR?
Peki şirketler renklerle ne tür bir 
mesaj vermek istiyor? Garanti Bankası 
Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama 
İletişimi Birim Müdürü Elif Güvenen, 
“Yeşil, Garanti markasının yenilikçi ve 
dinamik değerleriyle birebir örtüşüyor.
Rengimizin marka karakterine, kültürüne 
ve dolayısıyla ürün ve hizmetlerimize 
doğru yansımasının sonucu olarak güven 
veren, yenilikçi ve dinamik bir marka 
olarak algılanıyoruz” diyor.
Petkim ise dört renkli kurumsal rengi 
kullanıyor. Petkim yetkilileri, yeşille 
çevreye duydukları saygıyı, kırmızıyla 
işlerine olan tutkularını, maviyle 
ciddiyetlerini, siyahla da ana işlerinin 

petrol olduğunu anlatmaya çalıştıklarını 
söylüyor.

EZBER BOZAN YAKLAŞIM
Kendini genç ve dinamik göstermek 
isteyen şirketler de renk seçimlerini 
buna göre yapıyor. Örneğin Vestel, genç, 
dinamik ve sürekli üreten yapısının 
kırmızı renkte hayat bulduğuna inanıyor.
Bankacılık sektörü için sıra dışı bir 
renk olan turuncu da ING Bank’ın 
kurumsal kimliğini yansıtıyor. ING Bank 
İnsan Kaynakları, Marka Yönetimi ve 
İletişim Genel Müdür Yardımcısı Sezil 
Refik, “Turuncu rengin enerjisinin bu 
stratejimizi iyi yansıttığını düşünüyoruz. 
Yenilikleri arayan, sektörü sorgulayan, 
akılcı ve yaratıcı bir marka karakteriyle 
sektörde ayrışmayı hedefliyoruz” diyor.
Doğuş Otomotiv Stratejik Pazarlama 
Direktörü Koray Bebekoğlu, “Mavi 
dinginlik, sadakat, güvenilirlik ve 
dürüstlüğü temsil ediyor. Bizim de 
kurumsal rengimiz olan maviye, 
simgelediği bu anlamlar penceresinden 
bakıyoruz” diyor.
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Geçmişte bu gözlükleri takanlara 
zevksiz damgası vurulmuş olsa da bu 
sezon dünyaca ünlü tasarımcıların 
koleksiyonlarında aynalı camlar ilk sırada 
yer alıyor. Birbirinden şık tasarımlarıyla 
sokak stiline ışık tutan aynalı gözlükler 
modanın değişen rüzgarlarına uyumlu 
bir biçimde ayak uyduruyor. Durum 
böyle olunca ünlü isimler de bu modaya 
uydu. Aynalı gözlük trendinin öncülleri 
arasında dünya starlarından Paris Hilton, 
Heidi Klum, Selena Gomez gibi isimler 
yer alıyor.

İLK AMERİKAN ASKERLERİ 
KULLANMIŞ
İlk aynalı gözlükler, Ray-Ban tarafından 
1930′lu yıllarda üretilmiş ve Amerikan 
Ordusu’na satılmış. Aynalı gözlükler 
1940 ve 1950′li yıllarda polislerin, ordu 

mensuplarının ve pilotların kullandığı bir 
gözlük çeşidi olmuş. Sebebi ise rahatsız 
edici güneş ışınlarını engelleyerek gözü üst 
seviyede koruması ve gözlerin dışarıdan 
gözükmemesiymiş. Şimdilerde sporcuların 
güneşten korunmak için sıklıkla kullandığı 
bu gözlükler, çeşitli model ve çerçeveleriyle 
yükselen bir moda trendi olarak yeniden 
karşımıza çıktı.

STİLİNİZLE BÜTÜNLEŞTİRİN
Aynalı gözlük  trendini uygularken, bu 
trendi stilinizle bütünleştirmek ve gözlük 
seçimlerinizde size yardımcı olacak birkaç 
ipucunu paylaşalım.
Öncellikle gözlük seçimlerinizde yüz 
hatlarınızın etkili olacağını hatırlatalım. 
Yuvarlak yüz hatlarına sahipseniz, köşeli ve 
geniş olan yüz hatlarınızı biraz aşan gözlük 
çerçevelerini tercih edebilirsiniz. Böylece 

Renkli trend: Aynalı güneş 
gözlükleri

80′lerdeki haliyle akıllarda kalan aynalı güneş gözlükleri bu yaz 
yeniden hayatımıza girmeyi başardı…
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yüz hatlarınızda görsel bir denge yaratmış 
olursunuz. Yüzünüz üçgen bir biçimde, 
alın bölgesinde geniş çene kısmına doğru 
incelen bir yapıda ise yuvarlak hatlı ve 
kalın çerçeveler seçmeniz uygun olabilir.
Yüz hatlarınız oval bir biçimde geliyorsa,  
dikdörtgen modelleri seçebilirsiniz. 
Gözlüğün büyüklüğünün elmacık 
kemiklerinizi geçmemesine de özen 
göstermeniz gerekir. Dikdörtgen 
biçimde yer alan gözlükler seçimleriniz 
arasında en çok dikkat etmeniz gereken 
modeller arasında yer alıyor. Bir büyüğü 
yüzünüzde abartılı ve itici gözükürken, 
bir küçüğü ise yüzünüzde kaybolabilir.
Kare yüz hatlarının elmacık kemikleri 
ve çeneleri çıkıktır. Bu yüzden oval ve 
kıvrımlı gözlükler seçmeniz doğru olur.
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SGK, Sağlık hizmet sunucuları ile ilişkilerindeki verileri açıkladı.

Rakamlarla verilerin listesini aşağıda görebilirsiniz. Liste de göreceğiniz gibi SGK, 4620 
optisyenlik müessesesi ile sözleşme yapmış, günlük ortalama 11.817 reçete ye provizyon 
veriyor.
Bu da yıllık yaklaşık 4.000.000 reçete demek. Anlaşmalı optisyenlik müessesesi başına günlük 
ortalama 2,5 Reçete düşmektedir.  

Optik sektörünün SGK ile olan 
işlemsel adetleri

Türkiye de kaç Optisyenlik Müessesesi SGK ile anlaşmalı? Günde 
kaç reçete ye provizyon veriliyor? İşlemlere bakan kaç SGK Merkez 

birimi bulunuyor?
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Eski Yugoslavya ülkelerinde “Fiço” olarak 
tanınan otomobilin üretiminin 62. yılı 
dolayısıyla düzenlenen I. Uluslararası 
Fiat Fiço Festivali kapsamında, Fiat 600 
ve Zastava 750 model 66 otomobil 
başkentteki tarihi Başçarşı’da sergilendi.
Festivale katılan birbirinden renkli 
otomobiller arasında, Sırbistan’ın 
Subotica şehrinden gelen ve bir dönem 
Yugoslavya Milis Güçleri tarafından 
kullanılan 1961 model Fiat 600 büyük 
ilgi gördü. İtalyan otomobil üreticisi 
Fiat, 1955 yılında ürettiği Fiat 600’ü, 
ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı’nda 
tanıtmıştı. Eski Yugoslavya da, söz 
konusu modelden esinlenerek aynı yıl 
Sırbistan’ın Kragujevac şehrinde başladığı 
Zastava 750 üretimini 1985 yılına kadar 
sürdürmüştü.

İşte festivalden en güzel kareler...

Fiat Fiço Festivali
İtalya’da üretilen Fiat 600 ve ondan esinlenilerek eski Yugoslavya’da 
üretilen Zastava 750 model mini sınıf otomobiller, Bosna Hersek’in 

başkenti Saraybosna’da buluştu.
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İstanbul da düzenlenen iş 
görüşmeleri toplantısına Güney 
Kore Gözlükçüler Derneği Başkanı 
Sn.Won.G. Kim de katıldı.
Türkiye ve Güney Kore dernekleri 
başkanları, düzenlenen buluşma da 
iki ülke arasında iyi niyet sözleşmesi 
imzaladı.
Söz konusu etkinlikte, ülkelerin 
önde gelen firmalarının yanı sıra İTO 
Gözlükçülük meslek komitesi başkanı 

sn. Orhan Küreli katıldı. Güney Kore 
Gözlükçüler Dernek başkanı Sn.Won.G. 
Kim ve Türkiye Optik ve Optometrik 
meslekler derneği başkanı Sn. Turgut Vardi 
arasında imzalanan iyi niyet sözleşmesi 
hakkında konuşan Sn. Vardi; Dünyada 
yüksek büyüme oranına sahip ülkelerden 
biri olan Güney Kore’nin ülkemizle işbirliği 
için yapmış oldukları girişimin sektörümüze 
hayırlı olmasını dilerim. Dedi. İmzaların 
ardından Kore dernek başkanı sn. Won.G. 

Güney Kore Gözlükçüler Derneği ile 
iyi niyet sözleşmesi imzaladık.

Güney Koreli optik İmalatçıları Türk firmalarıyla tanışmak üzere 
İstanbul’da 24 Temmuz Pazartesi günü Topkapı Eresin otelinde 

ithalatçı Türk firmalarıyla Türkçe-Korece tercüman eşliğinde bire bir 
iş görüşmeleri yaptı.
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Kim,Türkiye optik ve optometrik 
meslekler derneği başkanı sn. Turgut 
Vardi ve İTO Gözlükçülük Meslek 
komitesi başkanı sn. Orhan Küreli ile 
birlikte önce Türkiye optik ve optometrik 
meslekler derneğini, daha sonra 
İstanbul da birkaç seçkin Optisyenlik 
müessesesini ziyaret etti. Ziyaretin ilk 
durağı Akmerkez- Opal Optik oldu. 
Firma sorumlusu Aynur Hanımla gözlük 
üzerine yapılan sohbet sonrasında ikinci 
durak Etiler Lazer Optik firmasıydı. 
Sn. Kahraman Keleş’in ikram ettiği 
çaylar içilirken Kore’den gelen gözlük 

markaları ve kaliteler üzerine bir sohbet 
gerçekleştirildi. Etilerde Optix Optik 
müessesesi sahibi sn. Şahap Sabri Tuzal, 
Müessesesindeki Kore Malı gözlükleri, 
Kore dernek başkanına gösterirken, 
gözlüklerin dizayn ve kalitelerinin 
üst düzeyde olduğunu belirtti.  Kore 
gözlükçüler derneği başkanı sn. Won.G. 
Kim, günün sonunda gördüğü ilgiden 
dolayı mutluluğunu dile getirirken, 
başkanları 18- 20 Nisan 2018 tarihinde 
Kore de düzenlenecek DIOPS Optik 
fuarına davet etti.
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Sağlık personelini kapsayan lisans 
tamamlama eğitimi için başvurular 
alınmaya başladı.
Tercihlerin 30 Ağustos’a kadar 
bildirilmesi gerekiyor.
Ancak, mail adresimize ulaşan 
sorulardan, bazı adayların, bu imkana 
başvurup başvurmamakta tereddüt 
gösterdiği görülmektedir.
Bu nedenle bazı başlıklar altında lisans 
tamamlama hakkının neler sağlayacağını 
anlatmaya ve nelere dikkat edilmesi 
gerektiğini açıklamaya çalışacağız.

Lisans Tamamlama’ nın Optisyenlerle 
İlgisi Nedir?
*Sadece 19.11.2014 tarihinden önce 
mezun olan Optisyenler başvurabilecek.
* Başvuru ve tercih işlemleri 
24/07/2017 (Saat:14:00) – 04/08/2017 
(Saat:17:00) tarihleri arasında bu linkten 
yapıyorsunuz. https://yoksis.yok.gov.tr/
SLT/ ayrıca hiç bir sınava girmenize gerek 
yok sadece 19.11.2014 tarihinden önce 

mezun olmanız yeterli
* Seçebileceğiniz 4 bölüm var.
Bunların ikisi Açık Öğretim  ikisi Örgün 
Öğretim,

Açık Öğretim olanlar;
Sağlık Yönetimi, Acil Yardım ve Afet 
Yönetimi.

Örgün Öğretim olanlar;
Fizik, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümleridir.
* Bu saydığımız bölümler birçok 
üniversitede var, bu yüzden 20 tercih yazma 
hakkınız var yani bu bölümlerden birini 
istediğiniz okuldakini yazabilirsiniz.
* Tercihleri kazanıp kazanmamanız 
optisyenlik diplomanıza göre belirleniyor 
ortalama ise 4 üzerinden 2.40 ve üstü rahat 
bir bölümü kazanıyor altı ise biraz sıkıntılı.
* Harç ücretleri bölümden bölüme ve 
okuldan okula değişiyor aşağıdaki haberde 
tüm ayrıntılar var.
Daha ayrıntılı bilgi almak isteyen 
arkadaşlarımız haberi tıklayıp inceleyebilir.

Lisans tamamlama hangi hakları 
sağlayacak?

 Lisans tamamlama hakkı sadece maaş artışı yönüyle 
değerlendirilmez.

https://yoksis.yok.gov.tr/
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https://optisyeninsesi.com/saglikta-lisans-
tamamlama-kilavuzu-yayimlandi/
1- DERECE VE KADEME AÇISIDAN
Devlet memurları 4 yıllık yüksek okul 
bitirmeleri sonucunda; 657 sayılı devlet 
memurları kanunun 36 maddesinin ortak 
hükümler bölümünün 12 fıkrasının (d) 
alt bendinde yer alan “Memuriyette 
iken veya memuriyetten ayrılarak (87.
maddeye tabi kurumlarda çalışanlar 
dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst 
öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan 
ve normal süresi içinde bitirdikten sonra 
memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları 
derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, 
bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve 
kademesine memuriyette geçirdikleri 
başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl 
bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla 
ilave edilmek suretiyle bulunacak 
derece ve kademeye yükseltilirler.” 

hükmü uyarınca intibakları yapılması 
gerekecektir.
İntibak işlemi sonucunda Devlet 
memurunun kazanılmış hak aylık derece 
ve kademesi ile emeklilik müktesep 
derece kademesi yükselecektir. Bu 
kazanım devlet memurlarının kişisel 
durumuna göre farklılık arz edebilir.
657 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 
2 yıllık önlisans mezunları 10/2’den 
mesleğe başlarken, 4 yıllık okul 
mezunları 9/1’den başlamaktadır. Arada 
iki kademelik bir fark bulunmaktadır.
Yine sağlık bilimi lisansiyeri sayılmayı 
gerektiren bir bölümü bitirenlere mesleğe 
girerken bir derece verilmektedir.

2- EK GÖSTERGE AÇISINDAN
657’e ekli ek gösterge cetveline göre 
sağlık bilimi lisansiyeri sayılmayı 
gerektiren bir bölümü bitirenler, daha 

https://optisyeninsesi.com/saglikta-lisans-
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sonra eğer kadro alabilirlerse, 3000 ek 
gösterge üzerinden emekli olabilmektedir. 
(Örneğin 2009 tarihli YÖK kararına 
göre Fen fakültesi Biyoloji programını 
bitirenler eğer biyolog kadrosunda iseler 
sağlık bilimi lisansiyeri sayılmaktadır.)

3- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 
AÇISINDAN
Sağlık personelinin kadrosu değişmese 
de, bitirdiği 4 yıllık lisans eğitimine göre 
tazminatını alabilmesi için, bitirdiği üst 
öğrenimin mesleki bir süt öğrenim olması 
gerekmektedir. YÖK daha önce hangi 
bölümlerin bir üst öğrenim olduğunu tek 
tek açıklamıştı.
Diğer taraftan, Maliye Bakanlığına bağlı 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 
23 Temmuz 2014 tarihinde şu yazıyı 
yayımlamıştı. Tıklayınız. Bu yazıya göre 
bitirilen mesleki üst öğrenimin, sağlık 
hizmetleri sınıfına atanmayı sağlaması 
yeterlidir. Bunun dışında, bitirilen 
mesleki üst öğrenimin, “kadro göreviyle 
ilgili olması”, “kurumun görev alanıyla 
ilgili olması” veya “mevcut mesleki 
öğrenimin program ve bölüm bazında 
devamı mahiyetinde bir üst öğrenim 
olması” gibi bir şart aranmayacaktır.
Aslında tam da bu noktada Sağlık 
Bakanlığı ve YÖK, hangi öğrenimlerin 
hangi bölümler için mesleki üst bir üst 
öğrenim olacağını tek tek belirtse daha 
sağlıklı bir işlem yapılmış olur. Zira 
YÖK’ün 2014 yılında yayımladığı tabloda 
bazı küçük değişiklikler yapılmış olabilir.

4- ÜST DÜZEY KADROLARA VE 1-4 
ARASINDAKİ KADROLARA ATANMA 
AÇISINDAN
657 sayılı Kanunun 68. maddesinin 
B bendine GİH’in 1,2,3 ve 4 üncü 
derecelerindeki kadrolarına atanabilmek 
için istenen hizmet yılı şartı yanında yüksek 
öğrenim görmüş olmak gerekmektedir. 
Burada önlisans ile lisans arasında 2 yıl gibi 
bir fark bulunmaktadır. Örneğin 3 ve 4. 
dereceli bir şube müdürü kadrosu için lisans 
mezununda 8 yıl hizmet yeterken, önlisans 
mezununda 10 yıl hizmet aranmaktadır. 
Yönetici kadrolarının tümü Genel İdare 
Hizmetleri sınıfında yer alır.

5-GÖREVDE YÜKSELME AÇISINDAN
15.3.1999 tarih ve 99/12647 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Kararlaştırılan 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde 
Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına 
Dair Genel Yönetmeliği 18/4/1999 tarih ve 
23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe konulmuştur. Anılan yönetmelik 
ve bu yönetmelik uyarınca yürürlüğe 
konulan kurumsal yönetmelik uyarınca 
görevde yükselme eğitim ve sınavına 
girebilmek için belirli eğitim seviyesi 
aranmaktadır.
Bir çok kadro için “lisans mezunu olma” 
şartı aranmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşlarında hangi kadrolara hangi bölüm 
mezunlarının atanabileceğini görmek için 
yönetmeliğin 7. maddesine bakılabilir.
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Aşağıdaki ankette göreceğiniz gibi, 
müşterinin %8.1 lik kısmının fiyat 
nedeniyle başka bir müesseseyi tercih 
ettiği gözükmektedir. 
Bu anket her ne kadar 1000 kişi ile 
yapılmış olsa da, geçtiğimiz dönemde bir 

firmanın “68 TL ye gözlük” reklamı tüm 
gözlük sektörünü etkilemişti. Optisyenlik 
müesseselerinin en sadık müşterileri bile 
ucuz diyerek, bir kereliğine de olsa 68 TL 
ye satılan gözlükleri denemişti. 

Müşteri Neden Kaçar?
Mutsuz müşteri, tam sınırda yer alıp ürün ya da hizmetinizden 

çekilmekte olan müşteridir. Bu mutsuzluk, verdiğiniz hizmetteki ya 
da ürün kalitenizdeki bir eksikten kaynaklanabilir.
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MUTSUZ MÜŞTERİ 23 YIL KONUŞUR
Müşteri edinmenin, mevcut müşteriyi 
elde tutmaktan daha pahalı olduğunu 
biliyoruz. Araştırmalarda, bu oranın 10 
kata kadar çıktığını gösteriyor. Ancak, 
bir de ‘’ müşteriyi mutsuz’’ yapıp elde 
tutmak var. Bu durumda ise hem müşteri 
kaçıyor hem de ‘’ ayaklı’’ propaganda 

aracı haline dönüşüyor.
Çünkü araştırmalar, ‘’mutsuz müşterinin, 
mutlulardan 2 kat daha fazla kişiyle 
deneyimlerini anlattığını ortaya koyuyor. 
Üstelik internet nedeniyle bu sayı 
katlanabiliyor. En önemlisi ise unutma 
süresi çok uzun yıllar alabiliyor.
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Okullar Açıldı, Gözler de Açılsın!
 
Tatil bitiyor, okullar açılıyor.
Her yerde bir koşuşturma, bir telaş…
Çantalar, defterler, kalemler, silgiler…
Çocuklarımız ve gençlerimiz için bütün 
hazırlıklar yapılıyor. Pekiyi, eğitimin, 
öğrenimin en önemli organı gözlerimiz akla 
geliyor mu? Okul çağındaki çocuklarda 
gözdeki kırma kusurları ülkemizde %13-50 
oranında değişirken, uzak doğuda bu oran 
%80’lere kadar çıkabiliyor.
Bazılarımız hatırlar, bir mercekten geçen 
güneş ışınları tek bir nokta halinde 
odaklandığı kağıt parçasını yakabiliyor. Aynı 

mantıkla göze gelen görüntülerin de kornea 
ve lensden geçerek tam retinada odaklanması 
netlik için şart.
Bu odaklanma hipermetroplarda arkada 
kaldığı için büyüteç gibi olan yakınsak 
mercekle, miyoplarda ise retinanın önünde 
oluştuğu için ıraksak mercekle retinaya 
denk getirebildiğimizde ancak net görüntü 
oluşabiliyor. Çocuk büyüdükçe, özellikle 
ergenlik döneminde gözün de ön arka 
mesafesi uzadıkça, retina daha da arkaya 
giderek odak noktasına yaklaştığı için 
hipermetropi azalıyor, miyopi ise tam tersine 
odak noktasından daha da uzaklaştığı için 
artıyor.

Göz ve Zihin Açıklığı

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

www.muratuyar.com.tr
www.facebook.com/muratuyar.com.tr
omuyar@gmail.com
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Kornea ve lensin bombelikleri bu durumu 
telafi etmek için değişse de bu mesafedeki 
yarım milimetrelik bir büyüme, miyopinin 1.5 
diyoptri artmasına, hipermetropinin ise 1.5 
diyoptri azalmasına neden olabiliyor. Miyop 
veya hipermetroplarda odak noktaları farklı da 
olsa yatay ve dikey görüntüler aynı düzlemde 
oluşurken (yani bulanıklığın her yeri eşit), 
astigmatizma işin içine girdiğinde görüntüler 
tek bir düzlemde oluşmadığından bulanıklığın 
yanı sıra eğrilik, kırıklık, yamukluk olabiliyor.

Zihin Açıklığı için Göz Açıklığı
Görsel uyarılar hayata gözleri açmakla 
başlıyor. Göz gelişimi çocuklukta büyük 
ölçüde tamamlanıyor. Bu yaşlardaki görme 
kuvveti, kalitesi kişinin geleceğini büyük 
ölçüde belirliyor. ‘’Benim çocuğum halıdaki 
en ufak tozu bile görüyor, televizyondaki alt 
yazıları okuyabiliyor’’ diyebilirsiniz ancak 
tek gözü çok iyi gördüğü halde, diğer gözü 
az görenler veya kırma kusuru dışında göz 
hastalığı olanlar hiç de az değil.
Çocuklarımıza ve gençlerimize yeni eğitim-
öğretim döneminde göz ve zihin açıklığı ile 
başarılar diliyorum.
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Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU  
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

FIRTINA ÖNCESİ

Yazın sihirli kelimeleri: Gölge, 
beyaz, hafif, sulu, yavaş

ÇÇalışmak zorunda olmayan çocuklar için yaz, 
okulsuz, dışarıda sonsuz oyun oynanabilen güzel 
günler demektir.
Diğer bir deyişle, yaz gelip havalar çok ısındığında sıcak 
havalar ve çoğalan böcekler çocukları bunaltabilir; 
ciltlerinin rengini koyulaştıran veya bazen yakıp su 
toplanmasına (ve ileriki yıllarda cilt kanserine) neden olan 
güneş de zarar ve acı verebilir; daha çabuk bozulan gıdalar 
tarafından da kolayca zehirlenebilirler...
ABD Ulusal Çocuk Güvenliği Kampanyası’na (NSKC) 
göre, 14 yaşından küçük çocuklarda kazayla yaralanma ve 
ölümlerin yarısı mayıs ile ağustos ayları arasında oluyor. 
NSKC tarafından yazın dışarıda bilinçsizce dolaşmasına 
veya yüzmeye gitmesine izin verilen çocuklar için 
tehlikeleri şöyle belirlenmiş: Boğulma ve sığ suya kafa üstü 
dalmak, düşmek, araç çarpması ve kazaları, zehirlenme 
ve böcek ısırmaları, aşırı güneşlenme sonucu güneş 
çarpmasıyla birlikte ileriki yaşlarda cilt kanseri ve gözlerde 
katarakt, yıldırım çarpması ve sel sularına kapılma. Bir de 
yetişkinlerin ‘hemen geliyorum’ diyerek otomobillerde 
yalnız ve kapalı bıraktıkları küçük çocuklar da tehlikede... 
Diğer bir deyişle yaz mevsimi ve havası, özellikle çocuklar 
için, en tehlikeli mevsim olarak bilinir. Küresel iklim 
değişimi sonucu artması beklenen problemlerle birlikte 
bu durumda, çocuklar için yazın getirdiği tehlikelerde 
artışlar olmaktadır. Günümüzde artan tehlikelerden olan 
aşırı güneşlenme ve sıcak hava dalgalarından kendimizi ve 
çocuklarımızı korumak için dikkat etmemiz gerekenler 
şunlardır:
Her ne kadar cilt kanseri yetişkinlerde görülüyorsa 
da buna çocuklukların da aldıkları morötesi ışınlar 
neden olabiliyor. İlgili literatüre göre insanların birçoğu 
yaşamında maruz kaldığı toplam güneş ışığının 
yüzde 80’ini 18 yaşına kadar almakta. Bu da özellikle 
çocukların bazen aşırı güneşlenebildiğini göstermektedir. 
Ayrıca, çocukluğumuzdaki ciddi bir güneş yanığı, 
ileriki yaşamlarında cilt kanserine yakalanma riskini de 
artırmaktadır. 

ABD Ulusal 
Çocuk Güvenliği 
Kampanyası’na 
(NSKC) göre, 14 
yaşından küçük 

çocuklarda 
kazayla 

yaralanma 
ve ölümlerin 

yarısı mayıs ile 
ağustos ayları 

arasında oluyor. 
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Bronzlaşmak ve güneş yanığı, güneş ışınlarına ne kadar 
maruz kalındığına, güneş ışınlarının geliş açısına ve derinin 
hassaslığına bağlıdır. Havanın durumunu da buna eklememiz 
gerekir, çünkü bulutlu, kirlenmiş bir gökyüzü, güneş ışınlarını 
süzüp zayıflatırken, dağlar ve yaylalar gibi yüksek yerler ise 
artırır. Bu nedenle, yaylada ve dağda olan çocuklar da en az 
deniz kenarındakiler kadar güneş yanığından korunmalıdır. 
Güneşin zararlı ışınlarından korunabilmeniz için öncelikle 
morötesi ışın endeksini (kısaca UV-endeksini) günlük 
hava durumu bültenlerinden ve internetteki hava durumu 
sitelerinden izlemeniz gerekir. Açık hava etkinliklerini 
planlayabilmek ve güneşin zararlı ışınlarından korunabilmek 
için Türkiye’deki birçok şehrin 5 günlük UV-endeks 
değerlerini hava durumu sitelerinden elde edebilirsiniz. 
(Örneğin, bkz. http://www.metoffice.com/weather/uv/
uv_eu.html)
Günlük UV-endeks değerini öğrendikten sonra aşağıdaki 
tablodan bu ışınlardan çocukları korunmanın yollarını 
bulabilirsiniz:

SÜREKLİ SU İÇMELİLER
Sıcak, nemli hava sadece bunaltıcı değil aynı zamanda 
sağlığımız için tehlikelidir. Bu nedenle, sıcaklıklar 40.6 derece 
C ve daha yüksek olduğu günlerdeki hava şartlarına ‘Sıcak 
Hava Dalgası’ denir. Sıcak hava dalgasının en az iki gün 
süreceği belirlendiğinde de halka ‘Sıcak Hava Dalgası’ uyarısı 
yapılmalıdır. Hava sıcaklıkları normal değerinden 6 derece 
C ve daha yüksek olduğunda ‘Aşırı Yüksek Hava Sıcaklığı’ 
olarak adlandırılır.
Çocukları sıcak hava dalgalarından korumak için; yaz 
başında sıcak hava dalgalarına alışmaları için onları 2-3 gün 
içeride bekletin. Saat 10:00 ile 16:00 arasında güneşten uzak 
tutun. Bu saatlerde, evinizin serince bir yerinde çok hareket 
etmeden oynayabilecekleri oyunlar yaratın. Susamasalar 
bile, vücut sıcaklığının aşırı artmasını önleyerek vücutlarına 
yardımcı olmak için sürekli su verin...
Özetle, güneşten ve sıcak hava dalgalarından kötü bir şekilde 
etkilenmek istemiyorsanız, yazın, ‘gölgede ve beyaz kalın, 
hafif, sulu ve yavaş bir yaşam’ sürdürmeye dikkat edin.

http://www.metoffice.com/weather/uv/
uv_eu.html)
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Anizokoni

SEKTÖRDEN

Geçen ay ki yazımızda Anizometropi konusunu 
ele almış ve Anizometrinin neden olduğu en 
önemli sorun olan “Diferansiyel Prizmatik Etki” 
konusunu incelemiştik.
Sorunların neden ve nasıl oluştuğunu ve olası 
çözüm önerilerini özetlemiştik. Anizometropinin 
neden olduğu ikinci önemli sorun, 
“Anizokoni”dir.
Pupilla mesafelerine uygun olarak merkezlenmiş 
camlarla, camların merkezi bölgesinden bakıldığı 
zaman “Diferansiyel Prizmatik Etki” sorununu 
çözmek kısmen mümkündür. Fakat “Anizokoni” 
sorununu çözmek daha zordur “Anizokoni” yi, 
iki gözün retinaları üzerinde oluşan görüntülerin 
algılanan büyüklükleri veya şekilleri arasında 
oluşan farklılık olarak tarif edebiliriz. Örneğin, 
bir gözde -2.00D ve diğer gözde de +1.50D 
cam kullanıldığı zaman iki gözde oluşan görüntü 
boyutları genellikle farklı olmakta ve “Anizokoni” 
oluşmaktadır. Ayrıca kare şeklindeki bir objenin, 
bazı nedenlerden dolayı bir göz tarafından 
kare, fakat diğer göz tarafından dikdörtgen veya 
paralelkenar şeklinde algılanması da “Anizokoni” 
olarak tarif edilebilir.
Anizokoni‘nin en yaygın nedeni , tabii ki “Anizo-
metropi” dir, yani iki göz arasındaki refraksiyon 
kusurlarının belirgin derecede farklı olmasıdır 
(Refraktif Anizometropi). Diğer önemli neden 
de, refraksiyon kusurlarında sorun yaratacak ka-
dar fazla bir farklılık olmamasına rağmen iki göz 
arasındaki aksiyel uzunluklar arasındaki farklılık-
tır (Aksiyel Anizometropi). Bazen de Anizokoni 
, her iki nedenin kombinasyonunun neticesinde 
veya beyindeki görme merkezindeki bir olum-
suzluğun neticesinde oluşabilir.
Anizokoni durumunda görüntü boyutları arasın-
daki fark belirli bir oranı geçtiği zaman, beyin-
deki görme merkezi iki görüntüyü birleştirip 3 
boyutlu tek bir görüntü elde edemez. Bazı kişiler 
retinalarda oluşan %1 oranındaki görüntü boyut 
farkına tahammül edemez iken bazı kişiler %5 
farka dahi tolere edebiliyor. Kişi bu farka adapte 

olamadığı zaman görüş konforu bozulur , diplopi 
veya supresyon yaşanabilir ve neticede ambliyopi 
oluşabilir.
Anizokoni nedeniyle yaşanan diplopiye en güzel 
örnek, göz içi lenslerin henüz uygulanmadığı za-
manlarda tek gözünden katarakt ameliyatı olup 
bu göze yüksek konveks cam verilirken diğer 
göze Verre Plan veya küçük diyoptrili camın ve-
rildiği durumlardır. Böyle durumlarda iki gözde 
oluşan görüntü boyutları o kadar farklı olur ki 
(ameliyat olan göze verilen cam örneğin +10.00 
olduğu zaman magnifikasyon, verteks mesafesine 
,camın bombesine, indeksine ve tasarımına bağlı 
olarak %25-30 arasında olmaktadır) ameliyat 
olmayan gözde de kayda değer bir görüş kalitesi 
olduğu zaman, bu şahıslar mutlaka diplopi veya 
supresyon sorunu yaşarlar.
Böyle durumlarda sorunun, birçok kez ameliyat-
sız gözün kapatılması suretiyle çözüldüğünü eski 
gözlükçüler iyi bilmektedirler. Katarakt ameliyat-
larında göz içi lenslerin çok yaygın olarak kulla-
nılması neticesinde, ameliyatlı göze yerleştirilen 
lens kayda değer bir magnifikasyon oluşturmadı-
ğından, günümüzde katarakt ameliyatları sonra-
sında böyle sorunlar artık pek sık yaşanmamakta 
ve tek gözünden katarakt ameliyatı olan ve gözü-
ne göz içi lens yerleştirilen birçok hasta binokü-
ler görüş elde edebilmektedirler.
Anizokoni’nin çözümünde bazen İzokonik cam-
lar kullanılmaktadır. İzokonik camlar, diyoptri-
leri farklı olduğu halde oluşturdukları görüntü 
magnifikasyonları nedeniyle, algılanan görüntü 
boyutlarını eşitleyen gözlük camlarıdır.
Gözlerde oluşan görüntü magnifikasyonu (veya 
minifikasyonu) ametropinin refraktif veya aksiyel 
olmasına, düzeltme camlarının verteks mesafesi-
ne ve indeksine , ayrıca camların tasarımına bağlı 
olup her diyoptri için ortalama % 2 civarındadır. 
Fakat Anizokoninin hassas olarak özel cihazlarla 
ölçülmesi ve binoküler görüş konforunun “ölçü” 
camları ile test edilmesi mümkündür.
Camın birisi +1.00 ve diğeri de +5.00 olduğu 

Mehmet R. Akay
Akay Optik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Kare şeklindeki bir objenin, bazı nedenlerden dolayı 
bir göz tarafından kare, fakat diğer göz tarafından 
dikdörtgen veya paralelkenar şeklinde algılanması 

“Anizokoni” olarak tarif edilebilir.
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zaman gözlükteki iki camın retinalarda oluştur-
duğu görüntü magnifikasyon farkı tahminen % 
8 civarında olmaktadır. Hasta binoküler görüşte 
sorun yaşarsa ve eğer kendisine İzokonik gözlük 
camları verilecekse, +5.00 camın verdiği görün-
tüye eşit boyutta görüntü verebilmesi için , özel 
olarak üretilecek olan İzokonik +1.00 camın 
oluşturduğu görüntünün % 8 civarında büyütül-
mesi gerekmektedir. Bu büyütmeyi yapabilmesi 
için +1.00 camın oldukça kalın olarak ve yüksek 
bazda üretilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki ör-
nekte oluşacak olan Anizokoninin çözümünde 
kullanılacak +1.00 İzokonik camın bazı 8 olduğu 
takdirde kalınlığı da 15 mm. civarında olacaktır. 
İzokonik camın bazını azaltmak istiyorsak ka-
lınlığını artırmamız, kalınlığını azaltmak için de 
bazını artırmamız gerekmektedir.
İzokonik camlar çok kalın ve ağır olacağından, 
bunların kullanımı pratikte genellikle mümkün 
olmamakta ve dolayısıyle Anizokoni sorununun 
çözümünde birçok kez kontakt lenslerin kullanı-
mı ilk tercih olmaktadır. Kornea ile temas etme-
leri nedeniyle (arka verteks mesafeleri neredeyse 
“sıfır” olduğundan) kontakt lenslerin oluşturduğu 
görüntü boyut farkları çok daha az olmakta ve 
birçok kez gözler bu farklılığa tolere edebilmek-
tedir. Anizokoninin çözümünde bazen de kontakt 
lensle izokonik cam beraberce kullanılmaktadır. 
Bazen de iki cam arasındaki magnifikasyon far-
kını azaltıp hastayı rahatlatmak için, Göz Heki-
mi, görüş keskinliği daha az olan gözdeki camın 
diyoptrisini diğer camın diyoptrisine yaklaştırıp, 
daha bulanık görüşe razı olarak sorunu kısmen 
çözmektedir. Görüş konforu için, görüş keskinliği 
daha az olan gözün kapatılması da bazen uygula-

nan bir çözümdür.
(Bir sonraki yazımızda Anizometropi ve Ani-
zokoni’nin neden olduğu diğer sorunlar olan 
Camların gözleri farklı oranlarda büyütmesi veya 
küçültmesi ve Camların ağırlık farkı nedeniyle 
gözlüğün dengesiz olması konularını ve çözüm 
önerilerini ele alacağız).
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Mesleki Kıskançlık

SAĞLIK

–Kıskanç mısın?
–Nasıl?
–Kıskanç mısın dedim.
–Allah Allah! Nereden çıktı bu şimdi?
–Hiiç! Öylesine soruverdim işte. Söylesene 
kıskanç mısın sen?
–Yoo. Değilim.
–Hiç mi kıskanmazsın?
–Neyi kıskanmam? Seni mi?
–Kendimden söz etmiyorum. Ama seni de 
tanımam lazım.
–Haa! Bunca zaman tanımadın demek? İyi ya 
zamanla tanırsın artık.
–Ya bırak şimdi kafa sallamayı falan. Bana kıskanç 
olup olmadığını söyle. Ama bak samimi ol.
–La havle…
–Şimdi biri gelse bana kur yapsa falan. Nasıl 
karşılarsın?
–Sandalyeyi kafasına geçiririm. Ama sen üzerine 
alınma tamam mı? Bu kıskançlıktan sayılmaz da 
ondan. Kıskançlık daha farklı bir şey..
–Nasıl bir şey? Tarif etsene. Bakıyorum da iyi 
biliyorsun kıskançlığı…
–Haydaaa! Sen ne yapmak istiyorsun kızım ya? 
Nereden çıktı bu kıskançlık mevzuu falan. Şurada 
oturmuş güzel güzel çayımızı içerken. Başka konu 
mu kalmadı ya?
–Tamam. Tamam! Fazla uzatmayacağım. Senle 
her bir şeyi konuştuk doğru. Sabahlara kadar 
çetleşip durduk. Ama bu sabah burçları okurken 
birden fark ettim ki, Akrep burcu erkeği 

kıskanç olurmuş. Şimdi ne kadar kıskançsın onu 
öğrenmek istiyorum. Hayatı bana zindan eder 
misin? Bizim üstümüzde oturan bir doktor vardı. 
Karısını eve kilitler giderdi resmen. O derece 
yani.. Şimdi Lütfen sözümü kesme de cevap ver. 
Kıskanç mısın?
–Hayır.
–Bu kadar net yani?
–Evet. Ben kıskanç biri sayılmam.
–Sayılmam?
–Sayılmam!
–Değilim diyemedin. Yani kıskancım da o kadar 
değil demek istedin?
— Evet.. Yani.. Hayır! Kimseyi kıskanmadım. 
Geçmişimde kıskançlıkla çıkarılmış bir kavgam 
yok. Tüm akraba, dost ve yakınlarıma sorabilirsin.
–Hımm. Peki başka türlü kıskançlığın var mı? 
Ne bilim? Mesela… Arkadaşlarını? Yaşıtlarını? 
Kendinden yakışıklıları Falan?
–Cevap veriyorum. Hayır. Kıskanmam. Başka?
–Başka????  Kıskançlık daha çok mesleki de 
olurmuş. Hah! Mesela mesleki kıskançlığın var 
mı?
–Hayır yok.
–Akrep burcusun ve kıskançlığın yok. Öyle mi? 
İnanmıyorum. Bak şimdi. Sorumu biraz açayım. 
Optisyensin. Güzel bir dükkanın var. Haliyle 
rakiplerinde var.
–Evet.
–onları kıskanıyor musun?
–Daha neler?

Gözlükçü Baba Metin TURANLI 

Seninle beraber mesleğe başlamış bir kankan 
vardı. Geçen sene 2. dükkanını açtı diyordun. Onu 

kıskanıyor musun?
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–Seninle beraber mesleğe başlamış bir kankan 
vardı. Geçen sene 2. dükkanını açtı diyordun. 
Onu kıskanıyor musun?
–??????
–N’oldu? Cevap versene. Çok mu dokunduk?
–Bu işin tadı kaçtı galiba. Kalksak iyi olacak.
–Hayır! Hayır! Bu soruyu cevaplamadan olmaz. 
Cevapla, söz kalkacağız. Bazı zamanlar senle 
buluştuğumuzda gözlükçü vitrinlerine bakardın 
ya.. O anda aklından neler geçerdi? Onlarda ki 
gözlükleri falan da kıskandığın olur muydu hiç?
–Pekala. Söylediğim gibi. Kıskanç değilim. Yani 
elbette diğer gözlükçü vitrinlerine bakmışlığım 
olmuştur. Bu kim ne satıyordundan çok, 
biraz meraktan, biraz alışkanlıktan, biraz 
benim görmediğim ne modeller var piyasa da 
diyedir. Başkasının işini, müşterisini, cirosunu 
kıskanmam. Onların neden daha iyi işleri var diye 
dertlenmem.
Ben niye iyi değilim diye düşünürüm ancak. 
Hatayı kendimde arar, eksikliğim var ise onu 
bulmaya çalışırım. Mesleki kıskançlığım elbette 
vardır. Bu da insani bir duygudur.Ve bence dozu 
da ayarlanabilirse uyarıcıdır. İnsanı motive eder. 
Benim kıskançlığım da başka dükkanlar yansın, 
yıkılsın da ben iş yapayım türünde bir kıskançlık 
değil. Zaten bu da kıskançlıktan öte kötülüktür. 
Böyle işte..
–İyi kalkalım.
–Haa! Dur bir soruda ben sorayım.Sen kıskanç 
mısın?

–Ben?
–Sen!
–Ben..Ben kıskanç mıyım öyle mi? Şu kadarını 
belirteyim ki beyefendi, birine baktığını değil; 
birinin haberin yokken bile ilgisini çektiğini fark 
edersem dünyayı sana zindan ederim.
Hadi şimdi kalkalım.
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Filipinler
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Otuz dört gündür yollardayım. Tokyo’dan 
başlayan yolculuğumun son durağı Filipinler’in 
başkenti Manila’ya indiğimizde bu devasa köy-
kente akşam çökmek üzere. Ninoy Aquino 
Havaalanından otelimizin bulunduğu Pasig city 
bölgesine gelene kadar hava kararıyor, etrafta 
yoğun bir egzost kokusu ve kalabalık trafikten 
başka bir şey göremiyoruz. Büyük sayılabilecek 
bir otele yerleşiyoruz. Güler yüzlü, geveze 
denilebilecek kadar konuşkan ve fazlasıyla samimi 
bir resepsiyon görevlisi karşılıyor bizi. Espriler 
yapıyor, çevreyi anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor... 
Otelde kaldığım sürece her gördüğünde bana 
adımla hitap ediyor. Cin gibi bir genç! Elinden zor 
kurtuluyoruz. 
12inci kattaki penceremden Manila’ya bakıyorum. 
Sadece şehrin ışıklarını görebiliyorum. Her şey 
ne kadar güzel ve sakin görünüyor. Bilirsiniz, 
genellikle şehirler geceleri güzel görünür. Gece 
her türlü kiri ve kötülüğü bir perde gibi örter, 
gizler. 
Adını yerel bir dil olan “Tagalog”çadaki bir 
bitkiden alan Manila’da koko yağı kokulu bir 
sabaha gözlerimizi açıyor, pırıl pırıl bir güneşle 
uyanıyoruz. İçerde klimalar nedeniyle bir 
şey anlaşılmıyor ama sonradan anlıyoruz ki 
dışarısı çok sıcak ve nemli.  Kahvaltıyı otelde 

yapıp kendimizi dışarı atıyoruz. İlk işimiz bir 
banka bulmak. Para bozduracağız. Filipinler’in 
para birimi Peso. Bir Amerikan Doları 45 Peso 
ediyor. Çok geçmeden bir pasajın içinde banka 
buluyoruz. Kapıda iki güvenlik görevlisi var. Önce 
pasaja giriyoruz, içeride bir sürü dükkân var. 
Pasajın arka çıkışında ünlü hamburgercilerden biri 
var ve onun kapısında da iki güvenlik görevlisi 
duruyor. Unionbank’ta işimizi görüyor dışarı 
çıkıyoruz. Hamburgercide ki güvenlik görevlileri 
kafama takılıyor ama sonradan görüyorum ki 
bakkal dükkânlarında, büfelerde, kafeteryalarda 
hatta kasaplarda bile güvenlik görevlisi var. 
Güvenlik deyince aklıma Jamaika’nın başkenti 
Kingston geliyor. Az gelişmiş ve ekonomik açıdan 
iyi durumda olmayan her ülkede güvenlik sorunu 
oluyor. Burada da hava karardıktan sonra arka 
sokaklara girmemeniz tavsiye ediliyor. Kenar 
mahalleler tam 3. dünya ülkesi. Suç oranının 
yüksek olduğu ülkede nüfusun % 41’i yoksulluk 
sınırının çok altında yaşıyor. Filipinler, özellikle 
başkent Manila’da iki tür insan yaşıyor. Bir 
tarafta, çok varlıklı, lüks içinde yaşayan, alışveriş 
merkezlerinden alışveriş yapan, büyük arabalara, 
koca koca ciplere binenler. Diğer tarafta ise, 
çöp karıştıran, birkaç Pesoya bisikleti ile insan 
taşıyarak nafakasını çıkartmaya uğraşan, dilenen, 
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yani yoksulluk içinde sürünenler.  Durum böyle 
olunca tabi güvenlik de sorun oluyor. Otelimizin 
bulunduğu Pasigcity bölgesi Plazalar, rezidanslar, 
alışveriş merkezleri, bulvarlar ve caddeleri ile 
adeta bir Avrupa şehri. Ama ya diğer taraf?
Bir taksi çeviriyor ve bizi Manila’nın en ünlü 
bölgesi Intramuros’a götürmesini istiyoruz. 
Intramuros, etrafı surlarla çevrili tarihi kalıntıların 
olduğu bir bölge. Her yerde İspanyol izleri var. 
Filipinliler, Filipino olarak adlandırdıkları bir dil 
konuşuyorlar. İngilizce ve Filipino resmi dil. Ayrıca 
on iki büyük etnik dil de kullanılıyor. Filipino, 
ispanyolca ağırlıklı bir dil. İçinde bir miktar 
Portekizce ve Malay dilinden kelimeler de var. 
Kalabalık caddelerden, yoğun trafik ve sıcaktan 
bunalarak yola çıkıyoruz. Manila’yı ilk görenlerin 
aklına hemen kaos gelecektir. Her biri trafik 
canavarı olan gürültülü jeepney denilen, büyük 
ciplerden uzatılarak dolmuş gibi çalışan araçların 
tıkadığı trafik, korna sesleri, çöp dolu, idrar kokan 
sokaklar, yol kenarlarında yatan çıplak insanlar, 
dilenen çocuklar, sokak satıcıları… 
Jeepney denilen ve yolcu taşımasında kullandıkları 
araçlar, 1940’larda Amerikalılardan kalan ciplerin, 
gerektiğinde yanları açılabilen ve kamyonet gibi 
bir araca dönüştürülmüş. Aynı bizdeki dolmuşlar 
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gibi çalışıyorlar. Bu araçlar o kadar tanınmış 
ki Filipin’in sembollerinden biri olmuş. Tıpkı 
Bangkok’taki tuk tuklar gibi. Rengârenk boyalı 
ve tamamen el yapımı Jeepneylerin hiç biri 
diğerine benzemiyor. Sahipleri hepsine ayrı ayrı 
isimler vermişler. Karşılıklı oturma düzeniyle 
ortalama 18 kişi binebiliyor. Üstelik çok ucuz. 
Taksim-Sarıyer mesafesindeki bir yere 50 
kuruşa gidebilirsiniz.
Hong Kong’ta gördüğüm binlerce Filipinlinin 
nedenini şimdi daha iyi anlıyorum. Dünyanın 
başka ülkelerine en çok işçi gönderen bir ülke 
burası! 12 Milyondan fazla Filipinli başka 
ülkelerde çalışıyor. Birçok ülkede hizmet 
sektörünün vazgeçilmez çalışanları Filipinliler.
Yoksul yaşamlarından kurtulabilmek amacıyla 
köylerinden ayrılıp, büyük umutlarla şehre 
sığınmış insan yığınlarının yaşadığı bir şehir 
Manila. Birçok değişik kültürün etkisi altında 
kalmış şehir adeta bir kültür mozaiği. Malay, 
İspanyol, Amerikan, Çin ve Arap kültürü 
etkisi altında harmanlanmış bir kültürü var 
Manila’nın. İspanyol döneminden kalma eski 
kilise ve katedralleri, renkli gece hayatı ve 
alışveriş mekânları ile öne çıkıyor. Gökdelenleri, 
plazaları ve lüks otelleri ve gece kulüpleri 

YOLNAME
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ile Makati bölgesi orta ve üst gelir seviyesinden 
gezginlere hitap ederken, Adriatico Caddesi ise 
düşük bütçeli sırt çantalı gezginler için daha uygun. 
Her iki bölge çevresinde çok sayıda hostel, otel, 
restoran, gece kulübü ve barlar var. İsterseniz bir 
günü 10-15 Dolara geçirebilir ya da bir gecede 
otelinize 1000 Dolar ödeyebilirsiniz. 
Surların içi anlamına gelen ve eski Manila olarak 
adlandırılan “İntramuros” bölgesine geliyoruz. 
Savaştan hasar görmüş katedraller, kiliseler, topçu 
birliklerinin tabyaları ve surlar ile çevrilmiş bir 
eski şehir burası. Yürümekle bitecek gibi değil. 
Sıcak başımıza vuruyor. Önce birer şapka alıyor, 
sonra da bir çek çek bisikletçi ile anlaşıyoruz. 250 
Pesoya (15.-TL) bize tüm Intramuros’u gezdirecek. 
Gezimiz yaklaşık bir saat sürüyor. Bu arada hava 
sıcaklığı ve nem inanılmayacak kadar insanı yoruyor. 
Neredeyse dilimiz dışarı çıkacak.
 Intromuros’un çıkışında ünlü Rizal Park var. 
Tüm Manilalıların ve turistlerin uğrak noktası, 
kalabalıktan adım atılmıyor.  Adını, devrimci, 
şair, yazar, ulusal kahraman Dr. José Rizal’dan 
alan parkta bu kahramanın bir de anıtı var. Parkta 
sıcaktan mayışmış insanlar buldukları her gölgeyi 
işgal etmiş uyukluyorlar. Büyük küçük dilenciden 
geçilmiyor. Üstü başı perişan insanlar, yalın ayak 
çocuklar yürek sızlatıyor. 
Parkın girişinde büyük bir havuz var. Filipinler’in 
maketini yapmışlar. Haritanın üzerinde yürüyerek 
ülkeyi geziyorsunuz. Biraz sonra Macellan’ı öldüren, 
ilk ulusal kahramanları, Mactan Adası sultanı Lapu 
Lapu’nun heykeli ile karşılaşıyoruz. Asıl büyük 
heykeli Mactan’daymış  ama Rizal Park’dakinin 
de hatırı sayılır. Çin ve Japon bahçelerinden sonra 
açık hava tiyatrosunu geçip Rizal ‘in öldürüldüğü 
yere geliyoruz. Hedefimiz Dr. Rizal ‘in öldürüldüğü 
yerde yapılan heykellerin olduğu Martydom of 
Rizal Diorama. 
Göz doktoru, zoolog, yazar ve şair olan ulusal 
kahraman Dr. Rizal, İspanyollara karşı direniş 
ateşini yakan kişi olarak biliniyor. 3 Kasım 1896’da 
Fort Santiago’ya hapsediliyor. Hapis süresince 
günlük tutmasına, ailesiyle görüşmesine ve mektup 
yazmasına bile izin verilmezken “Mi Ultimo 
Adios” ( Elveda anavatanım) adlı ünlü şiirini 
dışarıya çıkartmayı başarıyor. 30 Aralık 1896’da 
hapishaneden çıkartılıp 1 km yürütüldükten sonra 
tam bu noktada arkasından ateş edilerek idam 
ediliyor. 
Paco mezarlığına defnediliyor. Mezarlığa bile 
giremeyen aile ancak 20 ay sonra Amerikalıların 
Manila’ya girişiyle cesedi alıyor ve yakarak, 
küllerini de Fort Santiago’da hapis yattığı odaya 
koyuyor (şimdi müze). İdam edildiği yere giriş 

ücretli (50 Peso, 2,5 TL). Giriş duvarında ünlü 
şiirin İspanyolca ve İngilizcesi (My Last Farewell) 
yazılmış. Duvarlarda Rizal’in hayatı rölyeflerle 
anlatılıyor. Vurulma anı ve ailesiyle ilgili bazı kareler 
heykellerle canlandırılmaya çalışılmış. 
Filipinlerin eski devlet başkanlarının heykellerinin 
bulunduğu bir köşede biraz dinlenip, Diktatör 
Marcos’un karısının ayakkabılarından söz ederek 
ve fotoğraf çektikten sonra parktan çıkıyoruz.  
Filipinler deyince Imelda Marcos’tan söz etmeden 
geçmek olmaz. Filipinler’in eski diktatörü 
Ferdinand Marcos’un eşidir Imelda Marcos. Her 
türlü rezilliklerinin yanı sıra bir de ayakabı fetişisti 
olarak tanınır. Bir insan 3000 çift ayakkabıyı ne 
yapar acaba? Tamam, her kadın ayakkabı sever ama 
halkı açlıktan ölürken Avrupa’da bir seferde beş 
milyon dolarlık alışveriş yapmak nasıl bir hastalıktır 
anlamak mümkün değil.
“Demir kelebek” unvanlı Imelda Marcos’un kocası 
Ferdinand Marcos’un başkanlığı döneminde, 
Filipinler ağır yoksulluk altında inlerken, Marcos 
çifti yaşadıkları olağanüstü lüks hayatla hep 
gündemde dünya basınında boy gösteriyorlardı. 
Çiftin bu aşırı harcama ve hayal edemeyeceğimiz 
(artık edebiliyoruz) lükse dayalı hayatlarına ve 
devletin yozlaşmış politikasına isyan eden halk 
sonunda Marcos hükümetini bir isyanla deviriyor. 
Marcos hükümeti düştükten sonra yurtdışına 
kaçarak yıllarca Hawaii’de sürgünde yaşayan Imelda 
Marcos affa uğruyor ve ülkesine geri dönüyor. 
Üstelik hiç utanmadan halkın parasıyla aldığı üç 
bin çift ayakkabıdan geriye kalan 2800 çiftini bir 
müzede sergilemeye bile başlıyor. 
1589 yılından kalma San Agustin kilisesinin 
önünde durduğumuzda yanıma bir kız bir erkek 
iki üniversite öğrencisi yanaşıyor. Anket yapmak 
istiyorlarmış. Turizm ve turist olmakla ilgili sorular 
soruyorlar. Sorular bitiyor, fotoğraflar çekiliyor ve 
kilisenin serin avlusuna atıyoruz kendimizi. 
Sık sık dinlenerek, gölge yerlerde, serin kafelerde 
soluklanarak gezmeye çalışıyoruz. Zaman zaman 
çek çek bisikletçilere müşteri oluyor, zaman zaman 
jeepneylere binerek şehri keşfetmeye, Manila’nın 
yaşamını anlamaya çalışıyoruz. 
Santiago hisarı’nın sakinliği kafamızı boşaltıyor. 
Ortasındaki göleti, ağaçları, çiçekleri huzur verici. 
Dışarı çıkmak istemiyoruz ama gezmemiz gereken 
çok yer var. Aziz Agustin müzesi, Manila Katedrali, 
Santo Tomas Üniversitesi, Casa Manila, Minor 
basilica of St. lorenzo Ruiz olarak adlandırılan 
Binando kilisesi, başkanlık Müzesi, Ulusal Müze 
ve büyük Manila otelinin hemen yanındaki golf 
alanlarına komşu tarihi Reducto De San Pedro 
isimli kalıntılar gezilecek. Bütün bunların yanı sıra 
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birkaç tane de ünlü alışveriş merkezi var. Nasıl 
olsa birkaç gün buradayız. Hiç acele etmiyoruz, 
yavaş yavaş hepsini gezeceğiz. 
Tipik kolonial dönem binalarından Casa Manila 
ve Unesco’nun koruma altına aldığı St. Augustin 
Kilisesine bir kez daha göz kırpıp, Manila 
Katedrali’ni de ziyaret ettikten sonra yemek için 
ünlü Ristorante delle Mitre ‘ye gidiyoruz. Başka 
bir yerde benzerini görmediğim bir restaurant 
burası! Psikoposların ve diğer üst düzey din 
adamlarının yemek yediği, tarihi bir restaurant. 
Din adamlarının kullandıkları başlık anlamına 
gelen “Mitre” ismi, içeride sergilenen şapkalar 
ve dini motifli dekorlar ile tamamlanmış. 
Çalışanların bir kısmının da gerçek rahibeler 
olduğunu öğreniyor, tabii ki çok şaşırıyoruz.
Değişik bir yapısı var Filipinlilerin. Çok rahatlar, 
hiçbir şeye aceleleri yok. Otelde resepsiyon 
görevlisi “ konuşkan Jingco’ya” sorduğumda, 
biz Malaylar böyleyiz, acele işi sevmeyiz diye 
cevaplıyor. Malaylar, Filipin Adaları’na ilk 
yerleşen insan topluluğu. Daha sonra Hintliler 
ve Çinliler geliyor. Portekizli kâşif Ferdinand 
Macellan ise 1521 yılında Filipinler’e varan ilk 
Avrupalı oluyor. Ünlü denizci Macellan, yerli 
savaşçıların lideri Lapu-Lapu ile girdiği bir 
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çatışmada burada öldürülüyor.
333 yıl boyunca İspanyol hâkimiyetinde kalan 
Filipinler, adını İspanya Kralı II. Filip’ten alıyor. 
İspanyollar tarafından 1565 yılında işgal edilen 
Filipinler, 1898 yılına kadar İspanyol sömürgesi 
oluyor. Ta ki 1898 yılındaki İspanyol-Amerikan 
savaşı sonrasında Amerikalılar, 20 milyon dolar 
ödeyerek Filipinleri İspanyollardan satın alana 
kadar. Bundan sonra yine uzun yıllar sürecek 
Amerikan sömürge dönemi başlıyor. Artık tam bir 
kölelik düzeni hakimdir ve adeta Asya’da ABD’nin 
uçak gemisi gibi kullanıyor. Filipinler’in şimdiki 
Cumhuriyeti ise resmen 1946 yılında kuruluyor. 
XX. yüzyılın hemen başlarında bağımsızlık 
isteyerek ABD’ye başkaldıran Filipinlerin bu isteği 
savaş nedeni oluyor ve ABD ile girişilen savaş 1,5 
Milyon Filipinlinin hayatına mal oluyor.
Kalabalığın tavan yaptığı milyonluk köy-kentleri, 
20 den fazla aktif volkanı, dünya mirası 2.000 
yıllık pirinç tarlaları, 100’den fazla etnik topluluğu, 
şahane denilebilecek tropikal adaları ve güler yüzlü, 
saygılı insanlarıyla Güney Çin denizinin ortasında, 
Vietnam ile Tayvan’ın karşısında 105 Milyonluk 
bir ülke burası. 7100 den fazla adasıyla dünyanın 
en uzun sahil şeridine sahip ülkelerinden olan 
Filipinler’in, adalarının ve kumsalların güzelliğini 

sözlerle anlatmak mümkün değil. 
Asya kıtasından 966 km açıkta bulunan Filipinler’i 
oluşturan 7,107 adanın, ancak 880’inde yerleşim 
var. 4,000 adanın ise hala ismi bile yok. Adalar 
üç ayrı grupta toplanmış. Filipinler’in başkenti 
Manila’nın da bulunduğu Luzon, orta kesimde 
Visayas ve güneyinde Mindanao takımadaları olarak 
anılıyor. Bu üç ada grubu ise 17 bölgeye, 80 vilayete, 
138 şehre ve 1,496 belediyeye bölünmüş. Başkent 
“Metro Manila” 12 milyona yaklaşan nüfusu ile 
ülkenin en büyük şehri.
Dünyanın nüfus yoğunluğu açısından en kalabalık 
8 inci ülkesi olan Filipinler, gerçekten çok kalabalık 
bir ülke. Özellikle metropol şehirler; Başkent 
Manila ve Quezon City sokaklarında bu çok kolay 
fark ediliyor. Bu şehirlerde kalabalık ve gürültülü 
caddeler, tıka basa dolu metro istasyonları ve 
jeepneylerin altüst ettiği bir trafik içerisinde yaşam 
adeta bir karmaşa içinde sürüyor. Egzozdan kaynaklı 
ciddi bir hava kirliliği var ve insanı rahatsız ediyor. 
Manila merkezindeki caddelerin biraz dışına 
çıkıldığında, teneke evlerden yapılmış barakalarda 
yaşayan yüz binlerce insan dikkat çekiyor. 
Kucağında daha 1 yaşını doldurmamış bebekle, 
kaldırımda karton koli içinde yaşayan aileler kimseyi 
şaşırtmıyor bile. 
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Macellan’ın Filipin takımadalarını 
keşfetmesinden sonra Filipinlere Hıristiyanlık 
egemen oluyor. Bu gün ülkenin yaklaşık %86 
sı Hıristiyan. Hıristiyanların %51 i Katolik. 
14.yüzyılda İslamiyet’le tanışan Filipinlerin 
Müslüman nüfusu ise %11. Müslümanların çoğu 
ülkenin güneyindeki Mindanao adasında yaşıyor.
Filipinler’in 7107 adası içerisinde en çok bilineni 
ve tabii ki en turistik olanı ise Boracay adası. 
Ada; eğlencenin her türlüsü, şahane plajları, dost 
canlısı yerli halkı ve olağanüstü doğası ile bir 
cennet! 
Filipinler’e gitmek için en uygun zaman Ocak 
ve Mayıs ayları arasındaki sıcak ve kuru dönem. 
Yağışlı sezon olan Temmuz-Ekim arası fırtına 
ve tayfunlar çok sık görülüyor ve tatil için pek 
uygun değil. Muson yağmurlarının yağdığı bu 
sezonda tayfunlar, haber bültenlerine konu 
olacak kadar yıkımlara yol açabiliyor. 
Filipinler’e girişte kapıda ücretsiz 30 gün 
vize veriliyor. Filipinlerde daha uzun kalmak 
isteyenler Intramuros’taki imigration ofisinde, 3 
Bin Peso (175 TL) ödeyerek 2 ay daha vizelerini 
uzatmaları gerekiyor.
Aklım Manila’da kalmadı dersem yalan olur. 
Dilerim bir gün yolum tekrar bu ülkeye düşer. 

Düşer de, gitme fırsatı bulamadığım birçok 
bölgesine gidebilirim. Orkidenin de insanın da 
bin çeşidinin olduğu bu ülkeye selam olsun.

Gezenlere, 

Gezmek isteyenlere,

Gezmesini bilenlere bitmeyen yolculuklar 
diliyorum.
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