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Türkiye h›zla fleriat
devletine do¤ru giderken
Güneydo¤u ve Do¤u
Kürtlere peflkefl çekiliyor.
Kürtlerden kalan yerleri de
zaten ‹srail alarak su
kaynaklar›m›z› ele geçirdi.
Akdeniz fleridini de
‹ngilizlerle Almanlar kapatt›.
AB ve ABD de “yeni bir
Sevr” üzerinde çal›fl›rken,
Yunanl›lar, banka alarak
“megalo idea”y›
gerçeklefltirme hesaplar›
yap›yorlar. Öte yandan,
yabanc› sermaye t›pk›
y›llar önce kapitülasyonlarla
yapt›klar› gibi ili¤imizi
kemi¤imizi sömürürken,
baz› hain ifladamlar› da
yurtd›fl›nda fabrika kurarak
Türkiye’yi sat›yor...
Peki siz bunlar›n kaç
tanesine inan›yorsunuz?

T
Korkuyorum,
korkuyorsun,
korkuyor...

ürkiye’de bir süredir “ilginç”
korkular ortaya ç›kt›, bu korkulardan yola ç›karak da,
diktatörlük özlemleri depreflti.
Korkanlar daha çok e¤itimli kesimden.
En önemli korkulardan bir tanesi,
Türkiye’nin h›zla bir fleriat devletine
do¤ru gitti¤i inanc›. Bu inanca göre,
AKP’li seçmenler ve yöneticiler, kendilerini sakl›yorlar.
Ama bekledikleri an gelince hepsi
birden maskelerini indiriverecekler ve
“iflte fleriat devleti geldi” deyiverecekler.
Peki ortada bu korkuyu besleyen
bir hareketlenme var m›?

Yaz›: Ayd›n Demirer
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nistanl› bir gazeteciye anlatt›m. O da
flunu söyledi. “Valla adalardakiler dahil dünyadaki bütün Yunanl›lar, kendi topraklar›n› b›rak›p, mortgage ile
‹stanbul’dan ev al›p buraya yerleflseler bile yine az›nl›kta kal›yoruz. Çünkü, bizim nüfusumuz 10 milyon, ‹stanbul’unki ise 12 milyon”.
Genelde, bu tür korkulardan ar›nd›r›ld›¤›nda, dünyada ve Türkiye’yi
olup bitenleri flu flekilde görmek
mümkün.

Yani ‹slam devleti isteyenler büyük çapl› gösteriler yap›yorlar m›? Gazeteleri çok mu sat›yor? Kurtar›lm›fl
bölgeleri var? Radikal söyleme sahip
olup da günden güne güçlenen bir
fleriatç› parti mi var?

Herkes Türkiye’ye karfl› m›?
Bir korku da, bütün dünyan›n
Türkiye’ye karfl› birleflmifl oldu¤u konusunda... Bu birli¤in düflmanca oldu¤unu söylemeye herhalde gerek
yok.
Avrupa Birli¤i’nin ve ABD’nin ortak bir amaçlar› var: Türkiye’yi bölmek.
Bunlar da günü geldi¤inde yeni
bir Sevr plan›n› gün ›fl›¤›na ç›kart›p,
Türkiye’yi bölüverecekler.
Bütün bunlar ortak bir paranoya
halini alm›fl durumda.
Forbes dergisinin bu say›s›ndaki
yaz›m› da bu konuya ay›rm›flt›m. Ve
flunlar› yazd›m:
Korku ekibinde yer alanlar›n ortak görüflleri flöyle.
Yabanc› sermayenin bir cins kapitülasyon ifllevi gördü¤üne ve ülkeyi
sömürdü¤üne inan›yorlar.
Yabanc› bankalar›n Türkiye’nin
tasarruflar›n› kendi ülkelerine aktarmak için Türkiye’ye geldi¤ini düflünüyorlar.

Yabanc› yat›r›mlar

¤u’nun di¤er ülkelerinde, Suriye’de,
Lübnan’da, Ürdün’de, Yemen’de, ‹srail’de yok. M›s›r’da, Tunus’ta, Fas’ta da
yok. Onlar›n hemen yan› bafl›ndaki
Libya ve Cezayir’de ise petrol f›flk›r›yor. Emirliklerde Katar’da büyük petrol yataklar› varken, birkaç kilometre
ötedeki Dubai petrol fakiri.
Peki bu paranoya sadece bizde
mi?
De¤il. Ayn›s› mesela Frans›zlar’da
da var.
Biz nas›l “Frans›z flirketleri Türkiye’yi ele geçiriyor” diye a¤l›yorsak
Frans›zlar da “Türk flirketleri Fransa’y›
ele geçiriyor” diye a¤l›yorlar.
‹kinci s›n›f ülke olmaya kararl›
ad›mlarla giden Fransa, iddias›n› art›k,

Globalleflsek mi?

‹flin çok tuhaf›, bu iddia sahiplerinin benim tan›d›¤›m önemli bir k›sm›
yabanc›larla ifl yap›yorlar.
Yani istedikleri gibi bir sistem kuruldu¤unda ilk aç kalacaklar onlar
olacak gibi görünüyor.
Korkunun nerelere vard›¤› konusunda ilginç örnekler vermek mümkün Finasbank’›n Yunanistanl› bir
bankaya sat›fl›n› arkas›ndan flu yorum
yap›ld› örne¤in:
“Mortgage’›n yasalaflmas› ile birlikte, bu banka Yunan vatandafllar›na
uzun vadeli krediler vererek onlar›n
‹stanbul’dan kolayl›kla ev almalar›n›
sa¤layacak. Bu flekilde ‹stanbul’u yeniden Konstantinopolis yapacaklar.
Bu büyük bir stratejinin, Yunan “megalo idea”s›n›n parças›.
Bu muhteflem paranoyay› Yuna-

Türkiye’den gayrimenkul alan yabanc›lar›n bu flekilde topraklar›m›z›
ele geçirdiklerini söylüyorlar. Rahflan
Ecevit’in söyledi¤i gibi bütün GAP
bölgesinin ‹srail’in eline geçti¤ine inan›yorlar.
Yabanc› ülkelerde yat›r›m yapan
ifladamlar›na vatan haini gözüyle bak›yorlar.
Bütün bunlar›n siyasi sonucu olarak yönetimde orduyu görmek istiyorlar.
1920-1930’lardaki gibi kapal› bir
ülke ve kapal› bir ekonominin özlemini duyuyorlar.
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Globalleflmeden kaybeden ve kazanan ülkeler var. Avrupa globalleflmeyle birlikte ciddi bir durgunlu¤a
girdi, Asya ise Avrupa’n›n pazarlar›n›
ele geçirerek bu süreçten karl› ç›kt›.
Türkiye de karl› ç›kan tarafta. fiu veya
bu flekilde ciddi yabanc› sermaye çekti. Fransa’da yay›nlanan Le Monde gazetesinin geçti¤im y›l yapm›fl oldu¤u
bir araflt›rmaya göre Avrupa’da yabanc› sermayenin en çok istihdam sa¤lad›¤› ülke Türkiye... Öte yandan, Türkiye’nin GSMH’s› son alt› y›lda 120 milyar dolardan 400 milyar dolara ç›kt›.
Yabanc› sermaye karfl›tlar›na flu
soruya cevap vermekten kaç›n›yorlar:
“S›f›r büyümeye ve bunun getirece¤i
müthifl ekonomik daralmaya ve iflsizli¤e raz› m›s›n›z? Türkiye tasarruf oran› düflük oldu¤u için kendi imkanlar›yla büyüyemiyor. Büyümek için tek
çaresi var: do¤rudan yabanc› sermaye

girifli”. Son y›llarda da bu alanda ciddi aflamalar kat edildi. Y›llar itibariyle
do¤rudan yabanc› sermaye giriflinde
bir art›fl gözlemleniyor.
Yabanc›lara toprak sat›fl›na gelince… ‹spanya, Portekiz, M›s›r, Tunus,
Fas vb. yabanc›lara gayrimenkul satmak için inan›lmaz iyi koflullar sa¤l›yorlar. Biz onlarla zaten rekabet edemiyoruz. Devletini yay›nlad›¤› verilere
göre, Türklerin Avrupa’da sahip oldu¤u gayrimenkul miktar›n›n, yabanc›lar›n Türkiye’de sahip olduklar› miktar›n on kat› dünyaya bu körlükle bakanlar, dolay›s›yla, globalleflmenin
getirdi¤i çok önemli strateji oyunlar›n›
atl›yorlar. Hangi sektörlerde hangi flirketler yükseliyor, hangileri nas›l savafl›yor? Hangileri hangi alanlardan çekilip, hangi alanlarda niye güç kazan›yorlar? Dünya demir çelik sektöründe
neler oluyor? Ya da Türkiye’de Eczac›bafl› niye ilaçtan ç›k›p da seramik
sektöründe dünya çap›nda iddial› olmay› tercih etti? ‹nan›n bu can al›c›
konularla bizim memlekette kimsenin
ilgilendi¤i yok.
1960’l› y›llarda herkesi etkilemifl
bir iddia vard›. Söylene söylene bugüne kadar geldi. Buna göre, Amerikal›lar Türkiye’de müthifl petrol yataklar›
bulmufl ve üstünü örtmüfltü.
Peki Amerika’n›n, Libya, Irak ya
da Emirlikler yerine Türkiye gibi bir

Globalleflmeden kaybeden ve kazanan ülkeler var.
Avrupa globalleflmeyle birlikte ciddi bir durgunlu¤a girdi,
Asya ise Avrupa’n›n pazarlar›n› ele geçirerek bu süreçten
karl› ç›kt›. Türkiye de karl› ç›kan tarafta.
müttefikinden petrol ç›karmas› daha
ç›kar›na de¤il midir?

Petrol paranoyas›
Hemen flu soru sorulurdu? Peki
bütün Ortado¤u’da petrol var da bizde niye yok?
Bu kadar cehalete ne demeli?
Irak’ta, ‹ran’da petrol var ama Ortado-
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ancak g›da, kozmetik, moda gibi
alanlarda o da k›smen sürdürebiliyor.
‹nnovasyonla falan pek aralar› yok.
fiaraplar›n› bile kapt›rm›fl durumdalar.
Bu pazar›n yeni efendileri art›k Arjantin, fiili, Avustralya… Kendi hantall›klar›ndan bu hale düflmüfl olmalar›na
karfl›l›k suçu baflkalar›na yüklemeyi
seviyorlar.
‹flte Fransa’da yay›nlanan “liberal”
e¤ilimli Capital dergisi geçenlerde
“üçüncü dünya ülkeleri sanayimizi
bat›r›yorlar” bafll›kl› bir araflt›rma yaz›s› yay›nland›. Bafltan afla¤› korumac›
motiflerin hakim oldu¤u yaz›da
Çin’den, Rusya’dan, Brezilya’dan ve
Türkiye’den gelen flirketlerin Frans›z
pazar›na nas›l hakim olduklar› anlat›l›yor. Özetle yaz›da Türk flirketleri
için söylenenler flunlar: “Avrupa’daki
her dört televizyondan birinin markas›n›n Vestel oldu¤unu biliyor musunuz? Ve pazar pay›n› giderek art›rd›klar›n›? Arçelik, Avrupa beyaz eflya pazar›n› h›zla ele geçiriyor. Sabanc› Holding çok güçlü geliyor (Dergi kocaman da bir Güler Sabanc› resmi koymay› ihmal etmemifl).” n
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Mortgage yasalaflt›..
Peki flimdi ne olacak?
M

ortgage, ABD’de, Bat› Avrupa’da ve di¤er geliflmifl
ülkelerde pek çok kifliyi
konut sahibi yapm›fl olan, uzun vadesi sayesinde de yat›r›mc›y› bunaltmayan bir konut edindirme sistemi.
Mortgage yasa tasar›s›, y›llard›r
Türkiye’nin gündemindeydi. Ama, faizlerin yüksek kalmas›, ekonomideki
baz› olumsuzluklar sonucunda ancak
22 fiubat 2007 tarihinde yasalaflabildi.
Bu sistem ev almak isteyenlere pek
çok kolayl›k getiriyor. Sistemin yürürlü¤e girmesiyle birlikte, art›k, mevduat,
yat›r›m ve kat›l›m bankalar›n›n (Özel
Finans Kurumlar›) yan› s›ra, art›k tüketici finansman flirketleri de konut kredisi verebilecek. Finansal kiralama flirketleri ise konutlar› tüketicilere finansal yoldan kiralayabilecek. Ancak bu
flirketler, kanunun yürürlük tarihinden
itibaren 6 ay içinde konut finansman›
faaliyetinde bulunmayacak.
Hürriyet gazetesi ekonomi servisi
ve bir KOB‹ dan›flma merkezi olarak
faaliyet gösteren Kobi Finans’a göre,
sistemin tüketiciye sa¤layaca¤› yararlar flunlar: Sistemin tam olarak hayata
geçmesiyle birlikte faizlerin serbest
b›rak›lmas› ve normal flartlar alt›nda
düflmesi gündeme gelecek. Tabii burada küçük bir olumsuzluk yaflanacak. Çünkü, faizler geri çekildikçe talep artaca¤› için fiyatlarda prim görülecek. Ama, ilk bak›flta düflen faiz ar-

tan fiyat dengesi son kullan›c› için
avantajl› görünmese bile, detayda kullan›c› aç›s›ndan birçok avantaj ortaya
ç›kacak. Örne¤in, sistemden yararlanacak müflteriler sabit ve de¤iflken faiz oranlara aras›nda tercih yapabilecek. De¤iflken faizli krediler ile konut
almak için kredi faizlerinin düflmesini
beklemelerine gerek kalmayacak.

‹kincil piyasa
Öte yandan, sistemin özü zaman
içinde ikincil piyasan›n geliflmesine
ba¤l› olacak. Bu geliflmeyle kredi veren finans kurulufllar› çok daha kolay
finansman sa¤lar duruma gelecekler.
‹kincil piyasa bankalar›n riskini azalt›rken, genel ekonomik koflullara da
ba¤l› olarak faiz oranlar›nda düflüfl
gündeme gelecek. Ama ülke ekonomisinde genel bir bozukluk oldu¤unda ise faizler düflmemekte direnecek.
Bu kez, mortgage sisteminin varl›¤› faizlerin düflmesi aç›s›ndan yeterli olmayacak. Bu durumda tüketicinin olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu
olabilir. Mortgage’den yararlanmak
için konut maliyetinin yüzde 25’inin
sat›c›ya ödenmesi gerekiyor. Asl›nda
konutun tamam› için mortgage yap›lmas› mümkün. Ancak finans kurulufllar› kredi karfl›l›¤› ald›klar› ipote¤i ancak yüzde 75’i üzerinden devredebildi¤i için bu mant›k içinde konutun bedelinin yüzde 25’inin peflin ödenmesi,
kalan›n kredilendirilmesi gerekiyor. n

Garanti Bankas› Genel Müdür
Yard›mc›s› Ali Fuat Erbil

“Tüketiciyi mortgage
çok etkilemeyecek”
Kanun’un hayata geçti¤i dönemde
de herkesin dile getirdi¤i gibi, mortgage sistemi tüketicilerin hayat›na k›sa vadede çok önemli de¤ifliklikler
veya avantajlar getirmeyecek; yani
mortgage sistemi herkesi ev sahibi
yapamayacak ve ülkenin konut aç›¤›na k›sa vadede çok fazla bir etkisi olmayacak. Konut kredisi kullanma
aflamas›nda, tüketicilerin en önemli
iki karar mekanizmas› faiz oranlar› ve
vade olarak öne ç›k›yor. Mortgage
sisteminin devaml›l›¤› için en önemli
unsur, ekonomik ve politik istikrard›r.

Sistem hangi kolayl›klar› sa¤l›yor?...
Handikaplar, dikkat edilmesi gerekenler,
uygulamada ortaya ç›kacak olanlar neler?
‹flte bir mini mortgage rehberi...
Yaz›: Ayd›n Demirer
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Garanti Bankas› olarak mortgage ile
ilgili haz›rl›klar›m›z› tamamlayarak,
yeni kanunda belirtilen flekilde tüketicilerin farkl› ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
amac›yla farkl› konut kredisi seçenekleri sunmaya bafllad›k. Yeni kanunun ard›ndan, farkl› sabit faizli konut kredisi seçeneklerinin haricinde
yeni de¤iflken faizli konut kredileri
ve yeni bireysel finansman› kredileri
ile pazardaki konumumuzu kuvvetlendiriyoruz. Dünya finans ve sermaye piyasalar›ndaki güçlü konumumuzu da de¤erlendirerek, en uygun
ve ucuz fonlama imkanlar›ndan yararlanmay› ve bu fonlama imkanlar›m›z› müflterilerimize yans›tarak
mümkün olan en düflük faiz oranla-
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r›n› ve en uygun koflullar› sunmak istiyoruz. Tüketicilere ise kanun sonras›nda, konut kredisi kulland›r›m›ndan en az bir gün önce Sözleflme
Öncesi Bilgilendirme Formu verilerek kullan›lacak krediyle ilgili tüm
bilgilerin paylafl›lmas› zorunlulu¤u
getirildi. Garanti Bankas› olarak, yeni
kanun kapsam›nda gelen de¤iflikliklerin olumlu oldu¤unu ve önümüzdeki dönemlerde sa¤l›kl› bir konut
finansman› sisteminin oluflabilmesi
için önemli temeller oluflturaca¤›n›
düflünüyoruz.
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önem tafl›yor. Yani mortgage sistemi
genel ekonomik de¤iflkenlerden etkilenmekle birlikte, oldukça uzun vadeli, güvenilir yeni bir finansal araç olma niteli¤i ile de ekonomik istikrar›n
sa¤lanmas›na, özellikle finansal krizlere karfl› direncin artmas›na katk›da
bulunuyor.

“Konut kredi piyasas› hacmi büyüyecek”
Mortgage sisteminin ülkemizde de
kurulmas› amac›yla ç›kart›lan ve temel yap›sal düzenlemeler getiren yasay› her ne kadar baz› eksiklikleri olsa da genel olarak olumlu karfl›l›yoruz. Sistem sayesinde uzun vadede
konut kredi piyasas› hacmi büyüyecek, menkul k›ymetlefltirme imkan›
sayesinde sermaye piyasalar› geniflleyecek ayr›ca sigortac›l›k sektörü de
büyüyecektir. Dolay›s› ile mortgage
yasas›n›n, bireylerin konut sahibi olmas›n› kolaylaflt›r›rken bir yandan da
mali sistemin geliflmesine olumlu katk›lar sa¤layaca¤›n› düflünüyoruz.
Mortgage sisteminin konut kredisi faizleri üzerinde daha önce bahsetti¤imiz gibi iki faktör sayesinde olumlu
etkisinin olmas›n› bekliyoruz. Birincisi, ipotek teminatl› ve ipote¤e dayal›
menkul k›ymetlefltirme imkan› sayesinde yeni fonlama kaynaklar›n›n ya-

Yap› Kredi Konut Finansman› Pazarlama
Bölüm Baflkan› Gökalp Arslan.
rat›lmas›, böylece maliyetlerin düflmesi. Di¤eri ise yasayla birlikte sabit faizli konut kredilerinde erken kapama
ücreti al›nabilecek olmas›. Öte yandan, makro ekonomik koflullar›n uy-

gun olmas› halinde bu sistemle birlikte konut talebi artacak. Geçen 2 y›lda,
faiz oranlar›ndaki düflüfl ile birlikte artan talep neticesinde konut fiyatlar›n›n yükseldi¤ine flahit olduk. Ama bu
sene farkl› olarak, faizlerin çok h›zl›
düflmeyece¤ini öngörüyoruz. Dolay›s›yla konut fiyatlar›nda büyük bir art›fl
beklemiyoruz. Artan talep konut arz›
ile desteklenmezse de, konut fiyatlar›
yükselifle geçebilir. ABD, Kanada, Almanya, Hollanda gibi yurtd›fl› örneklere bak›ld›¤›nda konut kredisi faiz
oranlar›n›n y›ll›k bazda %5–6 civar›nda oldu¤u görülüyor. Ülkemizdeki faiz oranlar› ise y›ll›k %20’ler civar›nda.
Bu oranlar›n düflmesi halinde mortgage sistemi dar ve orta gelirlileri de
kapsayacak hale gelebilir.

Taksitler ödenemezse
Peki ev kredisi alanlar taksitleri
ödeyemez duruma düflerlerse..Bu ihtimale karfl› sigorta yap›lacak. Ayn›
zamanda hayat sigortas› ve do¤al afet
sigortas› da yapt›r›lacak. Bu zorunlu
poliçeler, asl›nda, son kullan›c› aç›s›ndan maliyet art›r›c› unsurlar olacak.
Sonuç olarak, bu maliyet unsurlar› da
faiz hesab›na kat›l›rsa, faiz konuflulandan biraz daha fazla gerçekleflecek.
Öte yandan, sisteme bafl›ndan itibaren kat›l›p “erken ödeme yapmak
istiyorum” derlerse, ikinci el piyasas›ndaki dinami¤i de etkileyecekleri
için yüzde 2’ye varan oranlarda ceza
ödeyecekler. Bu arada, kanun yürürlü¤e girmeden önce kredi ve finansman kiralama sözleflmesi imzalayan
tüketiciler, kanunun yay›nlanmas›ndan sonra, üç ay içinde, konut finansman kurulufluna baflvurarak, sözleflmelerinin bu kanun kapsam› d›fl›nda
de¤erlendirilmesini isteyebilecek. Süresi içinde talepte bulunmayan tüketicilerin, kanunun yürürlü¤e girmesinden önceki sözleflmeleri kanun kapsam›nda kabul edilecek.
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fiekerbank Bireysel Bankac›l›k
Genel Müdür Yard›mc›s›
Abdurrahman Özci¤er

Bankalar›n sorumlulu¤u
s›n›rland›rd›
Yasayla, kredi verenlerin müteah-

n›rland›r›ld›. Yasa öncesinde bu sorumluluk s›n›rs›zd› ve bankalar tüketicinin tüm zarar›n› karfl›lamakla yükümlüydü.
Uygulamada, ipotekle teminat alt›na al›nm›fl kredilerle, icra iflas prosedüründe kredi veren lehine de¤ifliklikler yap›larak ödenmeyen kredilerin
tahsili de h›zland›r›lacak. Uygulama
öncesi bu süreçlerde ciddi t›kan›kl›k
yaflan›yordu.
Yasa öncesi konut kredilerinden
al›nan faizin yüzde 5’i oran›nda Ban-

“De¤iflken faiz tüketicilere avantaj sa¤layacak”
Mortgage yasas› ile tüketiciler için
prosedürel aç›dan bugüne kadar uygulana gelen konut kredileri sisteminden çok farkl› bir durum olmayacak.
Ancak, yeni verilecek konut kredileri
üzerinden al›nan faizlerden BSMV
al›nmamas›, önceden verilmifl konut
kredileri de yasa kapsam›na al›nm›fl
ve BSMV istisans› tan›nm›flt›r. BSMV
istisnas› tüketiciler aç›s›nda sa¤lanan
direkt faydad›r. Sistemi özendirmek
ve kurulmas›na yard›mc› olmak için
birçok vergi istisnas› ve vergi indirimi
düzenleniyor. Sistemin güvenli¤ini
sa¤lamak için gayrimenkul de¤erlemesi konusuna büyük önem veriliyor.
‹kincil piyasalar›n ifllemeye bafllamas›
sonras›nda kredi vadelerinin uzamas›,
30-35 y›la kadar ç›kmas›, bankalar›n
kredi faiz kar marjlar›n›n azalmas›,
kredi fonlama konusunda bankalar›n
ilave ensturmanlarla biraz rahatlamas›, sa¤lanan vergi istisnalar› ve indirimleri daha genifl bir kesimin kredi
ile konut almalar› sonucunu do¤uracakt›r. Bugüne kadar uygulamas› bulunmayan “De¤iflken Faiz” uygulamas›, konut al›c›lar› için de¤erlendirilebilecek yeni bir opsiyon olacak. De¤iflken faiz oran› uygulamas›yla tüketiciler, bafllang›ç faizi sabit faiz oran›ndan daha düflük oranlarla kredi kullanabilecekler. Sistemin sa¤l›kl› ve verimli iflleyebilmesi için reel faizlerin
düflmesi, uzun dönemde fiyat, faiz,
kur istikrar›n›n korunabilmesi büyük

hitlerle birlikte düzenledikleri kampanyalarda evin teslim edilmemesi ve
evdeki ay›plar karfl›s›nda tüketiciye
karfl› müteahhit ile birlikte olan sorumlulu¤u, teslim tarihinden itibaren
bir y›l ve verdi¤i kredi miktar›yla s›-
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ka Sigorta Muamele Vergisi ise bundan böyle al›nmayacak. Konut ve ipotek finansman› kurulufllar›nca konut
finansman› kapsam›nda tesis olunacak ipotek ifllemleri de harca tabi olmayacak.
Bu arada önümüzdeki 10 y›l içinde Türkiye’de yaklafl›k 7 milyon konuta ihtiyaç olaca¤› belirtiliyor. Bunun yaklafl›k yar›s›n›n hane halk› art›fl› kaynakl›, 1 milyon civar›ndaki bölümün göç, 800 bininin ise yenileme
kaynakl› olaca¤› tahmin ediliyor.
Kentsel dönüflüm nedeniyle de 1.5
milyon civar›nda bir konut ihtiyac›
olaca¤› düflünülüyor.

proje

proje

Otele genel bir bak›fl!

“Antalya’daki kay›p otel”
Bir çat› alt›nda birden fazla tatil!..
LYKIAWORLD ANTALYA…

L

Silkar Turizm, Antalya/Serik’te golf terminolojisinde “links” (denize s›f›r) olarak
tan›mlanan “LykiaLinksGolf Antalya ve LykiaWorld Antalya” tesislerini
15 Haziran’da hizmete sokuyor.
Yaz›: ‹lknur Akgül Ard›ç • Portre foto¤raflar›: Emrah Do¤an

ykiaWorld Antalya otelinin mimar› Tuncay Çavdar, içmimar›
ise aslen mimar olan Sinan Kafadar! Mimar Tuncay Çavdar, otelin
mimari felsefesinde “Kay›p fiehirler”
adl› bir fliirden yola ç›km›fl. Proje tek
bir yap› yerine, yap›lar grubundan
olufluyor. Otel, Antalya ve Belek aras›ndaki Serik mevkiinde konumlan›yor. Yükseltinin fazla olmad›¤› düzce
bir araziye infla edilen tesis, 2 kilometre boyunda ve 500 metre enindeki 1 kilometrekarelik bir alandan olufluyor. “9” ve “18” delikli iki golf sahas›, otelin a¤›rl›kl› k›sm›n› oluflturuyor.
Arazinin afla¤› yukar› yüzde 20’lik bir
bölümüne ise otel gruplar› yerlefltirilmifl. “Otel gruplar›” terimi, tesisin birden fazla otelden oluflmas› sebebiyle

kullan›l›yor. “SPA”, “Golf”, “Aile Bloklar›” ve “genel yerleflim bölümü”nden
oluflan LykiaWorld Antalya, ayr›ca denize s›f›r konumda!

Antalya’daki bir golf otelde,
Uzak Do¤u minimalizmi…
Projede iç ve d›fl mimarinin mükemmel uyumuna dikkat edilmifl. Sebebi ise ziyaretçilerin bir grup küçük
bina aras›nda bir yerden di¤erine giderken, iç ve d›fl mekanlar›n ikisinde
birden seyahat edecek olmas›! Bu
yüzden pavyon düzeninde yerleflmifl
binalar aras›nda çok büyük kesintiler
olmamas›na özen gösterilmifl. ‹çmimar Sinan Kafadar, genel tema olarak
Mimar Tuncay Çavdar’›n mimari yak-
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lafl›m›n› rahats›z etmeyecek bir içmimari uygulamas›n› tercih etmifl. Kafadar, de¤iflken geometriler ve mekan
zenginli¤inin zaten bol oluflundan
ötürü, mekanlar› sadece do¤ru malzemeyle kaplaman›n kâfi geldi¤ini söylüyor. Bask›n bir genel mimarinin varl›¤›ndan ötürü, iç mekanlarda daha alçak gönüllü prensiplerden yola ç›k›lm›fl. Kafadar, LykiaWorld Antalya
projesinde, aslen mimar oluflundan
ötürü bir mimar›n içmimardan neler
bekleyece¤ini bilmenin avantaj›n› yakalam›fl. Otelin genelinde ahflap, tafl
gibi olabildi¤ince do¤al malzemeler
kullan›lm›fl. Mimarlar, proje sahibi
olan Silkar Turizm’in kardefl flirketi
“Silkar Madencilik”in varl›¤›n›n avantaj›yla, Türkiye’nin en kapsaml› mer-

Mimar Tuncay Çavdar.

Üstte: Resepsiyon girifli.
Yanda: T Blok’un genel mimarisi ve
peyzaj düzeni.
mer-tafl ve cam mozaik fabrikas›ndan
yararlanma imkân› bulmufllar.
Projenin baz› detaylar›nda, küçük
mozaiklerden oluflan yer kaplamalar›
göze çarp›yor. Silkar’›n LykiaWorld tesisleri, genel olarak tekrar›n› koruyan
bir müflteri kitlesine hizmet veriyor. 15
günlü¤üne gelen misafirlerin varl›¤›,
tesisin Antalya’dan uzak ve bakir bir
lokasyonda yer al›fl›, uzun süre için
gelenlerin s›k›lmadan kalabilece¤i bir
yer oluflturulmas› hedefini zorunlu k›lm›fl. Bu sebeple projede, mekanlar
aras›nda bir renklilik ve farkl›l›k yarat-

S›k›c›l›ktan uzak, sade, farkl›...

ma ilkesinden yola ç›k›lm›fl. Güney
yörelerinin k›fl döneminde yazdan s›k›c› oldu¤u gerçe¤inden hareketle,
LykiaWorld Antalya’ya k›fl aylar›nda
da gelecek olan “golf” müflterilerinin
kapal› bir tesiste en az 1 hafta geçirecekleri göz önünde tutularak, tüm mekanlarda temel farkl›l›klar gözetilmifl.

LykiaWorld Antalya’da ana restoranlar›n say›s› birden fazla… Bir meydan çevresinde modernize edilmifl
meyhane de denebilecek bir rak›-flarap evi, ocakbafl›, Çin restoran› ve ana
restorandan oluflan birkaç restoran
bölümü bulunuyor. Güneydeki birçok tesisin fazlaca tatil köyü havas› tafl›d›¤› için s›k›c› oldu¤unu düflünen Sinan Kafadar, LykiaWorld Antalya’da
bu kavramdan tamamen kaç›nd›klar›n› belirtiyor. Odalarda ve tesisin tümünde, perde yerine ahflap kepenkler tercih edilmifl, banyolar aç›k bir

KÜNYE
Yap› ad›: LykiaWorld Antalya
Mimar (Tasar›m): Tuncay Çavdar
‹çmimar: Sinan Kafadar
Yard›mc› mimar(lar): Saliha Arslan (Proje Yöneticisi), Ayfle Mustafao¤lu
Yeri: Antalya, Köprüçay
‹flveren: Silkar Turizm Yat›r›m ve ‹flletmeleri A.fi.
Yap›mc›: Silkar Turizm Yat›r›m ve ‹flletmeleri A.fi.
Arsa alan›: Bin dönüm
‹nflaat alan›: 79 bin metrekare
Ana ifllev: Golf otel
Ana strüktür: Betonarme+çelik konstrüksiyon
Projelendirme tarihi: Kas›m 2005-Aral›k 2006
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proje

proje

Deluxe Resort & Golf.

Bazaar

Mimar Sinan Kafadar.

LykiaWorld Antalya
ve LykiaLinks Golf
Antalya
LykiaGroup’un yeni yat›r›m projesi
Golf Hotel ve Resort Kompleksi,
Antalya’da Köprüçay Irma¤›’n›n
yak›nlar›ndaki Denizkaya’da 18 delikli
profesyonel golf sahas› ve 9 delikli
e¤itim sahas› ile 1 milyon dekarl›k
genifl bir alan üzerine infla edilmifl.
Kompleks, 200 bin dekar alan›
çevreleyen golf alan› ve yaklafl›k bin
200 yatak kapasitesi ile 444 ünite
içerisinde yer alan villalar, süitler,
apartlar ve odalardan olufluyor.
Türkiye’de bir ilk olan LykiaLinks
Golf Antalya golf sahas›, resmi olarak
Ekim 2007’de aç›lacak. “Links golf”ü
Türkiye’ye ilk olarak sunan proje,
dünyada da 300 tesisin içinde yer
al›yor. 27 delikli links golf sahas› ünlü
Amerikan flirketi Dye Designs
taraf›ndan dizayn edilmifl. Mavi ve
yeflilin bulufltu¤u LykiaWorld
Antalya’da Spa Adas›, Çocuk
Cenneti, gündüz ve gece aktiviteleri,
özel restoranlar, farkl› konseptlere
uygun çeflitli oda tipleri yer al›yor.
Golf Hotel ve Resort’te farkl› konaklama biçimlerine uygun, de¤iflik
büyüklükte oda seçenekleri bulunuyor. Bu seçenekler aras›nda standart
odalar, süitler, golf süitleri, de¤iflik
konseptlere sahip aile üniteleri, teras
odalar› ve büyüklükleri 40-225
metrekare aras›nda de¤iflen villalar
yer al›yor.

d›nlatmalarda dekoratiflik
fonksiyonu tercih etmifl.

“Kal›c› olmak, mant›¤a uygun estetik yaratmaktan geçiyor.”
flekilde düzenlenmifl; lavabo ve küvet
hemen hemen odan›n içine konmufl.
Kafadar, banyolarda mahremiyetten
ziyade kullan›m kolayl›¤›n› önemsemifl. fiimdilerde konut, iflyeri ve otel
projelerinde son dönem minimalizmini önemseyen herkesin yapt›¤› gibi
iki mimar da, malzeme seçimi için

Uzak Do¤u’nun yolunun tutmufllar.
Bu kararda, estetik ve do¤all›k kayg›s› gibi toplam yat›r›mda yüzde 5-10
aras›nda bir ekonomi sa¤laman›n etkisi olmufl. Alüminyum çerçeve üzerine PVC sarg›l› d›fl mekan mobilyalar›
gibi ayd›nlatma armatürlerini de Uzak
Do¤u’dan edinen tasar›m ekibi, ayOdalar›n d›flardan görünümü.

yerine

Standart havuzlu odalardan bir kesit.

Her odada farkl› bir konsept!
Müflteri kitlesinin özellikle golf
oynamaya gelenlerden oluflaca¤› göz
önünde bulundurarak, odalar› birbirinden farkl› konseptlere göre haz›rlam›fllar. Ayr›ca temmuz-a¤ustos aylar›nda gelen çocuklu tatilcilerin ihtiyaçlar› da düflünülerek, odalar›n içmimarisi ve renk temalar›nda farkl›l›klar
yarat›lm›fl. Konaklama bölümü 6’flar
kiflilik 16 adet villadan olufluyor. Her
villan›n kendi “kapal›” ve “aç›k” özel
yüzme havuzu var. Bu villalar, özellikle 15 gün-1 ay gibi uzun süreli kalmay› düflünen müflteriler için tasarlanm›fl. Odalar›n kurgusu her ne kadar
“mass turizm” mant›¤›na uygun görünsede, proje sahibi Silkar Turizm,
asl›nda oteli bu tarz bir pazarlama

mant›¤›ndan uzak tutmay› düflünüyormufl.
‹flletmecilik aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, müflteriye seçenek b›rakmadan
hem “mimari-içmimari” uygulamalar

LykiaGroup
Silkar, kendini sürekli yenilemek, özellikle turizm gibi dinamik trendleri çok iyi anlay›p, yorumlayarak bunlar do¤rultusunda dünden bugüne infla edilmifl olan güven,
iyi ve kaliteli hizmet, müflterilere de¤er vermek kavramlar› üzerine, ilk günden beri tafl›d›¤› yenilikçi karakterle kendini yeniledi. Turizmde markalaflma ad›na faaliyetlerini yeni markas› “LykiaGroup” ad› alt›nda toplad›. LykiaWorld Ölüdeniz, LykiaWorld Antalya, LykiaLinksGolf Antalya, LykiaLodge Kapadokya ve LykiaConference yat›r›mlar›n› bünyesinde bar›nd›rarak yenilikçi vizyonunun alt›n› çizen LykiaGroup, turizm sektöründeki yerini güçlendirmek ve turizmde dünya ölçe¤inde bir
Türk markas› olmak hedefinde.
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hem fiyat aç›s›ndan birbirinin ayn›s›
sunmak “mass turizm” mant›¤›na giriyor ki iflletmeciler bu mant›kla yola
ç›kt›¤›nda, sektörün de¤iflim e¤rilerinden olumlu veya olumsuz yönde faydalanamaz hale geliyorlar. LykiaWorld
Antalya’da bu mant›ktan uzak durularak, tek bir çat› alt›nda birden fazla seçenekle “VIP”, “executive”, “family”,
“indivudial” ve “couple guest” içeri¤ine yönelik ayr›l›klar yarat›lm›fl. Otelin
genel mimari ve içmimari özelliklerinde bu tarz bir ayr›flt›rmaya gidebilmek,
temel olarak daha genifl bir segmente
hitap etmek ve turizmdeki dönemsel
de¤iflikliklerden daha az etkilenmek
amac›na hizmet ediyor. n

sa¤l›k

sa¤l›k

Katarakt tedavisinde
geliflmeler

Son y›llarda teknolojide söz konusu olan geliflmeler t›ptaki
tedavi yöntemlerine de yans›yor. ‹flte bu geliflmelerden
baz›lar›…

S

aydam göz merce¤inin bulan›klaflmas›na katarakt denir.
Merce¤in görünümü, donmufl,
bu¤ulanm›fl veya sararm›fl bir cam görünümüne benzer. Katarakt gözde bir
tabaka de¤ildir, gözlerin afl›r› kullan›lmas› ile oluflmaz, bir gözden di¤erine
geçmek gibi bir özelli¤i yoktur. Geri

dönüflümsüz bir körlük nedeni de de¤il. A¤r›s›z bir görme kayb› olur. Ifl›¤a
karfl› duyarlanma, kötü gece görüfl,
tek gözle çift görme, yak›n görme için
fazla ›fl›k gereksinimi, ve renklerin
solmas› veya sararmas› katarakt hastalar›n›n en s›k yak›nmalar›d›r. Görmede bulan›klaflman›n miktar› lensteki
katarakt›n yerleflimine ve
miktar›na ba¤l›d›r. Görme
aks›n› tutmam›fl kataraktlar fark edilebilir görme
kayb› yapmayabilir.
Kataraktlar ailesel oldu¤u gibi, fleker hastal›¤›nda, göz yaralanmalar›nMesa Hastanesi
Göz Hastal›klar› Uzman›
Dr. Bekir S›tk› Aslan
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da, kortizon gibi ilaçlar›n kullan›m›
ile, uzun süreli günefl ›fl›¤› maruziyetinde, göz içi ameliyatlardan sonra ve
bilinmeyen nedenlerle oluflabilir.
Kapsaml› göz muayenesi ile katarakt
tan›s› konur. Görme azalmas›n›n nedeni her zaman katarakt de¤ildir. Kornea, a¤ tabaka ve görme siniri hastal›klar› da görmeyi ileri derecede düflürebilir. Bu gibi durumlar katarakt ile
birlikte olabilir. Baflar›l› katarakt ameliyat›na karfl›n görme art›fl› bu hastal›klar nedeniyle artmayabilir.
Katarakt›n geliflme h›z› bilinmiyor.
Bazen iki göz aras›nda bile oluflma
h›z fark› var. fieker hastal›¤› olanlarda
katarakt›n gelifliminin biraz daha h›zl›
oldu¤unu biliyoruz. Katarakt›n bilinen tek tedavisi cerrahidir. Katarakt›
tedavi etmek için bilinen bir ilaç, diyet veya egzersiz ne yaz›k ki yoktur.
Günefl ›fl›nlar›ndan korunma katarakt›n geliflimini yavafllatabilir. Ultraviole
korumal› günefl gözlükleri ve siperlikli flapkalar bu amaçla kullan›lmal›d›r.
Günlük yaflam›n›z› etkileyen görme kayb› geliflti¤inde katarakt ameliyat› olmaya karar verilmelidir. Katarakt›n ancak olgunlafl›nca al›nmas› ne
kadar yanl›flsa, lenste lokalize görmeyi etkilemeyen bir opasitenin varl›¤›nda katarakt ameliyat› yap›lmas› o
oranda yanl›flt›r. Günümüzde katarakt
cerrahisi yüzde 95-98 baflar› ile yap›l›yor. Cerrahi genellikle lokal veya topikal anestezi ile yap›lmaktad›r. Do¤al lensimizin odaklama yetene¤ini
sa¤lamak için yapay bir göz içi lensi
kal›c› olarak göz içine yerlefltirilir. Yapay lensin özellikleri görsel baflar›y›
en az cerrahinin kendisi kadar etkilemektedir. Katarakt art›k korkulacak
bir hastal›k olmad›¤› gibi; do¤ru tan›,
mant›kl› zamanlama ve ileri teknolojiyle birlikte, deneyimli bir cerrah›n s›cak ellerinde korkulacak bir ameliyat
de¤ildir. n

Belirti
vermeyen
sinsi bir
hastal›k:
Glokom

Prof. Dr Nuray Akyol
MESA Hastanesi
Göz Hastal›klar› Bölümü

M

ESA Hastanesi Göz Hastal›klar› Bölümü Prof. Dr Nuray Akyol, göz hastal›klar›
aras›nda s›kça rastlanabilen halk aras›nda karasu ad›yla bilinen glokom
hastal›¤›n› anlat›yor: Görme sinirinin
dejeneratif bir hastal›¤› olan Glokom,
Alzheimer ve Parkinson gibi di¤er dejeneratif sinir hastal›klar›nda oldu¤u
gibi son derece sinsi seyreder, ilk y›l-

Glokom’da bilinmeyenler
lar›nda hiçbir belirti vermez. A¤r› ve
görmede bulan›kl›k olmaz. Gözde bir
problem oldu¤unu düflündüren hiçbir
belirti yoktur ama hastal›k vard›r ve
ilerlemektedir. Glokom orta ve ileri
yafl hastal›¤›d›r; glokom hastalar›n›n
yüzde 90’›ndan fazlas› 40 yafl ve üzerinde görülür. Görülme s›kl›¤› yaflla
birlikte artar, orta yafllarda yüzde 2-4
aras›nda görülürken s›kl›¤› ileri yafllarda yüzde 10’a yaklafl›r. Glokom genellikle her iki gözü birlikte tutan bir
hastal›kt›r; ama tutulum iki gözde eflit
a¤›rl›kta olmaz. Bir glokom hastas›
tek gözünde görmesinin yar›s›n› kaybetmiflken di¤er gözü hala tam görebilir. Hastal›¤›n bafllang›ç y›llar›nda
hiçbir yak›nma olmazken, 8-10 y›l
geçtikten sonra hastalar görme alanlar›n›n darald›¤›n› fark etmeye bafllarlar;
bazen bu durum daralm›fl görme alan› yüzünden fark edilmeyen bir araban›n çarpmas› gibi dramatik bir flekilde ortaya ç›kabilir.

Glokomun ileriki safhalar›
Sonraki y›llarda görme azalmaya
bafllar; tedavi edilmemifl glokomda
hastalar›n yar›s› 15. y›lda bir gözlerinde, yaklafl›k 20. y›lda da her iki gözlerinde görmelerini kaybederler. Uluslararas› glokom toplulu¤unun verilerine
göre bugün dünya üzerinde 70 milyon
glokomlu insan oldu¤u ve bunlar›n 7
milyonunun her iki gözünün de kör
oldu¤u tahmin edilmektedir. Glokom
hastal›¤›n›n tan›s› seyrini tamamlamadan önce konur ve tedaviye bafllan›rsa hastal›¤›n ilerlemesi durdurulmufl
ya da çok yavafllat›lm›fl olur. Glokomla ilgili tart›flmas›z en çarp›c› gerçek
kaybedilmifl olan görme fonksiyonunun hiçbir zaman geriye dönmemesidir. Tan›n›n konulup tedavinin bafllamas›yla sa¤lam kalm›fl olan görme
fonksiyonu korunabilir; ama kaybedilmifl görme asla yerine gelmez. Glokom hastalar›n›n çok büyük bir bölü-
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münü tan› ald›ktan sonra ömür boyu
ilaç kullanmas› gereken hastalar olufltururlar. Bu hastalar ancak ameliyat
olarak ilaç kullanmaktan kurtulabilirler, bunun d›fl›nda tedavinin kesilmesi
hastal›¤›n ilerlemesine yol açar. Bir
baflka deyiflle glokom diabet veya hipertansiyon gibi kronik bir hastal›kt›r,
takipleri de sürekli olmal›d›r.

Risk alt›nda olanlar
K›rk yafl›n› geçmifl insanlar yan›nda, anne, baba veya kardefllerinde
glokom hastal›¤› olanlar, yüksek miyoplar, hipertansif hastalar, fleker hastalar› ve baz› çal›flmalara göre obesitesi olanlar glokom gelifltirmeye daha
yatk›nd›rlar. Bu gruplar›n hiçbir yak›nmalar› olmasa bile, en geç 2 y›lda
bir göz muayenesi olmalar› gereklidir.
Göz muayenelerinde glokomu düflündüren bulgular›n saptanmas› durumunda gerekli ileri tetkiklerin yap›l-

sa¤l›k

info

mas› gerekir. Ayr›ca baz› ilaçlar›n
kontrolsüz kullan›m› ve önemsiz gibi
görünen göz travmalar› y›llar sonra
glokom oluflumuna neden olabilirler.
Bu yüzden kontrolsüz ilaç kullan›m›ndan kaç›nman›z ve hiçbir hasar
b›rakmam›fl da olsa geçirilmifl göz

seyretti¤i do¤rudur. Ancak bu her
hasta için do¤ru de¤ildir; glokom hastalar›n›n yaklafl›k dörtte biri artm›fl
göz içi bas›nc›yla beraber seyretmez,
göz içi bas›nc› normal s›n›rlardad›r. O
halde potansiyel glokomlu hastalar›n
dörtte biri standart göz muayenesinde

çümü yap›ld›¤›ndan emin olmal›d›r.
Bunlarla herhangi bir flüphe olufltu¤unda görme sinirinin fonksiyonunu
ve görünümünü objektif olarak de¤erlendiren testlerle hastan›n o anki
durumu dökümante edilmelidir. Çünkü glokom yavafl seyirli dejeneratif bir

Vestel’den “Temiz enerji”
Bütün dünyan›n gündemindeki
enerji krizine çözüm olarak gösterilen
hidrojen enerjisi alan›nda yat›r›mlar ve
AR-GE çal›flmalar›yla öne ç›kan Vestel,
gelifltirdi¤i teknolojileri ve ürünlerde geldi¤i aflamay› Zorlu Plaza’da düzenlenen
“Bilgilendirme Toplant›s›”nda anlatt›.
Vestel ‹fl Gelifltirme ve Stratejik Planlamadan Sorumlu ‹cra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, hidrojen enerjisi alan›nda yürütülen laboratuar çal›flmalar›n›n sonland›¤›n›; söz konusu ürün ve teknolojilerde sertifikasyon sürecinin bafllayaca¤›n›
belirterek flunlar› söyledi:

Tan› koyma
Glokom tan›s› görme sinirinin
fonksiyonunu ve görünümünü objektif olarak de¤erlendiren testlerle konur. Bunlar aras›nda göz dibi muayenesi, görme alan› testleri, sinir lifi analizleri, görme siniri ve a¤ tabakan›n(retina) tomografisi say›labilir. Göz
içi bas›nc›n›n ya da daha çok bilinen
ad›yla göz tansiyonunun ölçümü standart göz muayenesinin bir parças›d›r
ama glokom tan›s› koymaya yeterli
de¤ildir. Glokom hastal›¤›n›n ço¤u
kez artm›fl göz içi bas›nc›yla beraber

kolayca gözden kaçabilir. ‹flleri daha
da kar›flt›ran bir baflka gerçek de göz
içi bas›nc› yüksek her hastan›n glokom olmad›¤›d›r. Göz içi bas›nc› yüksek hastalar›n yaklafl›k dörtte biri hiçbir zaman glokom gelifltirmezler; bu
hastalar yanl›fll›kla glokom tan›s› ald›klar› takdirde ömür boyu gereksiz
ilaç kullan›m›na mahkum olabilirler.

Teflhis kondu¤unda
Bu bilgiler ›fl›¤›nda glokom tan›s›
için göz içi bas›nc› ölçümünün yeterli
olmad›¤› aç›k... O halde ne yapmal›y›z? Öncelikle 40 yafl›n› geçen her
hasta göz muayenesi esnas›nda göz
dibi muayenesi ve göz içi bas›nc› öl-
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süreçtir ve tek tek bak›ld›¤›nda her
ikisi de normal s›n›rlar içinde de¤erlendirilebilecek ard›fl›k iki test, birlikte bak›ld›¤›nda hastal›¤›n varl›¤›n›
ve/veya ilerlemesini gösterebilir. Risk
grubundaki hastalar takiplerini mutlaka iyi donan›ml› bir glokom klini¤inde, bu alanda deneyimli bir göz hekimine yapt›rmal›d›rlar. Çünkü glokom
tan›s›n›n konmas› ve ilaç bafllanmas›
hastal›¤›n kontrol alt›na al›nd›¤› anlam›na gelmez. Glokom dinamik bir
hastal›kt›r; hastal›¤›n seyrindeki dalgalanmalarla birlikte hekim olarak biz
de gard›m›z› almal›, gerekiyorsa ilaçlar›m›z› de¤ifltirmeli, yenilerini eklemeli veya baflka tedavi yöntemlerini
hayata geçirmeliyiz. n

TEMA Vakf› evlerdeki gereksiz su tüketiminin önlenmesi için bireysel çabalar›n ne kadar büyük fark yarataca¤›na dikkat çekmek ve kamuoyunu bilinçlendirmek
amac›yla “Suyunu Bofla Harcama” Kampanyas› bafllatt›.
Bilim adamlar›, küresel ›s›nman›n son 50 y›lda insan eliyle artt›¤›n› ve as›rlarca sürece¤ini resmen ilan etti. Buna
göre, Türkiye, küresel ›s›nman›n etkilerini en fliddetli yaflayacak ülkeler aras›nda ve bu etkilerin en önemlilerin-

“Hidrojen enerjisi alan›nda yaklafl›k 2 y›ld›r uzman bilim adamlar›n-

den biri de kurakl›k. ‹çinde bulundu¤umuz dönemde ül-

dan oluflan bir ekiple sürdürdü¤ümüz çal›flmalardan son derece baflar›-

kemizde yaflanan

l› sonuçlar elde ettik. Bugün vard›¤›m›z noktada Türkiye’nin deterjan

kurakl›k,

hammaddesi olarak ihraç etti¤i borakstan hareketle sodyum bor hidrür

bu konudaki du-

bazl› “hidrojen süngeri” ileri malzemesini, telsizden diz üstü bilgisayara,

yarl›l›¤›n› artt›rd›.

radyodan buzdolab›na çeflitli kapasitelerde say›s›z gereci çal›flt›racak

Bu duyarl›l›¤› ha-

PEM (Proton Exchange Membrane) yak›t pillerini, evlerin her türlü ener-

rekete geçirmeyi

ji gereksinimini karfl›layacak kat› oksit yak›t pillerini, yüzde yüz çevre
dostu kuru pilleri ve yüksek verimlilikteki özgün elektroliz metodumuzla sudan hidrojen elde etme sistemini gelifltirdik. Sertifikasyon ve deneme süreçlerinin ard›ndan üretime haz›r olaca¤›z.” Ultav, “Hedefimiz Türkiye’yi temiz enerji kaynaklar›n› en yo¤un kullanan, bu konudaki sistemlerin en ileri versiyonlar›n› gelifltiren, temiz enerji alan›nda dünyadaki 3 lider ülkeden biri durumuna getirmek.” fleklinde konufltu.

hedefleyen “Suyunu Bofla Harcama”
Kampanyas›, 25
Nisan 2007 tarihinde The Marmara
Otel’de düzenlenen bas›n toplant›s› ile kamuoyuna
duyuruldu. TEMA
Vakf› Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi Suyunu Bofla Harcama Kampanyas› Bas›n Toplant›s›’nda Türkiye’nin su kaynaklar› ile ilgili sunum gerçeklefltirdi. Dr. Özesmi toplant›da yapt›¤›
aç›klamada; “ TEMA Vakf›, 15 y›ldan bu yana bilimsel raporlar ve baflta toprak olmak üzere kendi deneyimlerine
dayanarak kamuoyunu bilgilendiriyor, karar vericileri önlem almaya zorluyor. TEMA Vakf› olarak evlerdeki gereksiz su tüketiminin önlenmesi için bireysel çabalar›n ne
kadar büyük fark yarataca¤›n› kamuoyuna anlatmak üzere “Suyunu Bofla Harcama” Kampanyas› bafllat›yoruz. Ülkemizde suyun önemli bir bölümü evlerde kullan›l›yor.
Kampanyam›z ulusal kanallarda yay›nlanacak bilgilendirme filmi, gazete ilanlar› ve el broflürleri ile desteklenecek” dedi. TEMA Vakf›, 4 kiflilik bir ailenin, muslu¤un gereksiz yere akmas›na izin vermeyerek, k›sa dufl alarak,
bulafl›klar›n› makinede y›kayarak, gereksiz yere sifon
kullanmayarak, günefl batt›ktan sonra bahçe sulayarak,
bir y›lda 140 ton su tasarrufu yapabilece¤ini aç›klad›.

“fiansl›” ofisler aran›yor
travmalar›n› muayene s›ras›nda hekiminize söylemeniz gerekir.

TEMA Vakf›’ndan
yeni kampanya:
“Suyunu Bofla
Harcama”

HP, 100 flansl› ofise, küçük ve mikro iflletmelerin ve ev ofis kullan›c›lar›n›n bask› ihtiyaçlar›na cevap verecek yeni renkli yaz›c›lar›ndan
Officejet Pro K5400’ü ücretsiz test etme f›rsat› tan›yacak.
http://www.hp.com.tr/testsurusu/ adresinden baflvuracak ilk 100 firma, on gün süre ile di¤er renkli lazer yaz›c›lara k›yasla daha h›zl› bask› yapabilen ve sayfa bafl› maliyeti yüzde 25 oran›nda düflüren HP
Officejet Pro K5400 deneme olana¤›na sahip olacak. Yaz›c›y› test
eden flansl› iflletmeler, diledikleri takdirde HP Officejet Pro K5400’ü
yüzde 30 indirimle alabilecekler. Ayr›ca, kullanmakta olduklar› yaz›c›lar›n›n HP Officejet Pro K5400 yaz›c›dan daha iyi bask› performans› sundu¤unu ispatlayan ofislere de, ihtiyaç duyulan profesyonel kalitede bask›y› uygun maliyetle yapabilme olana¤›
sunan birer adet
HP Officejet Pro
K5400 hediye edilecek.
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