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Dolar artıyor, sektörler daralıyor!

ORHAN KÜRELİ

Editör ’den

Kur riskini reel 
sektör ve finans 
sektörü olarak 
ikiye ayırdığımızda, 
imalata dayalı 
reel sektörün 
daha çok kalemi 
etkileyeceğinden 
dolayı kurun 
yükselişini daha 
çok hissedeceğini 
söyleyebiliriz. 
İhracat ve ithalata 
dayalı reel sektöre 
bakıldığında ise 
giren malların 
bedelinin 
dövizle ödeniyor 
olması ithalatı 
daha maliyetli 
hale getirecek. 
İhracatçılar ise 
kurdaki yükseliş ile 
sattıkları mallardan 
daha fazla gelir 
elde edecek olsa 
bile işlenmiş ara 
malı ithalatına 
bağlı olarak girdi 
maliyetleri artacak 
ve büyümek için 
ham madde ithal 
etmek zorunda olan 
ihracat sanayi de bu 
durumdan olumsuz 
etkilenecek.

H
er ne kadar çok farkında olmasak da kurdaki yükseliş 
ekonominin bütün çarklarını etkiliyor. Döviz kurunda 
yükseliş meydana geldiğinde, şirketlerin maliyet ve fiyat 
politikaları değişmekte dolayısı ile bu faaliyet karlılığını ve 
şirket performansını doğrudan etkilemektedir. Döviz borçları 
ve maliyetler yükseliyor, bu da ürün fiyatlarını artıyor.

Öncelikle kur yükseldikçe borç yükü artıyor. 

Son rakamlara göre özel sektörün toplam borcu 300 milyar dolar civarında. 
Reel sektörün döviz varlıklarında oluşan azalmaya karşın kurdaki yükseliş ile 
birlikte yükümlülükler artıyor. Aradaki fark ise açık pozisyon olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu rakam şuanda 201 milyar dolar. 

Türkiye’nin dış borcuna baktığımızda ise 421 milyar dolarlık bir rakam 
görüyoruz. Bu borcun %70’i özel sektöre ait. Toplam borç/GSYH oranı ise 
2001 krizindeki seviye olan yüzde 56’yı aşmış durumda.

Kur riskini reel sektör ve finans sektörü olarak ikiye ayırdığımızda, imalata 
dayalı reel sektörün daha çok kalemi etkileyeceğinden dolayı kurun 
yükselişini daha çok hissedeceğini söyleyebiliriz. İhracat ve ithalata dayalı 
reel sektöre bakıldığında ise giren malların bedelinin dövizle ödeniyor 
olması ithalatı daha maliyetli hale getirecek. İhracatçılar ise kurdaki yükseliş 
ile sattıkları mallardan daha fazla gelir elde edecek olsa bile işlenmiş ara 
malı ithalatına bağlı olarak girdi maliyetleri artacak ve büyümek için ham 
madde ithal etmek zorunda olan ihracat sanayi de bu durumdan olumsuz 
etkilenecek.

Tüm meslektaşlarımıza hayırlı işler dileriz.
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HABER
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?

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.
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TARİHTE BU AY

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 

‘Teleskoplu gözlük’, az görme yetisine sahip olanlarda görme 
kapasitesini yüzde 90 oranında artırabilecek.
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HABER
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.
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 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 
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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SAĞLIK

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 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 

Görme organı. Duyu organlarının en 
önemlisi ve kuvvetlisi. 
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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 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 

SAĞLIK

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 hastalıkları ile ilgili bilgi eksikliğinden kaynakla-
nan ihmaller sonucu çocuklarımız ileri yaşlarda teda-
visi oldukça zorlaşan sorunlarla karşılaşabilirler. Pek 
çok önemli göz hastalığı küçük yaşlarda ortaya çıkar.

Minimix Çocuk 
Çerçeveleri, fark 

yaratıyor
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Bu gelişmelerin elde edilmesinde 
hane halkı gelirlerinin ve eğitim 
düzeylerinin artışı yanında 
beslenmenin iyiye götürülmesi, 
kontaseptif kullanımının belli bir 
düzeye ulaşmış olması, barınma-
sağlıklı su-hijyen koşullarının 
iyileştirilmesi gibi etkenlerin rolü 
olmuştur. Bu etkenlerin bahsettiğimiz 
gelişmelere katkıda bulunabilmesi 
ancak sağlıkla ilgili riskler, sorunların 
ve hastalıkların sebepleri, önleme 
mekanizmaları, hastalıkların tedavisi, 
etkili politikaların uygulamaya 
konulması ile gerçekleşebilmiştir. 
Küçük yaşta gözlük kullanmaya 
başlayan çocuklar için çerçeve seçimi, 
gözlük tutumu ve alışkanlığı büyük 
önem taşıyor. Gözlük çerçevesinin 

çocuğa rahatsızlık vermesi durumunda 
çocuk gözlük takmaktan kaçınıyor.

Gözlük çerçeveleri plastik mi metal mi 
olmalı?
Hafifliği sayesinde burun üzerinde baskı 
yaratmayan gözlükler ağırlık yapıp rahatsız 
etmez.
Minimix, Çocuk gözlükleri, aerodinamik 
saplı tasarım özelliğine sahip, bükülmeye 
veya kırılmaya daha dayanıklı, daha hafif 
ve daha ekonomik olmaları nedeniyle 
minimix çerçeveler çocuklar için iyi bir 
seçenektir.
Minimix Çocuk gözlük çerçeveleri, 
çocuklar için dizayn edilmiş ve kullanım 
esnasında büyük rahatlık sunar.
Yüzü daha iyi kavrayarak çerçevenin 
düşme riskini azaltır ve daha güvenli 
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şekilde yüzde durmasını sağlar.
Ayrıca sapların ucuna takılan lastik bant 
seçeneği de çerçeveyi sabitler.
Minimix şimdi seçkin optisyenlik 
müesseselerin de korner’ lar açıyor.
Gözlük kullanımının küçük yaşlarda 
başladığını düşünürsek, gözlüğü 
sevdirerek taktırmak ta beceri ister. İşte 
Minimix, Optisyenlik müesseselerinin bir 
köşesinde oluşturduğu çocuk reyonları ile 
müesseselere farklılık katıyor. 

MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ:
YENİ DÜNYA OPTİK – ÇORLU BİROL 

BEY;
Yapmış olduğunuz çocuk projesi sadece ticari 
bir iş değil piyasada ulaşmakta zorlandığımız 
bebek kategorisindeki ürünleri bizlere 
ulaştırarak bir sosyal sorumluluk projesini 
hayata geçirmiş oldunuz. Mağazamda Görsel 
bir çocuk köşesi oluşturduğum için çocuk 
gözlüğü satışlarım ilk hafta dan artış gösterdi.
Mercan optike bu güzel çalışmasından dolayı 
teşekkür ediyorum.

TÜLEK OPTİK – ESKİŞEHİR AHMET BEY;
Yüksek kalitede üretilmiş olan Minimix 
ürünleri Burun ergonomisi ile iyi tasarlanmış 
ve tam ihtiyacım olan konsept’i sunduğunuz 
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için Mercan Optik ‘e bu hizmetinden 
dolayı teşekkür ederim.

TUNA OPTİK – SULTANGAZİ ERVİN 
SERBEST BEY;
Uzun zamandır yapmayı düşündüğüm 
optik mağazamda ki en uygun noktaya 
tamda tabiri caiz ise cuk diye oturdu. 
Konsept harika olmuş ben ek bir 
masraftan kurtardı.

EMİRHAN OPTİK – BAYRAMPAŞA 
YASİN BEY;
Çalışma çok başarılı çocuklu ailelere 

daha rahat satış yapabiliyoruz.Çocuklar 
boyama kitabı ve oyuncaklar ile 
oyalanırken biz ebeveynlere rahat bir 
şekilde sunum yapabiliyoruz.

ÖZLEM OPTİK – BURSA TAHSİN BEY;
Uzun zamandır piyasamızda eksikliğini 
hissettiğimiz temin etmekte zorlandığımız 
bebek gurubunda iyi bir çeşitle 
ihtiyacımıza karşılık olan ve yerli ürün 
olduğu için ayrıca çok memnun kaldık.
Teşekkür ediyorum. Başarılarınızın 
devamını diliyorum.
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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 içi 
bireylere geçişinin oldukça sık olduğunu 
söyledi. Göz şikayetlerinin ani bir şekilde 
başladığını belirten Karaarslan, “Gözde 
sulanma, batma hissi, kızarıklık ve ışık 

Yaz aylarında sık görülen alerjik göz rahatsızlıkları, yerini göz 
enfeksiyonlarına bırakıyor.
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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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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 2018 – 2019 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 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.

Zaman ve Saat Modası
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Müşteri Neden Kaçar?

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. 

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.
  Müşteriler şirketi neden terk  ediyor?  
 Gerekçe Oran (%)
1. Çalışan Davranışı     42,6%
2. Müşteriye kendini değersiz   hissettirmek 29,7%
3. Dürüst olmayan davranışlar   27,0%
4. Geri dönüşte etik olmama   26,4%
5. Kötü ürün sunumu     18,4%
6. Sorumluya ulaşamama    17,8%
7. Tutarsızlık         8,6%
8. Fiyat          8,1%
9. Ulaşamama         7,6%
10. Müşteriyi anlama orunu       6,5%
 
Kaynak:Ivey Business Journal’in 1000 müşteriyle yüz yüze yaptığı araştırmanın sonuçları. 
Müşterilere “neden şirketi terk ettiniz” sorusuna alınan yanıtların değerlendirmesinden 
oluşmuştur.

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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EKONOMİ
Fark Yaratan Arayı Açıyor

Dr. Eğer kişinin görme keskinliği (visual acuity) 
tam (ölçülen sisteme göre 10/10, 20/20 gibi) 
ise, çoğunlukla görsel durumun (vision) normal 
veya ideal olduğu düşünülür. Beyaz eşyadan, 
perakendeye; kredi kartından gıdaya, ardı ardına yeni 
ürünler sunuluyor, yeni şirketler piyasaya giriyor. İşte 
bu zor ortamda öne geçmenin yolu “Farklılaşmadan” 
geçiyor.
Ünlü yönetim uzmanı Jack Trout, “Farklılaş ya 
da Öl” uyarısında bulunuyor. Bu alanda öncü 
şirketlerin uygulamaları da iş dünyasına örnek oluyor. 
Türkiye’den ise başarılı örnekler, yeni uygulamaların 
sayısı giderek artıyor. Ancak, kazananlar, “fark”ı açanlar 
tarafından geliyor.
Sony’nin kurucusu Akio Morita’yu pek çok kişi 
duymuştur. Kurucu üyelerden Masura Ibuka ise pek 
bilinmez. Ibuka, 1979 yılında tamamen kendi kişisel 
isteği için, Morita’nın kapısını çalar. Ibuka, kulaklığı 
portatif kaset çalara monte etmek istemektedir. 
Böylece çevresindeki insanları rahatsız etmeden 
müzik dinleyebilecektir. İşte bir dönemin efsanevi 
buluşlarından walkman’in doğuşu böyle bir süreç 
ile ortaya çıkmış. Sony “farklı” bir ürün segmentiyle, 
rekabette önemli bir puan kazanmıştı. Sony bunu 
daha sonraki girişimleriyle de ortaya koydu Dünyada 
milyonlarca satan “Play Station”lar da aynı stratejinin 
bir parçasıydı.
Rekabetin artık “öldürücü bir silah” haline dönüştüğü 
günümüzde “farklılaşma” şirketlerin tek can simidi 
adeta. Tabii “farklılaşmak” sadece üründe değil, 
her konuda mümkün. Sony gibi örnek çok az 
düzeyde. Farklı hizmetler, farklı uygulamalar ile 
başarı yakalayan şirketler ise rekabette hep öndeler. 
Örneğin, sektöründe teslim süresini 3 günden 1 güne 
indiren lojistik firması ya da hep en düşük fiyata ürün 
satabilmeyi başaran süper market zinciri belki ayrı 
uygulamalarda farklılaşmayı başarıyor. Ancak, sonuçta 
ulaştıkları nokta aynı: Rekabette öne geçmek…
Tüm dünyada ürün ve hizmetlerin neredeyse 
aynı kalitede, aynı maliyette gerçekleşiyor olması, 
şirketlerin müşteri nezninde “farklılaşması”nı zorunlu 
kılıyor. Farklılaşamayan şirketler, ürün ve hizmet 
satamıyor ve ömürleri de uzun olmuyor.
 
Rekabet odaklı pazarlama
Trout&Partners Türkiye Genel Müdürü Barış Topkaya, 
farklılaşmanın, hedef kitlenin zihninde sağlanması 

gerektiğini düşünüyor. Topkaya, “Pazarlama tarihi çok 
önemli bir buluş ve ürünlerin tüketici zihninde gerekli 
farkı sağlayamadığı örneklerle dolu. Günümüzün 
yoğun basılı, fiziksel ve elektronik iletişim 
bombardımanında, farklılığınızla tüketici zihninin 
dikkatini çekemezseniz, pazarda önemli bir oyuncu 
olma şansınız kalmaz” şeklinde konuşuyor.
Globalleşme özellikle yerel markaları alışık olmadıkları 
büyük bir rekabetle karşı karşıya bırakıyor. Tüm 
ülkeler ve tüm sektörler için Çin, her geçen gün 
daha yüksek bir baskı unsuru oluşturuyor. Bu yoğun 
rekabet ortamında da artık pazarlama, tüketici odaklı 
olmaktan çıkıp rekabet odaklı olmaya doğru ilerliyor. 
Bu nedenle şirketler farklılaşmanın yolunu arıyorlar. 
Çünkü, yaşamaları ancak böyle mümkün…
 
Farklılaşamayanlar yok oluyor
Yoğun rekabet ve aynılık problemi sonucu en zor 
durumda olan sektörlerden biri havacılık. 
Oysa farklılık yaratarak bu sektör içinde dahi başarıyı 
yakalayanlar var. Barış Topkaya, Southwest örneğini 
vererek bu şirketin yaptığı çalışmanın başarısından söz 
ediyor:
”Southwest Havayolları’nın havayolu taşımacılığını 
taşıdığı yeni boyuta, köklü havayollarından hiçbiri 
yanıt veremedi. Hatta daha yüksek fiyat ve maliyet 
yapıları ile pek çoğu batma noktasında. Southwest 
ise stratejisini, ’iki doğru arasındaki mesafeyi en hızlı 
ve uygun maliyetle almak’ olarak tanımladı. Tüm 
operasyonun uçakların havalimanında az süre kalarak 
daha çok sayıda uçuş gerçekleştirmesi üzerine kurdu. 
Bu sayede bilet fiyatları da önemli oranda düştü.”
Otomobil sektöründe de başarılı örnekler arasında 
BMW’yi gördüğünü belirten Topkaya, ”Yıllardır 
yollarından sapmadan ’sürüş keyfi’ kavramı üzerine 
pazarlama iletişimi yapıyorlar. Daha önce ’only flying 
is better’ ve sonrasında ’ultimate driving machine’ 
sloganları strateji ile son derece uyumlu” diyor.
 
Shop&Miles örneğine dikkat
Türkiye’de de pek çok şirketin, hedef kitlesi 
tarafından rekabetten farklılaşmış olarak zihinlerde 
konumlandığını belirten Topkaya sözlerini şöyle 
sürdürüyor:
“Örneğin tüm kredi kartlarının aynılık problemi içinde 
taksit kurguları ve para yerine geçen puanlara dayanan 
sadakat programlarına odaklandığını görüyoruz. Oysa 

Ürün ve hizmetler giderek birbirine yaklaşıyor, kalite ortak 
standart haline geliyor.
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SAĞLIK
’Shop & Miles’, uçuş milleri ile üst segmentte önemli 
bir kitlenin cüzdanında yerini almayı başardı.
Son dönemde rekabetin ve kampanyaların kızıştığı 
terlik sektöründe de Polaris klasik bir ’tercih yoluyla 
farklılaşma’ stratejisini hayata geçirdi. Önce Sibel 
Can, sonrasında da Seda Sayan ile yıldızların tercih 
ettiği terlik markası konumuna oynuyor. Vestel, 
TV’de odaklanışı, ihracattaki liderliği ve Avrupa’daki 
pazar payı ile tüketici zihninde yerli TV üreticileri 
arasında ilk marka olmayı başardı. Bu nedenle Arçelik 
ve Beko’nun dağıtımdaki gücüne ve beyaz eşyadaki 
hakimiyetine rağmen iç piyasada da lider.”

Her sektörde arz fazlası
Artık herkes her şeyi üstelik kaliteli üretebiliyor. 
Pazarlama ve satış güçlerinde de neredeyse herkes 
oyunu kuralına göre uyguluyor. İşte ürünlerin ve 
hizmetlerin bu derece yoğun olduğu bir ortamda 
farklılaşmadan başarılı olmak oldukça güç. Marka 
danışmanı Fatoş Karahasan, son 30 yılda büyük bir 
ürün fazlalığı yaşandığını ve bu dönemi ”Tüketici 
yılları” olarak nitelendirdiğini söylüyor. Karahasan 
sözlerini şöyle sürdürüyor:
”Ürünlerde arz fazlası var. Böyle bir ortamda 
talep problem olduğu için, farklılaşmak gerekiyor. 
Farklılaşmanın da üründen başlaması şart. Bu anlamda 
bence dünya çapında Virgin Airlines iyi bir örnek. 
Şirket eğlence sektörünü havayolu endüstrisiyle 
birleşerek farklı bir strateji ortaya koydu. Virgin 
Airlines uçaktaki en iyi eğlenceyi sağlamak amacıyla 
faaliyetlerini sürdürüyor. İnsanların uzun yolculuklarda 
sıkılmasını engelleyerek önemli bir fark yaratıyor. 
Farklılaşmanın ön koşulu tüketicinin ihtiyacını 
anlamaktır. Bu örnekte olduğu gibi, bunu sağlamanın 
yolu da artık duygusal yönlere hitap etmekten 
geçiyor.”
Karahasan, ürünü geliştirirken müşteriye danışmak 
gerektiğini belirtiyor ve devam ediyor: “Zara, bunu 
ülkemizde ve dünyada başarılı şekilde yapıyor. 
Şirketin ürün geliştirme grubu bütün dünyadaki 
trendleri yakalamak adına çalışmalar yapıyor. Ürünü 
geliştirirken hedef lokasyondaki gençlere ait birtakım 
fotoğraf ve filmler kullanabiliyorlar. Bunlar bir 
merkezde toplanıyor. Daha sonra da bu trendlerden 
ürün geliştiriliyor”.
 
Farklılık başarıyı getiriyor
Uzmanlar şirketlerin farklılaşırken tek bir noktaya 
odaklanması gerektiğini söylüyor. Bir ürünün yediden 
yetmişe herkese hitap edemeyeceğini söyleyen 
Karahasan, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Bunu başaran tek bir örnek var. O da Coca-Cola. 
Fakat burada 100 yıllık bir firma ve 300’den fazla 
üründen söz ediyoruz. Bu yapıda şirket oldukça az. 
Bu nedenle belirli bir kitleyi hedefleyip, stratejiyi buna 
göre oturtmak gerekiyor.”

Marka danışmanı Güven Borça da şirketlerin tüm 
faaliyetlerinde farklılaşamayacaklarını düşünenlerden. 
Borça, farklılaşmak adına pazar gerçeklerinden 
uzaklaşmamak gerektiğini söylüyor ve şöyle devam 
ediyor:
“Örneğin, geçenlerde Redwhite’s diye bir restoran 
açıldı. Fikir babası da Türkiye’nin en yaratıcı 
beyinlerinden biri olan reklamcı Hulusi Derici. 
Ancak, içeride o kadar çok fikir var ve her şey o kadar 
farklı ki, toplamda bir karmaşa olduğu gözleniyor. 
Bir kurum her şeyiyle farklı olursa alışılmış iş 
modellerinin dışında kalabilir.
Dünyanın bütün başarılı markaları bir yönüyle 
farklılığı yakalamıştır. Pepsi yeni nesle yönelmesiyle, 
Harley Davidson bir motosikletten çok yaşam tarzı ve 
aidiyet duygusu satmasıyla, Volvo emniyet, Mercedes 
mükemmel mühendislikle farklılaşmıştır. Microsoft, 
öncülüğü ve paylaşımcı liderliğiyle; Intel bir işlemciyi 
nihai tüketicinin dikkatine sunarak, Domino’s Pizza 
eve hızlı servis vaadiyle ön plana çıkmıştır.”
 
İmajın anlamı yok
“Farklılığınızı Ölçebildiğiniz An” adlı kitabın 
yazarı Prof. Dr. Arman Kırım, farklı olmanın 
yanlış anlaşıldığını söylüyor. Kırım sözlerini şöyle 
sürdürüyor:
“Farklı olmak, herkesin sizi tanıması anlamına 
gelmez. Tanıması gereken kişilerin sizi bilmesi 
ve bu farklılığa para ödemesi gerekir. Şirketin 
müşterinin isteyebileceği, ama rakibin yapamayacağı 
uygulamaları belirleyip yapması gerekir. Burada 
aslında imajın hiçbir önemi olmadığını görüyoruz. 
Şirketler oluşturdukları imajın altyapısını 
oturtmamışlarsa sorunlar yaşanır. Örneğin, Ser Trans 
Nakliye şirketi farklılaşma üstünde bir yıldır çalışıyor. 
Bunun için alt yapıyı oluşturdular. Avrupa’dan 
ithalatı 5 günde yapmak üzerine kurulu bir strateji 
geliştirdiler.
Bu arada taşınan malların da TIR’larla geldiğini 
belirtmek istiyorum. Bu hizmeti de garantili olarak 
veriyorlar. Bunu Türkiye’de başka nakliyecilerin 
yapması çok zor.
Bunun yanında Laila’nın da Türkiye’de oldukça farklı 
bir mekan olduğuna inanıyorum. Akıllı iş yapan 
yerlerden biri. Üst gelir kitlesini çekmesinin yanında, 
bu kitleye özenenleri de yakalayarak farklılaşıyor. İçine 
bir sürü değişik restoranı konumlandırmış durumda. 
Müşterinin sıkılmaması için çalışmışlar. Muhteşem 
bir manzaranın üstüne, kurdukları konsepti oturtmuş 
durumdalar. O lokasyonda bulunan hiçbir yerin de bu 
işi Laila kadar iyi yapamadığını görüyoruz. İnanılmaz 
bir halkla ilişkileri var.
Bizzcard da kredi kartları arasında farklılığıyla ön 
plana çıkmış durumda. Esnafa kredi açarak şirketlerin 
çek problemlerini çözüyor. Eğer malı satan kişinin 
kredisi yoksa anında bu görülebiliyor ve karşılıksız çek 
gibi bir problemle karşılaşılmıyor.”
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2018 Güneş  
Gözlüğü Modelleri

Göz sağlığımız ve kıyafetlerimizin tamamlayıcısı olarak 
vazgeçilmezimizdir güneş gözlükleri. İlk kullanılmaya 

başlandığında sadece yazın güneşten gözlerimizi korumak 
amaçlı kullandığımız güneş gözlükleri günümüzde mevsim 

ayırt edilmeksizin kullandığımız ve şıklığımız tamamlayan en 
önemli aksesuarlardandır. 
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Neredeyse hepimiz güneş gözlüğümüzü bir 
çanta veya bir ayakkabı gibi her kıyafetlerimize 
kombinlemeye çalışıyoruz.
Geçen senelerde çok kullanılan aynalı güneş gözlükleri 
bu sene daha popülerliğini yitirmiş gözüküyor. Aynı 
zamanda çok büyük yüzün büyük bir bölümünü örten 
gözlüklerde bu sene daha az kullanıyor.
2018 Güneş Gözlüklerinde Doğal Tonlar
Doğal  ve İskandinav tasarımının unsurları esinlenen, 

soluk mavi, tozlu gri ve puslu renkler oldukça öne 
çıkıyor. Bu  doğal tonlarla minimalist bir görünüm ve 
yatıştırıcı bir his uyandırılıyor. Gözlük seçiminizde bu 
tonları rahatlıkla tercih edebilirsiniz.
 
2018 Güneş Gözlüklerinde Pastel Tonlar
Pembe, bebek mavisi ve lavanta renkleri ilkbahar için 
yumuşak ve ruhani bir görünüm oluşturabilirsiniz. 
Özgür ruhlu bohem kız için mükemmel bir seçim 
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olabilir. Bu kadınsı ve kompoze renk paleti ile 
özgürlük ve gençlik duygusunu somutlaştırabilirsiniz.
 
2018 Güneş Gözlüklerinde Kedi Tarzı
2018 sezonun öne çıkan modellerinden biride her 
zaman şık ve çekici görünmenizi sağlayacak kedi göz 
modelleri. Bu modelde siyah ve beyaz renkler öne 
çıkıyor. Bu sezona farklı ve iddialı bir modelle girmek 
istiyorsanız böyle bir model tercih edebilirsiniz.
 
2018 Güneş Gözlüklerinde Pembe Modası
Dünyaya pembe gözlülüklerle bakmak istemez 

misiniz?  Gül rengi ve pembe renkler 2018 ilkbahar 
ve yazın en gözde modellerinden biri olmaya aday. 
Pembe renk gözlükler geçen senelerin aksine daha 
kalın çerçevelerle görünecek.
 
2018 Güneş Gözlüklerinde Kemik Modası
Seksenli yıllarda görmeye alıştığımız kemik gözlükler 
tekrar moda olmaya başladı. Biraz değişime uğrayan 
kemik gözlükler daha önce kullanılan aksine yuvarlar 
çerçevelerle geliyor. Canlı desenler ve parlak renklerle 
oldukça şık bir görünüm kazandırıyor.
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Renkler ne diyor? 
Sizin renginiz hangisi…

Bu sezon 50’li yılların yansımasını 
tekrar görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 
80’ler daha çok gündemdeyken bu yıl 
biraz daha geriye gidiliyor. 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. 

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...

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? 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, Nike, 
Puma, Coca-Cola, Pizza Hut, McDonald’s, 
Burger King ve Ülker’in kurum renklerinin 
kırmızı olması da bu durumun en büyük 
kanıtı.
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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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Güneş gözlüğü seçerken 

bilinmesi gerekenler!

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 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 

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

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.”

Dahası, bu boyaların renkleri bozarak yeşil ve kırmızı ışıkların (havacılık 
sinyalleri, çarpışma önleyici ve yönlendirici ışıklar) ayırt edilmesini güçleştirdiği 
bilinmektedir. Uçuş için güneş gözlüğü mercekleri renkleri belirgin biçimde 
bozmadan görünür ışığın sadece %70-85’ini süzmelidir. Görünür ışığın 
%85’inden fazlasını engelleyen boyalar görüş keskinliğini azaltır (örneğin 20/20 
Snellen görsel keskinliği 20/40 veya 20/60’a düşebilir), göstergelerin veya pilot 
kabinindeki yazılı malzemenin görülmesini engelleyebileceğinden uçuşlarda 
önerilmemektedir.
Su veya kar gibi yatay yüzeylerden yansıyacak parıltıyı engelleyebilen kutuplu 
mercekler uçuş ortamında önerilmemektedir. Polarizasyon, parlaklık-önleyici 
filtreler içeren cihazların görünürlüğünü azaltabilir veya tümüyle yok edebilir 
ve hava aracının ön camından dışarının görünmesini de katmanlı malzemenin 
çizgilerinin belirginleşmesine neden olarak engelleyebilir. Dahası, polarize 
mercekler bir başka uçağın kanadı veya ön camı gibi parlak yüzeylerden 
yansıyan ışığın pırıltısını gizleyerek pilotun hava trafiğindeki “gör ve kaçın” 
durumundaki tepki verebilmesi için sahip olduğu süreyi azaltabilir.
Çerçeveler. Güneş gözlüğü çerçevelerinin seçimi muhtemelen mercek 
malzemesi veya boya ile karşılaştırıldığında daha şahsi bir tercihtir. Ancak bir 
uçucunun güneş gözlüklerinin çerçevesi de işlevli olmalı ve iletişimi sağlayan 
kulaklıklar veya koruyucu soluma cihazlarıyla etkileşmemelidir. Küçük 
mercekleri alabilen çerçeve biçimleri, çok fazla görünür ışık ve morötesi 
ışınımın kenarlarından geçmesine izin vereceğinden uygun olmayabilir. Bir 
güneş gözlüğü çerçevesi kırılmadan zorlanabilecek kadar sağlam ve rahat olacak 
kadar hafif olmalıdır.
Uyum. Bir uçucunun güneş gözlüğü, türbülans nedeni ile olan ani baş 
hareketleri veya akrobasi sırasında yerinde oynamayacak şekilde yüzüne 
uymalıdır. Kazara yerinden oynaması veya kısa süreli çıkarılması (yani pilot 
kabini içindeki cisimlere bakmak için veya bulut içinden geçişler sırasında) 
ve tekrar geri takılması gerektiği durumlarında bir zincir kolye veya kayış ile 
pilotun başına sabitlenmesi önerilir.
Özet olarak güneş gözlükleri bir uçucunun gizemine katkıda bulunurken, 
pilotun gözlerini parlak güneş ışığının kamaştırması veya zararlı etkilerinden 
de korurlar. %100 morötesi koruması sağlayan güneş gözlüğü mercekleri 
cam, plastik ve polikarbonat malzemelerden yapılabilmektedir. Cam ve 
plastik merceklerin üstün optik nitelikleri varken, polikarbonat mercekler 
daha hafif ve darbeye daha dayanıklıdır. Havacılık ortamında kullanılacak 
gözlük camı boyalarının seçimi, görsel verimliliği en uygun düzeye getirirken, 
renk bozulmasını en aza indirgeyen %15-30 ışık geçirimli gri, gri-yeşil veya 
kahverengi boyalarla sınırlandırılmalıdır. Polarize güneş gözlükleri göstergelerle 
veya pilot kabinindeki diğer malzemelerle olası etkileşimleri nedeniyle 
önerilmemektedir.
Bir uçucu için bir güneş gözlüğü, kırma kusuru düzeltilmesi gerekse de 
gerekmese de önemli bir eşyadır. Bu nedenle uçuş için uygun nitelikli güneş 
gözlüğünün seçilmesinde dikkatli olmak gereklidir.
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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.
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.

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
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Okullar Açılıyor, Gözler de Açılsın!
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FIRTINA ÖNCESİ

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

DDiğer 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:

Çalışmak zorunda 
olmayan çocuklar 
için yaz, okulsuz, 

dışarıda sonsuz oyun 
oynanabilen güzel 
günler demektir.
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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. 
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.
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Progresiv Camlarda  
Prizmatik Etkiler (1)

SEKTÖRDEN

Progresiv camları rutin olarak kontrol eden, 
veya kullanıcı ile sorun yaşadığı zaman 
camlardaki olası hatayı tespit edebilmek 
için camları dikkatlice inceleyen optikçiler, 
progresiv camların “Uzak Diyoptrisi Ölçüm 
Noktası” nda ve “Yakın Okuma Bölgesi”nde 
optik merkezleri göremeyince bazen, bizlere 
müracaat ederek camların “Uzak ve Yakın 
odaklarının hatalı” olduğu yönünde şikayette 
bulunmakta veya camlarda “istenilmeyen” 
prizmatik etki olduğunu ifade etmektedirler. 
Bu iki bölgede oluşan “istenilmeyen” prizmatik etkiler 
üretim hatasından mı kaynaklanıyor, yoksa bu oluşum 
progresiv camların doğası gereği mi oluşuyor?
Yapısı gereği progresiv camların muhtelif bölümle-

rinde istenilmeyen prizmatik etkiler oluşmaktadır. 
Bu oluşumu önlemek veya bakış açısını değiştirerek 
herhangi bir olumsuzluğu telafi etmek birçok kez 
imkansızdır. Oluşan bazı prizmatik etkiler progresiv 
camların kullanımına engel olmazken, özellikleAnizo-
metropi durumunda, daha ziyade Yakın görüşte olum-
suz etkisi olan “Diferansiyel Prizmatik Etki” nin belirli 
bir değerin üzerinde olması durumunda progresiv 
gözlüğün kullanılamaması söz konusu olabilmektedir. 
Progresiv camların doğası gereği oluşan “istenilmeyen” 
prizmatik etkileri üç başlık altında inceleyebiliriz.
İnceltme prizması olarak bilinen işlem ise progresiv 
camların doğası gereği oluşan bir prizmatik etki ol-
mayıp, camların daha ince ve daha estetik olması için 
özellikle uygulanan bir işlemdir.

Mehmet R. Akay

Yapısı gereği progresiv camların muhtelif bölümlerinde 
istenilmeyen prizmatik etkiler oluşmaktadır. Bu oluşumu önlemek 

veya bakış açısını değiştirerek herhangi bir olumsuzluğu telafi 
etmek birçok kez imkansızdır.
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1. “Uzak Diyoptrisi Ölçüm Noktası” nda oluşan “iste-
nilmeyen” prizmatik etki.
Tek odaklı merceğin optik merkezinin progresiv cam-
daki muadili, “Prizma Kontrol Noktası” diye bilinen 
noktadır. “Prizma Kontrol Noktası” progresiv cam 
üzerinde, aralarında 34 mm mesafe olan iki referans 
noktasının tam ortasındaki noktadır. “İnceltme Priz-
ması” uygulanmadığı takdirde bu nokta, progresiv 
cam üzerinde prizmatik etkinin olmadığı tek noktadır. 
“İnceltme Prizması” uygulandığı zaman da bu noktada 
sadece dikey prizmatik etki oluşmakta, yatay prizma-
tik etki söz konusu olmamaktadır.
Sferik reçeteye göre üretilmiş olan progresiv camların 
“Uzak Diyoptrisi Ölçüm Noktası” nda (ki bu nokta 
tasarıma bağlı olarak “Prizma Kontrol Noktası” nın 
genellikle 4 mm, 6 mm, 8 mm veya 10 mm üst kıs-
mındadır) da yatay prizmatik etki oluşmamaktadır. 
Fakat progresiv camın diyoptrisinin silindirik olması 
ve aks yönünün 90 ve 180 dışında olması durumunda 
“Uzak Diyoptrisi Ölçüm Noktası” nda (İnceltme Priz-
ması’na ek olarak) hem dikey ve hem de yatay yönde 
prizmatik etki oluşmaktadır. Bu prizmatik etkinin olu-
şumunu önlemek imkansızdır.
Yukarıdaki neticeye pratik olarak da ulaşabiliriz. Bunu 
gözlemlemek için örneğin -0.75-1.00 tek odaklı bir 
camı 115 derecede markürleyip optik merkezin 8 
mm üst kısmındaki prizmatik etkiyi ölçerseniz, bu 
noktada, dikey yönde prizmatik etkiye ek olarak yatay 
yönde prizmatik etkinin de oluştuğunu göreceksiniz.
Özet olarak, “Progresiv camın Uzak diyoptrisinin silin-
dirik olması ve aks yönünün 90 ve 180 dışında olması 
durumunda “Uzak Diyoptrisi Ölçüm Noktası” nda 
hem dikey (İnceltme Prizması’na ek olarak) ve hem 

de yatay yönde prizmatik etki oluşmaktadır. “Kişiye 
Özel” freeform progresivlerde üretim parametreleri-
ne bağlı olarak Diyoptri sferik olduğu halde “Prizma 
Kontrol Noktası” nda küçük miktarda yatay prizmatik 
etkinin oluşması, “Kişiye Özel” tasarımın bir neticesi-
dir.
2. Yakın okuma bölgesinde oluşan “istenilmeyen” priz-
matik etki
Sferik reçeteye göre üretilmiş olan progresiv camla-
rın “Yakın okuma bölgesi”nde (ki bu nokta genellikle 
“Montaj Artısı’ndan 2.5 mm nazal yöndedir), dikey 
yönde oluşan prizmatik etkiye ek olarak, yatay yönde 
de prizmatik etki oluşmaktadır. Progresiv camın di-
yoptrisinin silindirik olması ve aks yönünün 90 ve 180 
dışında olması durumunda,“Yakın okuma bölgesinde”, 
aynen “Uzak Diyoptrisi Ölçüm Noktası” nda olduğu 
gibi, (İnceltme Prizması’na ek olarak) hem yatay ve 
hem de dikey yönde ek prizmatik etki oluşmaktadır. Bu 
prizmatik etkinin oluşmasını önlemek imkansızdır.
Oluşan prizmatik etkinin miktarı ve taban yönü, Uzak 
reçetesinin sferik ve silindir değerine ve işaretine, aks 
yönüne ve “Yakın okuma bölgesi” nin dikey ve yatay 
pozisyonuna bağlıdır. Sağ ve sol camların “Yakın okuma 
bölgesi”nde oluşan özellikle dikey prizmatik etkiler ara-
sındaki fark, progresiv gözlüğün kullanımı açısından son 
derece önemlidir. İstatistiklerden görüyoruz ki, iki ca-
mın Uzak diyoptrileri, “Yakın Okuma Bölgesi” nde 2.00 
Prizma Diyoptrisi veya daha fazla Diferansiyel dikey 
prizmatik etki oluşturduğu zaman, kişinin bu progresiv 
camları kullanamama ihtimali %50’den fazladır.
(“Diferansiyel Dikey Prizmatik Etki” ve “İnceltme 
Prizması” konularını gelecek ay ki yazımızda inceleye-
ceğiz).
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Gözlük Çerçevelerinde 
Pantoskopik ve  
Retroskopik Açı

SEKTÖRDEN

Modern çerçevelerin alt kenarları, yanaklara 
doğru  eğimli  şekilde tasarlanarak imal 
edilirler. Gözlük camlarının bu biçimdeki pozisyonu, 
gözlüğün  fasial ( yüz) düzlemi hatlarına daha yakın 
olmasına, primer ve yakın bakışta da optik  
merkezden bakmaya imkân verir. Gözün bütün 
noktalarının etrafında döndüğü farz edilen hayali 
noktaya rotasyon merkezi denir. Primer bakışla yakın 
bakış arasında da 50–10º derecelik bir açı vardır. 
Dönme merkezi sonucu primer ve yakın bakışta, 
gözün optik merkezden bakması için 70–80 derecelik 
bir açı ile tasarlanarak üretilmesi gerekir. Yüzün dikey 
düzlemi ile çerçevenin pozisyonu arasındaki açı 
pantoskopik açı (pantoscopic angle) ya da Frame tilt 
(Çerçeve eğim açısı) olarak bilinir.

Yüzün dikey düzlemi ile çerçeve arasındaki  
pantoskopik açı 

Pantoskopik Açı
Çerçeve açısına bağlı olarak sap açısının yükselmesine 
de retreskopik açı denir. Başka bir ifade ile de yüzün 
dikey düzleminden çerçevenin alt düzleminin 
uzaklaşma açısıdır Örneğin; gözlük altı yanaklara 
değiyorsa, retroskopik açı artırılarak pantoskopik 
açı azaltılır. Retroskopik açı, pantoskopik açıdaki 
azalmayı ifade eder. Lens düzleminin göze 
yaklaştırılması suretiyle reçete istemlerine yardım 
edilir. Çerçeve retreskopik açı ayarlaması ile lenslerin 
konumu fonksiyonel hale getirilir ve lensler orijinal 
durumlarına dönmüş olurlar.

Taylan Küçüker

Yüzün dikey düzlemi ile çerçevenin pozisyonu arasındaki açı 
pantoskopik açı (pantoscopic angle) ya da Frame tilt (Çerçeve 

eğim açısı) olarak bilinir.
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ETKİN GÜÇTEKİ DEĞİŞİM
Lensin diyoptri gücü düşük ise eğimle meydana 
gelebilecek etkin gücün değişimi, çok belirgin ve 
rahatsız edici değildir. Yüksek diyoptrili bir lens söz 
konusu olduğunda Pantoskopik açı eğiminin arzu 
edilenden fazla artması kullanıcı için kritik, rahatsız 
edici ve istenmeyen yeni diyoptri oluşmasına neden 
olur.

Sferik bir lense pantoskopik eğim verildiği zaman iki 
çeşit değişim meydana gelir 
1) Yeni sferik güç meydana gelmesi 
2) Yeni silindirik güç meydana gelmesi
Pantoskopik bir açı sferosilindirik bir lens için söz 
konusu olursa sonuç olarak yeni bir sferik güç ve farklı 
bir silindirik güç doğar

Bu değişiklik:
1)Lensin dikey meridyendeki diyoptri gücüne 
2)Lense verilen Pantoskopik eğimin açısına bağlıdır.
Lensin diyoptri gücü veya eğimin açısı arttıkça, 
diyoptri güç değişiminde daha büyük bir artış 
meydana gelmektedir.
Bu değişiklikler matematiksel formüllerle 

hesaplanabilir, ancak yüksek matematik bilgisi 
gerektirdiği için kursiyerlere verilmeyecektir.
Modern çerçevelerin alt kenarları, yanaklara doğru 
eğimli şekilde tasarlanarak imal edilirler. Gözlük 
camlarının bu biçimdeki pozisyonu, gözlüğün fasial ( 
yüz) düzlemi hatlarına daha yakın olmasına, primer 
ve yakın bakışta da optik merkezden bakmaya imkân 
verir.Yüzün dikey düzlemi ile çerçevenin pozisyonu 
arasındaki açı pantoskopik (pantoscopic angle) yada 
Frame tilt (Çerçeve eğim açısı) olarak bilinir.
Gözün bütün noktalarının etrafında döndüğü farz 
edilen hayali noktaya rotasyon merkezi denir. Primer 
bakışla yakın bakış arasında da 50-10 º derecelik bir 
açı vardır.Çerçeve açısına bağlı olarak sap açısının 
yükselmesine de retroskopik açı denir.Başka bir 
ifade ile de yüzün dikey düzleminden çerçevenin 
alt düzleminin uzaklaşma açısıdır. Örneğin; gözlük 
altı yanaklara değiyorsa, retroskopik açı artırılarak 
pantoskopik açı azaltılır. Retroskopik açı, pantoskopik 
açıdaki azalmayı ifade eder
Yüksek diyoptrili bir lens söz konusu olduğunda 
pantoskopik açı eğiminin artması kullanıcı için kritik 
rahatsız edici istenmeyen yeni Diyoptri oluşmasına 
neden olur.
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DUT AĞACI

SEKTÖRDEN

Dışarı çıkıp tenteyi bile açmaya vaktim olmadı. 
Gerçi yağacağı belliydi ama, önce bir, iki dam-
layla başlar sanmıştım.
Dükkana vida takmak için gelmiş bir müşteri 
ile baş başayım. Adamın işi bitti ama, çıkıp çık-
mamakta kararsız. ’ ’Buyrun! Yağmur dinince 
çıkarsınız ‘’ diyorum. ‘’İyi olur ‘’ diyor.
‘’Bahar yağmuru çabuk diner ‘’ diye de ekli-
yorum. İkimiz birden dışarıyı seyrediyoruz. 
‘’Nasılsa ıslanmışım, bundan beteri ne olacak? ‘’ 
diye ağır, aksak yürüyen bir gençten başka et-
rafta kimsecikler yok. Herkes apartman girişi ve 
tente altlarına sığınmışlar.
İnternet te haberleri okuyordum, şimdiyse 
adamı yalnız bırakmamak için ayaktayım. Ben 
konu bulmak için çabalarken o konuştu:
–Dükkânın arkasını kapattınız mı?
–Anlamadım, dedim. ‘’ ne dükkanı ? ‘’
–Buranın. Bu dükkânın daha büyük olması la-
zımdı…
–Haa! Diyorum. ‘’ Arkasını atölye yaptık. Ka-
pısını da dekoratif bir gizlilikte yaptık. Ordan 
bakılınca pek belli olmuyor.’’
–Yok diyor. ‘’Demin kapıyı açınca içeriyi gör-

düm. Onun dışında bu dükkan daha da büyük 
olmalı. 70 m2 girişti diye hatırlıyorum. Bodru-
mu ve üst katı da vardı. ‘’ soruyorum:
–Burayı biliyor musunuz?
–Oldukça. Bir de dut ağacı vardı… diyor. 3 yıl 
önce geldiğimde yine oradaydı. Bugün göreme-
dim. Kesilmiş herhal. kurumuş muydu ?
-Garajda ki ağaç mı? 2 Ay önce yönetici kesti. 
1.Katta oturanlar şikayetçi olmuşlar. Sinek ya-
pıyormuş da… Mecburen kestiler.
Canının sıkıldığını yüzünden anlıyorum. ‘’Tah-
min etmiştim ‘’ dedi. ‘’ Göremeyince…Keşke 
kurusaydı. ‘’
–Şimdiki insanlarda kent yaşamına ait hiçbir 
hatıraya saygısı yok. İstanbul’un neredeyse ta-
mamı köy kökenli. Buna rağmen bu insanların 
ikinci, üçüncü kuşakları ağaçlara tahammül 
edemiyorlar.
Polenden, sinekten rahatsız oldukları için ağaç-
ları kesiyorlar. İnsanlar topraktan uzaklaştıkça 
daha kolay alerjik rahatsızlıklara uğruyorlar.
İlgiyle dinliyorum. Sonra ilgisi birden bana yö-
neldi.
–Kaç yaşındasınız?

Metin Turanlı

Ne yağmur yağdı, ne yağdı! Sicim gibi. Göz 
gözü görmez oldu. Böylesine sıklıkta bir yağmur 

görmemiştim.
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–29.
–Burada ?
–4.cü senemiz. Bir de Ba-
kırköy de dükkanımız 
var.
Fırsat geçti ya eli-
me, bu sefer ben 
soruyorum.
–Buraya ilgi-
niz?
–Çocuklu-
ğum bura-
da geçti. 
Buranın 
bodrumu-
nu dedem 
kapattırdı. 
Üstünü 
de bizden 
alanlar ba-
ğımsız daire 
yapıp satmış-
lar.
–Siz ne yapı-
yordunuz? De-
diğimde yağmur 
biraz dinmişti.
–Biz mandıra işletir-
dik diyor.
–Eeee ?
–E si, mandıraydı burası.
Nasıl yani? Kafam basmıyor. Bu 
mağazanın yerinde mandıra? Böyle cad-
de üstünde ???
Yanıt geliyor: O zamanlar cadde değildi ki 
burası. Genişçe bir sokaktı. Şu karşı sokakta 
Hasan Usta tatlıcısının olduğu yerde evimizdi. 
Buranın ufak ta bir bahçesi vardı. Atlar da orda 
kalırdı. O dut ağacını da o sene dedem benim 
adıma dikmişti.
İçini çekiyor. Uzunca bir aradan sonra ‘’Babam-
la beraber Topkapı’dan başlar, Beyazıt’a kadar 
süt dağıtırdık.
Yaşını soruyorum. 68 miş. Bu binayı yangın 
geçirdikten sonra yapmışlar. 6-7 eylül olayların-
dan sonra da binayı bir Karadenizli fırıncıya sa-
tıp, Kurtuluş’a, dayılarının yanına gitmişler. Si-
garayı yeni bıraktığı için çay teklifimi geri çevi-

ren bu beye farklı bir yakınlık 
hissediyorum. Benden çok 

buralı bu adam Fransa 
da kuyumculuktan 

emekli olduktan 
sonra senenin 3 

ayını Kadıköy 
de geçiriyor-
muş. Sağlık 
hizmetleri 
buradan 
daha iyi 
olmasa 
daha 
fazla 
burada 
kalırmış 
ya, ne 
çare? Yaş 
kemale 
ermiş, 
çocuklar 

da orada. 
2 arada 1 

derede kal-
mışlar.

Bir tarafta ya-
şanmışlıklar, ha-

tıralar; öte yanda 
realite, gelecek…Her 

İstanbul’a gelişinde Ko-
camustafapaşa’ ya uğrar, dut 

ağacını ziyaret edermiş. En son 3 yıl 
önce Saven kırmızıyan’ın cenazesine gelmiş.
Gözü tavanda, etrafı incelemekle meşgul. Sanki 
her şeyi hafızasına not etmek ister gibi. Sonra 
gizli bir şey söylermiş gibi, beni hedef alarak ‘’ 
genç adam ‘’ diyor.
—Bir yeri sevmek, hatıraları sevmekle müm-
kün. Çok boktan şeyler yaşasan da sana iyiyi 
hatırlatacak bir şeyleri nerde görebiliyorsan 
oralısın. Sana iyiyi, güzeli hatırlatan şeyler kay-
boluyorsa, yok olan senin tarihindir.
Gözlerini kapatarak, Zor duyabileceğim bir ses-
le mırıldanıyor.
Dünyanın ötesinde de olsan bir ağaç yaşadık-
ça sen de yaşarsın. O ağaç kesilirse, kesilen bir 
ağaç değil, senin köklerindir.
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Filipinler
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Otuz dört gündür yollardayım. Tokyo’dan 
başlayan yolculuğumun son durağı Fili-
pinler’in başkenti Manila’ya indiğimizde 

bu devasa köy-kente akşam çökmek üzere. Ninoy 
Aquino Havaalanından otelimizin bulunduğu Pasig 
city bölgesine gelene kadar hava kararıyor, etraf-

ta yoğun bir egzost kokusu ve kalabalık trafikten 
başka bir şey göremiyoruz. Büyük sayılabilecek bir 
otele yerleşiyoruz. Güler yüzlü, geveze denilebile-
cek kadar konuşkan ve fazlasıyla samimi bir resep-
siyon görevlisi karşılıyor bizi. Espriler yapıyor, çev-
reyi anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor... Otelde kaldığım 

YOLNAME
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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, genellik-
le 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 göz-
lerimizi 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 görev-
lisi duruyor. Unionbank’ta işimizi görüyor dışarı 
çıkıyoruz. Hamburgercide ki güvenlik görevlileri 
kafama takılıyor ama sonradan görüyorum ki bak-
kal dükkânlarında, büfelerde, kafeteryalarda hatta 
kasaplarda bile güvenlik görevlisi var. 
Güvenlik deyince aklıma Jamaika’nın başkenti Kin-
gston geliyor. Az gelişmiş ve ekonomik açıdan iyi 
durumda olmayan her ülkede güvenlik sorunu olu-
yor. Burada da hava karardıktan sonra arka sokak-
lara girmemeniz tavsiye ediliyor. Kenar mahalleler 
tam 3. dünya ülkesi. Suç oranının yüksek olduğu 
ülkede nüfusun % 41’i yoksulluk sınırının çok al-
tında yaşıyor. Filipinler, özellikle başkent Manila’da 
iki tür insan yaşıyor. Bir tarafta, çok varlıklı, lüks 
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içinde yaşayan, alışveriş merkezlerinden alışveriş 
yapan, büyük arabalara, koca koca ciplere binen-
ler. Diğer tarafta ise, çöp karıştıran, birkaç Pesoya 
bisikleti ile insan taşıyarak nafakasını çıkartmaya 
uğraşan, dilenen, yani yoksulluk içinde sürünenler.  
Durum böyle olunca tabi güvenlik de sorun oluyor. 

Otelimizin bulunduğu Pasigcity bölgesi Plazalar, 
rezidanslar, alışveriş merkezleri, bulvarlar ve cadde-
leri ile adeta bir Avrupa şehri. Ama ya diğer taraf?
Bir taksi çeviriyor ve bizi Manila’nın en ünlü 
bölgesi Intramuros’a götürmesini istiyoruz. Intra-
muros, etrafı surlarla çevrili tarihi kalıntıların oldu-

YOLNAME
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ğu bir bölge. Her yerde İspanyol izleri var. 
Filipinliler, Filipino olarak adlandırdıkları bir dil 
konuşuyorlar. İngilizce ve Filipino resmi dil. Ayrı-
ca on iki büyük etnik dil de kullanılıyor. Filipino, 
ispanyolca ağırlıklı bir dil. İçinde bir miktar Porte-
kizce 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 cana-
varı olan gürültülü jeepney denilen, büyük cipler-
den uzatılarak dolmuş gibi çalışan araçların tıkadığı 
trafik, korna sesleri, çöp dolu, idrar kokan sokaklar, 
yol kenarlarında yatan çıplak insanlar, dilenen ço-
cuklar, 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 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. Karşı-
lıklı oturma düzeniyle ortalama 18 kişi binebiliyor. 
Üstelik çok ucuz. Taksim-Sarıyer mesafesindeki bir 
yere 50 kuruşa gidebilirsiniz.
Hong Kong’ta gördüğüm binlerce Filipinlinin ne-
denini 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 çalı-
şanları Filipinliler.
Yoksul yaşamlarından kurtulabilmek amacıyla köy-
lerinden ayrılıp, büyük umutlarla şehre sığınmış 
insan yığınlarının yaşadığı bir şehir Manila. Birçok 
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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. Gökdelen-

leri, plazaları ve lüks otelleri ve gece kulüpleri ile 
Makati bölgesi orta ve üst gelir seviyesinden gez-
ginlere hitap ederken, Adriatico Caddesi ise düşük 
bütçeli sırt çantalı gezginler için daha uygun. Her 
iki bölge çevresinde çok sayıda hostel, otel, resto-
ran, gece kulübü ve barlar var. İsterseniz bir günü 

YOLNAME
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10-15 Dolara geçirebilir ya da bir gecede otelinize 
1000 Dolar ödeyebilirsiniz. 
Surların içi anlamına gelen ve eski Manila olarak 
adlandırılan “İntramuros” bölgesine geliyoruz. Sa-
vaştan 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. Ge-
zimiz yaklaşık bir saat sürüyor. Bu arada hava sı-
caklığı ve nem inanılmayacak kadar insanı yoruyor. 
Neredeyse dilimiz dışarı çıkacak.
 Intromuros’un çıkışında ünlü Rizal Park var. Tüm 
Manilalıların ve turistlerin uğrak noktası, kalaba-
lıktan adım atılmıyor.  Adını, devrimci, şair, yazar, 
ulusal kahraman Dr. José Rizal’dan alan parkta bu 
kahramanın bir de anıtı var. Parkta sıcaktan ma-
yışmış insanlar buldukları her gölgeyi işgal etmiş 
uyukluyorlar. Büyük küçük dilenciden geçilmiyor. 
Üstü başı perişan insanlar, yalın ayak çocuklar yü-
rek sızlatıyor. 
Parkın girişinde büyük bir havuz var. Filipinler’in 
maketini yapmışlar. Haritanın üzerinde yürüyerek 
ülkeyi geziyorsunuz. Biraz sonra Macellan’ı öldü-
ren, ilk ulusal kahramanları, Mactan Adası sultanı 
Lapu Lapu’nun heykeli ile karşılaşıyoruz. Asıl bü-
yük 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 öldürüldü-
ğü yerde yapılan heykellerin olduğu Martydom of 
Rizal Diorama. 
Göz doktoru, zoolog, yazar ve şair olan ulusal kah-
raman Dr. Rizal, İspanyollara karşı direniş ateşini 
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yakan kişi olarak biliniyor. 3 Kasım 1896’da Fort 
Santiago’ya hapsediliyor. Hapis süresince günlük 
tutmasına, ailesiyle görüşmesine ve mektup yaz-
masına bile izin verilmezken “Mi Ultimo Adios” ( 
Elveda anavatanım) adlı ünlü şiirini dışarıya çıkart-
mayı başarıyor. 30 Aralık 1896’da hapishaneden 

çıkartılıp 1 km yürütüldükten sonra tam bu nokta-
da arkasından ateş edilerek idam ediliyor. 
Paco mezarlığına defnediliyor. Mezarlığa bile gire-
meyen aile ancak 20 ay sonra Amerikalıların Mani-
la’ya girişiyle cesedi alıyor ve yakarak, küllerini de 
Fort Santiago’da hapis yattığı odaya koyuyor (şimdi 
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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 canlandı-
rılmaya çalışılmış. 

Filipinlerin eski devlet başkanlarının heykelleri-
nin bulunduğu bir köşede biraz dinlenip, Diktatör 
Marcos’un karısının ayakkabılarından söz ederek 
ve fotoğraf çektikten sonra parktan çıkıyoruz.  Fi-
lipinler deyince Imelda Marcos’tan söz etmeden 
geçmek olmaz. Filipinler’in eski diktatörü Ferdi-
nand Marcos’un eşidir Imelda Marcos. Her türlü 
rezilliklerinin yanı sıra bir de ayakabı fetişisti ola-
rak 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 anla-
mak mümkün değil.
“Demir kelebek” unvanlı Imelda Marcos’un kocası 
Ferdinand Marcos’un başkanlığı döneminde, Fili-
pinler ağır yoksulluk altında inlerken, Marcos çifti 
yaşadıkları olağanüstü lüks hayatla hep gündemde 
dünya basınında boy gösteriyorlardı. Çiftin bu aşırı 
harcama ve hayal edemeyeceğimiz (artık edebiliyo-
ruz) lükse dayalı hayatlarına ve devletin yozlaşmış 
politikasına isyan eden halk sonunda Marcos hükü-
metini bir isyanla deviriyor. 
Marcos hükümeti düştükten sonra yurtdışına ka-
çarak yıllarca Hawaii’de sürgünde yaşayan Imelda 
Marcos affa uğruyor ve ülkesine geri dönüyor. Üs-
telik hiç utanmadan halkın parasıyla aldığı üç bin 
çift ayakkabıdan geriye kalan 2800 çiftini bir mü-
zede sergilemeye bile başlıyor. 
1589 yılından kalma San Agustin kilisesinin önün-
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de durduğumuzda yanıma bir kız bir erkek iki 
üniversite öğrencisi yanaşıyor. Anket yapmak is-
tiyorlarmış. 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. 
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Dışarı çıkmak istemiyoruz ama gezmemiz gereken 
çok yer var. Aziz Agustin müzesi, Manila Katedrali, 
Santo Tomas Üniversitesi, Casa Manila, Minor basi-
lica 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 kalıntı-
lar gezilecek. Bütün bunların yanı sıra 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 Katedra-
li’ni de ziyaret ettikten sonra yemek için ünlü Ris-
torante delle Mitre ‘ye gidiyoruz. Başka bir yerde 
benzerini görmediğim bir restaurant burası! Psiko-
posların ve diğer üst düzey din adamlarının yemek 
yediği, tarihi bir restaurant. Din adamlarının kul-
landıkları başlık anlamına gelen “Mitre” ismi, içe-
ride sergilenen şapkalar ve dini motifli dekorlar ile 
tamamlanmış. Çalışanların bir kısmının da gerçek 
rahibeler olduğunu öğreniyor, tabii ki çok şaşırıyo-
ruz.
Değişik bir yapısı var Filipinlilerin. Çok rahat-
lar, hiçbir şeye aceleleri yok. Otelde resepsiyon 
görevlisi “ konuşkan Jingco’ya” sorduğumda, biz 
Malaylar böyleyiz, acele işi sevmeyiz diye cevaplı-
yor. Malaylar, Filipin Adaları’na ilk yerleşen insan 
topluluğu. Daha sonra Hintliler ve Çinliler geliyor. 
Portekizli kâşif Ferdinand Macellan ise 1521 yılın-
da Filipinler’e varan ilk Avrupalı oluyor. Ünlü de-
nizci Macellan, yerli savaşçıların lideri Lapu-Lapu 
ile girdiği bir çatışmada burada öldürülüyor.
333 yıl boyunca İspanyol hâkimiyetinde kalan 
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Filipinler, adını İspanya Kralı II. Filip’ten alıyor. 
İspanyollar tarafından 1565 yılında işgal edilen Fi-
lipinler, 1898 yılına kadar İspanyol sömürgesi olu-
yor. 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 ha-
kimdir ve adeta Asya’da ABD’nin uçak gemisi gibi 
kullanıyor. Filipinler’in şimdiki Cumhuriyeti ise 
resmen 1946 yılında kuruluyor. XX. yüzyılın he-
men başlarında bağımsızlık isteyerek ABD’ye baş-
kaldıran 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, şa-
hane 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 Filipin-
ler’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 Mani-
la’nın da bulunduğu Luzon, orta kesimde Visayas 
ve güneyinde Mindanao takımadaları olarak anı-
lıyor. Bu üç ada grubu ise 17 bölgeye, 80 vilayete, 
138 şehre ve 1,496 belediyeye bölünmüş. Başkent 
“Metro Manila” 12 milyona yaklaşan nüfusu ile ül-
kenin en büyük şehri.
Dünyanın nüfus yoğunluğu açısından en kalabalık 
8 inci ülkesi olan Filipinler, gerçekten çok kalaba-
lık 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 je-
epneylerin altüst ettiği bir trafik içerisinde yaşam 
adeta bir karmaşa içinde sürüyor. Egzozdan kay-
naklı ciddi bir hava kirliliği var ve insanı rahatsız 
ediyor. Manila merkezindeki caddelerin biraz 
dışına çıkıldığında, teneke evlerden yapılmış bara-
kalarda yaşayan yüz binlerce insan dikkat çekiyor. 
Kucağında daha 1 yaşını doldurmamış bebekle, kal-
dırımda 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. Hıristiyan-
ların %51 i Katolik. 14.yüzyılda İslamiyet’le tanı-
şan Filipinlerin Müslüman nüfusu ise %11. Müs-
lümanların 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. Yağış-
lı sezon olan Temmuz-Ekim arası fırtına ve tayfun-
lar 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 ve-
riliyor. 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. Dile-
rim 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 diliyo-
rum.
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