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6818ù
%LOLQGL÷L ]HUH KHU VHNW|U ELU LKWL\Do GR÷UXOWXVXQGD GR÷DU E\U ED]HQ
QLWHOLN GH÷LúWLULU ED]HQVH PHYFXW QLWHOL÷LQL oHúLWOHQGLULU YH JHOLúWLULU
%XJQGHQ JHUL\H GR÷UX EDNÕOGÕ÷ÕQGD E\N HNRQRPLN GH÷LúLPOHU JHoLUHQ
GQ\DGD WHNQRORMLN JHOLúPHOHU ED]Õ LKWL\DoODUÕ RUWDGDQ NDOGÕUPD\D
\HWPHPLú UQOHUL NXOODQÕP DODQODUÕQÕ oHúLWOHQGLUPLú YH SHN oRN \DQ
VHNW|UGHGHVWHNOH\HFHNúHNLOGHEXUQOHULJHOLúWLUPLúWLU
g]HOOLNOH LQVDQ VD÷OÕ÷Õ VD÷OÕN KL]PHWOHULQH J|]O÷H XODúÕODELOLUOLN VHYL\HVL
LOH \DNÕQ WHPDV LoLQGH RODQ RSWLN VHNW|U EX NRQXGD |UQHN J|VWHULOHELOHFHN
]HQJLQOLNWH ELU VHNW|UGU 2SWLN VHNW|U WNHWLP DOÕúNDQOÕNODUÕ\OD ELUOLNWH
GúQOG÷QGHDNODLONJHOHQVD÷OÕNVHNW|UGÕúÕQGDPRGDLOHGHHWNLOHúLP
LoLQGHRODQELUVHNW|UGU
%X oDOÕúPDQÕQ LON LNL E|OP PHUFHNWHQ NRQWDN OHQVH RSWLN VHNW|UQQ
NDSVDPÕ FDP PHUFHN J|]ON NRQWDN OHQVLQ WDULKoHVL LOH RSWLN VHNW|UQQ
2VPDQOÕ'|QHPLYH7UNL\H&XPKXUL\HWL¶QLQNXUXOXúXQGDQEXJQHWDULKoHVL
D\UÕD\UÕHOHDOÕQDUDNJHoPLúWHQJQP]HVH\ULQLDQODWPDNWDGÕU7DNLSHGHQ
E|OPGHLVHRSWLNVHNW|UGQ\DJHQHOLQGHYH7UNL\H|]HOLQGHUDNDPODUOD
RUWD\DNRQPDNWDGÕU
.LWDEÕPÕ]ÕQEXE|OPOHULVDGHFHVHNW|UWHPVLOFLOHULQHGH÷LOVHNW|UHLOLúNLQ
ELOJL HGLQPH PHUDNÕ WDúÕ\DQ JHQHO RNX\XFX NLWOHVLQH GH KLWDS Htmektedir.
%XQXQOD ELUOLNWH \HU YHUGL÷L RSWLN VHNW|U LOH LOJLOL JQFHO DUDúWÕUPDODU LOH
NRQX\D LOLúNLQ ELOJLVLQL GHULQOHúWLUPHN LVWH\HQ DUDúWÕUPDFÕ YH VHNW|U
PHQVXSODUÕQDGDYHULPOLELUND\QDNVXQPDNWDGÕU
2GDPÕ]DoÕVÕQGDQ|]HO|QHPHVDKLSPHVOHNH÷LWLPLE|OPQGH7UNL\H¶GH
2SWLV\HQ*|]ONo 0HVOHN (÷LWLPLQLQ 'XUXPX RSWLV\HQOLN SURJUDPODUÕQD
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\|QHOLN ELOJL YH GHUV |QHULOHUL PH]XQODU LoLQ LVWLKGDP RODQDNODUÕQD X]DQDQ
ELU\HOSD]HGHHOHDOÕQPDNWDGÕU
øVWDQEXO 7LFDUHW 2GDVÕ %LOJL\L 7LFDULOHúWLUPH YH $UDúWÕUPD 9DNIÕ øVWDQEXO
'úQFH$NDGHPLVLWDUDIÕQGDQJHUoHNOHúWLULOHQYHVHNW|UHLOLúNLQWDULKLQGHQ
LFUDFÕODUÕQÕQH÷LWLPRODQDNODUÕYHG]H\LQHGHWD\OÕELUND\QDNVXQDQEXNLWDS
oDOÕúPDVÕQÕQ WP RNX\XFXODUD \DUDUOÕ ROPDVÕQÕ GLOHU EDúWD <UG. 'Ro Dr.
(UGR÷Dn Özdemir ve Ö÷r *|r 6emiK .DEDN ROmDN zere 2dDmÕz  1ROX
*|zONoON ve 6DDWoiOiN 0eVOeN .RmiWeVi \eOeri 2rKDn .reOi &DIer 5ÕzD
*|zONo 1XmDn +RFDR÷OX øVmeW 'eSdeS $Oi .ÕrWÕO ve Wm eme÷i
JeoenOere WeúeNNr ederim

Nurcan Turan
Genel Sekreter Vekili
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1. BÖLÜM: OPT÷K SEKTÖRÜNÜN KAPSAMI
Bu bölümde optik sektörü ile ilJili tDnÕmlDr ürün oeúitlili÷i ürünlerin
kullDnÕm DlDnlDrÕ ve RStik sektörü ile ilJili yan sektörler KakkÕnda bilJi
verilmiútir

1.1. Gözlük

Gözlük en basit tanÕmÕ ile görme bRzuklu÷u olan bir kimsenin
gözlerinin daha iyi görmesine veya gözlerini korumaya yarayan, bir
oeroeveye yerleútirilmiú oift camdan/mercekten Rluúan araotÕr [1].

Resim 1.1. .Õrma kusurlarÕnÕn tedavisinde kullanÕlan bir gözlük örne÷i

Gözlü÷ün kullanÕm amaFÕ; miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve
presbiyopi gibi kÕrma kusurlarÕnÕn Rlumsuz etkilerini Rrtadan kaldÕrmak,
gözü Iazla ÕúÕktan ve UV mRrötesi ÕúÕnlarÕndan kRrumaktÕr >, 10]. Bu
kullanÕm amaolarÕna ek Rlarak gözlük aksesuar Rlarak kullanÕlmaktadÕr ve
bir moda ve marka de÷eri vardÕr
Gözlük genel Rlarak FammerFek ve oeroeve Rlmak üzere iki bölümden
Rluúur $úa÷Õda gözlü÷ün bu iki bölümü ayrÕntÕlÕ Rlarak aoÕklanmÕútÕr
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1.1.1. Gözlük Merceöi

Gözlükte kÕrma kusurlarÕnÕn Rlumsuz etkilerini Rrtadan kaldÕran gözü
Iazla ÕúÕk ve 89 ÕúÕnlarÕndan kRruyan bölümü FammerFektir Bu nedenle
gözlü÷ün en önemli bölümünü FammerFek Rluúturur
0erFekler üzerine düúen ÕúÕnlarÕn yönünü ve hÕzÕnÕ de÷iútiren yani
ÕúÕnlarÕ kÕran saydam cisimlerdir [12]. Merceklerin kÕrma miktarÕ
yüzeylerinin e÷rili÷ine úekillerine  yaSÕldÕklarÕ maddeye ve bulunduklarÕ
ortama ba÷lÕdÕr
Gözlük yaSÕmÕnda IarklÕ özellikte mercekler kullanÕlÕr Bu mercekler
kenar bioimine yüzey bioimine kimyasal yaSÕlarÕna kÕrma indislerine, odak
sayÕsÕna, renklerine ve büyüklüklerine göre sÕnÕIlandÕrÕlabilir
Mercekler kenar biçimine göre: ønFe kenarlÕ (konveks ve kalÕn kenarlÕ
(konkav) mercekler. Yüzey biçimine göre: Fam 93  küresel (SPH),
silindirik (CYL), plan silindirik (PL-&</  küresel-silindirik (SPH-CYL),
silindiro-silindirik (CYL-CYL) ve prizmatik mercekler. .imyaVaO yaSÕOarÕna
göre: mineral ve plastik (organik). .Õrma inGiVOerine göre: mineral (n=1.52),
CR-39 n   yüksek indisli n «« , polikarbonat
(n=1.59), triveks (n=1.53). 2GaN VayÕVÕna göre: 7ek RdaklÕ, iki odaklÕ (biIRFals  üo RdaklÕ (triIRFal  oRk RdaklÕ (multi-focal) 5enNOerine göre:
renksiz, renkli, UV ile kararan (kolormatik, fotokromik) camlar/mercekler.
%üyüNOü÷üne göre: .üoük -55)mm, orta (60-65)mm ve büyük 75)mm
Rlarak sÕnÕIlandÕrÕlabilir <ukarÕda iIade edilen sÕnÕIlandÕrmanÕn detaylarÕ
aúa÷Õdaki bölümlerde aoÕklanmÕútÕr

1.1.1.1. øekillerine Göre Mercekler

.enar kalÕnlÕ÷Õ merkez kalÕnlÕ÷Õndan Iazla Rlan merFeklere kRnkav
kalÕn kenarlÕ Õraksak  kenar kalÕnlÕ÷Õ merkez kalÕnlÕ÷Õndan az olan
merceklere ise konveks inFe kenarlÕ yakÕnsak merFekler denir

12

*g=/h.dh/høh17$5ú+6(/*(/úûú0ú9(7h5.ú<(·'(*g=/h.6(.7g5h

Resim 1.2. ønFe kenarlÕ (konveks ve kalÕn kenarlÕ (konkav) mercekler

.Rnveks merFe÷e dik gelen ÕúÕnlar kÕrÕlÕr ve birbirine yaklaúÕr
0erFekten kÕrÕlan bu ÕúÕnlarÕn kesti÷i geroek noktaya odak nRktasÕ denir
Konveks merFeklerde ÕúÕnlarÕn kendisi kesiúti÷i ioin Rdak uzaklÕ÷Õ (+) kabul
edilir .Rnkav merFe÷e dik gelen ÕúÕnlar kÕrÕlÕr ve birbirinden uzaklaúÕr
0erFekten kÕrÕlan bu ÕúÕnlarÕn uzantÕlarÕnÕn kesti÷i sanal nRktaya Rdak
nRktasÕ denir .Rnkav merFeklerde ÕúÕnlarÕn kendisi de÷il uzantÕsÕ kesiúti÷i
ioin Rdak uzaklÕ÷Õ (-) kabul edilir. +er iki tür merFekte merFe÷in Rrta
nRktasÕna RStik merkez denir.
2dak nRktasÕnÕn merFe÷in Rrta nRktasÕna RStik merkez Rlan uzaklÕ÷Õ
ise odak uzaklÕ÷ÕdÕr

Resim1.3. ønFe kenarlÕ (konveks) ve kalÕn kenarlÕ (konkav) merceklerde Saralel ÕúÕk demetinin
kÕrÕlmasÕ
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1.1.1.2. Yüzey Biçimlerine Göre Mercekler

Merceklerin optik gücü ÕúÕnlarÕ kÕrma gücünü ifade eder. Merceklerin
yüzey bioimleri optik gücünü etkilemektedir Bir merce÷in yüzeyindeki
e÷rilik ne kadar Iazla ise optik gücü o kadar Iazla olur Bir merce÷in merkez
ve kenar kalÕnlÕ÷Õ arasÕnda bir Iark yoksa bu merce÷in bir optik gücü yoktur.
Bir mercek, ÕúÕnlarÕn kendisini veya uzantÕsÕnÕ optik merkezine ne kadar
yakÕn bir yerde toplarsa bu merce÷in optik gücü o kadar fazla olur. Optik
gücün birimi diyoptridir 'iyoptri boyut olarak metre¶ye karúÕlÕk
gelmektedir.
ùekildeki resimde bir merce÷in merkez ve kenar kalÕnlÕ÷Õ arasÕndaki
IarkÕn optik gücü etkileme durumu gösterilmiútir. 2ptik gücün iúareti ise
odak uzaklÕ÷ÕnÕn iúareti ile aynÕdÕr

Resim 1.4. Merce÷in úekline ba÷lÕ olarak optik güo de÷iúimi

1.1.1.2.1. VP (0 diyoptri, numarasÔz cam)

93 camlarÕn merkez ve kenar kalÕnlÕklarÕ aynÕdÕr Bu nedenle ÕúÕnlarÕ
belirli bir noktada toplayamazlar. Bu nedenle bir odak noktasÕ odak uzaklÕ÷Õ
ve diyoptrileri yoktur Bu mercekler ÕúÕnlarÕ belirli bir noktada toplayamaz
Iakat kÕrabilirler Bu camlar moda amaolÕ takÕlan gözlüklerde ve güneú
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gözlüklerinde kullanÕlÕr Bu camlar kÕrma kusurlarÕnÕn giderilmesinde
kullanÕlmaz

1.1.1.2.2. Küresel (Spherical) Mercekler

.üresel merceklerin yüzeyi üzerinde her eksende e÷rili÷i aynÕdÕr
.üresel mercekler kalÕn veya ince kenarlÕ olabilir <ukarÕda yer alan
resimlerdeki mercekler küresel merce÷e örnektir Bu mercekleri elimizde
oevirerek kenar kalÕnlÕklarÕna baktÕ÷ÕmÕzda kenar kalÕnlÕklarÕnÕn
de÷iúmedi÷ini görürüz Bu mercekler astigmatizma ioermeyen miyopi,
hipermetropi ve presbiyopi kÕrma kusurlarÕnÕn etkilerini gidermek ioin
kullanÕlÕr

1.1.1.2.3. Silindirik (Cylindrical) Mercekler

Resim 1.5. ønce kenarlÕ bir silindirik mercek

6ilindirik merceklerin yüzeyi üzerinde her eksende e÷rili÷i aynÕ
de÷ildir 6ilindirik mercekler de ince ve kalÕn kenarlÕ olabilir.
Bu mercekleri elimizde oevirerek kenar kalÕnlÕklarÕna baktÕ÷ÕmÕzda
kenar kalÕnlÕklarÕnÕn de÷iúti÷ini görürüz Bu mercekler yalnÕzca
astigmatizma veya astigmatizma ile birlikte miyopi, hipermetropi ve
presbiyopi kÕrma kusurlarÕnÕn etkilerini gidermek ioin kullanÕlÕr Bu
mercekler IarklÕ bioimlerde üretilebilir Bir yüzeyi düz di÷er yüzeyi silindirik
(plan silindirik  bir yüzeyi küresel di÷er yüzeyi silindirik (sfero silindirik),
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iki yüzeyi silindirik (silendiro silindirik). hretim bioimleri merce÷in
kullanÕlaca÷Õ kÕrma kusurunun özelli÷ine göre úekillenmektedir

1.1.1.2.4. Prizmatik Mercekler

3rizmatik mercekler bir tabanÕ ve bir tepesi olan prizma úeklindeki
merceklerdir Bu mercekler genellikle binoküler görüú elde etmek ioin göz
kaslarÕnÕn iúlevlerini yerine getiremedi÷i durumlarda kullanÕlmaktadÕr
1ystagmus 'isleksi 2tizm ve 'oZn¶s 6endromu gibi durumlarda da bazen
prizmatik camlar/mercekler kullanÕlmaktadÕr >13]. Prizmatik mercekler
üzerlerine gelen ÕúÕ÷Õ tabanlarÕna do÷ru kÕrarlar
$úa÷Õda yer alan resimde prizmatik merce÷in kalÕn olan bölümü
prizmanÕn tabanÕ, ince olan bölümü ise tepesini oluúturur

Resim 1.6. Prizmatik mercek

3rizmatik merceklerde merce÷e gelen ÕúÕnlar merce÷in tabanÕna do÷ru
kÕrÕlÕr bu nedenle mercekte oluúan görüntü merce÷in tepe noktasÕna do÷ru
kayar. Bu mercekler gözlük oeroevesinde binoküler görüntünün oluúumuna
katkÕ sa÷layacak aoÕ ile montaMlanÕr
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1.1.1.3. Kimyasal Özelliklerine Göre Mercekler

Mercekler kimyasal özelliklerine göre mineral ve plastik iki temel
grupta incelenir.

1.1.1.3.1. Mineral Mercekler

Gözlük yapÕmÕnda kullanÕlan ilk mercekler mineraldir Mineral
mercekler kum, kuvars ve sodadan meydana gelmektedir. Mineral
merceklerde inorganik amorI kristal olmayan bir yapÕya sahiptir Bu
mercekler amorI oldu÷u ioin saydamdÕr ,úÕk geoirgenli÷i yüksektir Son
derece berraktÕr Görüú kalitesi yüksektir )akat a÷ÕrdÕr ve kÕrÕlgandÕr
<üksek optik güo ioeren gözlüklerde mineral mercekler kalÕndÕr .alÕn
oldu÷u ioin estetik de÷ildir 7üm bunlara ek olarak mineral merceklerin
montaMÕ, a÷ÕrlÕ÷Õndan ötürü taúÕnmasÕ ve kullanÕmÕ zordur.

1.1.1.3.2. Plastik Mercekler

Bu mercekler plastik monomerlerin polimerizasyonu ile üretilir.
Günümüzde en sÕk kullanÕlan merceklerdir Plastik merceklerin en ook
kullanÕlanÕ CR-39 &olombia 5eoinesidir 3lastik mercekler de mineral
mercekler gibi amorI kristal olmayan bir yapÕya sahiptir Bu nedenle
saydamdÕr )akat ook küoük boyutta görünmeyen hava kabarcÕklarÕ ioerdi÷i
ioin mineral mercekler kadar úeIIaI de÷ildir. ,úÕk geoirgenli÷i yüksektir
Görüú kalitesi iyidir kolay kÕrÕlmaz ve haIiItir )akat kolay oizilir

1.1.1.4. KÔrma ÷ndisine Göre Mercekler

.Õrma indisi merceklerin optik gücünü belirleyen de÷iúkenlerden biridir
Bir merce÷in kÕrma indisi ÕúÕ÷Õn boúluktaki hÕzÕnÕn mercek ioindeki hÕzÕna
ୡ
oranÕ ( ൌ ile hesaplanÕr ,úÕk maddesel ortamlarda boúlu÷a göre daha
୴
yavaú ilerler Bir ortam ÕúÕ÷Õ ne kadar yavaúlatÕrsa o ortamÕn kÕrma indisi o
kadar büyüktür ,úÕk kÕrma indisi büyük olan bir ortamda daha Iazla saoÕlma
ve yansÕmaya u÷rar Bu saoÕlma ve yansÕmanÕn gözlük merce÷inin görme
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kalitesine etkisi Abbe de÷eri ile ifade edilir. $bbe de÷eri optik ortamÕn ÕúÕ÷Õ
renklerine ayrÕútÕrma miktarÕ ile ilgilidir

Resim 1.7. Abbe de÷eri düúük bir mercekte oluúan gökkuúa÷Õ oluúumlarÕ

Bir merce÷in $bbe de÷eri arttÕkoa görüú kalitesi artar Merceklerin
kÕrma indisi arttÕkoa $bbe de÷eri azalÕr

1.1.1.4.1. Yüksek KÔrma ÷ndisli Mercekler

6tandart bir gözlük merce÷inin kÕrma indisi - de÷erindedir
Mercek ana maddesine IarklÕ maddeler ekleyerek merce÷in kÕrma indisi
artÕrÕlÕr Örne÷in mineral mercek ana maddesine titanyum eklenerek
merce÷in kÕrma indisi ¶e baryum a÷Õr Ilint ve lantanyum eklenerek
¶e lantanyum ve niyobyum eklenerek ¶a oÕkarÕlabilir >@ <üksek
kÕrma indisli mercekler $bbe de÷erinin düúük olmasÕna ra÷men gözlük
yapÕmÕnda sÕk kullanÕlÕr
<üksek indisli merceklerin kullanÕmÕnÕ artÕran en önemli özellik bu
merceklerin merkez ve kenar kalÕnlÕklarÕ arasÕndaki IarkÕn aynÕ optik güce
sahip standart bir merce÷e göre daha az olmasÕdÕr
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Resim 1.8. $ynÕ optik güce sahip standart ve inceltilmiú bir merce÷in oeroevedeki görünümü

Bu özellik yüksek indisli mercek ile yapÕlmÕú bir gözlü÷ün daha estetik
görünmesini sa÷lamaktadÕr

1.1.1.4.2. Polikarbonat

3olis kalkan ve kasklarÕndan masa ve sandalye yapÕmÕna kadar geniú
bir kullanÕm alanÕ bulunan polikarbonat ¶li yÕllarda gözlük merce÷i
yapÕmÕnda kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr [2]. Polikarbonat mercekler kÕrÕlmaya
karúÕ dayanÕklÕ uygun IiyatlÕ ve ince görünümlüdür 3olikarbonat IarklÕ
renklere boyanabilme özelli÷inden dolayÕ gözlük yapÕmÕnda tercih
edilmektedir 3olikarbonat uluslararasÕ sa÷lamlÕk sertiIikalarÕna sahip bir
ürün oldu÷u ioin $vrupa¶da ve $B'¶de güvenlik gerekoesi ile oocuk
gözlü÷ü yapÕmÕnda tercih edilmektedir >@ $bbe de÷eri  ook düúük
oldu÷u ioin yüksek optik güo ioeren gözlüklerde kullanÕmÕ önerilmez $yrÕca
aseton, kolonya gibi maddelerle reaksiyona girerek bozulur.

1.1.1.4.3. Triveks

7riveks optik pazarÕ ioin yeni bir mercek ana maddesidir  yÕlÕnda
geliútirilen bu ürün marka ismi ile bilinmektedir 'i÷er gözlük ana
maddelerinin polikarbonat kadar sa÷lam olmamasÕ ve polikarbonatÕn $bbe
de÷erinin düúük olmasÕ durumlarÕ bu ürünün geliútirilmesindeki ana
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etkenleridir 3olikarbonattan daha sa÷lam ve daha yüksek Abbe (44)
de÷erine sahip olan ürün ayrÕca kimyasallarla etkileúime girmez.

1.1.1.5. Odak SayÔsÔna Göre Mercekler

Mercekler odak sayÕsÕna göre bir iki üo ve ook odaklÕ mercekler olarak
dört grupta incelenebilir.

1.1.1.5.1. Tek OdaklÔ Mercekler

2dak uzaklÕ÷Õ azaldÕkoa (ÕúÕnlar merce÷e daha yakÕn bir yerde
toplandÕkoa) merce÷in optik gücünün (diyoptri) arttÕ÷ÕnÕ iIade etmiútik Bu
tür merceklerde tek bir odak noktasÕ odak uzaklÕ÷Õ ve optik güo vardÕr
Miyopi, hipermetropi, astigmatizma, presbiyopi kÕrma kusurlarÕnÕn
tedavisinde bu tür mercekler kullanÕlÕr

1.1.1.5.2. ÷ki OdaklÔ Mercekler

Miyopi, hipermetropi ile birlikte presbiyopi kÕrma kusuruna sahip
kiúilerin uzak/daimi ve yakÕn mesaIe ioin iki ayrÕ gözlük kullanÕmÕnÕ ortadan
kaldÕrmak ioin geliútirilmiú merceklerdir

Resim 1.9. ' segmentli bir iki odaklÕ gözlük
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Bu merceklerde uzak görüú ve yakÕn görüú olmak üzere iki odak noktasÕ
vardÕr MontaMlanmasÕnda belirli kurallar bulunan bu merceklerde kiúi yakÕna
bakarken ' bioimindeki bölümün optik gücünü uza÷a bakarken üstte kalan
bölümün optik gücünü kullanmaktadÕr

1.1.1.5.3. Üç OdaklÔ Mercekler

øki odaklÕ mercekler yakÕn ve uzak görüú ioin optik güo ioerir 2rta
mesaIe ioin bir optik güo ioermez )akat gün ioinde kiúiler televizyon
izledi÷i kitap okudu÷u gibi bilgisayar da kullanmaktadÕr

Resim 1.10. ho odaklÕ gözlük

ho odaklÕ mercekler yakÕn orta ve uzak mesaIeler ioin optik güo ioerir

1.1.1.5.4. Çok OdaklÔ Mercekler

øki ve üo odaklÕ merceklerde optik güo bölgeleri arasÕndaki geoiúler
serttir.

Resim 1.11. dok odaklÕ gözlük
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Bu mercek türlerinin bu eksikli÷i göz önünde bulundurularak ook odaklÕ
mercekler geliútirilmiútir Bu merceklerde uzak ve yakÕn odak noktalarÕ
arasÕnda ook sayÕda odak vardÕr

1.1.1.6.

Renklerine

Göre

Mercekler

(Güneù

Gözlükleri)

Renkli mercekler güneú gözlü÷ünde kullanÕlan veya UV etkisi ile rengi
koyulaúan camlar/merceklerdir. 5enkli camlarÕnmerceklerin büyük
bölümünü güneú gözlükleri oluúturur Güneú gözlü÷ü göze gelen Iazla veya
belirli dalga boyundaki ÕúÕ÷Õ azaltan 89 Iilitreleme özelli÷i ile zararlÕ
ÕúÕnlarÕn göze ulaúmasÕnÕ engelleyen renkli camlÕmercekli gözlüklere denir.
Güneú gözlüklerinin moda ve estetik özelli÷i de vardÕr

1.1.1.6.1. Güneù Gözlüöü Renkleri

Güneú gözlü÷ü camlarÕmercekleri sonradan veya üretim sÕrasÕnda
boyanabilir. Boyama iúlemi güneú gözlü÷üne Iazla ÕúÕ÷Õ Iilitreleme özelli÷i
kazandÕrÕr Güneú gözlü÷ü kullanÕm amaolarÕna kullanÕcÕlarÕn taleplerine ve
modaya göre farklÕ renklerde üretilmektedir Güneú gözlükleri ioin ideal
cammercek rengi gözlü÷ün kullanÕldÕ÷Õ ortama göre de÷iúebilmektedir Gri
(dumanlÕ) güneú gözlükleri tüm renkleri eúit miktarda azaltÕr 1esnelerin
do÷al rengi ve bioimi ile algÕlanmasÕnÕ sa÷lar Günlük kullanÕm ioin idealdir.

Resim 1.12. )arklÕ renkte güneú gözlükleri
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6arÕ güneú gözlükleri mavi ÕúÕ÷Õ azaltÕr 'o÷ada fazlaca bulunan mavi
ÕúÕ÷Õn filtrelenmesi kontrastÕ artÕrÕr Bu nedenle sarÕ güneú gözlükleri ton
farklÕlÕklarÕnÕn algÕlanmasÕnÕ kolaylaútÕrÕr Gün ÕúÕ÷Õnda performans
sergileyen bir atlet ioin sarÕ renk idealdir >4]. Kahverengi güneú gözlükleri
de sarÕ renk güneú gözlükleri gibi kontrast artÕrÕcÕ özelli÷e sahiptir deúitli
spor etkinlikleri (yelken kayak balÕk) ioin ve bulutlu havalarda kullanÕm
ioin idealdir >]. Mavi güneú gözlüklerinde göze gelen yansÕma fazla
oldu÷u ioin önerilmez [16@ fakat karlÕ ortamlarda kullanÕm ioin uygundur
[15]. Amber ve turuncu renkli güneú gözlükleri do÷a yürüyüúü ve aoÕk hava
etkinlikleri ioin uygun olmasÕna ra÷men trafik ÕúÕklarÕnÕn algÕlanmasÕnÕ
zorlaútÕrdÕ÷Õ ioin trafikte tercih edilmez >].

1.1.1.6.2.

Güneù

Gözlüöünün

UV

Filtreleme

Özelliöi

Morötesi (89 ÕúÕnlarÕ) ÕúÕnlar güneú ve yapay ÕúÕk kaynaklarÕndan
yayÕlabilen  ve 4 nm dalgaboyu aralÕ÷Õndaki ÕúÕnlara denir (nerMilerine
göre 89-A, UV-B ve UV-& olarak üoe ayrÕlÕr (nerMisi en yüksek olan 89C ozon tabakasÕ tarafÕndan tutulur 'ünyaya ulaúmaz UV-B¶nin de büyük
bir bölümü ozon tabakasÕ tarafÕndan tutulur (n az enerjiye sahip olan UV-A
ise ozon tabakasÕ tarafÕndan tutulmaz. Güneú gözlükleri 89-A ve UV-B
ÕúÕnlarÕnÕn göze ulaúmasÕnÕ engeller Güneú gözlükleri üzerinde yer alan 89
4 iúareti 4 ile 700 nm arasÕndaki 89 ÕúÕnlara karúÕ gözün korundu÷u
anlamÕna gelir.

1.1.1.6.3. Güneù Gözlüöünün Kutuplanma Özelliöi
,úÕk elektromanyetik dalgadÕr .utuplanmamÕú (polarize olmayan) ÕúÕk
her do÷rultuda elektrik ve manyetik alan salÕnÕmlarÕna sahiptir
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Resim 1.13. Kutuplama filtre etkisi ile oluúan görüntü

,úÕk yatay ve parlak bir yüzeyden yansÕdÕ÷Õnda yatay do÷rultuda
kutuplanÕr (polarize olur) Bu ÕúÕk düúey do÷rultuda kutuplanma ioeren bir
güneú gözlü÷üne geldi÷inde geoemez Böylece oatÕ ve deniz yüzeyi gibi
yatay yüzeylerden gelen parlamalar kutuplanma özelli÷i olan güneú gözlü÷ü
tarafÕndan engellenir [12].

*|]ONOHULQ89(WNLVLLOH.DUDUPDg]HOOLøL
Kolormatik ve fotokromik özellik gözlük camlarÕna morötesi ÕúÕk (UV)
etkisi ile renklenme, UV etkisi ortadan kalktÕ÷Õnda ise tekrar saydamlaúma
özelli÷i kazandÕrÕr Bu camlarÕn kararma miktarÕ ÕúÕk kayna÷ÕnÕn cinsine
gücüne ve ortamÕn sÕcaklÕ÷Õna ba÷lÕdÕr. )otokromik camlarÕn kararma
aydÕnlanma performansÕ kolormatik camlara göre daha iyidir.

Resim 1.14. UV etkisi ile koyulaúan fotokromik camlar

Fotokromik camlar kararma ve aydÕnlanma süreleri kÕsaltÕlarak
geliútirilmektedir
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1.1.1.7.ÇaplarÔna Göre Gözlük CamÔ/Merceöi

Çap, camÕn optik merkezinden geoen ve camÕ iki eúit paroaya bölen
do÷ru oizgisinin uzunlu÷udur Camlar/mercekler  ile  mm arasÕnda
farklÕ oapta üretilir.

Resim 1.15. Gözlük camÕmerce÷i ioin oap

50- oap küoük, - oap orta,  oap ise büyük cam oapÕ olarak
gruplandÕrÕlabilir

1.1.1.8. BazlarÔna Göre Gözlük CamÔ/Merceöi

Baz camÕnmerce÷in göze uzak olan yüzeyinin e÷rili÷ini ifade eder
&ammercek üretiminde belirli baz de÷erlerine sahip kalÕplar kullanÕlÕr Bu
kalÕplardan oÕkan camlarÕn io yüzeyi küreselleútirilerek optik güo eklenir Bu
sayede aynÕ bazdan farklÕ optik güote mercekler üretilebilmektedir

25

ú67$1%8/7ú&$5(72'$6,ú67$1%8/'hûh1&($.$'(0ú6ú

1.1.2. Gözlük Çerçevesi

Çeroevenin görevi merce÷i gözün önünde belirli bir konumda tutmaktÕr
[2]. Çerçevenin gözlükteki görevi, iskeletin vücuttaki görevine benzer [2,
11].

6

Resim 1.16. Çerçevenin bölümleri >@

Bir çerçevede bulunan bölümler yukardaki resimde yer almaktadÕr 
Metal çerçeve,  Blok menteúesi,  <astÕk (plaket), 4 Mercek yuvasÕ, 
6ap,  6ap menteúesi (yaylÕ veya düz),  .öprü,  Gövde köprüsü, 
Mercek boúlu÷u

Resim 1.17. Çerçeve sapÕnÕn bölümleri >@
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Çerçeve sapÕ ise damla, dipçik ve menteúe olarak üç bölümde
incelenebilir.
Gözlük yapÕmÕnda farklÕ türde çerçeveler kullanÕlÕr. Gözlük
çerçevelerini úu úekilde gruplandÕrabiliriz ùeNOine göre çerçeYeOer: tam
çeperli (kapalÕ), yarÕm çeperli (nilör), çepersiz (faset) ve yarÕm çerçeve (yakÕ
okuma gözlükleri) Ana maGGeVine göre çerçeYeOer: 3lastik (selülöz asetat,
optil vb.) ve metal (nikel, titanyum, hafÕzalÕ metal vb) çerçeveler

1.1.2.1. øekline Göre Çerçeveler

Çerçeveler úekillerine göre dört ana baúlÕkta incelenebilir Aúa÷Õda
úekillerine göre çerçeve türleri açÕklanmÕútÕr

1.1.2.1.1. Tam Çeperli (KapalÔ) Çerçeveler

Optisyenlik müesseselerinde kapalÕ çerçeve olarak adlandÕrÕlan bu
çerçeveler plastik veya metalden üretilebilir [2].

Resim 1.18. Tam çeperli metal çerçeve

1.1.2.1.2. YarÔm Çeperli (Nilör) Çerçeveler

Optisyenlik müesseselerinde nilör çerçeve olarak adlandÕrÕlan bu
çerçeveler yarÕm bir çeper içerir Çeperin olmadÕ÷Õ bölüm ise misina ile
tutturulur [2].
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Resim 1.19. <arÕm çeperli çerçeve

1.1.2.1.3. Çepersiz (Faset) çerçeveler

Optisyenlik müesseselerinde faset çerçeve olarak adlandÕrÕlan bu
çerçeveler çeper içermez Mercek çerçeveye vida ile tutturulur [2].

Resim.1.20. Çepersiz çerçeve

1.1.2.1.4. YarÔm çerçeveler

<arÕm çerçevelerde çeper, sap hizasÕndan baúlar ve bu sayede yakÕn
mesafe okuma gözlü÷ü yapÕlandÕrmasÕnda kullanÕlÕr

Resim. 1.21. <arÕm çerçeve

1.1.2.2. Ana maddesine göre çerçeveler

Günümüzde gözlük çerçeveleri birçok farklÕ malzemeden
üretilmektedir Bu malzemeler içinde gözlük çerçevesi üretiminde en çok
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kullanÕlanlar selülöz asetat, optil, nikel, titanyum, hafÕzalÕ metaldir BunlarÕn
dÕúÕnda selüloz asetat, selüloz nitrat, akrilit reçineler, selüloz propiyonat,
naylon, [ele[, 1</7, selüloz pianate, kopoliamid ve poliamid, karbon lifi,
demir, alimünyum, monel, ahúap ve do÷al malzemeler ve çeúitli
alaúÕmlardan da gözlük çerçevesi yapÕlmaktadÕr [2].

1.1.2.2.1. Selülöz Asetat

6elülöz asetat pamuktan elde edilen bir malzemedir ve asetat çerçeveler
levhadan kesme iúlemi ile üretilir Asetat çerçeveler ÕsÕtÕldÕ÷Õnda kolaylÕkla
úekil verilebilir )akat yanÕcÕdÕr ve úekli bozuldu÷unda tekrar eski haline
dönemez

Resim 1.22. 6elülöz asetat çerçeveler

1.1.2.2.2. Optil

Optil, epoxy resin reçinesinin marka adÕdÕr >@ 2ptilden çerçeve
üretimi sÕvÕ optilin kalÕplara dökülmesi ile gerçekleútirilir 2ptil çerçeveler
ÕsÕtÕldÕ÷Õnda kolaylÕkla yumuúar fakat eski úekline dönebilir Optil, selülöz
asetata göre ÕsÕya daha dayanÕklÕdÕr ve úeffaf bir görüntüsü vardÕr >@
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Resim 1.23. Optil çerçeve

1.1.2.2.3. Nikel

Çerçeve yapÕmÕnda sÕk kullanÕlan bir malzemedir Genellikle baúka
metallerle alaúÕm yapÕlarak kullanÕlÕr <umuúak bir yapÕya sahip oldu÷undan
kolay úekil alabilir 'eri ile temasÕnda alerMik reaksiyon verebilir

Resim 1.24. Nikel çerçeve

1.1.2.2.4. Titanyum

Titanyum çerçeveler hafif ve esnektir Bu çerçeveler, insan teninde
alerjik reaksiyon oluúturmaz )akat yüze göre ayarlanmasÕ ve tamiri zor ve
zahmetlidir.

Resim 1.25. Titanyum çerçeve
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1.1.2.2.5. HafÔzalÔ Metal

Titanyum içeren bir alaúÕmdÕr (÷ilip bükülebilir ve ardÕndan kolaylÕkla
eski haline dönebilir +afÕzalÕ metal çerçevelerin yüze ayarlanmasÕ zordur

Resim 1.26. +afÕzalÕ metal çerçeve

1.2. Gözlüöün KullanÔm AlanlarÔ

Göze paralel gelen ÕúÕnlarÕn retina tabakasÕ üzerinde odaklandÕ÷Õ duruma
emetropi denir (metropi hiçbir kÕrma kusuru olmayan gözün durumudur
Bu durumun sa÷lanamadÕ÷Õ, yani göze paralel gelen ÕúÕnlarÕn retina üzerine
odaklanamamasÕ durumuna ametropi (kÕrma kusuru) denilir [4]. Bu durum
kÕrÕcÕ ortamlar olan lens ve korneanÕn kÕrÕcÕlÕk gücünün gözün eksen
uzunlu÷una oranÕ ile iliúkili bir kavramdÕr Göze gelen ÕúÕnlarÕn bir
bölümünün sarÕ noktanÕn üzerine düúmemesine ba÷lÕ olarak kÕrma kusurlarÕ
oluúur [2]. .Õrma kusurlarÕnÕn oluúumunda genetiktir ve çevresel faktörlerin
etkisi vardÕr [4]. Optisyenlik müesseseleri ile ilgili olan kÕrma kusurlarÕ
miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopidir.

1.2.1. Miyopi ve Etkilerinin Giderilmesi

Miyop kÕrma kusurunda ÕúÕnlarÕn bir bölümü sarÕ noktanÕn önünde
odaklanÕr Miyopi kÕrma kusuruna sahip kiúiler uza÷Õ net göremez Miyopi
basit ve patolojik miyopi olarak iki baúlÕk altÕnda incelenebilir Basit miyopi
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10- yaúlarÕnda baúlar Ço÷unlukla ¶li yaúlardan sonra ilerleme
göstermemektedir 3atoloMik miyopi dÕú etkenlerden ba÷ÕmsÕz ilerler ve
gözün arka bölgesinde vitreous ve retinada deneMeratif de÷iúiklikler
mevcuttur. Miyopi kÕrma kusuru bulgularÕ uza÷Õ bulanÕk görme, gözleri
kÕsma, baú a÷rÕsÕ úeklindedir Miyopiye sistemik bazÕ hastalÕklar, kimyasal
bazÕ aManlar ve ortamdaki fiziksel de÷iúiklikler yol açabilir >@

Resim 1.27. Miyopi ve kalÕn kenarlÕ mercekle düzeltilmesi

Miyopinin olumsuz etkilerinin giderilmesi için (–) optik güce sahip
kalÕn kenarlÕ (konkav) mercek içeren gözlük ve kontak lensler kullanÕlÕr

1.2.2. Hipermetropi ve Etkilerinin Giderilmesi

Hipermetropi kÕrma kusurunda ÕúÕnlarÕn bir bölümü sarÕ noktanÕn
arkasÕnda odaklanÕr +ipermetropi kÕrma kusuruna sahip kiúiler yakÕnÕ net
göremez Hipermetropi basit ve patolojik hipermetropi olarak iki baúlÕk
altÕnda incelenir +ipermetropi bulgularÕ göz a÷rÕsÕ, baú a÷rÕsÕ, çabuk
yorulma, okurken bulanÕk görme ve gözlerde yanma úeklindedir [5].
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Resim 1.28. +ipermetropi ve ince kenarlÕ mercek ile düzeltilmesi

+ipermetropinin olumsuz etkilerinin giderilmesi için (+) optik güce
sahip ince kenarlÕ (konveks) mercek içeren gözlük ve kontak lens kullanÕlÕr.

1.2.3. Astigmatizma ve Etkilerinin Giderilmesi

Gözün kÕrÕcÕ ortamlarÕnÕn meridyenlerde ÕúÕnlarÕ farklÕ kÕrmasÕna ba÷lÕ
olarak ÕúÕnlarÕn tek bir nokta çevresinde odaklanmadÕ÷Õ durumdur [4].

Resim 1.29. Astigmatizma kÕrma kusurlu bir gözde oluúan hayalet (bulanÕk) görüntü

Astigmatizma kÕrma kusuru büyük oranda genetik faktörlere ba÷lÕ
olarak ortaya çÕkar Astigmatizma bulgularÕ baú a÷rÕsÕ, göz a÷rÕsÕ, bulanÕk
görme, gözlerde yanma, ÕúÕ÷a karúÕ aúÕrÕ duyarlÕlÕk, gözlerde kÕsma ve
konjaktivada kanlanma úeklindedir [5].

33

ú67$1%8/7ú&$5(72'$6,ú67$1%8/'hûh1&($.$'(0ú6ú

Astigmatizma kÕrma kusurunun giderilmesinde silindirik mercek içeren
gözlükler veya lensler kullanÕlÕr

1.2.4. Presbiyopi ve Etkilerinin Giderilmesi

Presbiyopi zamanla göz merce÷inin uyum yetene÷inin azalmasÕ ile
oluúur Örne÷in yalnÕzca, presbiyopi kÕrma kusuruna sahip bir kiúi uzakta net
gördü÷ü bir cismi, yakÕnda net görememeye baúlar

Resim 1.30. Çok odaklÕ bir mercekte görüntü

Presbiyopinin görülmeye baúladÕ÷Õ yaú aralÕ÷Õ 4-45 tir [5]. Presbiyopi
her beú yÕlda bir ortalama (+5.0 D) kadar ilerler. Presbiyopinin olumsuz
etkilerinin giderilmesi için tek odaklÕ yakÕn gözlükleri, iki, üç ve çok odaklÕ
mercekler ile çok odaklÕ kontak lensler kullanÕlÕr

1.2.5. Anizometri ve Etkilerinin Giderilmesi

Anizometropide her iki gözün kÕrma kusuru birbirinden farklÕdÕr Bu
fark 4 diyoptrinin altÕnda oldu÷unda kÕrma kusuru lensler ile düzeltilebilir
øki göz arasÕndaki kÕrma kusuru 4 diyoptrinin üzerinde ise her iki retinada
oluúan görüntülerin özelliklerinin farklÕlÕ÷Õ nedeni ile görüntülerin beyinde
birleútirilmesi olanaksÕzdÕr Anizometri kÕrma kusurunun tedavisinde gözlük
ve kontak lensler kullanÕlmaktadÕr Buna ek olarak refraktif düzeltme,
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kapama tedavisi, farmakolojik ve optik penalizasyon, pleoptik tedavi,
medikal tedavi, nörovizyon ve cambridge stimülatör (CAM) tedavisi ve
cerrahi tedavi kullanÕlmaktadÕr [6].

1.2.6. Gözlüöün Diöer KullanÔm AlanlarÔ

Gözlüklerin yukarÕda belirtilen alanlar dÕúÕnda da kullanÕmÕ vardÕr
.oruma gözlü÷ü, az görenlere yardÕmcÕ gözlükler, çocuk ve sporcu
gözlükleri özel amaçlÕ gözlük örnekleridir
Koruma gözlükleri: .oruyucu gözlükler iú güvenli÷i için kullanÕlan
gözlüklerdir Özellikle tehlikeli iú kollarÕnda kullanÕlmaktadÕr

Resim 1.31. Koruyucu gözlük

Az görenlere \arGÕmFÕ gözlükler: Az görenlere yardÕmcÕ cihazlar
tedavisi olmayan az gören hastalarÕn günlük yaúantÕlarÕnÕ sürdürebilmeleri
için geliútirilmiútir Az görenlerde makulanÕn bozulmasÕ ile merkez görme
kaybolur. Fakat az gören cihazlar ile görüntüler büyütülerek sa÷lam kalan
periferik retina üzerine düúürülür
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Resim 1.32. Galileo teleskopik gözlü÷ü

Az görene yardÕmda temel ilke, kiúinin mevcut kapasitesini en yüksek
düzeyde kullanabilmesi için gerekli yardÕmcÕ cihazlar ve e÷itim çalÕúmalarÕnÕ
kapsayan rehabilitasyondur [8, 9]. Az görenlere yardÕmcÕ cihazlar yüksek
indisli asferik konveks gözlükler, el büyüteçleri, ayaklÕ büyüteçler,
teleskobik gözlükler, video ve elektronik büyütme sistemleridir
Çocuk ve Sporcu Gözlükleri: Çocuklarda kÕrma kusurlarÕnÕn tedavisi
için kullanÕlan gözlükler ergonomi açÕsÕndan yetiúkin gözlüklerinden
farklÕdÕr Çocuk gözlükleri, çocuklarÕn hareketini kÕsÕtlamayacak, cilt ve
kÕkÕrdak yapÕlarÕna uygun ve yüz geliúimlerini engellemeyecek biçimde
tasarlanÕr

Resim 1. 33. Ergonomik bir çocuk gözlü÷ü

Bir çocuk gözlü÷ünün úu özelliklere sahip olmasÕ beklenir çerçeve anti
alerMik malzemelerden yapÕlmÕú olmalÕdÕr Oldukça esnek olmalÕdÕr
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KÕrÕldÕ÷Õnda kesik ve yaralanmalara neden olacak malzeme
kullanÕlmamalÕdÕr Burunluk, úakak ve kulak arkasÕ temas ve denge noktalarÕ
kemik ve doku yapÕsÕna zarar vermeyecek sertlik ve ayarda olmalÕdÕr 3laket
veya minder kullanÕlacaksa burun kemikleri geliúmedi÷i için ortopedik
silikon malzeme kullanÕlmalÕdÕr Üsten bakmayÕ engelleyecek oval çeper
kullanÕlmalÕdÕr. Çerçeve saplarÕ düz ve lastik destekli olmalÕdÕr >@

Resim 1.34. 6porcu gözlü÷ü örne÷i

6porcu gözlükleri ise spor dalÕnÕn özelliklerine göre retilmiú
gözlüklerdirSporcu gözlükleri darbelere dayanÕklÕ, sporcu hareketlerini
kÕsÕtlamayacak, hava akÕmlarÕnda uçmayacak úekilde tasarlanÕr.

1.3. Kontak Lens

Kontakt lensler, korneanÕn veya skleranÕn yüzeyine konan ve optik
(görme keskinli÷ini artÕrma) ya da terapötik (göz hastalÕklarÕnÕ tedavi)
amaçlÕ kullanÕlan merceklere denir [3].
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Resim 1.35. Günümüzde kÕrma kusurlarÕnÕn tedavisinde kullanÕlan bir kontak lens

1.3.1. Kontak Lens Parametreleri

Çap, optik güç, temel e÷ri, 'k ve 'kt de÷erleri kontak lens
parametreleridir.
KonWak lenVin oapÕ: Kontak lensin büyüklü÷ünü ifade eder <umuúak
kontak lensler 13-15 mm, sert kontak lensler ise 9- mm çapÕnda
üretilmektedir
Optik güç: Optik güç, kontak lensin kÕrma gücünü ifade eder Kontak
lens ile gözlü÷ün yüzdeki konumu birbirinden farklÕ oldu÷u için optik
güçleri birbirinden farklÕdÕr
7emel (÷rilik %& : 7emel e÷ri kontak lensin kornea ile temas eden
bölümünün çukurluk miktarÕnÕ ifade eder Kornea yüzeyinin e÷rili÷i kiúiden
kiúiye de÷iúti÷i için temel e÷ri önemli bir parametredir Kontak lensler için
BC de÷eri -9 mm arasÕnda de÷erler alÕr
OkVi\en Geçirgenlik KatVa\ÕVÕ 'K : Kontak lensin 'K de÷eri
kontak lensin oksiMen çözünürlü÷ünü ifade eder Kornea büyük ölçüde
oksiMen ihtiyacÕnÕ havadan giderir Bu nedenle kontak lensin oksijen
çözünürlü÷ünün iyi olmasÕ gerekir
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Kontak Lensin DK/T De÷eri: Kontak lensin 'K7 de÷eri oksijen
aktarÕmÕ tanÕmlayan bir terimdir Kontak lensin 'K7 de÷eri kontak lensin
merkez kalÕnlÕ÷Õna ba÷lÕdÕr

1.3.2. Kontak Lens Çeùitleri

Kontak lensler özelliklerine göre çeúitli gruplara ayrÕlÕr Sertlik
durumuna göre: sert kontak lensler, yumuúak kontak lensler, hibrit lensler.
.uOOanÕm VüreOerine göre: aylÕk kontak lensler, günlük kontak lensler. KÕrma
güçOerine: sferik kontak lensler, torik kontak lensler, çok odaklÕ kontak
lensler. 'i÷er NuOOanÕm aOanOarÕna göre: renkli kontak lensler, kromojen
kontak lensler, tedavi amaçlÕ (terapötik) kontak lensler, proestetik kontak
lensler.

1.3.2.1. Sertliöine Göre Kontak Lensler

6ertli÷ine göre kontak lensler sert, yumuúak ve hibrit olmak üzere üç
gruba ayrÕlÕr 6ert kontak lensler iyi optik kaliteye sahip olan ve oksijen
geçirgenli÷i yüksek olan lenslerdir 6ert kontak lensler konforlu de÷ildir Bu
lensler korneal astigmatizmanÕn düzeltilmesinde ve keratokonus tedavisinde
kullanÕlÕr >]. <umuúak kontak lensler kÕrma kusurlarÕnÕn tedavisinde ve
kozmetik amaçlÕ renkli lenslerin yapÕmÕnda kullanÕlÕr >]. <umuúak kontak
lenslerin gözde taúÕmasÕ konforludur Hibrit lensler keratokonus hastalÕ÷ÕnÕn
tedavisi için kullanÕlÕr Bu lenslerde lensin merkezi sert, dÕú kÕsmÕ ise
yumuúak lens materyalinden üretilmiútir >]. Hibrit lensler sert kontak
lenslere göre daha konforludur

1.3.2.2. KullanÔm Sürelerine Göre Kontak Lensler

AylÕk kontak lensler kullanÕmÕ en yaygÕn olan lenslerdir. Bu lenslerin
kullanÕm süresi uzun oldu÷u için temizli÷i zahmetlidir Bu lensler dÕúÕnda
günlük kullan-at kontak lensler vardÕr Bu lenslerin kullanÕm süreleri kÕsa
oldu÷u için solüsyonlar ile temizlenmesine gerek yoktur Günlük lensler
kullanÕcÕlar için daha masraflÕ oldu÷u için yaygÕn de÷ildir
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1.3.2.3. KÔrma Kusuruna Göre Kontak Lensler

Kontak lensler gözlük gibi miyopi, hipermetropi, astigmatizma,
presbiyopi
gibi
kÕrma
kusurlarÕnÕn
etkilerinin
giderilmesinde
kullanÕmaktadÕr. Sferik lensler miyopi ve hipermetropi, torik lensler
astigmatizma, çok odaklÕ lensler ise presbiyopi için kullanÕlÕr

1.3.2.4. Kontak Lenslerin Diöer KullanÔm AlanlarÔ

Kontak lensler gözlü÷e göre daha geniú bir kullanÕm alanÕna sahiptir
Kontak lensler kullanÕm amaçlarÕna göre renkli lensler, kromojen lensler,
terapötik ve proestetik lensler olarak gruplandÕrÕlabilir
Renkli Lensler: Renkli lensler kozmetik amaçlÕ kullanÕlÕr. Bu lensler ile
kiúiler göz rengini de÷iútirebilir Günümüzde boyama teknikleri ve yazÕlÕm
teknolojileri ile irise benzeyen renk ve úekillerde kontak lensler
üretilmektedir

Resim 1. 36. 5enkli lens örnekleri

Kromojen Kontak Lensler: KromoMen kontak lensler renk körlü÷ü ve
renkli görme eksikli÷inin giderilmesinde kullanÕlÕr KromoMen kontak lensler
içerdi÷i boyalar ile ÕúÕnlarÕn dalgaboyunu de÷iútirir
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7eGavi AmaçÕ ile KullanÕlan Kontak /enVler: 7edavi amaçlÕ kontak
lensler afaki, anizometri ve keratokonus hastalÕklarÕnÕn tedavisinde
kullanÕlÕr Afaki, gözde merce÷in bulunmama durumudur [20]. Katarakt,
delici yara, ülser veya konjenital bir anomali (kalÕtsal bozukluk) sonucunda
göz merce÷inin kaybedilmesidir Bu hastalÕklarÕn tedavisinde göz içi yapay
lensler kullanÕlÕr

Resim 1.37. Göz içi yapay lens

Anizometri bir kiúinin iki gözünün kÕrma kusurlarÕnÕn birbirinden farklÕ
olmasÕdÕr Anizmotri kÕrma kusurunun giderilmesinde kontak lensler
kullanÕlÕr Gözler arasÕndaki kÕrma kusuru farkÕnÕn  Diyoptriden fazla
olmasÕ durumunda gözlük yerine kontak lens önerilir [7].
Bunlara ek olarak kontak lensler kornea kaynaklÕ hastalÕklarÕn, iyileúme
döneminin hÕzlandÕrÕlmasÕ amacÕ ile kullanÕlÕr KorneanÕn ilerleyici bir
úekilde sivrileúmesi hastalÕ÷Õ olan keratokonus hastalÕ÷Õnda hem görmeyi
arttÕrmak hem de hastalÕ÷Õn ilerlemesini yavaúlatmak için sert lenslerden
yararlanÕlÕr [7].

1.4. Optik Sektörü ile ÷lgili Yan Sektörler

Optik sektörü bazÕ yan sektörlerin geliúimine katkÕ sa÷lamÕútÕr Bu
sektörler gözlük kutusu, gözlük aksesuarÕ, gözlük bezi, gözlük temizleme
sÕvÕlarÕ, gözlük bezi, gözlük yedek parçalarÕ, gözlük cam ambelaMlarÕ, optik
ve optometrik ölçüm cihazlarÕ, cam kesme makineleridir [21].
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Bu bölümde optik sektörünün kapsamÕ ifade edilmiútir Optik sektörü
kapsamÕna giren ürünlerler hakkÕnda bilgi verilmiútir økinci bölümde ise
optik sektörünün geçmiúten günümüze geliúim serüvenine yer verilmiútir
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2. BÖLÜM: GEÇM÷øTEN GÜNÜMÜZE OPT÷K
SEKTÖRÜ
Gözlük denildi÷inde ço÷umuzun aklÕna mercekli (numaralÕ) gözlük,
güneú, yüzücü, dalgÕç gözlü÷ü vb. gelir. Bu kadar geniú kullanÕm alanÕ olan
gözlü÷ün tarihi oldukça eski yÕllara dayanmaktadÕr. KÕrma kusurlarÕnÕn tarih
boyunca insanlarÕn hayatÕnÕn kaçÕnÕlmaz bir parçasÕ oldu÷u düúünüldü÷ünde
gözlü÷ün tarihinin çok eski yÕllara dayanmasÕ normal karúÕlanabilir.
Gözlü÷ün keúfi ile ilgili elimizde net bilgiler olmadÕ÷Õndan gözlü÷ün tarihini
merce÷in ana maddesi olan camÕn tarihinden itibaren ele almak yararlÕ
olacaktÕr.

2.1. CamÔn Tarihçesi

Do÷al cam dünya üzerinde var olan bir maddedir. Do÷al cam yüksek
sÕcaklÕk üreten yanarda÷, úimúek çakmasÕ veya meteor düúmesi sonucunda
eriyen cam içeri÷inin ani so÷umasÕ sonucunda oluútur >1@. ønsanlar ilk olarak
³obsidyen´ denilen do÷al camla tanÕúmÕútÕr. Günlük hayatta kullanÕlan camÕn
tarihi ise birkaç bin yÕl öncesine dayanmaktadÕr [2].

Resim 2.1. /av akÕntÕlarÕnÕn so÷umasÕ sonucu oluúan obsidyen taúÕ

Cam, kum, soda ve kireç karÕúÕmÕnÕn yüksek sÕcaklÕkta eritilmesi ile elde
edilir. Bu karÕúÕm ile üretilen cam soda camÕdÕr. Soda camÕ, úiúe, pencere
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camÕ vb. yapÕmÕnda kullanÕlmaktadÕr. 5enkli camlar ise cam karÕúÕmÕna
metal tuzlarÕ karÕútÕrÕlarak üretilmektedir [2].
Suni camÕn ilk olarak ne zaman ve nasÕl üretildi÷i ile ilgili kesin kanÕt
bulunmamaktadÕr. Fakat camÕn tarihinin 400 yÕl öncesine kadar dayandÕ÷Õ
bilinmektedir >1@. 5omalÕ tarihçi 3liny, camÕ ilk olarak MÖ 000 yÕllarÕnda
Finikeli denizcilerin buldu÷unu söylemektedir >@. ArkeoloMik kazÕlarda
bulunan en eski cam örnekleri M.Ö. 00 yÕllarÕna aittir. Bu örnekler
MÕsÕrda ve Mezopotamya¶da bulunmuútur >1, 2@. Son yÕllarda yapÕlan kazÕlar
camÕn MÕsÕr¶dan önce Mezopotamya¶nÕn özellikle +urri-Mitanni bölgesinde
üretildi÷ini göstermektedir >1@.

Resim 2.2. Cam üfleyen mÕsÕrlÕ ustalar çizimi

ArkeoloMik bulgular MÕsÕr¶da cam üretiminin geliúti÷ini göstermektedir.
Bu bulgular MÕsÕr¶da camÕn dekorasyon amaçlÕ kullanÕldÕ÷ÕnÕ ve cam iplik
sarma tekni÷inin bilindi÷ini göstermektedir >1@. AynÕ dönemlerde MÕsÕr¶a
komúu olan Babil¶de de cam sanatÕ oldukça ileriydi. Babil¶lilere ait olan bir
kil üzerinde ³60 ölçü kum, 10 ölçü alg ve deniz yosunu külü,  ölçü
güherçile ve  ölçü kireçtaúÕ´ yazÕlÕ cam reçetesine rastlanmÕútÕr >1@.
CamÕn ilk üretimi cam kütleleri úeklinde yapÕlmaktaydÕ. Kütleler
halinde cam üretiminde ilk olarak cam içeri÷i tahta kalÕbÕn etrafÕna
sarÕlmakta daha sonra da tahta kalÕp çÕkarÕlmaktaydÕ. Bu úekilde istenilen
biçimde cam vazo, bardak vb. yapÕlabiliyordu. M.Ö. 1200¶lerde ise cam,
açÕk bir kalÕbÕn üstüne bastÕrÕlarak yapÕlÕyordu >4@. Cam yüzyÕllarca bu
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yöntemlerle üretilerek takÕ, mücevher, yer ve duvar mozai÷inde kullanÕldÕ.
CamÕn kullanÕm amacÕnÕn geniúlemesi, camÕn üfleyerek iúlenmesinin icadÕ
ile gerçekleúmiútir. M.Ö. 20¶de bu yeni cam üretme yönteminin kullanÕlmasÕ
endüstriyel bir devrim yaratmÕútÕr. Böylece cam üretimi lüks malzeme
üretiminden, endüstriyel malzeme üretimine kaymÕútÕr.
M.Ö. ¶da pencere camÕnÕn iyi kalitede üretilebildi÷i bilinmektedir.
M.S. 0¶da 5oma imparatoru Konstantin cam üfleyicilerini
Konstanantinopolis¶e (østanbul) göndermiúti. Bu tarihten sonra Bizans cam
iúçileri renkli cam üretiminde ustalaúmÕútÕr. Cam üretiminin )ransa¶ya
ulaúmasÕ ile birlikte cam çok daha fazla kiúi tarafÕndan kullanÕlmaya
baúlandÕ. Avrupa¶nÕn ortaça÷Õ yaúadÕ÷Õ dönemde cam iúçili÷i øslam
Dünya¶sÕnda da geliúmeye baúladÕ. Daha sonra 9enedikliler ile birlikte cam
sanatÕ Avrupa¶da tekrar önem kazandÕ. M.S. 11¶da St.Marcus
Katedralinde øncili anlatan cam mozaikler ile kaplanmÕú ve aynalÕ civa ile
sÕrlanmÕútÕr. 100¶lerde 9enedik¶te 00 cam mozaik üretim atölyesi oldu÷u
bilinmektedir [4].
CamÕn üretiminde devrim niteli÷indeki adÕmlar 100¶lü yÕllar ve
sonrasÕnda gerçekleúmiútir. Belçika¶da )ourcault bir tank içinde camÕ sürekli
çektirdi÷i bir sistem icat etmiútir. Birinci Dünya SavaúÕ¶ndan sonra
Belçika¶lÕ mühendis Emil Bicherou[, erimiú camÕ iki merdane arasÕndan
geçirerek tabaka halinde üretmeyi baúarmÕútÕr. 110 yÕlÕnda )ransÕz Edouard
Benedictus selüloz özellikte bir malzeme ile camÕ güçlendirmiútir. øngiliz
Pilkington kardeúler ise erimiú camÕ erimiú kalay üzerinde çekmiútir >1@.
Cam günümüzde hala geliúim göstermekte olup soda klasik camÕ,
kursun camÕ, borosilikat camÕ, aliminosilikat camÕ ve silisyum camÕ olmak
üzere beú farklÕ türü vardÕr. Bu cam türleri mutfak eúyasÕ, büyük boyutlu
astronomik aynalar, termometre, yanma tüpleri, 89 lambalarÕ, mikrop
öldürücü özel lambalar, ÕsÕl úoklardan koruma camÕ, pencere camÕ, araba
camÕ, kursun geçirmez cam, gözlük camÕ olarak birçok alanda
kullanÕlmaktadÕr. Günümüzde mineral camlar a÷Õr ve kÕrÕlgan olmalarÕ
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nedeni ile gözlük camÕmerce÷i olarak eskisi kadar çok kullanÕlmamaktadÕr.
Bu camlarÕn yerini mineral merceklere göre daha hafif olan plastik
mercekler almÕútÕr.

2.2. Merceöin Tarihçesi

Arkeolojik bulgular merce÷in tarihinin camÕn tarihi kadar eski oldu÷unu
göstermektedir. Bu bulgular ilk merce÷in Antik MÕsÕr ve Mezopotamya
medeniyetleri
tarafÕndan
kullanÕldÕ÷ÕnÕ
göstermektedir.
CamÕ
küreselleútirerek optik güç kazandÕrma iúlemi çok önceden keúfedilen bir
iúlemdir.

Resim 2.3. 1imrud Merce÷i (British Museum) [11]

Bilinen ilk mercek M.Ö. 00¶lerde Asurlular tarafÕndan kuartz camdan
yapÕlmÕútÕr Bu mercek 1emrut¶ta bulunmuútur AyrÕca Antik 5omalÕlarÕn
cam kürelere su doldurup mercek olarak kullandÕklarÕ bilinmektedir [1]. 8.
yy. MÕsÕr hiyerogliflerinde basit merceklerden söz edildi÷i görülmektedir.
Bu merceklerin kÕrma kusurlarÕnÕ gidermek için de÷il, nesneleri büyütmek
için kullanÕldÕ÷Õ düúünülmektedir.

2.3. Gözlüöün Tarihçesi

<akÕn zamana kadar merce÷i gözlük olarak kullanan ilk kiúinin Roma
imparatoru Nero oldu÷u kabul edilmekteydi. Bu düúüncenin nedeni ünlü
tarih yazarÕ 3linius¶un úu ifadeleriydi: ³1ero, gladyatör dövüúlerini bir
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zümrütten bakarak izliyor”. Günümüzde, 1ero¶nun kullandÕ÷Õ bu zümrüt,
yansÕmalarÕ engelleyen ilkel bir güneú gözlü÷ü olarak yorumlanmaktadÕr
[15]. Mercek teknolojisindeki ilk geliúmelere MS.1000 ile MS. 120 yÕllarÕ
arasÕnda rastlanmaktadÕr. Bundan dolayÕ merce÷in gözlük olarak kullanÕmÕna
da ilk bu tarihlerde rastlanmaktadÕr. AraútÕrmacÕlar ince kenarlÕ (konveks)
merceklerin büyütme etkisini keúfetti÷i için ilk gözlük örne÷i ince kenarlÕ
mercekten oluúan okuma taúlarÕdÕr. Okuma taúlarÕnÕn keúfi bildi÷imiz
anlamda gözlü÷ün ilk habercisidir >1@.

Resim 2.4. Okuma taúÕ

2.3.1. 13. YüzyÔl’da Gözlükle ÷lgili Geliùmeler

1. <üzyÕlda 5oger Bacon, øbn-i Heysem, Aristo, øbn-i Sina, øbn 5üúd,
Öklid, Kindi, Batlamyus ve Tideus gibi bilim insanlarÕ optik ve felsefe
konulu eserlerinde ÕúÕ÷Õn yapÕsÕ ile ilgili bilgilere yer vermeye baúlamÕútÕr.
Bu araútÕrmalar ile ÕúÕ÷Õn nesnelerden kaynaklanmadÕ÷Õ, nesnelerden
yansÕdÕ÷Õ görüúü kabul görmeye baúlamÕútÕr [15].
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Resim 2.5. Arap Bilim ønsanÕ øbn-i Heysem (MS 965-1040)

Okuma taúlarÕ bu yüzyÕlda da sÕk kullanÕlmaktaydÕ. Okuma taúÕ,
bikonveks merceklerden ve da÷ kristallerinden yapÕlmaktaydÕ [15].
Bildi÷imiz formdaki gözlü÷ü ilk kimin keúfetti÷i bilinmemektedir >1@.
Bir rivayete göre 111¶te ölen Ale[ander de Spina bir optisyen olarak bir çift
mercekten kendisine bir gözlük yapmÕútÕr. )akat buluúunu gizlemiútir.
Gözlü÷ün bugünkü haline en yakÕn halinin øngiliz bilim adamÕ ve filozof
Roger Bacon tarafÕndan yapÕldÕ÷Õ kabul edilmektedir. Bacon¶un 120-1280
yÕllarÕ arasÕnda cam üretiminde ileri olan 9enedik¶te yaúamÕú olma olasÕlÕ÷Õ,
bu bilginin do÷rulu÷unu güçlendirmektedir >1@.

Resim 2.6. øngiliz Bilim ønsanÕ 5oger Bacon (MS 1214-1292)

50

*g=/h.dh/høh17$5ú+6(/*(/úûú0ú9(7h5.ú<(·'(*g=/h.6(.7g5h

Bacon, gözlü÷ünü yaúlÕ veya görme yetisi zayÕf insanlarÕn küçük
yazÕlarÕ okumasÕnda etkili bir yardÕmcÕ cihaz olarak tanÕmlamÕútÕr[5]. Bir
baúka rivayete göre ise gözlük 120 yÕlÕnda øtalya¶nÕn kuzeyindeki bir
manastÕrda keúfedilmiútir >1@. Kimin tarafÕndan icat edildi÷i tam olarak
bilinmese de øtalya¶da keúfedilen gözlük kÕsa sürede Avrupa¶ya yayÕlmÕútÕ.
Gözlükler 126 yÕlÕndan itibaren øtalya¶nÕn 3isa veya 9enedik kentlerinde
yaygÕnlaúmaya baúlamÕútÕr. Bu geliúme, camlarÕn úekil verilerek gözlük
yapÕlmasÕnÕ sa÷layan optik sektörünün baúlangÕcÕ olarak sayÕlÕr >1@.
12 yÕlÕnda bir øtalyan gözlü÷ün icadÕnÕ úu satÕrlarÕ yazarak
müMdelemiútir:
“YaúOandÕ÷Õm için yRrgun düúWüm *özOüN (spectacles) denen bu camlar
ROmaVaydÕ ne RNuyabiOir ne de yazabiOirdim *özOüN gözü iyi görmemeye
baúOamÕú zaYaOOÕ yaúOÕ inVanOarÕn yararOanabiOeFe÷i yeSyeni bir NeúiI”.
Gözlük icat edilene kadar kÕrma kusuruna sahip olan insanlar çalÕúmayÕ,
yazmayÕ, okumayÕ ve beceri gerektiren iúleri bÕrakmak zorunda kalÕyorlardÕ
>1@. Gözlük ilk yÕllarÕnda soylular ve okuryazarlar tarafÕndan ilgi ile
karúÕlanmÕú ve gözlü÷ün kullanÕmÕ bu çevrelerde yaygÕnlaúmÕútÕr.
1. <üzyÕlÕn sonlarÕnda mercek teknoloMisinde geliúmeler yaúandÕ.
Mercekler daha düz formda üretildi. Bu üretimin görüú alanÕnÕ geniúletti÷i
fark edildi.
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Resim 2.7. ølk gözlük örne÷i

Düz formda üretilen bu mercekler demir, tahta veya boynuzdan bir
çerçevenin içine yerleútirilerek gözlük yapÕldÕ. Bu gözlükler ihtiyaç
durumunda göz önünde tutuluyordu. Bu yÕllarda kullanÕlan gözlükler
yalnÕzca ince kenarlÕ mercekten üretilen ve yakÕn görme kusuru için
kullanÕlan gözlüklerdi. O yÕllarda kalÕn kenarlÕ mercekler daha
keúfedilmemiúti.
124 yÕlÕnda øtalya¶nÕn 9enedik kentinde cam iúçileri bir dernek kurdu.
Derne÷in faaliyetleri øtalya¶yÕ gözlük üretiminin belirleyicisi haline getirdi
[13].
1299 yÕlÕnda 3issazzo retina üzerinde ters oluúan görüntünün beyinde
düz olarak algÕlanmasÕnÕ açÕkladÕ. AyrÕca Pissazzo ince ve kalÕn kenarlÕ
merceklerin görsel kusurlarÕnÕ açÕkladÕ ve kendi görme durumunu test etmeyi
baúardÕ [5].

2.3.2. 14. YüzyÔl’da Gözlükle ÷lgili Geliùmeler

100 yÕlÕ içinde øtalya¶da kurulan dernek gözlük merce÷i üretimi için bir
yönetmelik yayÕnladÕ. Bu adÕm gözlü÷ün gelece÷i için büyük bir katalizör
özelli÷i sergiledi. Bu sayede 14. yüzyÕlÕn sonuna gelindi÷inde binlerce
gözlük tüm Avrupa¶ya ithal edilmiú oldu >1@.
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14. yüzyÕlda ve 11. yüzyÕlda øbn +eysem¶in görme opti÷i ve mercekler
ile ilgili araútÕrmalarÕnÕn gözlükçülü÷ün geliúimine katkÕsÕ büyük olmuútur.
Heysem¶in AvrupalÕlar tarafÕndan dil çevirisi yapÕlan kitaplarÕ okunmuú ve
görüúleri optik alanÕndaki teknoloMik geliúmelere öncülük etmiútir.
Heysem yayÕnlamÕú oldu÷u kitaplarÕ ile görmenin yapÕsÕnÕ, gözün
nesneleri algÕlamasÕnÕ, kÕrma kusurlarÕnÕ ve nedenlerini, nesnelerin
konumlarÕnÕ ve algÕlanmasÕnÕ, düzgün yüzeylerde oluúan görüntüyü, optik
yanÕlgÕyÕ ve nedenlerini, ÕúÕk kÕrÕlmasÕnÕ ve ÕúÕ÷Õn yapÕsÕnÕ açÕklamÕútÕr.
Heysem kendisinden önceki <unanlÕ düúünürlerin optik ve görme ile ilgili
düúüncelerinin aksini iddia etmiútir ve ÕúÕ÷Õn nesnelerden çarparak gözün
görme bölgesine gelmesi ile görüntünün oluútu÷unu söylemiútir [15].

2.3.3. 15. YüzyÔl’da Gözlükle ÷lgili Geliùmeler

1. yüzyÕlda gözlük zengin ve e÷itimli çevrelerde popülerdi. Gözlük 15.
yüzyÕlÕn baúlarÕnda øngiltere¶de de üretilmeye baúlandÕ. Bu yüzyÕlda
øngiltere¶de 40 yaú üstü için yakÕn okuma gözlü÷ü imalatÕ yapÕlmaktaydÕ.
Fakat gözlük modelleri, satÕúÕ ve üretiminde lider øtalya idi. 1413 ile 1562
yÕllarÕ arasÕnda )loransa¶da 0¶den fazla atölyede >1@ gözlük camÕ üretimi
yapmaktaydÕ [13]. Bu yüzyÕlda gözlük Avrupa¶nÕn belirli bir bölgesinde
yaygÕndÕ. Gözlü÷ün Avrupa¶nÕn di÷er bölgelerinde yaygÕnlaúmasÕ 16. yüzyÕlÕ
buldu. Gözlük bu yüzyÕlda yakÕn okuma sorununu gidermek için
kullanÕlmaktaydÕ. Bu nedenle yalnÕzca ince kenarlÕ mercekler üretilmekteydi.
8zak görme sorununu gidermek için kalÕn kenarlÕ mercekli gözlüklerin
üretimi ise 16 yüzyÕlÕ bulmuútur.

2.3.4. 16. YüzyÔl’da Gözlükle ÷lgili Geliùmeler

16 yüzyÕlda kalÕn kenarlÕ mercekler keúfedilmiútir. KalÕn kenarlÕ
merceklerin keúfi ile gözlü÷ün kullanÕm alanÕ geniúlemiútir. 16 yüzyÕlda
gözlü÷ü yüzde belirli konumda sabit tutacak bir yöntem geliútirilememiútir.
Bu nedenle Lorgnette, Pince-Nez Glasses ve Monokl adÕ verilen çerçeve
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tipleri kullanÕlmÕútÕr. ølk gözlük “Lorgnette”dir. Bu gözlükler bir çeperinin
altÕndaki sap yardÕmÕ ile elde tutularak kullanÕlmaktaydÕ.

Resim 2.8. Lorgnette modeli gözlük

Lorgnette’nin kullanÕmÕnda tek el gözlü÷ü tutmakla meúgül oldu÷u için
kullanÕmÕ kolay de÷ildi. Bu durum yeni bir gözlük tasarÕmÕnÕn üretimini
zorunlu kÕldÕ >1@. Bu nedenle pince-nez gözlükler üretildi.

Resim 2.9. Pince-nez gözlük

Pince-nez, yüzde burun kemi÷ini sÕkÕútÕrarak durmaktaydÕ. Pince-nez
gözlükler, Lorgnette gözlüklere göre gözlü÷ü yüzde sabit tutma açÕsÕndan
daha baúarÕlÕydÕ. Fakat Pince-nez hareket halinde iken yüzden düúmekteydi.
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Resim 2.10. Monokl gözlük

Monokl bu yüzyÕlda kullanÕlan bir baúka gözlüktür. Monokl tek bir göz
için kullanÕlabildi÷i için odaklanma sorununa neden olmaktaydÕ [15]. Bu
çerçeve modelleri dÕúÕnda deri kordonu ile kafaya ba÷lanan veya ip yardÕmÕ
ile kula÷a takÕlan modellerde kullanÕlmaktaydÕ.
16 yüzyÕl gözlükte önemi geliúmelerin oldu÷u bir yüzyÕldÕr. Bu
yüzyÕldaki kalÕn kenarlÕ merceklerin keúfi, çerçeve tipleri ile gözlü÷ün pratik
kullanÕmÕnÕn sunulmasÕ, gözlü÷ün kullanÕmÕnÕ yaygÕnlaútÕrmÕútÕr. Bu nedenle
Bu yüzyÕlda BatÕ Avrupa’da, sokak satÕcÕlarÕ gözlük satmaktaydÕ [10].
AyrÕca 140’de matbaanÕn icat edilmesi de gözlü÷ün yaygÕnlaúmasÕna
katkÕ sa÷ladÕ. KitaplarÕn ço÷almasÕ ile birlikte gözlük, okur yazar halk,
zanaatkar, keúiú ve di÷er din adamlarÕ arasÕnda yaygÕnlaúmÕútÕr [15].

2.3.5. 17. YüzyÔl’da Gözlükle ÷lgili Geliùmeler

166 yÕlÕnda The London 3ress gözlük takmanÕn zekanÕn, statünün ve
sa÷lÕ÷Õn belirtisi olmaya baúladÕ÷ÕnÕ yazmÕútÕ. Bu görüú Avrupa, Çin, øtalya
ve øspanya’da da yaygÕn bir görüútü >1@. 1. yüzyÕlÕn baúÕnda dürbün
keúfedildi. Teleskop ve dürbünün keúfi gözlük camlarÕnÕn kalitesinide artÕrdÕ
[15]. 1 yüzyÕldan itibaren Almanya gözlük üretiminde a÷ÕrlÕ÷ÕnÕ
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hissettirmeye baúladÕ. Bu yüzyÕlda øtalyan tasarÕmÕ gözlükler iyi kalitede
olmasÕna ra÷men, en kaliteli gözlükler Almanya’da üretilmekteydi.
1 yüzyÕlda 1ürnberg tel gözlük çerçevesi çok meúhur olmuútu. Bu
gözlük bir telin bükülerek gözlük formuna sokulmasÕ ve buna cam takÕlmasÕ
ile yapÕlandÕrÕlmaktaydÕ.

Resim 2.11. 1ürnberg gözlük

+alk tarafÕndan 1ürnberg gözlükler, 1. yüzyÕlda da tutulmaya devam
etti. 17. yüzyÕlda gözlük artÕk ABD’de de yaygÕnlaúmaya baúlamÕútÕ.

2.3.6. 18. YüzyÔl’da Gözlükle ÷lgili Geliùmeler

1 <üzyÕl’da gözlük ile ilgili en önemli geliúmelerden biri, iki odaklÕ
merce÷in keúfidir. Birçok kaynak iki odaklÕ merce÷in 10’li yÕllarÕn
ortasÕnda BenMamin )ranklin tarafÕndan icat edildi÷ini belirtmektedir [7].
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Resim 2.12. ABD’li Bilim ønsanÕ BenMamin )ranklin (1706-1790)

Franklin 1 MayÕs ayÕnda George :hatley’e yazdÕ÷Õ bir mektupta úu
ifadeleri kullanmÕútÕr: “$rWÕN gözOüNOerimi WaNÕS çÕNarmaN zRrunda de÷iOim
6adeFe gözOerimi aúa÷Õ yuNarÕ KareNeW eWWirmem yeWiyRr´. Presbiyopi kÕrma
kusuruna sahip olan )ranklin, iki odaklÕ merce÷ini daimi ve yakÕn mesafeler
için kullanabiliyordu >@. )ranklin’in iki odaklÕ merce÷inin geliútirilmesi ise
ancak bir yüzyÕl sonra olmuútur.
Bu yüzyÕlda gözlük ile ilgili di÷er bir önemli geliúme ise gözlük sapÕnÕ
bulmasÕ olmuútur. Bu keúiften önce øspanyol gözlük üreticilerinin, gözlük
merce÷ini kula÷Õn üstüne ipek iplik úeridi ile ba÷landÕ÷Õ bir model vardÕ
[12]. Bu model øspanyol ve øtalyan misyonerler ile Çin’e taúÕndÕ. Çin’li
üreticiler ise bu modeldeki ipek iplik úeritlerinin ucuna a÷ÕrlÕk ba÷ladÕ. 10
yÕlÕnda Londra da yaúayan EdZard Scarlett bu modelleri geliútirerek gözlük
sapÕnÕ icat etti. Gözlük saplarÕnÕn kulak arkasÕna kadar uzandÕ÷Õ bu model
günümüz gözlük çerçevelerine benzemektedir.
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Resim 2.13. Nürnberg, saplÕ gözlük

Gözlük çerçeveleri için sapÕn icat edilmesi ile birlikte farklÕ çerçeve
modelleri geliútirilmeye baúlanmÕútÕr. Bu yüzyÕlda gözlük ile ilgili bir di÷er
geliúme ise BenMamin Martin’in hayvan kemi÷inden yapmÕú oldu÷u
çerçevelerdir. Martin’s Margins adÕ ile üretilen bu çerçeveler gözlü÷ün
yaygÕnlaúmasÕna katkÕ sa÷lamÕútÕr. =engin çevrelerce aksesuar olarak tercih
edilen Scissors gözlükler de bu yüzyÕlda üretilmiútir [15].

Resim 2.14. Scissors modeli gözlük
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ølk gözlük müessesesi 1 yÕlÕnda -ohn McAllister tarafÕndan
3hiladelphia’da açÕlmÕútÕr. Savaú sonrasÕnda øngiltere’nin ABD’ye ambargo
uygulamasÕ üzerine McAllister kendi çerçevelerini üretmeye baúladÕ.

Resim 2.15. McAllister & Brother's Opticians' Shop. 1885. 194 Chestnut Street, Philadelphia

AyrÕca ABD’de silindirik mercek içeren gözlükler ilerleyen yÕllarda ilk
kez bu müessesede satÕúa sunulmuútur [12].

2.3.7. 19. YüzyÔl’da Gözlükle ÷lgili Geliùmeler

Monokl gözlükler bu yüzyÕlÕn sonlarÕ ve 20. yüzyÕlÕn baúlarÕnda tekrar
moda oldu. Bu tip gözlükler statü sembolü olarak görülüyor ve özellikle
aristokratlar tarafÕndan tercih ediliyordu. Bu yüzyÕlda, ABD baúkanÕ Teddy
Roosevelt, Prince-Nez gözlükleri tercih ediyordu. Bu nedenle Prince-Nez
gözlüklerde popülerdi. Bayanlar ise Lorgnette gözlükleri tercih ediyordu.
1. yüzyÕlda gözlük tasarÕmcÕsÕ James Ayscough, gözlük saplarÕna
menteúe ekleyerek gözlüklere kÕvrÕlabilme özelli÷i kazandÕrdÕ >12@. Bu
yüzyÕlda uygun fiyatlÕ gözlüklerin üretilmesi ile birlikte insanlar gözlü÷ü
günlük hayatta da kullanmaya baúladÕ. )akat gözlük halk tarafÕndan yaúlÕlÕk
ve sa÷lÕksÕzlÕk göstergesi olarak görüldü÷ü için yalnÕzca ihtiyaç durumunda
kullanÕlÕyordu. Bu yüzyÕlda göz sa÷lÕ÷Õ ile ilgili farkÕndalÕk artmÕútÕr.
Gözlükçülü÷ün de önemi artmÕútÕ. Gözlükçülü÷ün üniversitelerde
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okutulmaya baúlamasÕ ise optik sektöründeki bilimsel ve teknik geliúmeler
arttÕ. Gözlük montaMÕnda ölçümlemenin gereklili÷i anlaúÕldÕ.
McAllister’in giriúimcili÷i sonrasÕnda, gözlük ABD’de hÕzla yayÕldÕ.
120 ile 10 yÕllarÕ arasÕnda ABD’de 00’ün üzerinde optisyenlik
müessesesi açÕldÕ ve teleskop, binoküler ve mikroskop üreten úirketler
kuruldu >12@. Bu dönemde altÕn ve gümüú malzemeden çerçeveler
üretilmeye baúlandÕ.
Bu yüzyÕlda gerçekleúen di÷er bir geliúme de astigmatizma kÕrma
kusurunun tedavisinde kullanÕlan silindirik merceklerin keúfi olmuútur.
Astigmatizma kÕrma kusurunun varlÕ÷ÕnÕ ilk keúfeden kiúi Sir David
BreZser’dÕr. øngiliz astronom George Airy ise bir mum ÕúÕ÷ÕnÕ kullanarak,
sa÷ ve sol gözünde oluúan görüntülerden yararlanmÕú ve kendi
astigmatizmasÕnÕ belirlemiútir. Airy astigmatizmasÕnÕ düzeltmek için bir
silindirik mercek kullanmÕútÕr [5].
Bu yüzyÕlÕn ikinci yarÕsÕnda cam üretimindeki geliúmelerin sayesinde
günümüz gözlük üretim teknolojisinin temelleri oluútu. øki odaklÕ
merceklerin tasarÕmÕ geliútirildi. Schnaitman, 3hiladelphia’da daimi ve yakÕn
görme bölgeleri tam ortadan ayrÕlmÕú )ranklin iki odaklÕ merce÷in patentini
almÕú ve üretimine baúlamÕútÕr.

Resim 2.16. Franklin iki odaklÕ mercek
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Jachan, 1 yÕlÕnda yakÕn bölümü yuvarlak ve küçük olan bir, iki
odaklÕ merce÷in patentini almÕútÕr [5]. Hotchkiss ve Norton, 14 yÕlÕnda
yakÕn bölümü daimi bölümünden daha geniú olan ve yakÕn bölümü kenarlara
do÷ru artan iki odaklÕ bir mercek tasarlamÕútÕr. Edmonson, 16 yÕlÕnda
optik güç ve düzlemleri farklÕ iki parçadan oluúan bir, iki odaklÕ mercek
geliútirmiútir. Optisyen -ohn L. Borsch, 1 yÕlÕnda merce÷in yakÕn kÕsmÕnÕ
keserek yakÕn bölgeye bir silindirik mercek eklemiútir. Bu tasarÕmÕn olumsuz
özelli÷i iki merce÷in birleúim bölgesinde çifte kÕrÕcÕ yüzey oluúmasÕ ve
yüzeyin görüúü bozmasÕydÕ. Dr. B.M. Hanna, 14 yÕlÕnda silindirik ve
sferik mercekleri, görüú kalitesini az etkileyecek úekilde birleútirmeyi
baúarmÕútÕr. Bu tasarÕmÕn olumlu özelli÷i tüm mercek (çift ince kenarlÕ,
periskopik ince kenarlÕ veya kalÕn kenarlÕ vb.) formlarÕna
uygulanabilmesiydi. 10 yÕlÕnda, Franklin iki odaklÕ mercekler yekpare
camdan yarÕ eritme yöntemi ile birleútirildi. øki odaklÕ merceklerin daimi ve
yakÕn bölgeleri arasÕndaki numara geçiúinin keskin olmasÕ, orta mesafe için
bir numara içermemesi gibi olumsuz özellikleri vardÕ. Hawkins, 1827
yÕlÕnda, iki odaklÕ merceklerin bu olumsuz özelliklerini göz önünde
bulundurarak üç odaklÕ mercekleri geliútirmiútir [6].

2.3.8. 20. YüzyÔl’da Gözlükle ÷lgili Geliùmeler

100’lü yÕllarda gözlük üretimi, da÷ÕtÕmÕ ve perakende a÷larÕ ile birlikte
baúlÕ baúÕna bir endüstriye dönüútü. Bu yüzyÕlda gözlük, malzeme
bilimindeki geliúmelerin etkisi ile ça÷ atlamÕútÕr. )arklÕ sitilde gözlüklerin
üretilebiliyor olmasÕ gözlü÷e moda de÷eri katmÕútÕr. ABD’li film
yÕldÕzlarÕnÕn ve di÷er ünlü kiúilerin katkÕsÕ ile gözlük, halk arasÕnda da moda
olmaya baúladÕ. Örne÷in 10’lu yÕllarÕn ünlü sessiz film aktörü +arold
Lloyd’un kaplumba÷a kabu÷undan yuvarlak çerçeveli gözlü÷ü o yÕllarda bir
moda çÕlgÕnlÕ÷Õ yarattÕ.
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Resim 2.17. Sessiz sinema yÕldÕzÕ +arold Lloyd ve çerçevesi kaplumba÷a kabu÷undan yapÕlmÕú
gözlükleri

Çin’de 12. yüzyÕlda yargÕçlar düúüncelerinin anlaúÕlmamasÕ için koyu
boyanmÕú camlarÕ olan gözlükler kullanmaktaydÕ. Bu gözlükler, güneú
gözlü÷ü için esin kayna÷Õ olmuútur. Güneú gözlüklerinin geliúimi 20.
yüzyÕlda olmuútur [15]. AslÕnda renkli cam üretimi eski yÕllara
dayanmaktadÕr. 100’lü yÕllarda renkli camlar ÕúÕk duyarlÕlÕ÷Õ için
kullanÕlÕrdÕ. Sir William Cookes, 11 yÕlÕnda mor ve kÕzÕlötesi ÕúÕnlarÕ emen
bir cam üretti. Bu teknoloMinin renkli camlara uygulanmasÕ ile birlikte güneú
gözlükleri geliútirilmiú oldu. Güneú gözlü÷ü ilk yÕllarÕnda havacÕlÕkta
kullanÕlmaktaydÕ. Güneú gözlüklerinin kullanÕmÕ 12 yÕlÕnda
yaygÕnlaúmÕútÕr [14]. 12 yÕlÕnda ÕúÕ÷Õn kutuplanma (polarize olma) özelli÷i
keúfedildi. Bu keúiften sonra polarize güneú gözlükleri geliútirildi. 140’lÕ
yÕllarda plastik üretiminin geliúmesi ile birlikte farklÕ úekil ve büyüklükte
gözlük çerçeveleri üretilmeye baúlandÕ. 3lastikler eritilerek birçok úekil ve
büyüklükte üretilebiliyordu >14@.
Güneú gözlükleri ,,. Dünya savaúÕ sÕrasÕnda uçak pilotlarÕ için hayati bir
önem kazanmÕútÕ. Savaútan sonra ise bu güneú gözlüklerine benzer güneú
gözlükleri halk tarafÕndan tercih edilmeye baúlandÕ.
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Resim 2.18. ,,. Dünya SavaúÕ sÕrasÕnda kullanÕlan pilot gözlükleri

20. yüzyÕlda gözlükte moda akÕmlarÕ oluúmaya baúladÕ. 140-10 yÕlarÕ
arasÕnda uç kÕsÕmlarÕ sivrilen kedi stili olarak adlandÕrÕlan gözlükler moda
oldu.

Resim 2.19. Marilyn Monroe ve kedi stili gözlükleri

Buddy +olly’nin kare stili ve -ames Dean’in kaplumba÷a kabu÷u stili
dÕúÕnda erkekler spor ve altÕn renkli gözlükleri tercih ediyordu. Gözlük
yirminci yüzyÕlÕn ikinci yarÕsÕnda kÕyafetin bir parçasÕ olarak de÷er kazandÕ.
Böylece gözlük modasÕ giyim modasÕndaki de÷iúimleri takip etti ve sürekli
kendini yeniledi.
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160’larÕn sonunda UV ile etkileúime girere koyulaúan fotokromik
mercekler geliútirildi. Bu yÕllarda yalnÕzca gri renk üretilebilen bu gözlüklere
“photo gray camlar” denilmekteydi. Photo gray camlar yalnÕzca mineral
camlara uygulanabiliyordu [12].
10’ li yÕllarda MacTueline Kennedy Onassis ile birlikte yüzü bütünü ile
kaplayan gözlükler moda oldu. 1980’li yÕllarda hafif ve güvenli gözlükler
üretilmeye baúlandÕ.

Resim 2.20. -acTueline Kennedy Onassis ve güneú gözlükleri

Yirminci yüzyÕlda cam teknoloMisinde önemli geliúmeler yaúandÕ. Daha
önce keúfedilen iki ve üç odaklÕ mercekler farklÕ segment ve geniúlikte
üretilmekteydi. )akat bu merceklerin optik güç geçiúi sertti ve dÕúardan
bakÕldÕ÷Õnda geçiú bölgeleri görülmekteydi. Owen Aves, 10 yÕlÕnda çok
odaklÕ mercekleri tasarladÕ. Çok odaklÕ merce÷in iki ve üç odaklÕ merceklere
göre daha üstün özellikleri vardÕ. )akat çok odaklÕ merce÷in kademeli optik
güç üretmesini sa÷layan konik bir arka yüzeyi ve silindirik bir ön yüzeyi
vardÕ. Bu yapÕsÕ nedeni ile üretimi ticari açÕdan uygun de÷ildi [8]. Duke
Elder, 122 yÕlÕnda çok odaklÕ mercekleri üretimi ticari açÕdan uygun úekilde
tasarlamÕútÕr [9]. ørvin 5ips, 1 yÕlÕnda üretimi ticari açÕdan uygun olan
çok odaklÕ merce÷i tasarladÕ. Çok odaklÕ merceklerin ilk modern tasarÕmÕ
The Varilux & Carl Zeiss firmasÕ tarafÕndan gerçekleútirilmiútir. )irmanÕn bu
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ürünü, 1 yÕlÕnda Bernard Maitenaz tarafÕndan tasarlanmÕútÕ. Bu tasarÕm
1 yÕlÕnda Societe des Lunetiers firmasÕ tarafÕndan tanÕtÕlmÕútÕ. 12
yÕlÕnda çok odaklÕ mercekler kullanÕcÕya uyumlu ve konforlu olarak Varilux
II adÕ altÕnda üretildi [10]. Varilux II’ye uyum ve konfor özelliklerini asferik
tasarÕmÕna borçluydu. )irma bu ürününü insan gözünün simetrik olmayan
yapÕsÕnÕ (bir kiúi sa÷ gözü ile úakaklarÕna do÷ru baktÕ÷Õnda sol gözü burun
bölgesine bakar) göz önünde bulundurarak üretti. Bu tarihlerde çok odaklÕ
mercekler zenginler tarafÕndan tercih edilmekteydi.

2.3.9. 21. YüzyÔl’da Gözlükle ÷lgili Geliùmeler

Günümüzde gözlük, ürün çeúitlili÷ine sahiptir. Gözlük çerçeveleri
asetat, optil, nikel alaúÕmlar, titanyum, hafÕzalÕ metal vb. ana maddelerden
çeperli, çepersiz ve yarÕ çeperli olarak üretilmektedir. BunlarÕn dÕúÕnda
selüloz asetat, selüloz nitrat, akrilit reçineler, selüloz propiyonat, naylon,
[ele[, N<LT, selüloz pianate, kopoliamid ve poliamid, karbon lifi, demir,
alimünyum, monel, ahúap ve do÷al malzemeler ve çeúitli alaúÕmlardan da
gözlük çerçevesi yapÕlmaktadÕr >2@. Gözlük çerçevesi yapÕmÕnda plastik
malzeme kullanÕmÕ ile farklÕ renkte ve úekilde gözlük çerçevesi
üretilmektedir.
Gözlük cam ve mercekleri ise mineral, CR-39, polikarbonat, triveks ana
maddelerden üretilmektedir. AyrÕca bu ana maddelere yapÕlan kaplamalar ile
cam ve mercek yüzeyine yansÕma önleyici, su, toz ve buhar itici özellik
kazandÕrÕlabilmektedir. Mineral ve CR- ana maddelerin hamuruna baúka
maddeler katÕlarak kÕrma indisi artÕrÕlabilmektedir. Bu sayede gözlük
kullanÕcÕlarÕ daha ince görünümlü gözlük mercekleri kullanabilmektedir.
Gözlük camlarÕna fotokromik uygulamasÕ yapÕlmaktadÕr. UV ÕúÕnÕ ile
kararan bu camlarÕn kararma-aydÕnlanma performanslarÕ geliútirilmektedir.
Üretim teknoloMisindeki geliúmelere ba÷lÕ olarak kullancÕlarÕn özelliklerine
göre çok odaklÕ mercek üretimi yapÕlmaktadÕr. Ölçümleme teknoloMisindeki
geliúmeler sayesinde ise kiúinin yüz ölçümleri, çerçevenin ve camÕn
parametreleri do÷ru bir úekilde ölçülebilmektedir. Gözlük boyama
teknoloMisindeki geliúmeler ile farklÕ renkte gözlük camÕ üretilmektedir. Tüm

65

ú67$1%8/7ú&$5(72'$6,ú67$1%8/'hûh1&($.$'(0ú6ú

bunlara ek olarak son yÕllarda akÕllÕ telefonlarÕn yaúamÕmÕzÕn bir parçasÕ
olmasÕ ile birlikte teknoloMiye ba÷lÕ göz rahatsÕzlÕklarÕnda bir artÕú olmuútur.
Buna karúÕlÕk mavi ÕúÕ÷Õn mor ötesi ÕúÕk sÕnÕrÕna yakÕn belirli dalga boyunu
filitreleyen özel camlar geliútirilmiútir.
Günümüzde gözlük modasÕ 20. yüzyÕldaki gözlük modasÕna
benzemektedir. 20. yüzyÕlda kaplumba÷a ve hayvan boynuzundan üretilen
kemik çerçeveler günümüzde plastik malzemeden üretilmektedir ve kemik
çerçeve adÕ ile satÕlmaktadÕr. Güneú gözlü÷ünde ise yüzü kaplayan büyük
çerçeveler ile farklÕ renkte ayna kaplamalÕ camlar modadÕr.
Gözlük günümüzde geliúmiúlik düzeyinin bir göstergesi haline gelmiútir.
Geliúmiú ülkelerde gözlük kullanÕm oranÕ geliúmekte olan ülkelere ve az
geliúmiú ülkelere göre daha yüksektir.

2.4. Kontak Lensin Tarihçesi

Kontak lens ile ilgili ilk çalÕúma Leonardo da 9inci tarafÕndan
yapÕlmÕútÕr. 10 yÕlÕnda “Code[ of the Eye” isimli eserinde kontak lens ile
ilgili ilk fikirleri ortaya koymuútur [16].

Resim 2.21. Leonardo da Vinci’nin kontak lens ile ilgili çizimi

166 yÕlÕnda )ransÕz )ilozof 5enp Descartes içine sÕvÕ yerleútirilen cam
tüpün kornea ile temas etmesine dayanan bir fikir geliútirmiútir. Fakat
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uygulamasÕ zor olan bu fikir kabul görmemiútir >1@. 101 yÕlÕnda Thomas
<oung Descartes’in modeline dayanan bir kontak lens seti yaptÕ. øçi su dolu
bir lensi gözlerine takarak optik gücünü sÕfÕrladÕ daha sonra ise baúka lens
kullanarak kÕrma kusurunu düzeltti. <oung’Õn yapmÕú oldu÷u bu lens
Leonardo ve Descartes’in formüle etti÷i prensipleri do÷ruladÕ >1@.
1 yÕlÕnda Alman Oftalmolog Adolf Gaston Eugen )ick ilk kontak
lensi icat etti [19].

Resim 2.22. 12 yÕlÕnda kullanÕlan bir sert kontak lens ve takma aparatÕ

1 yÕlÕnda E. Kalt ilk camdan yapÕlmÕú korneal lensi üretti ve
ophthalmometer yardÕmÕ ile bu lensi ayarladÕ >1@. 12 yÕlÕnda Carl =eiss
Company (-ena, Almanya) optik spesifikasyonlarÕ tam olan ilk kontak
lensleri üretti >16@
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Resim 2.23. Scleral sert kontak lens

10’lu yÕllarda akrilik icat edildi ve kontak lensler polimer plastikten
üretilmeye baúlandÕ. 16 yÕlÕnda Optometrist :illiam )einbloom plastikten
yapÕlmÕú ilk skleral lensi geliútirdi >1@.

Resim 2.24. ABD’li Optometrist :illiam )einbloom (1904-1985)

1 yÕlÕnda Mullen ve Obrig ilk tamamÕ plastikten (3MMA) oluúan
kontak lensi üretti. 14 yÕlÕnda N. Bier minumum açÕklÕklÕ delikli kontak
lensi üretti. <ine 14 yÕlÕnda K. Tuohy tamamÕ plastik olan bir kontak lens
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üretti >1@. 14 yÕlÕnda kornea ile temas eden ilk korneal lens icat edildi. 16
saat boyunca kullanÕlabilen bu lens oksiMen geçirmiyordu >16@. 10 yÕlÕnda
Butterfield korneaya paralel korneal lensleri üretti. 160 yÕlÕna gelindi÷inde
O. Wichterle ve D. Lim kontak lens üretimi için hidroMel polimerleri önerdi.
Bausch Lomb firmasÕ su içeri÷i  olan polymacon lensleri üretti
>161@. 16 yÕlÕnda Amerikan GÕda ve ølaç Dairesi kontak lensleri
düzenleme ve denetleme kapsamÕna aldÕ. Griffin Contact Lens firmasÕ, 1969
yÕlÕnda uzun kullanÕmlÕk  su içeren Lathe-cut (torna kesme)" Softcon
lensleri üretti [16].

Resim 2.25. Torna kesme yöntemi ile kontak lens üretimi

10’li yÕllarda -. DeCarle, yüksek su içerikli kontak lenslerin
kullanÕmÕnÕ geniúletti. Rynco Scientific, kontak lens üretiminde CAB
polimerini kullandÕ. AynÕ yÕllarda yumuúak kontak lenslerin ticaretine
baúlandÕ. Bausch Lomb firmasÕnÕn, ilk hidroMel lensi 11 yÕlÕnda ABD’de
onaylandÕ. Danker LaboratuvarlarÕnÕn CAB lensleri 1 yÕlÕnda Amerikan
GÕda ve ølaç Dairesi tarafÕndan onaylandÕ. Amerikan GÕda ve ølaç Dairesi,
1 yÕlÕnda, Syntex Ophthalmic firmasÕnÕn PMMA silikon kopolimer
malzemeden üretti÷i kontak lense onay vermiútir [1@. 1 yÕlÕnda ise gaz
geçirgen lensler piyasaya çÕktÕ. 10 yÕlÕnda ise silikon, lens yapÕmÕnda
kullanÕlmaya baúlandÕ. Üretilen ilk silikon kontak lens Silsight (Dow
Corning) tÕr [16].
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1970 ve 10’li yÕllarda kontak lenslerin oksijen geçirgenli÷i sert
kontak lens üretimi ile geliútirildi. Fakat bu lensler kullancÕ için konforlu
de÷ildi. Çek kimyager Otto :ichterle ilk yumuúak ve gaz geçirgen kontak
lensi üretti. Daha rahat ve daha uzun süre kullanÕlabilen bu lensler hÕzla
yaygÕnlaútÕ.

Resim 2.26. Günümüzde kullanÕlan silikon hidroMel lens

Gaz geçirgen yumuúak kontak lenslerin üretiminden sonra yapÕlan
çalÕúmalar bu lenslerin oksiMen geçirgenli÷ini artÕrmaya yöneliktir. 1999
yÕlÕnda, silikon hidroMel lensler geliútirildi. Silikon hidroMel lenslerin
geliútirilmesi gözde uzun süre kalabilen lenslerin üretimini sa÷ladÕ.
Günümüzde silikon hidroMel lensler günlük ve aylÕk kullanÕm olarak
satÕlmaktadÕr. Sert kontak lensler ise genellikle tedavi amaçlÕ
kullanÕlmaktadÕr.

2.5. Türkiye Optik Sektörünün Tarihçesi

Bu bölümde Türkiye Optik Sektörü üç dönem halinde incelenmiútir.

2.5.1. OsmanlÔ Döneminde Türkiye Optik Sektörü

Türkiye’de gözlükçülük mesle÷i OsmanlÕ ømparatorlu÷u’ndan beri icra
edilmektedir. Gözlükçülük OsmanlÕ ømparatorlu÷u döneminde herhangi bir
düzenlemeye ba÷lÕ olmaksÕzÕn uygulanmaktaydÕ >21@. Ortada bir kanun

70

*g=/h.dh/høh17$5ú+6(/*(/úûú0ú9(7h5.ú<(·'(*g=/h.6(.7g5h

olmadÕ÷Õndan gözlük satÕúÕ eczacÕlara, kuyumculara, saatçilere bÕrakÕlmÕútÕ.
Bu dönemde yalnÕzca gözlük iúi ile u÷raúan bir müessese yoktu. Cumhuriyet
döneminde )enni Gözlükçülük +akkÕnda Kanun çÕkana kadar gözlükçülük
bu úekilde icra edildi.

Resim 2.27. 1901'da Üsküdar MeydanÕnda açÕlan bir eczane optik

OsmanlÕ ømparatorlu÷u’nda di÷er zanaatlar gibi gözlükçülük de daha
çok gayrimüslim ustalar tarafÕndan icra edilmekteydi. 8sta çÕrak iliúkisi ile
ö÷renilen mesle÷in herhangi bir formal e÷itimi yoktu. Gözlü÷ün tarihçesi
bölümünde ifade edildi÷i gibi Avrupa ve ABD’de 1. ve 20. yüzyÕlda
gözlükçülük hÕzla geliúmekteydi. 1. yüzyÕldan, OsmanlÕ ømparatorlu÷unun
son yÕllarÕna kadar OsmanlÕ’da gözlükçülük saatçilik, eczacÕlÕk, kuyumculuk
gibi meslekler ile birlikte icra edilen yan bir u÷raú durumundaydÕ >21@.

2.5.2. Cumhuriyet Dönemi (1923-1980) Türkiye
Optik Sektörü

Türkiye’de gözlükçülük mesle÷inin bir kimlik kazanmasÕ Türkiye
Cumhuriyeti döneminde oldu. økinci Dünya SavaúÕnÕn ülke sÕnÕrlarÕna
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dayandÕ÷Õ bir dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük bir öngörü ile
göz sa÷lÕ÷ÕnÕ kanun kapsamÕ altÕna almÕútÕr >2@.
30.12.1940 tarihli Resmi Gazete'de  sayÕlÕ )enni Gözlükçülük
+akkÕnda Kanun" yayÕmlandÕ >2@. Bu kanun gözlükçülük mesle÷i ile ilgili
ilk yasal düzenlemeyi toplam 1 madde çerçevesinde düzenlemiútir [21,22].
Bu kanun ile gözlükçünün ve gözlükçülü÷ün tanÕmÕ yapÕlmÕútÕr, mesle÷in
icra úekli ve meslekle ilgili yasalar belirlemiútir fakat bu kanunun uygulama
ayrÕntÕlarÕnÕ belirleyen bir yönetmelik çÕkarÕlamamÕútÕr >26@. Bu kanunla bir
gözlükçüde en az 4 yÕl çalÕútÕ÷ÕnÕ belgeleyenler, sÕnavda baúarÕlÕ olmalarÕ
durumunda gözlükçülük ruhsatnamesi alabilecekti. AyrÕca bakanlÕ÷Õn
kurslarÕna katÕlanlar, sÕnavda baúarÕlÕ olmalarÕ durumunda gözlükçülük
ruhsatnamesi alabilecekti. Tüm bunlara ek olarak müesseseler, iki yÕldan beri
iúyerlerinde gözlükçülük yaptÕklarÕnÕ ispat ederlerse, sÕnavda baúarÕlÕ
olmalarÕ durumunda gözlükçülük ruhsatnamesi alabilecekti [23].
Bu kanunda, numaralÕ gözlük camÕ satmak ve gözlükçü unvanÕnÕ
kullanabilmek için Türk olmak, yirmi yaúÕnÕ bitirmiú olmak, en az orta
tahsilini ikmal etmiú bulunmak, gözlükçülü÷ü yapma÷a mani vücutça veya
akÕlca bir arÕzasÕ bulunmamak, SÕhhat ve øçtimai Muavenet 9ekaleti (Eski
dilde Sa÷lÕk ve Sosyal <ardÕm BakanlÕ÷Õ’na verilen isimdir.) tarafÕndan
verilen gözlükçülük ruhsatnamesini haiz bulunmak úartlarÕ ifade edilmiúti
>2@. Bu dönemde 10 gözlükçü bu ruhsatnameyi almÕútÕr >26@.
økinci dünya savaúÕ (1-14) sÕrasÕnda 1 milyon ülke nüfusuna
kÕsÕtlÕ imkanlar ile ithal edilen az sayÕda gözlük ile hizmet verilebiliyordu.
Bu yÕllarda østanbul Eminönü’ndeki, Karaköy’deki ve Anadolu’nun birkaç
úehrindeki bazÕ saatçi ve eczanelerde “3rince-Nez” ve “5ont” gözlükler
bulunmaktaydÕ.141 yÕlÕndan sonra Sa÷lÕk BakanlÕ÷ÕnÕn, )enni Gözlükçülük
+akkÕnda Kanun kapsamÕnda düzenledi÷i meslek edindirme kurslarÕ ile
gözlükçülük yaygÕnlaúmaya baúladÕ >21@. )akat mesle÷i ö÷renme yine usta
çÕrak iliúkisi ile gerçekleúmekteydi >20@. Bu dönemlerde Türklerin
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gözlükçülük mesle÷ini icra etmesi, Avrupa ile yakÕn iliúkileri olan
gayrimüslim ustalarÕn yanÕnda yetiúmeleri sayesinde olmuútu [25].
11 yÕlÕna gelindi÷inde ruhsatlandÕrÕlan gözlükçü 64 kiúi artmÕú ve
ruhsatlandÕrÕlmÕú fenni gözlükçü sayÕsÕ 16’ye çÕkmÕútÕ [27]. Cumhuriyet
dönemi ile baúlayan okuma yazma seferberli÷i ile 12 yÕlÕnda  11 olan
okuryazarlÕk oranÕ 10 yÕlÕnda 4,’e çÕkmÕútÕ >24@. OkuryazarlÕk
oranÕndaki artÕú gözlük ihtiyacÕnÕ ve gözlü÷e verilen önemi de artÕrmÕútÕ.
OkuryazarlÕk oranÕndaki artÕú gözlü÷e duyulan ihtiyacÕ artÕrmÕú bu nedenle
ruhsatlÕ gözlükçü sayÕsÕnÕ da artmÕútÕ.
<Õl

Nüfus

Ruhsat

Kiúi BaúÕna

1940

18 milyon

103

175 bin

1950

21 milyon

167

126 bin

1960

25 milyon

311

90 bin

1970

36 milyon

651

55 bin

1980

45 milyon

1597

28 bin

1988

51 milyon

2606

19.5 bin

1992-93

57 milyon

4624

12.4 bin

Tablo 2.1. Türkiye’de yÕllara göre gözlükçü sayÕsÕndaki de÷iúim >26@

Toplumdaki okuryazarlÕk oranÕna paralel olarak gözlükçülük
ruhsatnamesine sahip kiúi sayÕsÕnÕn artmasÕ gözlük ile ilgili arzÕn taleple
buluúmasÕnÕ sa÷ladÕ. Gözlük yapÕmÕnda kullanÕlan cam, mercek, çerçeve
ihtiyacÕ arttÕ. 1945-1 yÕllarÕ arasÕnda østanbul’un belirli bölgelerinde
kümelenmiú (Sultanhamam, Sirkeci ve Eminönü) cam ve çerçeve
tedarikçilerinin sayÕsÕ arttÕ [20].
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11 yÕlÕnda Tüm Gözlükçüler Cemiyeti kuruldu. Daha sonra Türkiye
Optik ve Optimetrik Meslekler Derne÷i adÕnÕ alan bu derne÷in kurucu üyesi
ve ilk baúkanÕ 5ahmi Emgen’dir. Emgen, o yÕllarda Türkiye’de bir ilke imza
atarak optik mercek üretimini gerçekleútirdi. Tüm Gözlükçüler Cemiyeti
1 yÕlÕnda merkezi Londra’da olan 8luslararasÕ Optik ve Optometri Birli÷i
(,OOL)’ne üye oldu. 160 ihtilali sonrasÕ derneklerin kapatÕlmasÕ ve
sonrasÕndaki ortam Türkiye gözlükçülü÷ü için atÕlmÕú bu önemli adÕmÕn
olumlu etkilerinin sektöre yansÕmasÕnÕ engelledi.
1955 yÕlÕnda devletin ekonomi alanÕna müdahele etmesini meúrulaútÕran
Milli Koruma Kanunu yürürlü÷e girdi. Bu kanun bütünü ile ithalata ba÷ÕmlÕ
olan Türkiye optik sektörünün 16-160 yÕllarÕ arasÕnda bir durgunluk
yaúamasÕna neden olmuútur.
1960’tan itibaren Türkiye planlÕ ve hÕzlÕ kalkÕnmayÕ hedefleyen yeni bir
ekonomi anlayÕúÕnÕ benimsedi. Devletin ekonomik, sosyal, kültürel
amaçlarÕnÕn belirlenmesinde hükümetlere danÕúmanlÕk yapmasÕ ve kalkÕnma
planlarÕ hazÕrlamasÕ için Devlet 3lanlama TeúkilatÕ (DPT) kuruldu. D3T’nin
hazÕrladÕ÷Õ beú yÕllÕk kalkÕnma planÕ yapÕlarak uygulamaya konuldu.
1960-10 yÕllarÕ arasÕnda øthal økameci Sanayileúme strateMisi [29]
yürürlü÷e kondu. øthal edilen mallarÕn ülkede üretimini amaçlayan bu
strateMinin Türkiye Optik Sektörüne de yansÕmalarÕ oldu. Optik sektöründe
üretim adÕmlarÕ atÕldÕ 160 yÕlÕnda Barika Afúar ve O÷ullarÕ Tarak Sanayi
olarak selüloit ana maddesinden Lu[or gözlük çerçevesi imal etmeye
baúladÕ. 162 yÕlÕnda øzmir’de Gözlük Sanayi A.ù. kuruldu. Asetat ve
selüloit gözlük çerçevesi imalatÕna baúladÕ. 12 yÕlÕnda Afúar ønan L.ù.
metal gözlük çerçevesi imalatÕna baúladÕ. <ine bu yÕllarda 5engin, Anadol,
Cel Optik, EM, OP gibi pek çok firma kuruldu ve iç tüketime yönelik
çerçeve imalatÕ gerçekleútirdi [20].
1970-10 yÕllarÕ arasÕnda istikrarsÕz koalisyon hükümetleri, petrol
krizi, ABD ambargosu, iúçi dövizlerinde azalma gibi nedenlerden dolayÕ
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ekonomik gerileme yaúandÕ. Bu durum Türkiye Optik Sektörünü de olumsuz
etkiledi.

2.5.3. Cumhuriyet Dönemi (1980-2017) Türkiye
Optik Sektörü

1980 tarihinden sonra, Türkiye’de liberal politikalar yürürlü÷e girdi.
Liberalleúme küreselleúme ile hÕz kazandÕ >2@. Karma ekonomi modelinden
serbest piyasa ekonomisine geçildi. DÕúa açÕlÕm hamleleri baúlatÕldÕ.
Ülkedeki liberal politikalar optik sektörünün geliúimine katkÕ sa÷ladÕ.
Dünyaca ünlü çerçeve ve cam markalarÕ optisyenlik müesseselerinin
vitrinlerinde yer almaya baúladÕ. <abancÕ çerçeve markalarÕ ile rekabet eden
yerli çerçeve üreticileri üretim faaliyetlerini sürdürmeye, pazarlarÕnÕ
geniúletmeye çalÕútÕ. Dünya gözlük camÕ ve merce÷i üretiminde söz sahibi
olan yabancÕ firmalar, Türkiye’deki cam ve mercek üreticisi firmalarÕ satÕn
alarak veya ortaklÕk kurarak faaliyet alanlarÕnÕ geniúletti [20]. 10 sonrasÕ
politikalar optik sektörünün perakende aya÷ÕnÕ da etkiledi. Optisyenlik
müesseselerinin vitrin düzeni, iúyeri dekorasyonu, makine parkurlarÕ
modernize oldu. Bireysel müesseselere ek olarak birden çok müessese ile
faaliyet gösteren yerli ve yabancÕ úirketler optik sektöründe faaliyet
göstermeye baúladÕ. Türkiye’de 200 yÕlÕndan itibaren yabancÕ perakende
firmalarÕ müessese açmaktadÕr. Türiye’de optik perakende sektörü, bireysel
müesseseler ve zincir müesseseler olarak iki yapÕ úeklindedir. Bu iki yapÕ
optometri, gözlük için uygulanan reklam yasa÷Õ, optisyenlik meslek e÷itimi
gibi konularda görüú ayrÕlÕklarÕ içindedir.
10 sonrasÕnda illerde çeúitli gözlükçülük dernekleri kurulmuútur. Bu
derneklerin amacÕ mesle÷i ve meslektaúlarÕ daha iyi temsil etmektir. 2007
yÕlÕnda 22 gözlükçülük derne÷i,  federasyon, gözlükçüler ve optisyenler
birleúerek Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyon’u oluúturmuútur.
Oluúum Türkiye’de optik sektörünün odasÕ olmadÕ÷Õ için, sektör ile ilgili
konularda ortak hareket etmeyi ve aldÕklarÕ kararlarÕ ilgili kuruluúlara
iletmeyi amaç edinmiútir >0@. Bu konfederasyon halen faaliyetlerini
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sürdürmektedir. 16 yÕlÕnda ise Türkiye Gözlük Sanayicileri Derne÷i
kurulmuútur. Dernek, Türkiye’de faaliyet gösteren çerçeve üreticilerini, cam
sanayicilerini ve ithalatçÕlarÕnÕ temsil etmektedir. Optik sektöründe faaliyet
gösten bir baúka dernek olan Tüm Optik ve Optometrik Meslek AdamlarÕ
Derne÷i ise 2012 yÕlÕnda østanbul’da kurulmuútur. Dernek optik ve
optometrik mesleklerin geliúimini desteklemeyi, sektörün hÕzlÕ ve
sürdürülebilir büyümesi için gerekli adÕmlarÕ atmayÕ, meslektaúlarÕnÕn hayat
standartlarÕnÕ yükseltmeyi amaçlamaktadÕr >1@. AyrÕca østanbul Ticaret
OdasÕ bünyesinde optik sektörü ile ilgili bir komite faaliyetlerini
sürdürmektedir. 10’lÕ yÕllarda TÕbbi Cihaz-Diúçilik Gözlükçülük Komitesi
57. Meslek Komitesi kapsamÕnda kuruldu. Daha sonra bu komite, Optik ve
Optometrik Ürünler Meslek Komitesi adÕnÕ aldÕ. Bugün ise Gözlükçülük ve
Saatçilik Meslek Komitesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu komite
de gözlükçülük sektörünün sorunlarÕnÕ belirleyip çözümü için ilgili
kurumlara giriúim yapÕlmasÕnÕ amaçlamaktadÕr >2@. 2011 yÕlÕnda bireysel
firmalarÕn kurumsal firmalar ile rekabet edebilme gücünü artÕrmak amacÕ ile
øzmir baúta olmak üzere, østanbul ve Mersin illerinde Opti Koop adÕ altÕnda
meslek kooperatifleri kurulmuútur.
Bu tabloya bakarak optik sektörünün sivil toplum kuruluúlarÕ
bünyesinde örgütlü fakat da÷ÕnÕk bir oluúum sergiledi÷ini söyleyebiliriz. Bu
da÷ÕnÕk yapÕnÕn tek elden yürütülmesi için sektör temsilcileri çeúitli
giriúimlerde bulunmuútur [33]. Bu giriúimlerinde katkÕsÕ ile oda kurulmasÕ
ile ilgili kanun kabul edilmiútir.  AralÕk 201 tarihinde Türkiye Optisyen
Gözlükçüler Birli÷i ve OdalarÕ kurulmasÕ ile ilgili düzenleme, 5193 sayÕlÕ
Optisyenlik +akkÕnda Kanuna EK1 madde ilave edilen 0261 sayÕlÕ resmi
gazetede yayÕnlanmÕútÕr.
12 yÕlÕna kadar gözlükçülük ruhsatnamesi )enni Gözlükçülük
+akkÕnda Kanun kapsamÕnda bakanlÕk tarafÕndan açÕlmakta olan kurslar ve
sÕnavlar ile verildi. <üksek Ö÷retim Kurumu 1 yÕlÕnda ön lisans
seviyesinde optisyenlik programÕ açma kararÕ aldÕ. Bu karardan üç yÕl sonra
12 yÕlÕnda >21@ ilk optisyenlik ön lisans programÕ Sivas ilinde yer alan
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Cumhuriyet Üniversitesi’nde açÕldÕ. Bu geliúmeye ra÷men 12-1993
yÕllarÕnda Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ tarafÕndan iki kez Gözlükçülük 5uhsatnamesi
sÕnavÕ yapÕldÕ. Cumhuriyet üniversitesinden sonra (Mu÷la) SÕtkÕ Koçman,
(Samsun) Ondokuz MayÕs, (Eskiúehir) Osman Gazi, Ege ve (,sparta)
Süleyman Demirel Üniversitelerinde de optisyenlik programlarÕ açÕldÕ. 2004
yÕlÕna gelindi÷inde 00 kiúi bu kurumlardan optisyenlik diplomasÕ almÕútÕ
>26@. )akat bu optisyenler  SayÕlÕ Gözlükçülük +akkÕnda Kanun’da yer
alan “6ÕKKaW Ye øçWimai 0uaYeneW 9eNaOeWi WaraIÕndan YeriOen gözOüNçüOüN
ruhsatnamesini haiz bulunmak” úartÕnÕ sa÷lamadÕklarÕ için optisyenlik
müessesesi açamamaktaydÕ. 10 yÕllÕk bir u÷raútan sonra 22.06.2004 tarihinde
1 SayÕlÕ Optisyenlik +akkÕnda Kanun yürürlü÷e girdi [33]. Bu kanunun
yürürlü÷e girmesi ile optik sektörü için kurs ve sÕnavla ruhsatlandÕrma
yerine, üniversite e÷itimi ile diploma kazandÕrma dönemi baúladÕ [26].
Sektör çalÕúanlarÕnÕn talepleri nedeni ile bakanlÕkça son kez, 2004 yÕlÕnda altÕ
aylÕk bir kurstan sonra sÕnav ile gözlükçülük ruhsatnamesi verildi (1 AralÕk
2004 tarihli 26 sayÕlÕ 5esmi Gazete ilanÕ ile Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ tarafÕndan
Gözlükçülük 5uhsatnamesi Kursu açÕlaca÷Õ duyurulmuútur. <önetmelikte,
en az dört yÕl süre ile optisyenlik mesle÷i ile ilgili olarak çalÕúan ve en az lise
seviyesinde ö÷renim görenlere gözlükçülük ruhsatnamesi verilmek amacÕyla,
BakanlÕkça bir defaya mahsus olarak altÕ ay süreli gözlükçülük kursu
düzenlendi÷i belirtilmiútir).
1 sayÕlÕ Optisyenlik +akkÕnda Kanun’da gözlükçülük ruhsatnamesi
olanlarÕn, gözlükçü unvanÕ ile optisyenlik mesle÷ini icra etme hak ve
yetkisine sahip olduklarÕ belirtilmiútir. AynÕ kanunda gözlükçülerin optisyen
unvanÕnÕ kullanamayaca÷Õ da ifade edilmiútir. Bu kanunun yürürlü÷e girdi÷i
günden, bugüne kadar gözlükçülük mesle÷i gözlükçüler ve optisyenler
tarafÕndan birlikte icra edilmektedir.
1 sayÕlÕ Optisyenlik +akkÕnda Kanun’nun yürürlü÷e girmesi
optisyenlik programlarÕna olan talebi arttÕrmÕútÕr.2001 yÕlÕnda yasalaúmÕú
olan, 402 SayÕlÕ Kanun ile meslek liselerinin tÕp sekreterli÷i, tÕp elektroni÷i
ve büro yönetimi sekreterli÷i bölümlerinden optisyenlik programÕna sÕnavsÕz
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geçiú hakkÕ tanÕnmÕútÕr. Bu kanundan sonra Optisyenlik programÕ
kontenManlarÕ sÕnavsÕz geçiú yapan ö÷renciler tarafÕndan doldurulmaya
baúlanmÕútÕr. Liselerin bu bölümlerinden mezun olmayanlar optisyenlik
programlarÕna üniversite sÕnavÕndan birinci dahi olsalar giriú yapamamÕútÕr.
Bu nedenle diploma ihtiyacÕnÕ gideremeyen sektör çalÕúanlarÕ, ihtiyaç
duyduklarÕ mesul müdür ve diploma ihtiyacÕnÕ optisyenlerin ve
gözlükçülerin diplomalarÕnÕ kiralama yolu ile gidermiútir.
2012-201 ö÷retim yÕlÕna gelindi÷inde sektörün kalbi olan østanbul’da
iki vakÕf üniversitesinde optisyenlik programÕ açÕldÕ. 9akÕf üniversitelerinde
e÷itim ücretli oldu÷u için sÕnavsÕz geçiú hakkÕ olan ö÷renciler yalnÕzca vakÕf
üniversitelerinin burslu kontenManlarÕnÕ seçmiútir. Bu sayede boú kalan yarÕ
burslu veya burssuz kontenManlara di÷er ö÷renciler yerleúebilmiútir.
)aaliyete BaúladÕ÷Õ Ö÷retim <ÕlÕ

Üniversite

Kontenjan

Mezun SayÕsÕ

1992-1993

Cumhuriyet Üniv.

60

492

1994-1995

Mu÷la S. Koçman Üniv.

30

390

1996-1997

Ondokuz MayÕs Üniv.

30

367

2000-2001

Ege Üniv.

25

237

2004-2005

Süleyman Demrel Üniv.

40

203

2011-2012

ønönü Üniv.

40

-

2011-2012

+arran Üniv.

20

-

2012-2013

Turgut Özel Üniv.

40

-

2012-2013

østanbul AydÕn Üniv.

120

-

2012-2013

Okan Üniv.

100

-

525

1836

Toplam

Tablo 2.2. 1992-201 yÕllarÕ arasÕnda optisyenlik programlarÕndaki durum >4@ .
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Bir üniversite sÕnavsÕz geçiúin kaldÕrÕlmasÕ için <üksek Ö÷retim
Kurumu’na baúvurmuútur. 2012 yÕlÕnda <üksekö÷retim Genel Kurul
toplantÕsÕnda alÕnan karar ile optisyenlik programlarÕna, 201-2014 e÷itimö÷retim yÕlÕndan itibaren sÕnavla ö÷renci alÕnmasÕna karar verilmiútir.
O günün koúullarÕnda, optisyen sayÕsÕnÕn ihtiyacÕn altÕnda olmasÕ,
sÕnavsÕz geçiúin kaldÕrÕlmasÕ, optisyenlik diplomasÕnÕn kiralanabilmesi (yasal
olmayan bir uygulama), optisyen maaúlarÕnÕn yüksek olmasÕ, yeni müessese
açabilmek için diplomaya duyulan ihtiyaç gibi nedenlerden dolayÕ
optisyenlik mesle÷ine talep artmÕútÕr. Bu talebi karúÕlayabilmek için devlet
ve vakÕf üniversiteleri optisyenlik programÕ açmaya baúlamÕútÕr.
Aúa÷Õdaki grafikte 2010-2017 yÕllarÕ arasÕnda optisyenlik programÕ
kontenMan sayÕlarÕ yer almaktadÕr.
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017
Kontenjan 175 265 525 1850 2445 3049 3372
Grafik 2.1. Optisyenlik programÕ kontenMan sayÕlarÕ >@.

2013-201 yÕllarÕ arasÕnda optisyenlik program sayÕsÕ 11 den 44’e
çÕkmÕútÕr. 2010 ile 201 yÕllarÕ arasÕnda optisyenlik programÕ toplam
kontenManÕ ise 1’ten 04’a artmÕútÕr. 201 yÕlÕnda ise optisyenlik
programÕ sayÕsÕ 4 ve kontenMan sayÕsÕ 2 olmuútur. 201 yÕlÕ itibari ile
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sanÕldÕ÷ÕnÕn aksine optisyenlik programÕ ve kontenMan sayÕsÕ devlet
üniversitelerinde vakÕf üniversitelerine göre daha fazladÕr. 201 yÕlÕnda bir
önceki yÕl %85 seviyesinde dolan kontenjanlar, %70 seviyesine gerilemiútir
[36]. KontenManlardaki hÕzlÕ artÕú, üniversitelerin altyapÕlarÕnÕ oluúturmadan
bu programlarÕ açmalarÕ optisyen e÷itiminin niteli÷ini tartÕúÕlÕr hale
getirmiútir. Bu nedenle optisyen e÷itiminin niteli÷ini artÕrmak amacÕ ile
sektör derneklerinin ve firmalarÕn katkÕsÕ ile 2013-2014-201 yÕllarÕnda
e÷itim çalÕútaylarÕ yapÕlmÕútÕr. AyrÕca, 2016-201 ö÷retim yÕlÕnda optsyenlik
programlarÕ için optisyenlik programlarÕ için çerçeve e÷itim programÕ
tanÕmlanmÕútÕr. Optisyen e÷itimi ile ilgili detaylÕ bilgiler kitabÕn .
Bölümünde yer almaktadÕr. Optisyenlik programlarÕnÕn sayÕsÕnÕn artmasÕ
Türkiye Optik Sektörüne bir hareketlilik katmÕútÕr. 2012 yÕlÕnda, ,sparta
Üniversitesi’nde 8luslararasÕ Optisyenlik ve Göz Sa÷lÕ÷Õ Sempozyumu
yapÕldÕ. Tüm Optik ve Optometrik Meslek AdamlarÕ Derne÷i ile Okan
Üniversitesi tarafÕndan ,. 8luslararasÕ Koruyucu Görme Sa÷lÕ÷Õ Üzerine
E÷itimsel ve Ticari Geliúim Sempozyumu gerçekleútirildi. 2014 yÕlÕnda
Osmangazi Üniversitesi tarafÕndan I. Optisyenlik Sempozyumu düzenlendi.
Di÷er taraftan Türkiye’deki optisyenlik müessese sayÕsÕ da artÕú
göstermektedir. Aúa÷Õdaki grafikte 2010-201 ve 201 yÕllarÕndaki müessese
sayÕlarÕ görülmektedir.
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Grafik 2.2. Türkiye’de Optisyenlik Müessesesi sayÕlarÕ

<ukarÕdaki grafikte Türkiye’deki optisyenlik müessese sayÕsÕnÕn arttÕ÷Õ
görülmektedir.
KitabÕn bu bölümünde Dünya’da ve Türkiye’de optik sektörünün
geliúim süreci açÕklanmÕútÕr. Bir sonraki bölümde ise Dünya’daki ve
Türkiye’deki optik sektörü ile ilgili istatistiklere yer verilmiútir.
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3. BÖLÜM: SAYILARLA OPT÷K SEKTÖRÜ
Bir önceki bölümde optik sektörünün tarihsel geliúimi ifade edilmiúti.
Bu bölümde ise Dünya’daki ve Türkiye’deki optik sektörünün günümüzdeki
durumu incelenmiú, gelecekteki durumu ile ilgili tahminlerde bulunulmuútur.

3.1. Optik Sektörü

Aúa÷Õda Dünya ölçe÷inde optik sektörünün geliúimini etkileyen etkenler
incelenmiútir. Dünya optik sektörünün yapÕsÕ istatistik verilere dayanarak
açÕklanmÕútÕr.

3.1.1. Optik Sektörü Parametreleri

Dünya’da optik sektörünün geliúimi nüfus ve özellikleri, moda, gözlü÷e
ulaúÕm kolaylÕ÷Õ ve toplumun göz sa÷lÕ÷Õna verdi÷i önem ile do÷rudan
iliúkilidir.

3.1.1.1. Nüfusun Optik Sektörüne Etkisi

Demografik özellikler optik sektörünün boyutlarÕnÕ belirleyen en önemli
özelliktir. ønsanlarÕn yarÕsÕndan fazlasÕ kÕrma kusuruna sahiptir. 40 yaú
üzerindeki her insan da ise presbiyopi kÕrma kusuru görülmektedir. Bu iki
durum, nüfus artÕúÕnÕn gözlük ihtiyacÕnÕ artÕrdÕ÷ÕnÕ göstermektedir.
Birleúmiú Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal øúler Dairesi’nin 201
yÕlÕnda yayÕnladÕ÷Õ Dünya Nüfus Tahminleri 5aporu’na [1] göre Dünya
nüfusu ,6 milyardÕr. Nüfus 12 yÕlda 1 milyar artarak bu rakama ulaúmÕútÕr.
Yine bu raporda Dünya nüfusunun gelecekteki durumu ile ilgili de tahminde
bulunulmuútur. Bu bilgilere aúa÷Õdaki grafikte yer verilmiútir.
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Grafik 3.1. Güncel Dünya nüfusu ve gelecekteki nüfus tahminleri

Raporda, küresel nüfus artÕúÕnÕn 10 yÕl önce yÕlda yüzde 1,24 iken,
bugün yüzde 1,10’a geriledi÷i belirtilmektedir. Bu, dünya nüfusun her yÕl 3
milyon kiúi arttÕ÷Õ anlamÕna gelmektedir. <ukarÕda yer alan nüfus verilerine
bakarak, gelecekte görme gereçlerine duyulan ihtiyacÕn artaca÷Õ söylenebilir.
Bu durum gözlük sektörünün 200 yÕlÕna kadar ticari hacmini artÕrmaya
devam edece÷ini göstermektedir.
Dünya nüfusunun bölgelere göre da÷ÕlÕmÕ ise aúa÷Õdaki grafikte ifade
edilmiútir.
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Grafik 3.2. Bölgelere göre Dünya nüfusu

<ukarÕdaki grafikte yer alan verilere göre, Dünya nüfusunun Asya’da
toplandÕ÷Õ görülmektedir. Bu durumda görme gereçlerine duyulan ihtiyacÕn
en fazla Asya kÕtasÕnda oldu÷unu göstermektedir. Günümüzde, Dünya optik
sektörü en büyük pazar hacmine ABD ve Avrupa’da ulaúmÕútÕr. 3azarÕn daha
fazla geniúleyebilmesi için Asya kÕtasÕnÕn önemli oldu÷u görülmektedir.
Asya kÕtasÕnda ise nüfus Cin (1,4 milyar) ve Hindistan (1,3 milyar)’da
toplanmÕútÕr. Bu iki ülke Dünya gözlük pazarÕnÕn geliúimi için di÷er Asya
ülklerine göre daha fazla öneme sahiptir. AyrÕca Asya kÕtasÕnda yer alan
Endonezya, Malezya, Tayland gibi kalabalÕk nüfuslu di÷er ülkeler de Dünya
gözlük pazarÕnÕn geliúimi için önemlidir.
Dünya nüfusunun yaúa göre da÷ÕlÕmÕ ise aúa÷Õdaki grafikte ifade
edilmiútir.
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Grafik 3.3. Dünya nüfusunun yaúa göre da÷ÕlÕmÕ

201 verilerine göre Dünya nüfusunun yarÕdan fazlasÕ 16- yaú
arasÕnda yer almaktadÕr. Bu durumda Dünya gözlük pazarÕ için 16- yaú
arasÕndaki gözlük kullanÕcÕlarÕ hedef kitledir. Ortanca yaú demografik (nüfus
ile ilgili) yaúlÕlÕ÷Õ gösterme yöntemlerinden biridir [2].
Geliúmekte olan ülkelerde ortanca yaú küçük, geliúmiú ülkelerde ise
büyüktür. Örne÷in Kanada ve -aponya’da ortanca yaú 40’Õn üzerinde iken
8ganda’da 1’tir [3]. Aúa÷Õdaki resimde ortanca yaúÕn bölgelere göre
da÷ÕlÕmÕ görülmektedir.
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Resim 3.1. Ortanca yaúÕn bölgelere göre da÷ÕlÕmÕ

Dünya nüfusu içinde ortanca yaúÕ büyük olan ülkeler: (44,7) Japonya,
(44,3) Almanya ve (43,2) øtalya’dÕr. Ortanca yaúÕ küçük olan ülkeler ise:
(16,6) Afganistan, (16,3) Mali ve (15,5) NiMer’dir. Dünya nüfusu genel
olarak yaúlanmaktadÕr. 2010 yÕlÕ verilerine göre Dünya ortanca yaúÕ 29,2’dir.
Bu rakamÕn 200 yÕlÕnda 3’e yükselmesi beklenmektedir.
Ülkelerin ortanca yaúlarÕ optik sektörü açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde,
ortanca yaúÕ büyük olan ülkelerde optik sektörü güçlüdür. Dünya ölçe÷indeki
gözlük satÕúÕnÕn büyük bölümü bu ülkelerde yapÕlmaktadÕr. Bu ülkelerde
nüfus yaúlÕdÕr, okuma oranÕ da yüksektir, göz sa÷lÕ÷Õ algÕsÕ yüksektir ve
gözlü÷e ulaúÕm kolaydÕr. Bu nedenlede bu ülkelerde gözlük satÕú oranlarÕ
yüksektir. Tüm bunlara ek olarak optik sektörü ile ilgili araútÕrma-geliútirme
çalÕúmalarÕ geliúmiú ülkeler tarafÕndan yapÕlmaktadÕr. Optik sektörü geliúmiú
ülkelerde pazar hacmi açÕsÕndan doyuma ulaúmÕú durumdadÕr. Bu nedenle
sektörün geliúimi için Çin, +indistan, Malezya, Tayland ve Türkiye gibi
ortanca yaúÕ artan, kalabalÕk ülkeler önemlidir.
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3.1.1.2. ModanÔn Optik Sektörüne Etkisi

Dünya optik sektörünü yalnÕzca nüfusa ba÷lÕ özellikler açÕsÕndan
incelemek yeterli de÷ildir. Optik sektörünü etkileyen bir baúka de÷iúken ise
modadÕr.
ønsano÷lu, örtünmek de÷il de giyinmek istedi÷i andan itibaren
bilinçsizce moda kavramÕnÕ yaratmÕútÕr. Türk Dil Kurumu modayÕ belirli bir
süre etkin olan toplumsal be÷eni, bir úeye karúÕ gösterilen aúÕrÕ düúkünlük
olarak tanÕmlamÕútÕr [4]. Gözlü÷ün bir moda de÷eri vardÕr. Günümüzde
Dünya gözlük modasÕnÕ øtalya, )ransa gibi ülkeler belirlemekte ve
yönlendirmektedir. Küreselleúme ile birlikte bu moda, Dünya’nÕn her
tarafÕna yayÕlmaktadÕr. ModayÕ takip etme ile geliúmiúlik arasÕnda bir iliúki
vardÕr. Geliúmiú ülkelerde insanlarÕn modayÕ takip etme olasÕlÕ÷Õ daha
yüksektir. Örne÷in Afganistan, Mali ve NiMer gibi ülkelerde insanlar
MasloZ’un ihtiyaç hiyerarúisinin en alt basama÷ÕnÕ oluúturan fizyoloMik ve
güvenlik gibi temel ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayamazken gözlük modasÕnÕ takip
etmeleri beklenemez.
“Moda”yÕ takip etmenin satÕn alma gücü ile de yakÕndan iliúkisi vardÕr.
Aúa÷Õdaki grafikte ülkelerin satÕn alma gücü paritesine göre kiúi baúÕna milli
gelir miktarlarÕ yer almaktadÕr.
150000
100000
50000
0

Grafik 3.4. SatÕn alma gücü paritesine göre kiúi baúÕna milli gelir.
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Anadolu AMansÕ’nÕn, 8luslararasÕ 3ara )onu (,M)) ve Dünya BankasÕ
(:B) verilerinden derledi÷i bilgilere göre kiúi baúÕna milli geliri en yüksek
olan ülkeler 3etrol zengini Arap ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve ABD’dir. Kiúi
baúÕna düúen milli geliri 66 dolarÕn altÕnda olan Afrika ülkeleri ise son
sÕralarda yer almaktadÕr. Bu sonuçlardan yola çÕkarak moda açÕsÕndan
Dünya optik sektörü pazarÕnÕn geniúleme alanÕ Arap ülkeleri, Avrupa
ülkeleri ile ABD’dir. Özellikle Arap ülkelerinin tüketime düúkünlü÷ü
düúünüldü÷ünde moda açÕsÕndan gelecekte optik sektörü (güneú gözlü÷ü
pazarÕ) yatÕrÕmlarÕnÕn bu bölgelerde yo÷unlaúaca÷Õ söylenebilir. Günümüzde
küreselleúmenin bir sonucu olarak toplumlarÕn kültürleri, tüketim
alÕúkanlÕklarÕ benzeúmektedir. Bu nedenle gözlük pazarÕ moda kavramÕ
üzerinden Dünya’nÕn her yerinde alÕcÕ bulabilmektedir. Tüm bunlara ek
olarak insanlarÕn yaúam stilleri, günlük aktiviteleri optik sektörünü
geniúletmektedir. Örne÷in spor yapan kiúiler renkli, polarize camlarÕ tercih
edebilmektedir. Günlük veya aylÕk lensler kullanÕcÕlarÕn ilgisini
çekebilmektedir [6].

3.1.1.3. Gözlüöe Eriùilebilirliöin Optik Sektörüne
Etkileri

ønsanlarÕn ülkelerinde istedikleri zaman göz muayenesi olabilecekleri
bir göz sa÷lÕ÷Õ sistemi olmasÕ ve göz sa÷lÕ÷Õna gereken önemi vermeleri
gözlü÷e ulaúmayÕ kolaylaútÕrmaktadÕr. ABD, Kanada, Almanya, )ransa gibi
geliúmiú ülkelerde gözlü÷e ulaúmak kolaydÕr. Geliúmekte olan ülkelerde ise
gözlü÷e ulaúÕm bu ülkelerde oldu÷u kadar kolay de÷ildir. AyrÕca bu
ülkelerde geliúmiú bir sa÷lÕk sistemi olmamasÕnÕn yanÕ sÕra insanlar göz
muayenesi olmak için çaba da harcamamaktadÕr. Aúa÷Õdaki tabloda az
geliúmiú bölgelerin gözlük kullanma oranlarÕ yer almaktadÕr.

91

ú67$1%8/7ú&$5(72'$6,ú67$1%8/'hûh1&($.$'(0ú6ú

Latin Amerika
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Gözlük øhtiyacÕ (Milyon)

170

550

1600

Gözlük SayÕsÕ (Milyon)

3,4

1,3

3,1

Tablo 3.1. Dünya’daki az geliúmiú bölgelerde gözlük kullanma durumu.

Bu bölgelerdeki bazÕ ülkelerde gözlü÷e ulaúÕmÕ engelleyen etmenlerin
baúÕnda oftalmolog, optometrist, optisyen ve optisyenlik müessese sayÕsÕnÕn
yetersiz olmasÕ ve göz sa÷lÕ÷Õ hizmetlerinin büyük úehir merkezlerinde
toplanmasÕ gelmektedir. KÕrsal bölgelere hizmet ulaúmamaktadÕr. ønsanlarÕn
göz sa÷lÕ÷Õ farkÕndalÕ÷Õ düúük oldu÷u için de úehir merkezlerine gidip
muayene olmamaktadÕr. Latin Amerika, Afrika ve Asya’da 2030 yÕlÕnda
gözlük ihtiyacÕnÕn 3 milyara çÕkmasÕ beklenmektedir [].

3.1.2. SayÔlarla Optik Sektörü

ABD, 2006 verilerine göre 2 milyar dolarÕn üzerinde görme gereçleri
harcamasÕ ile optik endüstrisinin en büyük pazarÕnÕ oluúturmaktadÕr.
Aúa÷Õdaki tabloda Dünya optik sektörü pazar hacmi verileri yer almaktadÕr
[6].
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Kategori

Milyar Dolar

Göz içi kontak lens

0,83

Lazer

1,3

Gözlük camÕmerce÷i ve çerçevesi

24,0

Kontak lens

5

Güneú gözlü÷ü

4,9

Lens temizleme solüsyonlarÕ

1,6

Toplam

37,63

Tablo 3.2. Dünya optik sektörü pazar hacmi [6].

Tablo incelendi÷inde optik sektörü içinde pazar payÕ en büyük olan ürün
gözlük camÕmerce÷i ve çerçevesidir. 201’yÕlÕ verilerine göre Dünya optik
sektörü pazarÕ cirosu 102.66 milyar dolardÕr.
Geçmiúten günümüze Dünya’daki geliúimin seyrine bakarak optik
sektörü pazar hacminin artaca÷ÕnÕ söyleyebiliriz. 3azarda artÕú olaca÷Õ
yönündeki görüú bir önceki bölümde nüfus artÕúÕ, ortanca yaú artÕúÕ, moda ve
gözlü÷e ulaúÕlabilirlik açÕsÕndan ele alÕnmÕútÕ Dünya’da nüfus artmaktadÕr.
Göz ile ilgili hastalÕk ve kÕrma kusurlarÕnÕn teúhisi ve tedavisi de
artmaktadÕr. Buna ek olarak geliúen toplumun göz sa÷lÕ÷ÕnÕn önemi
konusundaki farkÕndalÕ÷Õ artmaktadÕr. Tüm bunlara ek olarak baúta geliúmiú
ülkeler olmak üzere insanlarÕn gözleri için ayÕrdÕklarÕ bütçe ve satÕn alma
gücü de artmaktadÕr. TeknoloMi ile hayatÕmÕza cep telefonlarÕ, tabletler ve
bilgisayarlar girmiútir. +er gün birçok elektronik cihazÕn ekranÕna bakmamÕz
gerekmektedir. Bu cihazlar göz ve görme sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan tehdit
oluúturmaktadÕr. Günümüzde miyopinin çocuk ve yetiúkinlerde genetik ve
çevresel faktörlere ba÷lÕ olarak yaygÕnlaútÕ÷Õ bilinmektedir. Tüm bu
geliúmeler göz sa÷lÕ÷Õ için gerekli olan ürünlerin artmasÕnÕ, çeúitlenmesini
sa÷layacaktÕ []. Tüm bunlara ek olarak toplum zamanla tüketim
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alÕúkanlÕklarÕnÕ de÷iútirmektedir. Gözlük kullanÕcÕlarÕ özellikle gözlük
çerçevesi ve güneú gözlü÷ünde eski gözlüklerini tamir ettirmek yerine yeni
bir çerçeve veya gözlü÷e sahip olmak istemektedir.
Gelecekte gözlük pazarÕnda artÕú olaca÷Õ gibi kontak lens pazarÕnda da
artÕú olaca÷Õ görülmektedir. +er geçen gün kontak lens kullanÕm oranlarÕ
artmaktadÕr. Günlük kullan at lenslerin geliútirilmesi, yumuúak lenslerin
kolay temizlenmesi ve oksiMen geçirgenli÷i yüksek lenslerin üretilmesi gibi
nedenler kontak lenslerin kullanÕmÕnÕ artÕrmaktadÕr [8]. Aúa÷Õdaki grafikte
Kuzey Amerika gözlük pazar hacmi ve ileriye dönük hedefler görülmektedir.

Grafik 3.5. Kuzey Amerika gözlük pazar hacmi ve pazar hacmi hedefleri (Ölçek: milyon $) [8]

Yukardaki grafikte gözlük pazarÕnÕn en önemli pazar payÕna sahip üç
ürünü olan kontak lens, gözlük ve güneú gözlü÷ü ile ilgili istatistikler yer
almaktadÕr. Geçmiúten günümüze pazar payÕ artan bu ürünlerin ileride de
pazar paylarÕnÕn artaca÷Õ düúünülmektedir. Bu ürünler içinde en büyük pazar
payÕna numaralÕ gözlükler sahiptir. 3azarÕn 0’den fazlasÕnÕ bu ürünler
oluúturmaktadÕr. KÕrma kusurlarÕnÕn teúhisi arttÕkça numaralÕ gözlük
kullanÕmÕ artacaktÕr. Güneú gözlü÷ü satÕúÕndaki artÕú ise göz sa÷lÕ÷Õ ve
modaya verilen önem ile iliúkilidir. Kontak lens pazarÕnÕn artÕúÕ ise kontak
lens teknoloMisindeki geliúmeler ile yakÕndan iliúkilidir [].
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Dünya gözlük pazarÕnda Avrupa’nÕn payÕ büyüktür. Avrupa pazarÕ 201
yÕlÕ içinde küresel gözlük pazarÕn 2’lik bölümünü oluúturmuútur. Bu
orana Lu[ottica Group, Safilo Group gibi güçlü firmalarÕn katkÕsÕ büyüktür.
Avrupa pazarÕndaki ürünlerin fiyatlarÕ yüksek olmasÕna ra÷men Avrupa
ülkelerindeki gözlük kullanÕcÕlarÕ sade ve orta kalite ürünler yerine yüksek
fiyatlÕ ürünleri tercih etmektedir []. Asya pasifik 201 yÕlÕ içinde küresel
gözlük pazarÕ ihtiyacÕnÕn 30’undan fazlasÕnÕ kapsayan bir üretim yaparak
beklenen çÕkÕúÕnÕ yapmÕútÕr []. Günümüzde BaushLomb, Cooper9ision,
)ielmann AG, Lu[ottica Group ve Safilo Group gibi úirketler ise pazar
paylarÕnÕ artÕrma çabasÕ içindedir. Lu[ottica Group ve Safilo Group gibi
úirketler dikey entegrasyon strateMileri ve karlÕlÕk oranlarÕnÕ artÕracak etkin
da÷ÕtÕm a÷larÕ oluúturmaya çalÕúmaktadÕr. Gözlük pazarÕnÕn geniúletilmesi
için kullanÕlan strateMilerden biri optisyenlik müesseselerinde optometristler
tarafÕndan oluúturulan reçeteye göre gözlük yapÕlandÕrÕlmasÕ di÷eri ise eticarettir.

3.2. Türkiye Optik Sektörü

Aúa÷Õda Türkiye ölçe÷inde optik sektörünün geliúimini etkileyen
etkenler incelenmiútir. Türkiye optik sektörünün yapÕsÕ istatistik verilere
dayanarak açÕklanmÕútÕr.

3.2.1. Türkiye Optik Sektörü Paramatreleri

Türkiye optik sektörünün geliúimi nüfus özellikleri, moda, gözlü÷e
ulaúÕm kolaylÕ÷Õ ve toplumun göz sa÷lÕ÷Õna verdi÷i önem ile do÷rudan
iliúkilidir.

3.2.1.1. Nüfusun Türkiye Optik Sektörüne Etkisi

Türkiye østatistik Kurumu (TÜøK)’in 2016 verilerine göre Türkiye
nüfusu  milyon 14 bin 1 kiúidir. Türkiye nüfusu bir önceki yÕla göre 1
milyon 3 bin 1 kiúi artmÕútÕr. Birleúmiú Milletler (BM) Ekonomik ve
Sosyal øúler Dairesi’nin 201’de yayÕnladÕ÷Õ nüfus tahminlerine göre
Türkiye nüfusunun gelecekteki durumu aúa÷Õdaki grafikte belirtilmiútir.
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Grafik 3.6. Güncel Türkiye nüfusu ve gelecekteki nüfus tahminleri

<ukarÕda yer alan grafikteki verilere bakÕldÕ÷Õnda Türkiye nüfusunun
gelecekte de artaca÷Õ ve buna ba÷lÕ olarak baúta gözlük olmak üzere görme
gereçlerine duyulan ihtiyacÕn artaca÷Õ söylenebilir. Bu durum Türkiye optik
sektörünün ticari hacmini artÕracaktÕr.
Türkiye nüfusunun bölgelere göre da÷ÕlÕmÕ aúa÷Õdaki grafikte ifade
edilmiútir.
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Grafik 3.7. Türkiye nüfusunun bölgelere göre da÷ÕlÕmÕMilyon

Grafikte yer alan verilere bakÕldÕ÷Õnda Türkiye nüfusunun Marmara
bölgesinde toplandÕ÷Õ görülmektedir. Bu verilere ek olarak Türkiye’de øl ve
ilçe merkezlerinde yaúayanlarÕn oranÕ 2,3’tür. Belde ve köyde
yaúayanlarÕn oranÕ ise ,’dir. Türkiye nüfusunun 1,’inin ikamet etti÷i
østanbul, 14 milyon 04 bin 116 kiúi ile en çok nüfusa sahip olan ildir. Bunu
sÕrasÕ ile  milyon 346 bin 1 kiúi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 4 kiúi ile
øzmir, 2 milyon 01 bin 36 kiúi ile Bursa, 2 milyon 32 bin  kiúi ile
Antalya takip etmektedir. Tunceli ise 2 bin 13 kiúi ile en az nüfusa sahip
ildir. Bu rakamlara göre Türkiye nüfusu belirli illerde ve úehir merkezlerinde
yo÷unlaúmaktadÕr. Bu durumda Türkiye’de gözlük ihtiyacÕnÕn en fazla
oldu÷u bölge Marmara bölgesi il ise østanbul’dur. Buna ek optik sektörü
pazarÕnÕn gelecekteki geliúiminin baúta østanbul, Ankara, øzmir, Bursa,
Antalya olmak üzere úehir merkezlerinde olaca÷Õ söylenebilir.
Türkiye nüfusunun yaúa göre da÷ÕlÕmÕ aúa÷Õdaki grafikte ifade
edilmiútir.
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Grafik 3.8. Türkiye nüfus piramidi.

Türkiye genç bir ülke olmasÕna ra÷men ortanca yaúÕ her yÕl artmaktadÕr.
201 yÕlÕnda 31 olan ortanca yaú, 2016 yÕlÕnda önceki yÕla göre artÕú
göstererek 31,4 olmuútur. Ortanca yaúÕ en büyük olan iller sÕrasÕ ile Sinop,
BalÕkesir ve Edirne’dir. Ortanca yaúÕn en küçük oldu÷u iller ise sÕrasÕ ile
ùanlÕurfa, ùÕrnak, A÷rÕ ve Siirt’tir. Türkiye’nin ortanca yaúÕn artmasÕ
gelecekte Türkiye gözlük sektör hacminin artaca÷ÕnÕ göstermektedir. Çünkü
ortanca yaú artÕúÕ geliúmiúli÷in göstergesidir. Ülkelerin geliúmiúli÷i arttÕkça
gözlük kullanÕmÕ da artacaktÕr.

3.2.1.2. ModanÔn Türkiye Optik Sektörüne Etkisi

Türkiye’de 2000’li yÕllardan sonra moda kavramÕ geliúmeye baúlamÕútÕr.
<abancÕ çerçeve ve cam üreticilerinin Türkiye pazarÕna girmesi ile birlikte
gözlü÷ün marka ve moda de÷eri artmaya baúlamÕútÕr. Türkiye’de gözlü÷ün
moda de÷erinin artmasÕnda küreselleúmenin etkileri de büyüktür.
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Türkiye nüfusunun modayÕ takip etme e÷iliminin artmasÕ, insanlarÕn
fizyoloMik ve güvenlik ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlanmasÕna ve kiúi baúÕna düúen
milli gelirin artmasÕna ba÷lÕdÕr. Türkiye’de 201 yÕlÕnda satÕn alma gücü
paritesine göre kiúi baúÕna düúen milli gelir 20 bin 420 dolardÕr. 2016 yÕlÕnda
ise kiúi baúÕna düúen milli gelir 21 bin 146 dolara yükselmiútir. Türkiye’nin
kiúi baúÕna düúen gelir miktarÕ artmaktadÕr. Bu durum Türkiye optik
sektörünün geliúimi açÕsÕndan olumlu bir durum olarak de÷erlendirilebilir.
)akat yukarÕda belirtildi÷i gibi kiúi baúÕna düúen milli gelirin optik sektörüne
yansÕyabilmesi için insanlarÕn fizyoloMik ve güvenlik ihtiyaçlarÕnÕn
karúÕlanmasÕ, ülkelerinde kendilerini güvende hissetmeleri gerekmektedir.

3.2.1.3. Gözlüöe Eriùilebilirliöin Türkiye Optik
Sektörüne Etkileri

Türkiye’de kÕrma kusurlarÕ oftalmologlar tarafÕndan belirlenir. Gözlük
ise optisyenler tarafÕndan yapÕlÕr. Türkiye’de oftalmolog, optisyen ve
optisyenlik müessesesi sayÕsÕ geliúmiú ülkelere göre daha azdÕr. Türkiye’de
her geçen yÕl oftalmolog, optisyen ve optisyenlik müessesesi sayÕsÕ
artmaktadÕr. Bu da gelecekte Türkiye’de gözlü÷e ulaúÕmÕn daha kolay
olaca÷ÕnÕ göstermektedir. Bu sayÕlardaki artÕú tek baúÕna gözlü÷e ulaúÕmÕ
kolaylaútÕrmamaktadÕr. Tüm bunlara ek olarak toplumun göz sa÷lÕ÷Õna
verdi÷i önemin artmasÕ gerekmektedir.
Aúa÷Õdaki grafikte Türkiye’deki oftalmolog, optisyen ve optisenlik
müessesesi baúÕna kiúi sayÕlarÕndaki de÷iúim yer almaktadÕr.
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Grafik 3.9. 2010 ve 201 yÕllarÕnda Türkiye’de oftalmolog, optisyen ve optisyenlik müessesesi
baúÕna kiúi sayÕlarÕ

Türkiye’de 2010 verilerine göre toplam 2606 oftalmolog çalÕúmaktadÕr.
201 yÕlÕnda ise bu rakam 2 artarak 3 çÕkmÕútÕr. Türkiye’de kiúi baúÕna
düúen hekim sayÕsÕnÕn OECD ülkeleri arasÕnda sondan ikinci sÕrada oldu÷u
düúünüldü÷ünde oftalmolog baúÕna düúen kiúi sayÕsÕnÕn da yetersiz oldu÷u
söylenebilir []. Oftalmolog baúÕna düúen kiúi sayÕsÕnÕn azalmasÕ gözlü÷e
ulaúÕmÕ kolaylaútÕraca÷Õ için sektörün geliúimi ve toplumun göz sa÷lÕ÷Õ için
olumlu bir durum olarak de÷erlendirilebilir.
2010 yÕlÕnda 41 optisyenlik müessesesi oldu÷u için 41
optisyengözlükçü oldu÷unu kabul edelim. 201 yÕlÕna kadar Türkiye’deki
üniversitelerin optisyenlik programÕ kontenManlarÕna bakarak 30 mezun
oldu÷unu ileri sürülebilir. Bu durumda 201 yÕlÕnda yaklaúÕk olarak 13226
optisyengözlükçü oldu÷unu söylenebilir. Optisyen baúÕna kiúi sayÕsÕnÕn
azalmasÕ optisyenlik müessesesi hizmet kalitesi ve göz sa÷lÕ÷Õ için olumlu
bir durum olarak yorumlanabilir. Fakat bu durumun optisyenlik müessese
hizmetlerine ve toplumun göz sa÷lÕ÷Õna yansÕyabilmesi, optisyenlerin yeterli
meslek bilgisi ile mezun olmalarÕna ba÷lÕdÕr.
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Türkiye’de 2010 yÕlÕ içinde 41 optisyenlik müessesesi faaliyet
gösterirken, 201 yÕlÕnda faaliyet gösteren müessese sayÕsÕ 12 artarak
621 olmuútur. Türkiye’de müessese baúÕna düúen kiúi sayÕsÕnÕn azalmasÕ
toplumun göz sa÷lÕ÷ÕnÕ ve hizmet kalitesini olumlu yönde etkilemektedir.
Türkiye’deki optisyenlik müessesesi sayÕsÕ geliúmiú ülkelerin gerisindedir.
)akat bu ülkelerin ço÷unda kÕrma kusurlarÕnÕ optalmologlarla birlikte
optometristler yapmaktadÕr. Bu durum reçete sayÕsÕnÕ artÕrmaktadÕr. AyrÕca
geliúmiú ülkelerde gös sa÷lÕ÷Õ farkÕndalÕ÷Õ daha yüksektir. Türkiye’de ise
reçete sayÕsÕ oftalmolog sayÕsÕ ile iliúkilidir ve toplumun göz sa÷lÕ÷Õna
yönelik farkÕndalÕ÷Õ düúüktür.

3.2.2. SayÔlarla Türkiye Optik Sektörü

Sektörün ileri gelen temsilcileri ile yapÕlan görüúmelerde Türkiye optik
sektöründe kayÕt dÕúÕ ürünün fazla olmasÕ nedeni ile reel verilere
ulaúÕlmasÕnÕn güç oldu÷u ifade edilmiútir. Türkiye optik sektörünün pazar
hacmi ile ilgili güncel net bilgilere ulaúÕlamamÕútÕr. Bu nedenle gözlük
kullanÕm oranÕnÕ etkileyen baúta nüfus olmak üzere, gözlük kullanÕmÕna
yönelik farkÕndalÕk, ortanca yaú, gözlü÷ün moda de÷eri, kiúi baúÕna düúen
gelir düzeyindeki artÕú ve ulaúÕlabilen 2010-2012 yÕlÕ verileri göz önünde
bulundurularak 2017 yÕlÕ için, tahmini rakamlar ifade edilmiútir. Daha sonra
tekrar sektör temsilcileri ile görüúülmüú ve bu de÷erlerin reel de÷erleri
temsil edebilecek yaklaúÕk de÷erler oldu÷u yönünde onay alÕnmÕútÕr.
Türkiye’nin yÕllara göre nüfusu ve kÕrma kusuru sayÕlarÕ aúa÷Õdaki
tabloda verilmiútir [3].
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<Õl

Nüfus (Milyon)

Görme Sorunu SayÕsÕ (Milyon)

2010

73,723

27,927

2011

74,704

28,551

2012

75,668

29,183

2013

76,613

29,816

2014

77,538

30,448

2015

78,442

31,080

2016

79,510

31,804

2017

79,814

31,926

Tablo 3.3. Türkiye’de 2010-201 yÕllarÕ arasÕnda görme sorunu yaúayan kiúi sayÕlarÕ [3].

Yukardaki Tablo incelendi÷inde Türkiye nüfusunun yaklaúÕk 3%40’nÕn kÕrma kusuruna sahip oldu÷u görülmektedir. Türkiye’de gözlük
kullanÕm oranlarÕnÕn ise 1-20 aralÕ÷Õnda oldu÷u bilinmektedir [11]. Bu
oranÕn geliúmiú ülkelerde 0-60 aralÕ÷Õnda oldu÷u düúünüldü÷ünde
Türkiye’deki gözlük kullanÕm oranÕnÕn düúük oldu÷u söylenebilir.
Türkiye’deki kÕrma kusuru oranÕ ve gözlük kullanÕm oranÕna bakÕldÕ÷Õnda,
Türkiye optik pazar hacminin geliúmeye elveriúli bir yapÕsÕ oldu÷u
söylenebilir.
Türkiye’nin 200, 2012 ve 2017 yÕllarÕndaki Optik pazarÕ ticari hacmi
aúa÷Õdaki grafikte yer almaktadÕr [10, 14]. Aúa÷Õdaki grafik incelendi÷inde,
Türkiye optik sektörünün ticari hacminin arttÕ÷Õ görülmektedir. 2012 yÕlÕnda
Türkiye optik sektörünün cirosu 2 milyar 8SD olarak belirlenmiútir [10].
Toplam satÕlan üründeki artÕú dikkate alÕndÕ÷Õnda bu rakamÕn, 201 yÕlÕnda
yaklaúÕk 2.2 milyar 8SD oldu÷u söylenebilir. 201 yÕlÕnda Dünya optik
sektörünün cirosu 102.66 milyar 8SD dir. Bu de÷erin 201 yÕlÕnda daha
büyük oldu÷u göz önünde bulunduruldu÷unda Türkiye optik sektörünün,
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Dünya optik sektöründeki payÕnÕn az oldu÷u söylenebilir. AyrÕca nüfusa
ba÷lÕ numaralÕ gözlük ihtiyacÕ artÕúÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda, Türkiye optik
sektörününün pazar hacminin geniúleme potansiyelinin oldu÷u söylenebilir.
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Grafik 3.10. 2010, 2012 ve 201 yÕllarÕnda mercek, çerçeve, güneú gözlü÷ü ve kontak lens ticari
hacimleri [10].

Türkiye optik sektörü ticari hacminde en büyük paya gözlük mercekleri
sahiptir. En düúük paya ise kontak lens sahiptir. 2007-2017 yÕllarÕ arasÕnda
en fazla ticari hacim artÕúÕ gözlük camlarÕndamerceklerinde, en az ticari
hacim artÕúÕ ise kontak lenslerde yaúanmÕútÕr.
<ukarda yer alan grafi÷i ve Türkiye’nin demografik özelliklerini
dikkate alarak, Türkiye optik sektörünün gelece÷i için bazÕ tahminlerde
bulunulabilir. Türkiye nüfusundaki artÕú gözlük ihtiyacÕnÕ artÕracaktÕr. AyrÕca
ülkenin ortanca yaúÕ her geçen yÕl artmaktadÕr. Türkiye nüfusunun yaúlanÕyor
olmasÕ gözlük ihtiyacÕnÕ artÕracaktÕr. Tüm bunlara ek olarak, Türkiye’deki
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moda algÕsÕ ve kiúi baúÕna gelir artmaktadÕr. AyrÕca cep telefonu, bilgisayar
vb. kullanÕmÕndaki artÕúta gözlük ihtiyacÕnÕ artÕracaktÕr.

3.2.2.1.

Türkiye

Gözlük

CamÔ/Merceöi

Pazar

Hacmi

Türkiye optik sektöründe faaliyet gösteren mercek firmalarÕ iki farklÕ
çalÕúma alanÕna sahiptir. Bu çalÕúma alanlarÕndan birincisi hazÕr ana maddeye
optik güç eklemek ve kaplama yapmak ikincisi ise optik güç ve kaplama
iúlemleri yapÕlmÕú mercekleri ithal etmektir. Türkiye’de bu úekilde ticari
faaliyet gösteren 21 firma vardÕr [12]. Bu firmalardan 9 tanesi hazÕr ana
maddeye optik güç eklemekte ve kaplama yapmaktadÕr. Di÷erleri ise hazÕr
merceklerin ithalatÕnÕ yapmaktadÕr ve bir nevi cam deposu úeklinde
çalÕúmaktadÕr. Türkiye’deki optik laboratuvarlarÕnÕn büyük bölümü ya
yabancÕ firmalara aittir ya da yabancÕ firmalar ile ortaklÕklarÕ vardÕr. Türkiye
gözlük merce÷i pazarÕ büyük ölçüde yabancÕ yatÕrÕmcÕlarÕn elindedir.
Türkiye’de 201 yÕlÕ itibari ile 1-20 milyon gözlük camÕ satÕldÕ÷Õ ifade
edilmektedir [13].

30%
Tek OdaklÕ
66%
4%

øki OdaklÕ
Çok OdaklÕ

Grafik 3.11. Türkiye’de satÕlan merceklerin odak sayÕsÕna göre oranlarÕ [14].

Türkiye’de iki ve çok odaklÕ mercek satÕúÕ tek odaklÕ mercek satÕúÕna
göre çok düúüktür. Bu de÷erler Avrupa ülkelerinde satÕlan iki ve çok odaklÕ
mercek miktarÕnÕn altÕndadÕr. +er geçen yÕl çok odaklÕ merceklerin
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tanÕnÕrlÕ÷Õ artmaktadÕr. AyrÕca teknoloMiyi daha iyi kullanan ve yeni ürünleri
kullanmaya karúÕ daha cesur olan genç nesiller yaúlanmaktadÕr. Bu nedenle
çok odaklÕ merceklerin satÕú oranÕnÕn arttÕ÷Õ öngörülebilir. )akat bu
merceklerin montaMÕnÕn tek odaklÕ merceklere göre daha zor olmasÕ, kullanÕcÕ
úikayetlerinin çok olmasÕ satÕúÕnÕ etkilemektedir. Müesseselerdeki ölçme
iúlemlerinin standardize edilmesi ve optisyenlerin ölçme bilgisinin
artÕrÕlmasÕ ile çok odaklÕ mercek satÕúlarÕnda artÕú sa÷lanabilir. Türkiye’de
tek ve çok odaklÕ mercek satÕúÕnÕ olumsuz etkileyen bir di÷er etken ise yakÕn
okuma gözlüklerinin iúportada satÕlmasÕdÕr.

14%

0%

0%
Mineral

11%

Polikarbonat/triveks
CR-39 1,5

75%

Orta indisli 1,50-1,59
<üksek indisli 1,6
Grafik 3.12. Türkiye’de merceklerin ana maddesine göre satÕú oranlarÕ [14].

<ukarÕdaki grafik incelendi÷inde Türkiye’de en çok CR-39 ana maddeli
mercek satÕlmaktadÕr. Günümüze mineral üretimi ve satÕúÕ çok düúmüútür.
Di÷er mercek ana maddelerinin tanÕnÕrlÕ÷Õ ise artmaktadÕr. Bu da triveks gibi
ürünlerin satÕú oranlarÕnÕ artÕrmaktadÕr. AyrÕca bu merceklerdeki yansÕma
önleyici kaplama uygulamalarÕ 200 yÕlÕnda 2 oranÕnda iken, 2010
yÕlÕnda 3’e çÕkmÕútÕr. Günümüzde bu oranÕn daha fazla arttÕ÷Õ
söylenebilir.
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3.2.2.2. Türkiye Gözlük Çerçevesi Pazar Hacmi

Türkiye’de çerçeve sektörü yerli üretim ile ithal çerçevelerden
oluúmaktadÕr. 3azarÕn büyük bölümünü ithal çerçeveler oluúturmaktadÕr.
Türkiye’de Safilo ve Lu[ottica gibi küresel úirketlerinde bulundu÷u 3
çerçeve firmasÕ vardÕr [12]. Bu firmalardan bir bölümü üretim yapmaktadÕr.
Büyük bir bölümü ise da÷ÕtÕcÕlÕ÷ÕnÕ almÕú oldu÷u markalarÕn toptan satÕúÕnÕ
yapmaktadÕr.
Türkiye’de gözlük çerçeve pazar hacmi gözlük mercek pazar hacmi gibi
her yÕl artmaktadÕr. Türkiye’de satÕlan çerçeve sayÕlarÕ net olmamakla
birlikte, 2017 yÕlÕ içinde, 8-10 milyon civarÕnda gözlük çerçevesi satÕldÕ÷Õ
tahmin edilmektedir.

3.2.2.3. Türkiye Güneù Gözlüöü Pazar Hacmi

Türkiye’de 2010 yÕlÕnda 6 milyonun üzerinde güneú gözlü÷ü satÕlmÕútÕr.
200 yÕlÕna göre bu oran 2 artmÕútÕr. Türkiye güneú gözlü÷ü pazarÕ büyük
ölçüde )ransÕz, øtalyan ve Amerikan firmalarÕnÕn elindedir. Gözlük
kullanÕcÕlarÕ Dünyaca ünlü gözlük markalarÕnÕn ürünlerini tercih etmektedir.
<erli üretim güneú gözlü÷ü sayÕsÕ azdÕr.
Türkiye’de güneú gözlü÷ü pazar hacmi her geçen yÕl artmaktadÕr.
Türkiye’de 201 yÕlÕnda -9 milyon güneú gözlü÷ü satÕldÕ÷Õ tahmin
edilmektedir. Optik müesseselerdeki güneú gözlü÷ü satÕúÕnÕn önündeki en
büyük engel, iúportada satÕlan sahte güneú gözlüklerdir.

3.2.2.4. Türkiye Kontak Lens Pazar Hacmi

Türkiye’de kontak lens ticari hacmi büyük ölçüde dÕúa ba÷ÕmlÕdÕr.
Türkiye’de optisyenlik müesseselerine Bausch&Lomb, Johnson&Johnson,
Alcon, Cooper Vision, VSY ve Zeiss gibi firmalarÕn ürünleri satÕlmaktadÕr.
AyrÕca Türkiye pazarÕnda üretimi uzak do÷uda yapÕlan çeúitli markalar da
vardÕr.
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Türkiye’de 2010 yÕlÕnda 600.000 adet kontak lens satÕúÕ yapÕlmÕútÕr. Bu
miktarÕn 200.000 adeti numarasÕz renkli kontak lenslerdir. Türkiye’de
kontak lens pazarÕ her yÕl 2 artmaktadÕr. Türkiye’de 201 yÕlÕnda 00.000
kontak lens satÕldÕ÷Õ tahmin edilmektedir. Türkiye’deki kontak lens pazarÕnÕn
geliúiminin önündeki en büyük engel kontak lensin internet üzerinden,
hekimler tarafÕndan veya hastaneler tarafÕndan satÕúÕnÕn yapÕlmasÕdÕr.
Türkiye’de satÕlan kontak lens türlerinin oranlarÕ aúa÷Õdaki grafikte
verilmiútir.
5%
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24%

65%

Geleneksel k. lens (üç
ay ve daha fazla
kullanÕm)
+aftalÕk, øki haftalÕk,
aylÕk k. lensler
Günlük k. lensler

Grafik 3.13. Türkiye’de satÕlan kontak lens oranlarÕ [14].

<ukarÕdaki grafik incelendi÷inde Türkiye’de en çok haftalÕk ve aylÕk
kullan at lenslerin tercih edildi÷i görülmektedir.

3.2.2.5. Türkiye Optik Perakende Sektörü

Türkiye gözlük perakende sektöründe bireysel müesseseler, yerli
kurumsal (zincir) ve yabancÕ kurumsal (zincir) müesseseler ticari faaliyet
göstermektedir. Bireysel müesseseler ço÷unlukla hastane yakÕnÕnda ve
caddelerde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumsal firmalar ise
ço÷unlukla alÕúveriú merkezlerininde ve úehir merkezlerinin iúlek
caddelerinde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Aúa÷Õdaki grafikte 2010-
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201 yÕlÕnda Türkiye’deki optisyenlik müessesesinin kurumsal, franchise ve
bireysel müesseselere göre da÷ÕlÕmÕ verilmiútir [14].

2% 5%

Kurumsal (zincir)
müessese
)ranchise müessese

93%
Bireysel müessese

Grafik 3.14. Türkiye’deki optisyenlik müesseselerinin ticari yapÕlarÕna göre da÷ÕlÕmlarÕ

Türkiye’de faaliyet gösteren firmalardan biri franchise optisyenlik
müessesesi özelli÷i sergilemektedir. Bu firmanÕn Türkiye genelinde 10
optisyenlik müessesesi vardÕr [1]. Optik sektöründe faaliyet gösteren altÕ
firma kurumsal (zincir) müessese özelli÷indedir [15, 16, 18, 19, 20, 21]. Bu
firmalardan ikisi yabancÕ yatÕrÕmcÕdÕr. Bu firmalarÕn Türkiye genelinde
toplam 140 optisyenlik müessesesi vardÕr [1,1]. Dört firma ise yerli
yatÕrÕmcÕlara aittir [16, 1, 20,21]. Bu firmalarÕn ise Türkiye genelinde
toplam 12 optisyenlik müessesesi vardÕr. Bu firmalar dÕúÕnda kalan tüm
firmalar bireysel müessese kategorisinde de÷erlendirilmiútir. Bu kategoride
birden fazla optisyenlik müessesesi olan firmalarda vardÕr. )akat kurumsal
(zincir) müessese özelli÷i sergilemedikleri için bu kategoride
de÷erlendirilmiútir.
Türkiye’de 6 bireysel optisyenlik müessesesi vardÕr. Türkiye
genelinde en fazla bireysel müessese vardÕr. 2010 yÕlÕ verileri ile 201 yÕlÕ
verileri karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda bireysel müessese sayÕsÕnÕn kurumsal ve
franchise müessese sayÕsÕna göre daha fazla arttÕ÷Õ söylenebilir. 2010 yÕlÕnda
toplam 4917 optisyenlik müessesesinin 3’ü bireysel, 3’ü Franchise ve
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%15’i kurumsal müessesedir. 201 yÕlÕnda toplam 621 müessesenin 3’ü
bireysel, 2’si )ranchise ve ’i kurumsal müessesedir. Bireysel müessese
sayÕsÕndaki artÕú mezun optisyen sayÕsÕnÕn artÕúÕ ile paralel olarak
de÷erlendirilebilir. Optik sektöründe tanÕdÕ÷Õ olmayan optisyenlik programÕ
mezunlarÕ bir müessese açmaktan çok bir müessesede çalÕúmayÕ tercih
etmektedir.
Bu artÕú daha çok optik sektöründe tanÕdÕ÷Õ olan optisyenlik programÕ
mezunlarÕndan kaynaklanmaktadÕr. Sektörde faaliyet gösteren müessese
sahipleri tarafÕndan eú, çocuk, ye÷en vb. optisyenlik programlarÕna
yönlendirilmektedir. Mezuniyetten sonra bu müessese sahipleri mezunlarÕn
diplomalarÕ ile yeni müesseseler açmaktadÕr.

3.2.3. Türkiye Optik Sektörü ve Geleceöi

Türkiye’de, 201 yÕlÕ içinde optik ürünler arasÕnda en çok mercek satÕúÕ
yapÕldÕ÷Õ görülmektedir. Mercek satÕúÕnÕn çerçeve satÕúÕndan fazla olmasÕ
gözlük kullanÕcÕlarÕnÕn aynÕ çerçeveyi kullanmaya devam etti÷ini fakat
merceklerini de÷iútirdiklerini göstermektedir. Türkiye nüfusu 200 yÕlÕna
kadar .6.000 kiúiye ulaúacaktÕr. Ortanca yaú ise 3’e ulaúacaktÕr. Bu
durum gözlük ihtiyacÕnÕn 4.2.00’ün üzerine çÕkaca÷ÕnÕ göstermektedir.
AyrÕca kontak lens teknoloMisi her geçen gün geliúmektedir. Genç nüfus ise
yaúlÕ nüfusa göre farklÕlÕklara daha açÕktÕr. Bu nedenle kontak lens
kullanÕmÕnÕn gelecekte de artmaya devam edece÷i söylenebilir.

3.3. Optik Sektörünün Genel Deöerlendirmesi
Bu bölümde sayÕlarla Dünya ve Türkiye optik sektörü karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
Optik sektörü nüfus, geliúmiúlik, moda ve marka algÕsÕ, kiúi baúÕna düúen
gelir, gözlü÷e kolay ulaúabilme, göz sa÷lÕ÷Õ farkÕndalÕ÷Õ gibi de÷iúkenlere
ba÷lÕ olarak büyümektedir.
Dünya optik sektöründe en büyük paya ABD ve Avrupa ülkeleri
sahiptir. 201 yÕlÕ verilerine göre Dünya optik sektörü pazar hacmi 102.66
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milyar dolara çÕkmÕútÕr. 3asifik Asya ve Çin ülkeleri gözlük üretimindeki
paylarÕnÕ artÕrarak pazarda söz sahibi olmaya baúlamÕútÕr. Optik sektörünün
geliúimi için ABD ve Avrupa pazarÕ dÕúÕnda pazarlar oluúturmasÕ ve
büyümesi gerekmektedir. Bu nedenle Dünya optik sektörü için nüfusu
kalabalÕk olan ve geliúmekte olan Çin, +indistan, Tayland, Malezya ve
Türkiye gibi ülkeler önemlidir. Önümüzdeki yÕllarda Avrupa ve ABD
merkezli küresel gözlük firmalarÕnÕn bu ülkelerde yatÕrÕmlarÕnÕ artÕraca÷Õ
iddia edilebilir.
Türkiye optik sektörü büyük ölçüde dÕúa ba÷ÕmlÕdÕr. Türkiye gözlük
pazarÕnda ABD ve Avrupa merkezli gözlük firmalarÕnÕn yanÕ sÕra ve 8zak
Do÷u firmalarÕnÕn da söz sahibi oldu÷u görülmektedir. Sektörün yerli
üretimi potansiyeli zayÕftÕr. Türkiye’nin Dünya optik pazar hacmine katkÕsÕ
1 civarÕndadÕr. Türkiye’de gözlük kullanÕmÕ nüfus, ortanca yaú, kiúi baúÕna
düúen milli gelir, moda algÕsÕ artÕúÕna ba÷lÕ olarak artmaktadÕr. Tüm bu
artÕúlar gözlük kullanÕmÕnÕ da artÕrmaktadÕr. Buna ek olarak Türkiye’deki
oftalmolog, optisyen ve optisyenlik müessese sayÕsÕ da artmaktadÕr. )akat
toplumun okumaya verdi÷i önem, göz sa÷lÕ÷Õ konusundaki duyarlÕlÕk aynÕ
oranda geliúmemektedir. Bu da toplumun gözlük kullanma oranÕnÕn (120) geliúmiú ülkelerdeki gözlük kullanma oranÕnÕn (0-60) çok altÕnda
seyretmesine neden olmaktadÕr. Türkiye gözlük pazarÕnÕn artÕrÕlmasÕ için
toplumun göz sa÷lÕ÷Õ konusundaki farkÕndalÕ÷ÕnÕ artÕracak çalÕúmalar
yapÕlmasÕ gerekmektedir.
Bu bölümde sayÕlarla Dünya ve Türkiye optik sektörünün durumu
incelenmiútir. Bir sonraki bölümde ise Türkiye’de optik sektörü ile ilgili
güncel araútÕrmalara yer verilmiútir.
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4. BÖLÜM: OPT÷K SEKTÖRÜ ÷LE ÷LG÷L÷
GÜNCEL ARAøTIRMALAR
Bu bölümde gözlük sektörü ile ilgili yapÕlmÕú güncel araútÕrmalara yer
verilmiútir. Bu bölümde yer alan araútÕrmalar, bu kitap dÕúÕnda baúka bir
yerde yazÕlÕ veya sözlü olarak sunulmamÕútÕr. AraútÕrmalar, yazar tarafÕndan
yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya yazar dÕúÕnda katkÕ sa÷layan araútÕrmacÕlar herbir
makalenin baúÕnda belirtilmiútir.
Bu bölümde yer verilen araútÕrmalar Gözlük KullanÕcÕlarÕnÕn Gözlük
Tercihleri ve Müessese Seçim Ölçütleri, Gözlük <apÕlandÕrmasÕ Ölçümleri
ve Müesseselerde 8ygulanma Düzeyleri, Çocuk Gözlü÷ü Seçiminde
Ailelerin )arkÕndalÕklarÕ, Kontak Lens KullanÕcÕlarÕnÕn Kontak Lens ile ølgili
Bilgi Düzeyleri’dir.

4.1. Gözlük KullanÔcÔlarÔnÔn Gözlük Tercihleri ve
Optisyenlik Müessesesi Seçim Ölçütleri
Erdo÷an Özdemir, Semih Kabak, Onur <arar
Özet. Gözlük görme bozuklu÷u olan bir kimsenin gözlerinin daha iyi
görmesine veya gözlerini korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleútirilmiú çift
camdan/ mercekten oluúan araçtÕr. Gözlü÷ün yapÕlandÕrÕldÕ÷Õ ve kullanÕcÕya
sunuldu÷u müesseselere ise optsyenlik müessesesi denilmektedir. Bu araútÕrmada
Gözlük kullanan kiúilerin gözlük çerçevesi ve merce÷i tercihleri ve optisyenlik
müessesesi seçimlerini belirlemek amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmada tarama metodu
kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmacÕ veri toplama aracÕ olarak Optik Gözlük ve Müessese
Seçim Anketi kullanÕlmÕútÕr. Ölçek büyük bölümü østanbul’da ikamet eden 30
kiúiye uygulanmÕútÕr. AraútÕrma sonuçlarÕ gözlük kullanÕcÕlarÕnÕn kapalÕ çerçeveleri
daha fazla tercih ettiklerini, fiyata önem verdiklerini ve güvendikleri müesseseleri
tercih ettiklerini göstermektedir.
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4.1.1. Giriù

Gözlük görme bozuklu÷u olan bir kimsenin gözlerinin daha iyi
görmesine veya gözlerini korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleútirilmiú çift
camdan/ mercekten oluúan araçtÕr [1]. Gözlü÷ün kullanÕm amacÕ miyopi,
hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi kÕrma kusurlarÕnÕn olumsuz
etkilerini ortadan kaldÕrmak ve gözü fazla ÕúÕk ve 89 (morötesi ÕúÕnlar)’ den
korumaktÕr [2, 3]. Bu amaçlarÕnÕn yanÕ sÕra gözlük aksesuar olarak kullanÕlÕr
ve bir moda de÷eri de vardÕr.
Gözlük kÕrma kusurlarÕnÕn giderilmesinde en çok kullanÕlan araçtÕr.
Geliúmiú ülkelerde gözlük kullanÕm oranÕ -60 arasÕnda de÷iúirken bu
oran Türkiye’de 1-20’dir [4]. Türkiye’de gözlük kullanÕm oranÕnÕn düúük
olmasÕ úu nedenlerle iliúkilendirilebilir: +alkÕn göz sa÷lÕ÷Õ ve gözlük
kullanÕmÕ konusunda bilgi düzeyi yetersizdir. +alkÕn göz sa÷lÕ÷Õ
konusundaki farkÕndalÕ÷Õ düúüktür. Oftalmolog sayÕsÕnÕn yetersizli÷ine ba÷lÕ
olarak halka yeterince göz muayenesi yapÕlamamaktadÕr. Göz hekimleri
geliúmiú bölgelerde toplanmÕútÕr [].
13 SayÕlÕ Optisyenlik +akkÕnda Kanun’na göre Türkiye’de kÕrma
kusurlarÕ için kullanÕlan gözlükler ve kontak lensler yalnÕzca optisyenlik
müesseselerinde satÕlmaktadÕr. AyrÕca bu kurumlarda güneú gözlü÷ü satÕúÕ da
yapÕlmaktadÕr. <ine bu kanuna göre numaralÕ gözlük yapÕlandÕrmasÕ
yalnÕzca bu kurumlarda çalÕúan optisyen ve gözlükçüler tarafÕndan
yapÕlabilmektedir [6]. 201 yÕlÕ verilerine göre Türkiye’de 304 optisyenlik
müessesesi faaliyet göstermektedir.
Bu araútÕrmada gözlük kullanan kiúilerin gözlük tercihlerini ve
optisyenlik müessesesi seçim ölçütlerini belirlemek amaçlanmÕútÕr.

4.1.2. Yöntem

Bu araútÕrmada tarama metodu kullanÕlmÕútÕr. Aúa÷Õda araútÕrmaya
katÕlan katÕlÕmcÕlarÕn özellikleri, veri toplama araçlarÕ ve verilerin
analizlerine yer verilmiútir.
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KatÕlÕmcÕlar: AraútÕrmaya østanbul ilinde ikamet eden 30 kiúi
katÕlmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlar ile ilgili özellikler aúa÷Õdaki tabloda verilmiútir.
AraútÕrmanÕn anketi bu katÕlÕmcÕlara 2014 yÕlÕnda uygulanmÕútÕr.
Cinsiyet

Frekans (%)

<aú

Frekans (%)

Bayan

47

25-45

63

Erkek

53

45-Üzeri

37

Mezuniyet

Frekans (%)

Meslek

Frekans (%)

ølkö÷retim

19

Ev hanÕmÕ

40

Ortaö÷retim

38

Ücretli ÇalÕúan

40

Üniversite ve üzeri

43

Serbest Meslek

20

Tablo 4.1.1. KatÕlÕmcÕ bilgileri

9eri 7oplama AracÕ: AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak Optik
Gözlük ve Müessese Seçim Tüketici Anketi kullanÕlmÕútÕr. Anket 14 sorudan
oluúmaktadÕr. Anket çoktan seçmeli test biçiminde hazÕrlanmÕútÕr.
Seçenekler arasÕnda do÷ru veya yanlÕú seçenek yoktur. Bu nedenle ölçek için
güvenilirlik, geçerlilik ve madde güçlük analizleri uygulanmamÕútÕr. Ölçek
sorularÕ
ve
maddeleri
optik
sektöründe
faaliyet
gösteren
gözlükçüoptisyenler ile birlikte hazÕrlanmÕútÕr. Ölçe÷in uzman
de÷erlendirmesi ise gözlükçülük mesle÷i alanÕnda tecrübeli dört kiúi
tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. AyrÕca ölçek bir oftalmolog tarafÕndan incelenmiútir.
Ölçekte uzmanlarÕn görüú ve önerileri do÷rultusunda düzenleme yapÕlmÕútÕr.
ArdÕndan ölçe÷in anlaúÕlÕrlÕ÷ÕnÕ test etmek için 20 gözlük kullanÕcÕsÕna
uygulanmÕútÕr. Gözlük kullanÕcÕlarÕnÕn anlamakta güçlük çekti÷i noktalar
belirlenerek ölçek tekrar düzenlenmiútir.
Verilerin Analizi: Ölçekte yer alan her bir soru tek tek analiz edilmiútir.
Ölçe÷in her bir sorusuna verilen yanÕtlar frekans da÷ÕlÕmlarÕna göre
düzenlenmiú ve tablolar halinde sunulmuútur.
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4.1.3. Bulgular

Aúa÷Õda Optik Gözlük ve Müessese Seçimi Tüketici Anketine verilen
yanÕtlar frekans da÷ÕlÕmlarÕna göre tablolar halinde sunulmuútur.
<anÕt

Frekans (%)

AltÕ ayda bir yaptÕrÕrÕm.

%10,41

<Õlda bir yaptÕrÕrÕm.

%29,97

øki yÕlda bir yaptÕrÕrÕm.

%21,15

Üç yÕlda bir yaptÕrÕrÕm.

%12,98

Görüú kalitemde bir sorun hissedersem yaptÕrÕrÕm.

%25,48

Tablo 4.1.2. KatÕlÕmcÕlarÕn “Göz muayenenizi ne sÕklÕkla yaptÕrÕyorsunuz” sorusuna verdikleri
yanÕtlar ve frekans da÷ÕlÕmlarÕ.

Anketin bu sorusuna verilen yanÕtlar gözlük kullanÕcÕlarÕnÕn ço÷unlukla
göz muayenesini yÕlda bir yaptÕrdÕ÷ÕnÕ göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

Tam çeperli metal çerçeveleri tercih ederim.

%21,58

Tam çeperli plastik çerçeveleri tercih ederim.

%32,82

Çepersiz ()aset) çerçeveleri tercih ederim.

%19,90

<arÕm çeperli (Nilör) çerçeveleri tercih ederim.

%25,70

Tablo 4.1.3. KatÕlÕmcÕlarÕn “Gözlük çerçevesi tipi tercihiniz nedir"” sorusuna
yanÕtlar ve frekans da÷ÕlÕmlarÕ.

verdikleri

Anketin bu sorusuna verilen yanÕtlar gözlük kullanÕcÕlarÕnÕn ço÷unlukla
tam çeperli çerçeveleri tercih etti÷ini göstermektedir.
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<anÕt

Frekans (%)

Mineral mercek tecih ederim.

%5,32

Mineral (Fotokromik, kolormatik) mercek tecih ederim.

%3,46

Plastik (CR-39) mercek tecih ederim.

%60,15

Plastik (CR-39 Fotokromik, kolormatik) mercek tecih ederim.

%13,66

Trivex/Polikarbonat mercek tecih ederim.

%15,72

Trivex/Policarbon (Fotokromik, kolormatik) mercek tecih ederim.

%1,69

Tablo 4.1.4. KatÕlÕmcÕlarÕn “Gözlük camÕmerce÷i ana madde tercihiniz nedir"” sorusuna verdikleri
yanÕtlar ve frekans da÷ÕlÕmlarÕ.

Anketin bu sorusuna verilen yanÕtlar gözlük kullanÕcÕlarÕnÕn ço÷unlukla
plastik camlarÕmercekleri tercih etti÷ini göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

Tek odaklÕ iki ayrÕ gözlük kullanmayÕ tercih ederim.

%67,64

øki odaklÕ gözlük kullanmayÕ tercih ederim.

%5,73

Çok odaklÕ gözlük kullanmayÕ tercih ederim.

%26,63

Tablo 4.1.5. KatÕlÕmcÕlarÕn “3resbiyopi kÕrma kusuru için mercek tercihiniz nedir"” sorusuna
verdikleri yanÕtlar ve frekans da÷ÕlÕmlarÕ

Anketin bu sorusuna verilen yanÕtlar presbiyopi kÕrma kusuruna sahip
kullanÕcÕlarÕnÕn ço÷unlukla tek odaklÕ iki ayrÕ gözlü÷ü tercih ettiklerini
göstermektedir.
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<anÕt

Frekans (%)

Bireysel optisyenlik müesseselerini tercih ederim.

%80,73

Kurumsal (zincir) optisyenlik müesseselerini tercih ederim.

%19,27

Tablo 4.1.6. KatÕlÕmcÕlarÕn “Gözlük müessesesi tercihiniz nedir"” sorusuna verdikleri yanÕtlar ve
frekans da÷ÕlÕmlarÕ.

Anketin bu sorusuna verilen yanÕtlar kullanÕcÕlarÕn ço÷unlukla bireysel
müesseseleri tercih ettiklerini göstermektedir. Anketlerin müesseselerde
yapÕlmasÕna kurumsal firmalarÕn büyük bölümü izin vermedi÷i için
müessese içinde yapÕlan anketler ço÷unlukla bireysel optisyenlik
müesseselerinde yapÕlmÕútÕr. Bu soruya verilen yanÕtlar arasÕndaki farkta bu
durumun etkisi olabilir.

<anÕt

Frekans (%)

+er zaman gitti÷im müesseseye giderim.

%55,44

Evime yakÕn olan müesseseye giderim.

%9,65

+astaneyegöz hekimine yakÕn olan müesseseye giderim.

%11,24

Reklam, kampanya ve indirim yapan müesseseye giderim.

%9,15

Tavsiye üzerine bir müesseseye giderim.

%14,52

Tablo 4.1.7. KatÕlÕmcÕlarÕn “Gözlük müessesesi seçiminde temel kriteriniz
(ölçütünüz) nedir"” sorusuna verdikleri yanÕtlar ve frekans da÷ÕlÕmlarÕ.

Anketin bu sorusuna verilen yanÕtlar kullanÕcÕlarÕn ço÷unlukla her zaman
gittikleri müesseseyi tercih ettiklerini göstermektedir.
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<anÕt

Frekans (%)

0-100 TL bütçe ayÕrÕrÕm.

%19,60

100-20 TL bütçe ayÕrÕrÕm.

%36,17

250-00 TL bütçe ayÕrÕrÕm.

%28,29

00 TL Üstü bütçe ayÕrÕrÕm.

%15,9

Tablo 4.1.8. KatÕlÕmcÕlarÕn “Gözlük için ne kadar bütçe ayÕrÕyorsunuz"” sorusuna verdikleri
yanÕtlar ve frekans da÷ÕlÕmlarÕ.

Anketin bu sorusuna verilen yanÕtlar kullanÕcÕlarÕn gözlük için 100-250
TL arasÕnda bütçe ayÕrdÕklarÕnÕ göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

<Õlda birden fazla sÕklÕkla de÷iútiririm.

%6,80

<Õlda bir kez de÷iútiririm.

%26,75

øki yÕlda bir kez de÷iútiririm.

%35,18

SGK de÷iúim hakkÕ verdikçe de÷iútiririm (Üç yÕlda bir).

%31,27

Tablo 4.1.9. KatÕlÕmcÕlarÕn “Gözlü÷ünüzü hangi sÕklÕkla de÷iútiriyorsunuz"” sorusuna verdikleri
yanÕtlar ve frekans da÷ÕlÕmlarÕ.

Anketin bu sorusuna verilen yanÕtlar kullanÕcÕlarÕn ço÷unlukla
gözlüklerini iki yÕlda bir kez de÷iútirdi÷ini göstermektedir.
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<anÕt

Frekans (%)

Numaram de÷iútikçe yeniliyorum

%62,34

ModayÕtrendi takip etti÷im için yeniliyorum

%14,79

KÕrÕlma, kaybolma sebebiyle yeniliyorum

%22,87

Tablo 4.1.10. KatÕlÕmcÕlarÕn “Gözlü÷ünüzü yenileme nedeniniz nedir"” sorusuna verdikleri yanÕtlar
ve frekans da÷ÕlÕmlarÕ.

Anketin bu sorusuna verilen yanÕtlar kullanÕcÕlarÕn ço÷unlukla gözlük
de÷iútirme nedeninin numara de÷iúimi oldu÷unu göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

+ayÕr

%70,23

Evet

%29,77

Tablo 4.1.11. KatÕlÕmcÕlarÕn “<edek optik gözlü÷ünüz var mÕ"” sorusuna verdikleri yanÕtlar ve
frekans da÷ÕlÕmlarÕ.

Anketin bu sorusuna verilen yanÕtlar kullanÕcÕlarÕn ço÷unun bir tek optik
gözlü÷e sahip olduklarÕnÕ göstermektedir.
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<anÕt

Frekans (%)

MarkadÕr.

%11,02

RahatlÕk ve sa÷lamlÕktÕr.

%49,85

Ekonomikliktir.

%16,73

ùÕklÕk ve estetikliktir.

%11,68

ModadÕr.

%2,61

Gözlükçününoptisyenin tavsiyesidir.

%8,12

Tablo 4.1.12. KatÕlÕmcÕlarÕn “Çerçeve seçimindeki kriteriniz (ölçütünüz) nedir"
Sorusuna verdikleri yanÕtlar ve frekans da÷ÕlÕmlarÕ.

Anketin bu sorusuna verilen yanÕtlar kullanÕcÕlarÕn ço÷unlukla çerçeve
seçiminde rahatlÕk ve sa÷lamlÕ÷a önem verdiklerini göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

MarkadÕr.

%25,14

Ekonomikliktir.

%32,38

Gözlükçüoptisyen tavsiyesidir.

%42,48

Tablo 4.1.13. KatÕlÕmcÕlarÕn “Cammercek seçimindeki kriteriniz (ölçütünüz) nedir" Sorusuna
verdikleri yanÕtlar ve frekans da÷ÕlÕmlarÕ.

Anketin bu sorusuna verilen yanÕtlar kullanÕcÕlarÕn ço÷unlukla
cammercek seçiminde gözlükçüoptisyen tavsiyesine önem verdiklerini
göstermektedir.
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<anÕt

Frekans (%)

Tek baúÕma seçerim.

%30,59

Gözlükçüoptisyen ile birlikte seçerim.

%45,30

Bir arkadaúÕmÕn veya yakÕnÕmÕn tavsiyesini dikkate alarak seçerim.

%20,11

Modaya göre seçerim.

%4,00

Tek baúÕma seçerim.

%30,59

Tablo 4.1.14. KatÕlÕmcÕlarÕn “Gözlü÷ünüzü nasÕl seçersiniz"” Sorusuna verdikleri yanÕtlar ve
frekans da÷ÕlÕmlarÕ.

Anketin bu sorusuna verilen yanÕtlar kullanÕcÕlarÕn ço÷unlukla gözlük
seçiminde gözlükçüoptisyen görüúünü dikkate aldÕklarÕnÕ göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

NumaralÕ güneú gözlü÷ü kullanÕyor musunuz"

Frekans(%)

Evet

%32,52

+ayÕr

%67,48

Tablo 4.1.15. KatÕlÕmcÕlarÕn “NumaralÕ güneú gözlü÷ü kullanÕyor musunuz"” Sorusuna verdikleri
yanÕtlar
ve frekans da÷ÕlÕmlarÕ

Anketin bu sorusuna verilen yanÕtlar kullanÕcÕlarÕn ço÷unlukla numaralÕ
güneú gözlü÷ü kullanmadÕklarÕnÕ göstermektedir.

4.1.4. Sonuç ve TartÔùma

AraútÕrma sonuçlarÕ gözlük kullanÕcÕlarÕnÕn göz sa÷lÕ÷Õna dikkat
etmedi÷ini göstermektedir. Gözlüklerini ise görüú sorunu yaúayana kadar
kullanmaktadÕrlar. Toplumun göz sa÷lÕ÷Õna verdi÷i önemi artÕrÕcÕ çalÕúmalar
yapÕlmasÕnÕn, optik sektörünün büyümesi açÕsÕndan önemli oldu÷u
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söylenebilir. Toplumun göz sa÷lÕ÷Õ farkÕndalÕklarÕnÕn artÕrÕlmasÕ gözlü÷e
ayrÕlan bütçenin artmasÕna, yedek gözlük fikrinin dikkate alÕnmasÕna ve
numaralÕ güneú gözlü÷ü kullanÕmÕnÕn artmasÕna katkÕ sa÷layabilir.
Gözlük kullanÕcÕlarÕ aynÕ müesseseden alÕú veriú yapmayÕ tercih
etmektedir. Bu durum optisyenlik müesseseleri için güvenin önemini
göstermektedir. Bir müessese müúterilerinin güvenini kazandÕ÷Õ ölçüde
müúteri sayÕsÕnÕ artÕrabilir.
Gözlük kullanÕcÕlarÕnÕn çerçeve ve cammercek seçimi dikkate
alÕndÕ÷Õnda müesseselerin sa÷lam ve rahat kapalÕ plastik çerçevelere
vitrinlerinde daha fazla yer vermeleri önerilebilir. Cammercek tercihinde ise
CR-39 dÕúÕndaki cammercek ana maddelerinin kullanÕcÕya daha fazla
tanÕtÕlmasÕ
gerekebilir. Gözlük kullanÕcÕlarÕ
gözlük seçiminde
optisyengözlükçü rehberli÷ine önem vermektedir. Bu nedenle
optisyenleringözlükçülerin kullanÕcÕlarÕ do÷ru ürünle buluúturabilmesi için
gerekli olan bilgi birikimine sahip olmalarÕ, profesyonel rehberlik
yapabilmeleri önemlidir. Optisyen ve gözlükçülerin bilgisi ve profesyonel
rehberli÷i presbiyopi için iki ve çok odaklÕ mercek satÕú oranlarÕnÕ da
artÕrabilir.

4.1.5. Kaynaklar

[1] Türk Dil Kurumu http://www.tdk.gov.tr
[2] Temel Optisyenlik, (2016), Editör: Özdemir, E. , <arar, O., Güneú
TÕp <ayÕnevi, Ankara.
[3] Öztürk, N. (200). 8ltraviyole LambalarÕn KullanÕmÕ. . 8lusal
Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi. Antalya.
[4] Bulut, M. (2004). Türkiye Gözlük Sektörü. østanbul Ticaret OdasÕ
Sektörel <ayÕnlar.
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4.2.

Gözlük

YapÔlandÔrmasÔ

Ölçümleri

ve

Müesseselerde Uygulanma Düzeyleri
Erdo÷an Özdemir, <alçÕn BaykÕn, Semih Kabak
Özet. Gözlük bir mercek ve merce÷i gözün önünde belirli konumda tutmakla
görevli olan çerçeveden oluúur. Merce÷i gözün önünde belirli konumda tutmak için
mercek, yüz ve çerçeve üzerine çeúitli ölçümlerin yapÕlmasÕ gerekir. Optisyenlik
müesseselerinde optisyenlergözlükçüler tarafÕndan yapÕlan bu ölçümler gözlük
kullanÕcÕsÕnÕn gözlü÷ün optik gücünden ve görüú kalitesinden yararlanabilmesi için
çok önemlidir. Bu çalÕúmada optisyenlik müesseselerinde bu ölçümlerin ne oranda
yapÕldÕ÷ÕnÕ belirlemek amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak açÕk
uçlu test kullanÕlmÕútÕr. 0 gözlük kullanÕcÕsÕna bu test uygulanmÕútÕr. AraútÕrma
sonuçlarÕ optisyenlik müesseselerinde gözlük yapÕlandÕrmasÕ ölçümlerine gereken
önemin verilmedi÷ini göstermiútir.

4.2.1. Giriù

Gözlük bir mercek ve merce÷i gözün önünde belirli konumda tutmakla
görevli olan çerçeveden oluúur [1]. Merce÷i gözün önünde belirli konumda
tutmak için mercek, yüz ve çerçeve üzerine çeúitli ölçümlerin yapÕlmasÕ
gerekir. Bu ölçümler mercek ölçümleri, çerçeve ölçümleri, yüz ölçümleri
olarak üç grupta toplanabilir. Mercek ölçümleri merce÷in optik gücünün
belirlenmesi, merce÷in optik merkezinin belirlenmesi, merce÷in çapÕnÕn
belirlenmesi, merce÷in bazÕnÕn belirlenmesi úeklindedir. Çerçeve ölçümleri
ise çerçevenin e÷im açÕsÕnÕn belirlenmesi (pantoskopik açÕ), çerçevenin
tepeler arasÕ uzaklÕ÷ÕnÕn belirlenmesi (verteks mesafesi) ve sap ve çeper
uzunluklarÕnÕn belirlenmesi (çerçeve sap, köprü ve çeper uzunluklarÕ)
úeklindedir. <üz ölçümleri ise iki göz bebe÷i arasÕ mesafenin, gözbebe÷i
burun ortasÕ mesafesinin ve gözbebe÷i yükseklik mesafesinin belirlenmesi
úeklinde yapÕlÕr [1,2].
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Geliúen teknoloMi ile birlikte bu ölçümler optisyenlik müesseselerinde
gözlükçüoptisyenler tarafÕndan kolaylÕkla yapÕlabilmektedir. Bu araútÕrma
ile iki göz bebe÷i arasÕ mesafe, gözbebe÷i burun mesafesi, mercek çapÕ,
tepeler arasÕ mesafe ve çerçeve e÷im açÕsÕ ölçümlerinin optisyenlik
müesseselerinde ne kadar dikkate alÕndÕ÷ÕnÕ belirlemek amaçlanmÕútÕr.

4.2.2. Yöntem

Bu araútÕrmada tarama metodu kullanÕlmÕútÕr. Aúa÷Õda araútÕrmaya
katÕlan katÕlÕmcÕlarÕn özellikleri, veri toplama araçlarÕ ve verilerin
analizlerine yer verilmiútir.
KatÕlÕmcÕlar: Bu araútÕrmaya kÕrma kusuruna sahip 0 gözlük
kullanÕcÕsÕ katÕlmÕútÕr. Bu araútÕrmada katÕlÕmcÕ sayÕsÕn az olmasÕ araútÕrma
sonuçlarÕnÕn genellenmesini zorlaútÕrmaktadÕr. )akat katÕlÕmcÕlarÕn her biri
ile yüz yüze görüúme yapÕlmasÕ elde edilen verilerin do÷rulu÷unu
artÕrmaktadÕr. KatÕlÕmcÕlarÕn özellikleri aúa÷Õdaki tabloda yer almaktadÕr.
AraútÕrma østanbul ilinin  farklÕ bölgesinde (Ataúehir, KadÕköy, Kartal,
Levent, Üsküdar) uygulanmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlarÕn her biri farklÕ bir optisyenlik
müessesesinden alÕúveriú yapmaktadÕr.
Cinsiyet

Frekans (%)

Mezuniyet

Frekans (%)

Bayan

56

ølkokul

36

Erkek

44

Ortaokul

22

Lise

16

Üniversite

26

Tablo 4.2.1. KatÕlÕmcÕ bilgileri

9eri 7oplama AracÕ: AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak
katÕlÕmcÕlara dört açÕk uçlu soru yöneltilmiútir. AraútÕrma sorularÕnÕ
optisyenlik müessesesinde çalÕúmakta olan beú optisyen incelemiútir. Daha
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sonra sorular iki uzmanÕn görüúüne baúvurularak düzenlenmiútir.
AraútÕrmada gözlük kullanÕcÕlarÕnÕn gözlük yapÕlandÕrma ölçümlerini
bilmeme durumu göz önünde bulundurulmuútur. Ölçümler bir A3 ka÷ÕdÕna
foto÷raflÕ olarak aktarÕlmÕútÕr. Görüúmeler sÕrasÕnda bu görselden
yararlanÕlmÕútÕr.
AraútÕrma sorularÕn verilen yanÕtlar iki araútÕrmacÕ tarafÕndan kategorize
edilmiútir. AraútÕrmacÕlarÕn yanÕtlarÕ gruplandÕrma tutarlÕlÕk yüzdesi 0
çÕkmÕútÕr. Bu de÷er 0 üzerinde oldu÷u için araútÕrma verilerinin
gruplandÕrÕlma tutarlÕlÕ÷Õ yüksektir.
Verilerin Analizi: 9eri toplama aracÕnda yer alan her bir soruya verilen
yanÕtlar gruplandÕrÕlmÕútÕr. <anÕt gruplarÕ frekans da÷ÕlÕmlarÕna göre tablolar
halinde sunulmuútur.

4.2.3. Bulgular

Aúa÷Õda açÕk uçlu sorulara verilen
da÷ÕlÕmlarÕna tablolar halinde sunulmuútur.

yanÕt

gruplarÕnÕn frekans

<anÕt

Frekans (%)

Evet

56

+ayÕr

44

Tablo4.2.2. KatÕlÕmcÕlarÕn “Gözlü÷ünüzü aldÕ÷ÕnÕzda gözlükçünüzoptisyeniniz
posterde yer alan
ölçümlerden herhangi birini size uyguladÕ mÕ” sorusuna verdikleri yanÕtlarÕn frekans
da÷ÕlÕmÕ
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AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar iki müesseseden birinin
ölçümleme iúlemlerinden en az bir tanesini uygulandÕ÷ÕnÕ göstermektedir.
<anÕt

Frekans (%)

øki göz bebe÷i arasÕ mesafe

54

Gözbebe÷i yükseklik ölçüsü

14

Çap ölçüsü

2

3antoskopik açÕ

0

Verteks mesafesi

0

+atÕrlamÕyorum

29

Tablo 4.2.3. KatÕlÕmcÕlarÕn “Gözlükçünüzoptisyeniniz posterde yer alan ölçümlerden hangisi veya
hangilerini size uyguladÕ"” sorusuna verdikleri yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar optisyenlik
müesseselerinde en sÕk iki göz bebe÷i arasÕ mesafe ölçümü yapÕldÕ÷ÕnÕ
göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

Evet

% 61

+ayÕr

% 14

+atÕrlamÕyorum

% 25

Tablo 4.2.4. KatÕlÕmcÕlarÕn “Gözlükçünüzoptisyeniniz almÕú oldu÷u ölçümler ile ilgili size bilgi
verdi mi"” sorusuna verdikleri yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar optisyenlik müesseselerinin
yarÕdan fazlasÕnÕn ölçümleme sÕrasÕnda gözlük kullanÕcÕsÕnÕ bilgilendirdi÷ini
göstermektedir.
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<anÕt

Frekans (%)

Ölçümler özel bir ölçüm cihazÕ ile aldÕ.

%21

Ölçümler kalem kullanÕlarak alÕndÕ.

%34

Ölçümler pupillametre ile alÕndÕ.

%34

Ölçümler çetvel ile alÕndÕ.

%3

+atÕrlamÕyorum

%6

Tablo 4.2.5. KatÕlÕmcÕlarÕn “Gözlükçünüzoptisyeniniz bu ölçümleri nasÕl bir yöntem ile aldÕ"
Posterdeki úekillere bakarak yanÕ verebilirsiniz” sorusuna verdikleri yanÕtlarÕn
frekans da÷ÕlÕmÕ

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar, optisyenlik
müesseselerinin ço÷unda ölçümleme iúlemlerinin karúÕlÕklÕ durarak kalem ve
göz yardÕmÕ ile yapÕldÕ÷ÕnÕ görülmektedir.

4.2.4. Sonuç ve TartÔùma

AraútÕrma sonuçlarÕ optisyenlik müesseselerinin ço÷unda ölçümleme
iúlemlerinden en az birinin yapÕldÕ÷ÕnÕ göstermektedir. )akat bu ölçümleme
iúlemlerinin
optisyenlik
müesseselerinin
bütününde
yapÕlmasÕ
gerekmektedir. Gözlük merce÷inin yüzde belirli bir pozisyonda durmasÕ,
gözlük kullanÕcÕlarÕnÕn merce÷in optik gücünden maksimum seviyede
yararlanmasÕnÕ sa÷ladÕ÷Õ için önemlidir. <apÕlan ölçümleme iúlemlerinin ise
iki göz bebe÷i arasÕndaki mesafenin belirlenmesi ile sÕnÕrlÕ kaldÕ÷Õ
görülmektedir. øki göz bebe÷i mesafesi ölçümü kadar önemli olan yükseklik
ölçümü ihmal edilmektedir. Gözlük kullanÕcÕlarÕnÕn ölçümleme sÕrasÕnda
bilgilendirilmesi de ayrÕca önemlidir. AraútÕrma sonuçlarÕ müesseselerde
ölçümleme sÕrasÕnda gözlük kullanÕcÕsÕnÕn bilgilendirildi÷ini göstermektedir.
Müessesenin kullanÕcÕnÕn göz sa÷lÕ÷Õna verdi÷i önemin anlaúÕlmasÕ, di÷er
müesseseler ile farkÕnÕn anlaúÕlmasÕ için ölçümleme sÕrasÕnda gözlük
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kullanÕcÕsÕ bilgilendirilmelidir. Müesseselerde ölçümleme iúlemi ço÷unlukla
kalem ve göz yardÕmÕ ile veya pupillametre ile yapÕlmaktadÕr.

4.2.5. Kaynaklar

[1] Temel Optisyenlik, (2016), Editör: Özdemir, E. , <arar, O., Güneú
TÕp <ayÕnevi, Ankara.
[2] McCleary D.S. (2009). The Optician Training Manuel. Santa Rosa
Publishing.
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4.3.

Çocuk

Gözlüöü

Seçiminde

Ailelerin

FarkÔndalÔklarÔ
Erdo÷an Özdemir, Semih Kabak, Turgut Çakar
Özet. KÕrma kusurlarÕ okul öncesi dönemde her 20 çocuktan birini, okul
döneminde ise her dört çocuktan birini etkilemektedir. Bu dönemdeki kÕrma kusuru
çocuklarÕn baúarÕsÕnÕ olumsuz etkilemektedir. Bu araútÕrmada kÕrma kusuruna sahip
çocuklarÕn ailelerinin, çocuk gözlü÷ü seçimindeki bilinç düzeylerini ortaya koymak
amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak altÕ sorudan oluúan açÕk uçlu
sorular kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya 2 kiúi katÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda,
çocuklarÕn ilk muayenelerinin okul ça÷Õnda yapÕldÕ÷Õ belirlenmiútir. AyrÕca aileler
çocuklarÕnÕn kullandÕ÷Õ gözlü÷ün özelliklerini bilmektedirler.

4.3.1. Giriù

Göz insan vücudunun hayati önem taúÕyan bir organÕdÕr. ønsan bilincinin
geliúiminde önemli katkÕlarÕ olan bu organ, cisimlerin renklerinin,
biçimlerinin, boyutlarÕnÕn algÕlanmasÕnÕ sa÷lar [1]. Bu önemli organÕn
çocukluktan itibaren muayenesi çok önemlidir. +er çocu÷un mutlaka göz
muayenesinden geçmesi gerekir. Eriúkinlere kÕyasla çocuklarda göz taramasÕ
ve kontrolleri daha önemlidir [2]. Çünkü tedavi edilebilecek rahatsÕzlÕklarÕn
erken teúhisi tedaviden sonuç almak için önemlidir. AyrÕca çocuklarÕn
akademik baúarÕlarÕnda kÕrma kusurlarÕnÕn olumsuz etkisi vardÕr. Ancak
ülkemizde yÕlda yaklaúÕk bir milyon üç yüz bin do÷umun gerçekleúti÷i,
oftalmologlarÕn büyük úehirlerde toplandÕ÷Õ göz önünde bulunduruldu÷unda
çocuklar için göz muayenesi imkanlarÕnÕn yeterli olmadÕ÷Õ söylenebilir.
Muayeneden geçen çocuklar için di÷er bir önemli basamak ise gözlük
seçimidir. Çocuklar için çerçeve seçerken çocuk olmanÕn ne demek
oldu÷unu unutmamak gerekir. +areketlilikleri, yaratÕcÕlÕklarÕ ve geliúimleri
göz önüne alÕnmalÕdÕr. Geliúme ça÷Õndaki çocuklarÕn yaúlÕlarda oldu÷u gibi
cilt, cilt altÕ ve kÕkÕrdak kemik yapÕsÕnÕn narinli÷i önemle üstünde durulmasÕ
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gereken noktalardÕr: Çerçeve anti alerMik malzemelerden yapÕlmÕú olmalÕdÕr.
Oldukça esnek olmalÕ, kÕrÕldÕ÷Õnda kesik ve yaralanmalara neden olacak
malzeme kullanÕlmamÕú olmadÕr. Burunluk, úakak ve kulak arkasÕ temas ve
denge noktalarÕ kemik ve doku yapÕsÕna zarar verecek sertlik ve ayarlarda
olmamalÕdÕr. Köprü, üsten bakmayÕ engellemelidir. Kapama bandÕ
kullanÕlacaksa verteks mesafesi dikkate alÕnmalÕdÕr [3].

4.3.2. Yöntem

KatÕlÕmcÕlar: Bu araútÕrmada
AraútÕrmaya 24 kiúi katÕlmÕútÕr.

tarama

metodu

kullanÕlmÕútÕr.

9eri 7oplama AracÕ: AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak ailelere 6
açÕk uçlu soru yöneltilmiútir. 9eri toplama aracÕnda yer alan sorulara
bulgular kÕsmÕnda yer verilmiútir. Sorular araútÕrmacÕ tarafÕndan optisyenlik
müessesesinde çalÕúmÕú dört optisyen ile hazÕrlanmÕútÕr. Daha araútÕrma
sorularÕ bir oftalmolo÷a inceletilerek uzmanÕn görüúü alÕnmÕútÕr. Öneriler
do÷rultusunda sorular tekrar düzenlenmiútir. 9eriler katÕlÕmcÕlar ile yüzyüze
görüúülerek toplanmÕútÕr.
Verilerin Analizi: 9eri toplama aracÕnda yer alan her bir soruya verilen
yanÕtlar gruplandÕrÕlmÕútÕr. <anÕt gruplarÕ frekans da÷ÕlÕmlarÕna göre tablolar
halinde sunulmuútur.

4.3.3. Bulgular

Bu bölümde araútÕrma bulgularÕna yer verilmiútir.
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<anÕt

Frekans (%)

1 yaúÕndan önce götürdüm.

32

1-4 yaú arasÕnda götürdüm.

32

Okul ça÷Õnda götürdüm.

36

Tablo 4.3.1. KatÕlÕmcÕlarÕn “Çocu÷unuzu ilk ne zaman muayeneye götürdünüz?” sorusuna verdikleri
yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar ailelerin ço÷unun
çocuklarÕnÕ göz muayenesine okul öncesi veya okul ça÷Õnda götürdüklerini
göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

Evet

72

+ayÕr

8

Tablo 4.3.2. KatÕlÕmcÕlarÕn “Çocu÷unuzun kÕrma kusuru hakkÕnda bilginiz var mÕ" AçÕklayabilir
misiniz"” sorusuna verdikleri yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar ailelerin ço÷unun
çocuklarÕnÕn kÕrma kusuru hakkÕnda bilgi sahibi oldu÷unu göstermektedir.
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<anÕt

Frekans (%)

Tesadüfen veya hastane yakÕnÕndaki bir optisyenlik müessesesinden alÕrÕm.

32

+er zaman gitti÷im optisyenlik müessesesinden alÕrÕm.

48

Akraba veya tanÕdÕk tavsiyesi ile bir optisyenlik müessesesine giderim.

24

Tablo 4.3.3. KatÕlÕmcÕlarÕn “Çocu÷unuza gözlük aldÕ÷ÕnÕz müesseseyi nasÕl belirlersiniz" Sorusuna
verdikleri yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar ailelerin müessese
seçiminde bildikleri, tanÕdÕklarÕ müesseseleri dikkate aldÕklarÕnÕ
göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

Evet

80

+ayÕr

20

Tablo 4.3.4. KatÕlÕmcÕlarÕn “Çocu÷unuza gözlük alÕrken almÕú oldu÷unuz gözlü÷ün cam ve
çerçevesi hakkÕnda bilginiz var mÕ" Sorusuna verdikleri yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar ailelerin ço÷unun
çocuklarÕnÕn gözlüklerinde kullanÕlan cammercek hakkÕnda bilgi sahibi
olduklarÕnÕ göstermektedir.
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<anÕt

Frekans (%)

AltÕ ayda bir yenilerim.

16

Görüúünde de÷iúiklik oldukça de÷iútiririm.

60

Bir veya iki yÕlda bir de÷iútiririm.

16

ølk kez gözlük aldÕk.

8

Tablo 4.3.5. KatÕlÕmcÕlarÕn “Ne kadar sÕklÕkla çocu÷unuzun gözlülü÷ünü yeniliyorsunuz"”
sorusuna verdikleri yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar ailelerin ço÷unun çocuklarÕnÕn
gözlüklerini çocuklarÕnÕn görme kalitesi azaldÕ÷Õ zaman de÷iútirdiklerini
göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

Evet

24

+ayÕr

76

Tablo 4.3.6. KatÕlÕmcÕlarÕn “Çocu÷unuzun yedek bir gözlü÷ü var mÕ"” Sorusuna verdikleri
yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar ailelerin ço÷unun
çocuklarÕna yedek bir gözlük almadÕ÷ÕnÕ göstermektedir.

4.3.4. Sonuç ve TartÔùma

AraútÕrma sonuçlarÕ ailelerin çocuklarÕnÕ göz muayenesine okul ça÷Õnda
götürdüklerini ortaya koymaktadÕr. Aileler çocuklarÕnÕ, çocuklarÕnÕn görüú
seviyelerinde düúüú oldu÷u zaman tekrar muayeneye götürdükleri
görülmektedir. Bu sonuçlara bakarak araútÕrmaya katÕlan ailelerin göz sa÷lÕ÷Õ
konusundaki bilgi düzeylerinin düúük oldu÷u söylenebilir. AyrÕca aileler
yedek gözlük fikrine sÕcak bakmamaktadÕrlar.
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Di÷er taraftan araútÕrmada ailelerin çocuklarÕnÕn kÕrma kusuru ile ilgili
olduklarÕ ve çocuklarÕnÕn kullandÕ÷Õ gözlü÷ün çerçeve ve camÕ hakkÕnda
bilgi sahibi olduklarÕ görülmüútür. Müessese seçimlerinde ise aileler
tavsiyeden çok güvendikleri ve her zaman alÕúveriú yaptÕklarÕ optisyenlik
müesseselerini seçmektedirler.

4.3.5. Kaynaklar

[1] Ünlüçerçi, C. Göz Sa÷lÕ÷Õ. Göz +astalÕklarÕ Nedenleri, Önlemleri ve
Tedavileri.
[2]
Çetin,
E.
<aman,
A
ve
Berk
Etiology of childhood blindness in Izmir, Turkey. Eur
14(6):531-7.

A.T.
(2004).
J Ophthalmol.

[3] Ergenekon, E ve ark. (2010). Türkiye’de prematüre retinopatisi
sÕklÕ÷ÕnÕn durumu. Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve +astalÕklarÕ Dergisi. 3. 4-9.
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4.4. Kontak Lens KullanÔcÔlarÔnÔn Kontak Lens ile
÷lgili Bilgi Düzeyleri
Erdo÷an Özdemir, Semih Kabak, Onur <arar
Özet. Kontak lens, kornea ve sklera gibi gözün dÕú yüzeyi üzerine
yerleútirilebilen, kÕrma kusurlarÕnÕ düzeltme veya tedavi edici amaçlarla
kullanÕlabilen protezlerdir. Kontak lensler kÕrma kusurlarÕnÕn tedavisinde
kullanÕldÕklarÕ gibi kozmetik amaçlÕ ve tedavi edici olarakta kullanÕlmaktadÕrlar.
Kontak lensler gözlük gibi miyopi, hipermetropi, astigmatizma, presbiyopi kÕrma
kusurlarÕnÕn tedavisinde kullanÕlabilir. AyrÕca afaki ve katarakt tedavisinde de
kontak lens kullanÕlmaktadÕr. Bu araútÕrmada kontak lens kullanÕcÕlarÕnÕn tutum,
davranÕú ve kontak lense bakÕú açÕlarÕnÕ belirlemek amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmada
Kontak Lens Bilgi Düzeyi Anketi kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya 1 kiúi katÕlmÕútÕr.
AraútÕrma sonuçlarÕ kontak lens kullanÕcÕlarÕnÕn kontak lens hakkÕnda yeterli bilgi
düzeyine sahip olmadÕklarÕnÕ göstermektedir.

4.4.1. Giriù

Kontak lens, kornea ve sklera gibi gözün dÕú yüzeyi üzerine
yerleútirilebilen, kÕrma kusurlarÕnÕ düzeltme veya tedavi edici amaçlarla
kullanÕlabilen protezlerdir [1]. Kontak lensler kÕrma kusurlarÕnÕn tedavisinde
kullanÕldÕklarÕ gibi kozmetik amaçlÕ ve tedavi edici olarakta
kullanÕlmaktadÕrlar. Kontak lensler gözlük gibi miyopi, hipermetropi,
astigmatizma, presbiyopi kÕrma kusurlarÕnÕn tedavisinde kullanÕlabilir.
AyrÕca afaki ismi verilen hastalÕ÷Õn tedavisinde de kontak lens kullanÕlÕr.
Bu hastalÕkta, katarakt ya da travma gibi nedenlerle lens organlarÕnÕ
kaybetmiú ve cerrahi yolla göz içi lensi yerleútirilememiú özellikle bebek
yaútaki hastalarÕn görmelerini sa÷lamak amacÕyla kontak lenslerden
yararlanÕlÕr. Kontak lensin bir baúka kullanÕm alanÕ anizometropidir. Bu
hastalÕk kiúinin iki gözündeki kÕrma kusurlarÕ arasÕnda önemli farklÕlÕk
olmasÕdÕr [2]. Bu fark belirli bir de÷erde ise gözlük kullanÕlamaz ve kontak
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lenslerden yararlanÕlÕr [3]. Bu araútÕrmada kontak lens kullanÕcÕlarÕnÕn,
kontak lens ile ilgili bilgi düzeylerini belirlemek amaçlanmÕútÕr.

4.4.2. Yöntem

KatÕlÕmcÕlar: AraútÕrmaya østanbul ve çevre ilinde ikamet eden 1 kiúi
katÕlmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlar ile ilgili özellikler aúa÷Õdaki tabloda verilmiútir.
Cinsiyet

Frekans (%)

<aú

Frekans (%)

Bayan

60

18-25

44

Erkek

40

25-Üzeri

56

KÕrma KuVuru

Frekans (%)

Var

64

Yok

36
Tablo 4.4.1. KatÕlÕmcÕ bilgileri

9eri 7oplama AracÕ:
AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak
Kontak Lens Bilgi Düzeyi Anketi kullanÕlmÕútÕr. Anket 14 sorudan
oluúmaktadÕr. Anket çoktan seçmeli test biçiminde hazÕrlanmÕútÕr. Sorudan
soruya de÷iúen madde sayÕsÕna sahiptir. Seçenekler arasÕnda do÷ru veya
yanlÕú yoktur. Bu nedenle ölçek için güvenilirlik, geçerlilik ve madde güçlük
analizleri uygulanmamÕútÕr. Ölçek sorularÕ ve maddeleri sektör çalÕúanÕ
optisyen ve gözlükçüler ile birlikte oluúturulmuútur. Ölçe÷in uzman
de÷erlendirmesi meslek tecrübesine sahip beú kiúi tarafÕndan yapÕlmÕútÕr.
AyrÕca ölçek bir oftalmolog tarafÕndan incelenmiútir. Ölçekte uzmanlarÕn
görüú ve önerileri do÷rultusunda düzenleme yapÕlmÕútÕr. Düzenlenen ölçek
10 kontak lens kullanÕcÕsÕna uygulanmÕútÕr. Kontak lens kullanÕcÕlarÕnÕn
anlamakta güçlük çekti÷i noktalar belirlenerek ölçek tekrar düzenlenmiú ve
son haline getirilmiútir.
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Verilerin Analizi: 9eri toplama aracÕnda yer alan her bir soruya verilen
yanÕtlar gruplandÕrÕlmÕútÕr. <anÕt gruplarÕ frekans da÷ÕlÕmlarÕna göre tablolar
halinde sunulmuútur.

4.4.3. Bulgular

Ölçekte yer alan sorulara verilen yanÕtlar frekans da÷ÕlÕmlarÕ ile birlikte
aúa÷Õdaki tablolarda yer almaktadÕr.
<anÕt

Frekans (%)

Estetik

40

KÕrma kusuru

57

Di÷er

3

Tablo 4.4.2. KatÕlÕmcÕlarÕn “+angi amaçla kontak lens kullanÕyorsunuz"” sorusuna verdikleri
yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unun
kÕrma kusurlarÕ nedeni ile kontak lens kullandÕ÷ÕnÕ göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

1-3 yÕl

74

4-6 yÕl

19

7- yÕl

5

10 yÕl ve üstü

2

Tablo 4.4.3. KatÕlÕmcÕlarÕn “Ne kadar zamandÕr kontak lens kullanÕyorsunuz"” sorusuna verdikleri
yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ
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AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unun bir
ile üç yÕl arasÕnda bir zamandÕr kontak lens kullandÕ÷ÕnÕ göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

Kendi iste÷i

49

Arkadaú önerisi

22

Doktor önerisi

28

Di÷er

1

Tablo 4.4.4. KatÕlÕmcÕlarÕn “Kontak lens kullanmaya nasÕl karar verdiniz"” sorusuna verdikleri
yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unun
kendi istekleri ile kontak lens kullanmaya baúladÕklarÕnÕ göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

Evet

81

+ayÕr

19

Tablo 4.4.5. KatÕlÕmcÕlarÕn “Kontak lens kullanÕmÕ konusunda bilgi aldÕnÕz mÕ"” sorusuna
verdikleri yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unun
kontak lensler konusunda bilgi aldÕ÷ÕnÕ göstermektedir.
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<anÕt

Frekans (%)

Doktor

44

GözlükçüOptisyen

48

<akÕn çevre

8

Tablo 4.4.6. KatÕlÕmcÕlarÕn “Kontak lens kullanÕmÕ hakkÕnda sizi kim bilgilendirdi"” sorusuna
verdikleri yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unun
kontak
lensler
konusunda
gözlükçüleroptisyenler
tarafÕndan
bilgilendirildi÷ini göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

Evet

83

+ayÕr

17

Tablo 4.4.7. KatÕlÕmcÕlarÕn “Kontak lensin temizli÷i hakkÕnda bilgi aldÕnÕz mÕ"” sorusuna
verdikleri yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar, katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unun
kontak lenslerin temizli÷i konusunda bilgi aldÕ÷ÕnÕ göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

Doktor

34

GözlükçüOptisyen

59

<akÕn çevre

7

Tablo 4.4.8. KatÕlÕmcÕlarÕn “Kontak lensin temizli÷i hakkÕnda sizi kim bilgilendirdi"” sorusuna
verdikleri yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ
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AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unun
kontak
lensler
konusunda
gözlükçüleroptisyenler
tarafÕndan
bilgilendirildi÷ini göstermektedir.
<anÕt

Frekans (%)

Doktordan

7

GözlükçüdenOptisyenden

84

ønternet

9

Tablo 4.4.9. KatÕlÕmcÕlarÕn “Kontak lensinizi nasÕl temin ediyorsunuz" Sorusuna verdikleri
yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ.

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unun
kontak lenslerini optisyenlik müesseselerinden temin ettiklerini
göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

Evet

49

+ayÕr

51

Tablo 4.4.10. KatÕlÕmcÕlarÕn “Kontak lens kullanÕrken düzenli doktor kontrolüne gidiyor
musunuz"” sorusuna verdikleri yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar katÕlÕmcÕlarÕn yarÕsÕndan
fazlasÕnÕn düzenli doktor kontrolüne gitmedi÷ini göstermektedir.
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<anÕt

Frekans (%)

AltÕ ayda bir

96

<Õlda bir

4

Tablo 4.4.11. KatÕlÕmcÕlarÕn “Düzenle doktor kontrolüne gidiyorsanÕz, hangi sÕklÕkla gitti÷inizi
belirtiniz” sorusuna verdikleri yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ.

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unun altÕ
ayda bir doktor kontrolüne gitti÷ini göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

Evet

11

+ayÕr

89

Tablo 4.4.12. KatÕlÕmcÕlarÕn “Kontak lens ile birlikte herhangi bir ilaç (Suni gözyaúlarÕ, antialerMik
vb.) kullanÕyor musunuz"” sorusuna verdikleri yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ.

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unun
kontak lensi herhangi bir ilaç ile birlikte kullanmaya ihtiyaç duymadÕ÷ÕnÕ
göstermektedir.
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<anÕt

Frekans (%)

Represh

51

Bliak

6

Suni gözyaúÕ

38

Tears natürel

5

Tablo 4.4.13. KatÕlÕmcÕlarÕn “KullandÕ÷ÕnÕz ilacÕn adÕ nedir"” sorusuna verdikleri yanÕtlarÕn frekans
da÷ÕlÕmÕ.

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unun
kontak lensi ile birlikte alerMi ilacÕ ve sunni gözyaúÕ damlasÕ kullandÕ÷ÕnÕ
göstermektedir.

<anÕt

Frekans (%)

Evet

29

+ayÕr

70

Tablo 4.4.14. KatÕlÕmcÕlarÕn “Kontak lens kullanÕrken herhangi bir úikayetiniz oluyor mu"”
sorusuna verdikleri yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ.

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unun
kontak lens kullanÕrken herhangi bir úikayeti olmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir.
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<anÕt

Frekans (%)

KaúÕntÕ

27

Batma

64

Kuruluk

8

KÕzarÕklÕk

1

Tablo 4.4.15. KatÕlÕmcÕlarÕn “Kontak lens kullanÕrken ne tür úikayetiniz oluyor"” sorusuna
verdikleri yanÕtlarÕn frekans da÷ÕlÕmÕ.

AçÕk uçlu testin bu sorusuna verilen yanÕtlar katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unun
batma úikayeti oldu÷unu göstermektedir.

4.4.4. Sonuç ve TartÔùma

AraútÕrma sonucunda katÕlÕmcÕlarÕn ço÷unun kÕrma kusurlarÕ nedeni ile
kontak lens kullandÕ÷Õ ve kontak lens kullanmaya kendileri istedikleri için
baúladÕklarÕ anlaúÕlmaktadÕr. KatÕlÕmcÕlarÕn kontak lens kullanÕm sürelerine
bakÕldÕ÷Õnda kontak lens kullanÕmÕnÕn yaygÕnlaútÕ÷Õ söylenebilir. Kontak lens
kullanÕmÕnÕn yaygÕnlaúmasÕ, optik sektörü için kontak lensin öneminin
ilerleyen yÕllarda daha fazla artaca÷ÕnÕ göstermektedir.
Kontak lens kullanÕcÕlarÕ kontak lensler ve temizli÷i konusunda
optisyenlik müesseseleri tarafÕndan bilgilendirilmektedir. Kontak lens
konusunda bilgilendirmenin hekimden çok gözlükçüoptisyen tarafÕndan
yapÕlÕyor olmasÕ gözlükçülerinoptisyenlerin kontak lens konusundaki yasal
engellerinin tekrar gözden geçirilmesini gerekli kÕlmaktadÕr.
KatÕlÕmcÕlar kontak lenslerini optisyenlik müesseselerinden temin
etmektedir. Fakat doktor ve internetten satÕúta yaygÕn olarak yapÕlmaktadÕr.
Kontak lenslerin yasaya uygun bir úekilde bütünü ile optisyenlik
müesseselerinde yapÕlmasÕ için önlemlerin alÕnmasÕ optik sektörünün
geliúmekte olan lens pazarÕndan daha fazla kar sa÷lamasÕna katkÕ
sa÷layacaktÕr.
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Kontak lens kullanÕcÕlarÕ doktor kontrolüne sÕk gitmek istememelerine
ra÷men altÕ ayda bir doktor kontrolüne gitmektedir. Kontak lens kullanÕcÕlarÕ
genellikle lensleri ile ilgili bir sorun yaúamamaktadÕr. Kontak lenslerini bir
ilaç ile birlikte kullanmamaktadÕrlar. Kontak lensleri ile ilgili sorun
yaúayanlar daha çok batma úikayetine sahiptir. ølaç kullananlar ise alerMi ve
gözyaúÕ damlalarÕ kullanmaktadÕr.

4.4.5. Kaynaklar

[1] Kontakt Lens, Editör: øskeleli, G., Ekem, N., )Õrat, E., Aksak, E.,
Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birli÷i, østanbul.
[2] Temel Optisyenlik, (2016), Editör: Özdemir, E. , <arar, O., Güneú
TÕp <ayÕnevi, Ankara.
[3] Dünya Göz.
http://www.dunyagoz.com/tr/tibbi-birimlerimiz/kontakt-lens/kontakt-lens-cesitleri
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4.5.

AraùtÔrma

SonuçlarÔnÔn

Optik

Sektörü

AçÔsÔndan Genel Deöerlendirilmesi

Toplumun göz sa÷lÕ÷Õna verdi÷i önem düúüktür. Göz sa÷lÕ÷Õna verilen
önemin düúük olmasÕ optik sektörünün ticari hacmini geliútirmesini
engellemektedir. Göz sa÷lÕ÷Õna verilen önem arttÕkça gözlük kullanÕcÕlarÕ
gözlü÷e daha fazla bütçe ayÕracak, daha kaliteli gözlük camlarÕ talep edecek,
ana gözlüklerine ek olarak yedek gözlük fikrine sÕcak bakacak ve numaralÕ
güneú gözlü÷ü kullanmak isteyecektir. Gözlük kullanÕcÕlarÕnÕn müessese
seçim nedeni güvendir. Gözlük kullanÕcÕlarÕ güven duyduklarÕ müesseseleri
tercih etmektedir. Güven ise gözlük kullanÕcÕsÕn ihtiyaçlarÕna uygun hizmet
ile olur. Müesseselerdeki hizmet kalitesinin artÕrÕlmasÕ kÕsa vadede olmasa
da uzun vade de müesseselerin kar oranlarÕnÕ artÕrabilir. Gözlük
kullanÕcÕlarÕnÕn çerçeve e÷ilimleri moda ile úekillenmektedir. Müesseselerin
vitrinlerinde modaya uygun aynÕ zamanda sa÷lam ve rahat çerçevelere yer
verilmesi
gerekir.
Gözlük
kullanÕcÕlarÕ
gözlük
seçiminde
gözlükçünün/optisyenin fikrine önem vermektedir.
Gözlükçülerinoptisyenlerin meslek donanÕmlarÕnÕ artÕrÕp gözlük
kullanÕcÕlarÕna profesyonel rehberlik hizmeti vermeleri gerekmektedir.
Gözlükçülerinoptisyenlerin profesyonel rehberlikleri çok odaklÕ merceklerin
satÕúÕnÕ da artÕrabilir.
Optisyenlik müesseselerinde gözlük yapÕlandÕrmasÕ sÕrasÕnda yapÕlan en
önemli iúlemlerden biri ölçümlemedir. Ölçümleme kullanÕcÕlarÕn göz sa÷lÕ÷Õ
ve memnuniyetleri açÕsÕndan çok önemlidir. Müesseselerin ölçümlemeye
daha fazla önem vermeleri gerekmektedir.
Toplumun göz sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan çocuklarÕn göz sa÷lÕ÷Õ büyük önem
taúÕmaktadÕr. Ülkemizde çocuklar istenilen ölçüde göz muayenesinden
geçememektedir. Bu nedenle kÕrma kusurlarÕ okulda yaúanan görme
sorunlarÕ veya ö÷rencinin yaúadÕ÷Õ akademik baúarÕsÕzlÕklar ile
anlaúÕlmaktadÕr. ÇocuklarÕn daha erken yaúlarda ve daha geniú ölçekli
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muayeneden geçirilmesi gözlük kullanan çocuk sayÕsÕnÕ artÕracaktÕr. AyrÕca
ailelerin göz sa÷lÕ÷Õ konusundaki farkÕndalÕklarÕ yeterli seviyede de÷ildir.
Aileler çocuklarÕnÕn gözlü÷ünü çizildi÷i zaman veya kÕrma kusurlarÕnda
sorun oldu÷u zaman de÷iútirmektedir. Ailelerin çocuk gözlü÷ü
farkÕndalÕklarÕnÕn
artmasÕ,
çocuklarÕnÕn
gözlüklerini
daha
sÕk
de÷iútirmelerine katkÕ sa÷layabilir.
Kontak lens her geçen gün gözlük sektörü için daha önemli hale
gelmektedir. Kontak lens kullanÕmÕ git gide yaygÕnlaúmaktadÕr. Kontak lens
kullanÕmÕnÕn yaygÕnlaúmasÕ optik sektörü için kontak lensin öneminin
artaca÷Õ úeklinde yorumlanabilir. Kontak lensler konusunda kullanÕcÕlarÕn
bilgilendirilmesi gözlükçüleroptisyenler tarafÕndan yapÕlmaktadÕr. Bu
durum optisyenlerin kontak lens konusundaki yasal engellerinin tekrar
gözden geçirilmesini, gözlükçülerin/optisyenin bu konudaki yetkilerinin
artÕrÕlmasÕnÕ gerektirmektedir. Kontak lens satÕúÕnÕn optisyenlik
müesseselerinin dÕúÕnda yapÕlÕyor olmasÕ gözlük sektörü için olumsuz bir
durum oluúturmaktadÕr. Kontak lens satÕúÕnÕn yasaya uygun bir úekilde
optisyenlik müesseselerinde yapÕlabilmesi için önlem almak gerekmektedir.
Ülkemizde kontak lens kullanÕcÕlarÕ, kontak lensleri ile ilgili bir sorun
yaúamamaktadÕr. Sorun yaúayan kullanÕcÕlar ise en çok alerMi damlalarÕ ve
gözyaúÕ damlalarÕ kullanmaktadÕr.
Bu bölümde Türkiye optik sektörü ile ilgili güncel araútÕrmalara yer
verilmiútir. Bir sonraki bölümde ise optik sektörü meslek e÷itimine yer
verilmiútir.
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BÖLÜM 5: OPT÷K SEKTÖRÜ MESLEK Eõ÷T÷M÷
Bölüm <azarlarÕ: Erdo÷an Özdemir, Turgut ÇAKAR
Bu bölümde Türkiye optisyenlikgözlükçülük meslek e÷itiminin
durumu, optisyenlik programÕ için çerçeve e÷itim programÕ, optisyenlik
laboratuvarÕnÕn taúÕmasÕ gereken minumum donanÕm, optisyenlik programÕ
akademik personel ihtiyacÕ, optisyenlik programlarÕ için yaz staMÕ ve
uygulamalÕ e÷itim, optisyenlik programÕ giriú koúullarÕ, optisyenlik programÕ
için lisans tamamlama, mezunlar için istihtam olanaklarÕ, optisyenler için
kariyer geliúimi ve planlamasÕ bölümlerine yer verilmiútir.

5.1. Türkiye Optisyen/Gözlükçü Meslek Eöitiminin
Durumu

KitabÕn ikinci bölümünde Türkiye Optik Sektörü baúlÕ÷Õ altÕnda
Türkiye’deki meslek e÷itimi süreci açÕklanmÕútÕr. økinci bölümde meslek
e÷itiminin kronoloMisi ayrÕntÕlÕ olarak ifade edildi÷inden bu bölümde tekrar
ayrÕntÕlÕ olarak açÕklanmayacaktÕr.
OsmanlÕ döneminde meslek e÷itimi usta çÕrak iliúkisi ile informal e÷itim
[1] úeklinde gerçekleúmekteydi. Cumhuriyet döneminde de eczane ve saat
vb. müesseselerinde ek iú olarak yapÕlan gözlükçülük e÷itimi usta çÕrak
iliúkisi ile yapÕlmaktaydÕ. 30.12.140 tarihli Resmi Gazete de yayÕmlanan
3 sayÕlÕ )enni Gözlükçülük +akkÕnda Kanun ile birlikte gözlükçülük
meslek e÷itimi ilk kez tanÕmlanmÕútÕr. Buna göre bir gözlükçüde en az 4 yÕl
çalÕútÕ÷ÕnÕ belgeleyenler bakanlÕ÷Õn yapaca÷Õ sÕnavda baúarÕlÕ olmalarÕ
durumunda gözlükçülük ruhsatnamesi alabilecektir. AyrÕca bu kanunda
bakanlÕ÷Õn kurslarÕna katÕlÕp kurs bitiminde yapÕlan sÕnavda baúarÕlÕ olanlara
da gözlükçülük ruhsatnamesi verilece÷i ifade edilmiútir. Bu kanunla birlikte
ilk kez gözlükçülük, formal e÷itim [1] ile ilgili kurs, sÕnav ve mesleki
sertifika gibi kavramlar ile tanÕúmÕútÕr. 1 yÕlÕnda ön lisans seviyesinde
optisyenlik programÕ açma kararÕnÕn alÕnmasÕ ile birlikte gözlükçülük meslek
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e÷itimi bir sertifika programÕndan üniversite düzeyinde bir ön lisans
programÕna yükselmiútir. Optisyenlik ön lisans programÕ ilk kez 12 yÕlÕnda
açÕlmÕútÕr. 12 ve 2004 yÕllarÕnda bakanlÕkça iki kez daha gözlükçülük
kursu açÕlmÕútÕr. 12 ile 2012 yÕllarÕ arasÕnda yedi üniversitede optisyenlik
programlarÕ ö÷renci kabul etmiútir. Bu mezunlar için optik sektöründen
gelen genel eleútiri mezunlarÕn optik sektörünün ihtiyaç duydu÷u özelliklere
sahip olmadÕklarÕ yönündedir [3]. 2012 yÕlÕ optisyen meslek e÷itimi için
dönüm noktasÕ olmuútur. Bu tarihte østanbul’da ilk kez optisyenlik programÕ
açÕlmÕútÕr. Bu optisyenlik programlarÕnÕn yo÷un ilgi görmüú olmasÕ doluluk
oranlarÕnÕ artÕrmak isteyen birçok devlet ve vakÕf üniversitesinin optisyenlik
programÕ açmasÕna neden olmuútur.

Resim 5.1. ùiúli +amidiye Etfal E÷itim ve AraútÕrma +astanesi’nde Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn
düzenlemiú oldu÷u gözlükçülük kurslarÕndan bir görüntü (<üksel Toksoy’un arúivinden).

Devlet ve vakÕf üniversitelerinde optisyenlik programÕ sayÕ ve
kontenManlarÕnda 2012 yÕlÕndan sonra çok hÕzlÕ bir artÕú olmuútur. )akat
programlardaki hÕzlÕ artÕú e÷itim kalitesine aynÕ hÕzda yansÕyamamÕútÕr.
<alnÕzca birkaç üniversite ö÷rencilerinin iyi donanÕmda mezun olmalarÕnÕ
sa÷layacak adÕmlar atmÕútÕr. Bu üniversiteler ö÷rencilerine kaynak kitap,
donanÕmlÕ laboratuvar, sektör bilgisi ve tecrübesi olan ö÷retim üyesiö÷retim
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görevlisi sa÷lamÕútÕr. Fakat birçok üniversite yetersiz laboratuvar, eksik
kaynak, sektör bilgi ve tecrübesi yeterli olmayan ö÷retim üyesiö÷retim
görevlileri ile ö÷retimlerine devam etmektedir.
2012 ile 2016 yÕllarÕ arasÕnda üniversitelerin optisyenlik program
sayÕlarÕnÕn ve kontenManlarÕnÕn hÕzlÕ artÕúÕna ra÷men programlar %100’e
yakÕn doluluk oranÕnÕ yakalamÕútÕr. O tarihten günümüze ise 23’ü vakÕf,
26’sÕ devlet 4 üniversitede optisyenlik programÕ vardÕr.
201 ö÷retim yÕlÕ optisyenlik meslek e÷itimi için yeni bir dönüm noktasÕ
olmuútur. ølk kez üniversitelerin duyurdu÷u kontenManlarÕn toplamÕnÕn
%30’u dolmamÕútÕr. 201 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda bu üniversitelerde toplam
332 kontenMan açÕlmÕú ve bu kontenManlarÕn 23’i dolmuútur [2]. KazanÕp
kayÕt yaptÕrmayan ö÷rencileri de düúündü÷ümüzde bu oran %40-%45
dolaylarÕndadÕr. Boú kontenManlarÕn büyük bölümü vakÕf üniversitelerine
aittir. Bu durum %100 doluluk oranÕna sahipken bile optisyenlik meslek
e÷itimi için yatÕrÕm yapmayan ço÷u vakÕfdevlet üniversitesinin önümüzdeki
yÕllarda programlarÕ için yatÕrÕm yapmayacaklarÕ úeklinde yorumlanabilir.
Üniversitelerin büyük bölümünün optisyenlik meslek e÷itimi için
gerekli önemi vermemesinin nedenlerini belirli baúlÕklarda toplayabiliriz. Bu
baúlÕklar Türkiye optik sektöründen kaynaklÕ nedenler, ö÷rencilerden
kaynaklÕ nedenler ve üniversitelerden kaynaklÕ nedenler olarak üç gruba
ayÕrÕlmaktadÕr.
Türkiye optik sektöründe meslek e÷itimi uzun yÕllar usta çÕrak iliúkisi ile
yapÕlmÕútÕr. Meslek sertifikasÕz veya diplomasÕz olarak icra edilebilmiútir.
Müesseseler uzun yÕllar gözlükçülük ruhsatnamesi olan kiúilerin belgelerini
kiralayarak mesleklerini sürdürmüútür. Gözlük yapÕlandÕrma konusunda
ehliyeti olan gözlükçüoptisyenler ço÷u zaman bu müesseselerde bizzat
çalÕúmamÕútÕr. Bu yöntemle gözlükçüoptisyenler çalÕúmadan diplomalarÕnÕ
kiraya vererek piyasa úartlarÕnÕn üzerinde diploma kira bedelleri alabilmiútir.
Gözlükçüoptisyenler tarafÕndan yapÕlmasÕ gereken gözlük yapÕlandÕrmasÕ ve
gözlük satÕúÕ ise usta çÕrak iliúkisi ile gözlük yapmayÕ ve sunmayÕ ö÷renmiú
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kiúiler tarafÕndan yapÕlmaktaydÕ. Bu durum optik sektörü için ücret ödenen
ve çalÕúmayan gözlükçüoptisyenlere karúÕ olumsuz, gözlük yapan ve sunan
bazen ilkokul mezunu bile olmayan personele karúÕ olumlu düúüncelerin
geliúmesine neden olmuútur. Sektör, gözlükçülereoptisyenlere karúÕ oluúan
bu önyargÕlarÕ, optisyenlik programÕ ö÷rencilerine karúÕ da genellemiútir.
Buna ek olarak geçmiúten günümüze Türkiye Optik 3erakende sektöründe
yaygÕn bir müessese açma yöntemi, çÕra÷Õn ustasÕndan mesle÷i ö÷rendikten
sonra ona yakÕn bir bölgede müessese açmasÕ úeklindedir. Bu nedenle
optisyenlik müesseseleri optisyenlik programÕ ö÷rencilerini kar oranlarÕnÕ
düúürecek potansiyel olarak görmektedir. +atta bazÕ optisyenlik
müesseseleri optisyenlik programÕ ö÷rencilerinin yaz staMÕ, uygulama e÷itimi
görmelerini istememektedir. Üniversitelerin optisyenlik programlarÕna kuúku
ile bakmaktadÕrlar. DonanÕmlÕ mezunlarÕn müessese açma potansiyelinin
daha yüksek olmasÕndan dolayÕ üniversitelerde iyi bir e÷itim verilmesini de
desteklememektedirler.
Tüm bunlara ek olarak kurumsal firmalar ise optisyenleri düúük ücretli
olarak çalÕútÕrmak istemektedir. DonanÕmÕ fazla ö÷renciler bu koúullarÕ kabul
etmemektedir. Kendi müesseselerini açma yoluna gitmektedir. Bu nedenle
kurumsal perakende firmalar için de sektör bilgisi az olan diplomalÕ
mezunlar potansiyel personel durumundadÕr. Bu firmalarda genellikle satÕú
pazarlama odaklÕ e÷itim ile personelin satÕú tecrübesi geliútirilmekte fakat
mesleki bilgi ve becerisi artmamaktadÕr. Sonuç olarak optik sektörünün
üniversitelerden nitelikli optisyen yetiútirmeleri konusunda bir talebi
bulunmamaktadÕr.
Günümüzde optisyenlik programlarÕnda ö÷renim gören ö÷rencileri
özelliklerine göre üç gruba ayÕrmak mümkündür. Birinci grup optisyenlik
müessese sahibi, müessese sahiplerinin eúleri, çocuklarÕ veya yakÕn
akrabalarÕndan oluúmaktadÕr. økinci grup optisyenlik müessesesi
çalÕúanlarÕndan, üçüncü grup ise optik sektöründe çalÕúmayan veya optik
sektöründe çalÕúan tanÕdÕ÷Õ olmayanlardan oluúmaktadÕr. Birinci ve ikinci
gruptaki ö÷renciler için önemli olan mesleki bilgi ve beceri de÷il diplomadÕr.
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Çünkü bu ö÷reciler mevcut mesleki bilgileri ile iúlerini yürütebilmektedir.
Bu nedenle daha fazla bilgiye ihtiyaç duymamaktadÕr. Bu grupta yer alan
ö÷renciler zaten diplomayÕ hak ettiklerini, üniversite e÷itiminin bir
formaliteden ibaret oldu÷unu düúünmektedir. Derslere devam etmek
istemeyen ö÷enciler ço÷unlukla bu gruptadÕr. Bu grupta yer alan ö÷rencilerin
e÷itime karúÕ motivasyonlarÕ düúüktür ve sÕnavlara bile çalÕúmadan
gelmektedir. Bu gruptaki ö÷renciler sektör çalÕúanÕ olduklarÕ gerekçesiyle
sÕnav sonuçlarÕna bakÕlmaksÕzÕn mezun edilmelerinin gerekti÷ini
savunmaktadÕr. Üçüncü grup ö÷renciler de genellikle optisyenlik mesle÷ine
karúÕ ilgili de÷ildir veya motivasyonlarÕ düúüktür. Bu ö÷renciler, mezun
olduktan sonra optisyenlik diplomalarÕnÕ kiraya vererek çalÕúmadan maaú
almayÕ planlamaktadÕr. Bu gruplarda yer alan ö÷renciler ço÷unlukla düúük
motivasyona sahiptir ve optisyenlik e÷itiminin gerekli olmadÕ÷Õ gibi
konularda görüú birli÷i içindedir. Bu nedenle ö÷rencilerin üniversitelerinden
nitelikli e÷itim konusunda bir talebi yoktur. Ö÷renciler devam zorunlulu÷u
olmadan, kolay sÕnavlarla iki yÕl içinde diplomalarÕnÕ almak istemektedir. Bu
nedenlede ö÷renciler kendilerine bu avantaMÕ sa÷layan üniversiteleri tercih
etmektedir.
Son on yÕlda Türkiye’de üniversite e÷itimi hÕzlÕ bir geliúim göstermiútir.
+em devlet hem de vakÕf üniversitelerinin sayÕsÕ artmÕútÕr. Üniversite
sayÕsÕnÕn hÕzlÕ artÕúÕ e÷itimde fÕrsat eúitli÷ini desteklemektedir. ønsanlar
Türkiye’nin her bölgesinde üniversite e÷itiminden yararlanabilmektedir.
Üniversite sayÕsÕnÕn artmasÕ üniversiteler arasÕ rekabeti de artÕrmÕútÕr.
Üniversiteler duyurduklarÕ kontenManlarÕ doldurmak daha fazla ö÷renciye
e÷itim vermek ve kapasitelerini artÕrmak için yarÕú içerisine girmiútir. Bu
nedenle optisyenlik programÕ açan her üniversitenin kontenManlarÕnÕ %100
dolduruyor olmasÕ hÕzlÕ bir úekilde optisyenlik programÕ açma ve kontenMan
artÕrma yarÕúÕna girilmesine neden olmuútur. Bunun sonucunda 2012 yÕlÕnda
yedi olan optisyenlik programÕ sayÕsÕ 201 yÕlÕnda 4 olmuútur. Sektörün bu
programlardaki e÷itimin niteli÷i konusunda duyarsÕz ve kuúkulu yaklaúÕmÕ,
ö÷rencilerin düúük motivasyonu, birçok üniversitenin bu programlara birer
sertifika programÕ gözü ile bakmasÕna neden olmuútur. Ö÷rencilerin derslere
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devam etmeden, çalÕúmadan diplomaya sahip olma baskÕlarÕ öyle boyutlara
ulaúmÕútÕr ki bu ö÷renciler yatay geçiú imkanlarÕnÕ kendilerine kolaylÕk
sa÷layan üniversitelere geçecekleri yönünde tehdit unsuru olarak
kullanabilmektedirler. Bu nedenle üniversitelerin birço÷u e÷itim kalitelerini
artÕrmada isteksiz davranmaktadÕr. Üniversitelerin optisyenlik programÕ
ço÷unlukla fizikfizik ö÷retmenli÷ifizik mühendisli÷i lisans e÷itimini
tamamlamÕú kadrolu ö÷retim elemanlarÕndan oluúmaktadÕr. Optisyenlik
programÕ mezunlarÕ ise bir lisans programÕ tamamlamalarÕ durumunda
optisyenlik
programlarÕnda
kadrolu
ö÷retim
elemanÕ
olarak
çalÕúabilmektedir. )akat mezunlar genellikle optik sektöründe çalÕúmayÕ
tercih etmektedir. Fakat bu mezunlar optisyenlik ö÷retiminde meslek
e÷itiminin önemini kavramÕú üniversitelerde yarÕ zamanlÕ ö÷retim elemanÕ
olarak çalÕúabilmektedir. Az sayÕda üniversitede ise optisyenlik programÕnda
kadrolu ö÷retim elemanÕ olarak oftalmologlar çalÕúmaktadÕr. Optisyenlik
programlarÕnÕn yukarÕda ifade edilen ö÷retim elemanÕ profili optisyenlik
programlarÕndaki temel e÷itim (fizik, kimya, biyoloMi vb.) kalitesini
artÕrmasÕna ra÷men, laboratuvar ve uygulama alanÕnda e÷itim kalitesini
istenilen düzeye çÕkaramamÕútÕr.
<ukarÕda ifade edilen olumsuz durumlarÕn fark edilmesi sonucu
Optisyenlik meslek e÷itimi konusunda sorumluluk hisseden bazÕ
üniversitelerin ö÷retim elemanlarÕ tarafÕndan, sektör dernekleri ve firmalarÕn
katkÕsÕ ile Optisyenlik E÷itim ùurasÕ çalÕúmalarÕ gerçekleútirilmiútir. 2013,
2014 ve 201 yÕllarÕnda üç e÷itim úurasÕ yapÕlmÕútÕr. Bu úura çalÕúmalarÕna
tüm üniversitelerin temsilcileri davet edilmiútir. ùura toplantÕlarÕna katÕlan
ö÷retim elemanlarÕ, e÷itim programÕ, optisyenlik laboratuvarlarÕ için asgari
úartlar, akademik personel yeterlilikleri, meslek staMÕ ve uygulamalÕ e÷itim,
optisyenlik mesle÷i için lisans tamamlama, mezun istihtamÕ konularÕnÕ ele
almÕútÕr. 2016 yÕlÕnda ise ùura Sonuç Raporu hazÕrlanmÕútÕr [4]. Buna ek
olarak 2016-201 ö÷retim yÕlÕnda optisyenlik programÕ için Çerçeve E÷itim
3rogramÕ tanÕmlanmÕútÕr. Çerçeve E÷itim 3rogramÕ ve ùura Sonuç Raporuna
bakÕlarak tüm üniversitelerin ortak tavÕr almasÕ durumunda optisyen
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e÷itiminin niteli÷inin artaca÷Õ varsayÕmÕnda bulunmak mümkündür.
Aúa÷Õdaki bölümlerde bu çalÕúma sonuçlarÕ özetlenmiútir.

5.2. Optisyenlik ProgramÔ Çerçeve Eöitim ProgramÔ

Bu bölümde optisyenlik programÕ çerçeve e÷itim programÕ ifade
edilmiútir [].

5.2.1. TanÔmlar ve AçÔklamalar

Bu bölümde optisyenlik mesle÷i ve optisyenlik programÕ ile ilgili
tanÕmlara yer verilmiútir.
Optisyenlik 3rogramÕ (÷itimi: Optisyenlik Önlisans 3rogramÕ’nÕn
amacÕ Göz doktoru tarafÕndan tanÕsÕ konmuú hastalara, reçetelerine göre
görme bozukluklarÕnÕn giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanÕlan optik
gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazÕrlayan ve uygulayan kiúileri
yetiútirmektir.
Optisyenin Görev 7anÕmÕ: Optisyenler, koruyucu gözlükler, güneú
gözlükleri ve göz doktoru tarafÕndan verilen reçetelerde yazÕlÕ numaralÕ
gözlük camlarÕnÕ, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini ve gözlük
çerçevelerini yapÕp satabilirler.
a) Optisyenler, gözlüklerin kontrolü, tamiri, gözlük yapÕlandÕrmasÕ için
gerekli olan aletleri kullanabilirler.
b) Müesseselerde optisyen olarak çalÕúabilir veya mesul müdür
olabilirler. Müesseselerindeki gözlükleri satabilirler.

5.2.2. Optisyenlik ProgramÔ Öörenme Düzeyleri

Ulusal Mezun /Program Yeterlilikleri: Optisyenlik önlisans
e÷itiminin sonunda programdan mezun olan optisyenin sahip olmasÕ gereken
yeterliklerin ulusal düzeyde belirlendi÷i mezunun optisyenlik
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müessesesinde yer alan hizmetleri uygulayabilmesi, ilgili alanda üstlendi÷i
di÷er görevleri yapabilmesi için gereken bilgi, beceri, yetkinlik ve de÷erler
bütünüdür.
Çekirdek Optisyenlik 3rogramÕ Ö÷renme 'üzeyleri: Optisyenlik
programlarÕnÕn uygulama laboratuvarlarÕ hem fiziki koúullar, hem makine ve
teçhizat hem de yapÕlacak pratik çalÕúmalarda kullanÕlmak üzere malzeme
yönünden yeterli úartlarÕ taúÕmalÕdÕr. Optik sektörünün ihtiyaç duydu÷u bilgi
ve beceriye sahip optisyenlerin, uygulama laboratuvarÕ bulunan ve bu asgari
úartlarÕ taúÕyan üniversitelerde yetiútirilebilmesi mümkün olabilir.
+edeflenen ö÷renme düzeylerine ulaúÕlmasÕ için, program kontenManlarÕ
uygulama dersleri düúünülerek belirlenmelidir. 8ygulama alanÕnda
maksimum 30 ö÷renci olacak úekilde ö÷renciler gruplara ayrÕlmalÕdÕr. StaMlar
yaz staMÕ olarak veya uygulama dersi olarak yapÕlabilir. <az staMÕ veya
uygulama e÷itimleri ö÷renme hedeflerine uygun koúullara sahip optisyenlik
müesseselerinde yapÕlabilir. AyrÕca ö÷renciler üniversitelerdeki sanal
ma÷azalarda ma÷aza iúletmesi ve satÕú pazarlama becerisi kazanÕrlar.
Ö÷renme Düzeyi

AçÕklama

1

Mesle÷i ile ilgili bilgiye sahiptir.

2

Mesle÷i ile ilgili bilgileri özümser.

3

Mesle÷i ile ilgili karúÕlaútÕ÷Õ sorunlarÕ çözer.

4

Mesle÷i ile ilgili durumlarÕ tüm boyutlarÕ ile ele alÕr ve boyutlar arasÕnda
ba÷lantÕ kurar.
Tablo 5.1. Optisyenlik programÕ ö÷renme düzeyleri.
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Ö÷renme Düzeyi

AçÕklama

Y

Gözlük ve kontak lens reçetesini do÷ru yorumlar.

H

Bir gözlük satÕúÕnÕ Kizmet EasamaklarÕna uygun olarak tamamlar.

G

Optisyenlik müessesesindeki gerekli güvenlik tedEirlerini alÕr.

ø

7emel düzeyde ilkyardÕm müdaKalesi yapar.

O

Mesle÷i ile ilgili ölçümleri yapar.

A

Gözlük yapÕlandÕrmasÕ için gerekli malzeme ve ciKazlarÕ kullanÕr.

M

+er türlü merce÷i çerçeveye ustalÕkla montaMÕnÕ yapar.

Tablo 5.2. Optisyenlik programÕ uygulamalarÕ ö÷renme düzeyleri

5.2.3. Optisyenin Görevleri

Optisyenlik programÕ mezununun úu özelliklere sahip olmasÕ gerekir.
1. <önetim hizmetlerine destek verme
2. Etkin sözlü ve yazÕlÕ iletiúim kurabilme
3. Gözlük veya gözlük camlarÕnÕn muayene ve kontrolünü yapma
4. Gözlük tamiri yapabilme
. Reçeteyi yorumlayabilme
6. Reçeteye ve kullanÕcÕya uygun mercek, gözlük çerçevesi, kontak lens
seçebilme
. Reçeteye uygun mercekleri çerçevelere montaMÕnÕ yapabilme
. Gözlü÷ü kullanÕcÕya göre ayarlama
. Gözlük yapÕlandÕrma sürecindeki tüm gerekli olan aletleri
kullanabilme
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10. Optisyenlik müessesini mevzuata uygun iúletebilme
11. SatÕú pazarlama ilkelerine ve etik de÷erlere uygun satÕú yapabilme
12. Müesseselerde optisyen ve mesul müdür olarak çalÕúma
13. Bütün cihaz ve aletlerin bakÕmÕnÕ, temizli÷ini, muhafazasÕnÕ ve
tedarik edilmesini sa÷lama,
14. Optisyenlik müessesinde hasta ve çalÕúan güvenli÷i ile ilgili
önlemleri bilme ve uygulama.

5.2.4.

Optisyenlik

ProgramÔ

UygulamalarÔ

Öörenme Düzeyleri

Sa÷lÕk +izmetleri Meslek <üksekokulu Optisyenlik programÕndan
mezun olanlarÕn sergilemesi gereken performansÕ ve ö÷renmenin asgari
G]H\Laúa÷Õdaki tabloda belirtilmiútir. Bu tabloda daha önce açÕklanmÕú olan
mesleki ö÷renme düzeyleri ile mesleki görevler eúleútirilmiútir.
Görev Listesi

Harf
Kodu

Rakam
Kodu

Mesle÷i ile ilgili teknoloMik geliúmeleri izler.

1

KÕrma kusurlarÕnÕn giderilmesi için kullanÕlan gereçlerin üretim aúamalarÕ
hakkÕnda öz bilgiye sahiptir.

1

OftalmologlarÕn kullandÕ÷Õ cihazlar hakkÕnda öz bilgiye sahiptir.

1

Gözlük ve kontak lens kullanÕcÕlarÕnÕ gözlük merce÷i, kontak lens, ürün
hammaddeleri, temizleme solüsyonlarÕ hakkÕnda temel bilimleri ()izik,
Kimya, Biyoloji, Matematik) kullanarak bilgilendirir.

2

Gözlük ve kontak lens kullanÕcÕlarÕnÕ bilgilendirebilecek ölçüde görme opti÷i
ve refraksiyon bilgisine sahiptir.

1

Gözlük kullanÕcÕlarÕnÕ göz hekimine yönlendirebilecek göz anatomisi ve
fizyoloMisi, ve göz hastalÕklarÕ bilgisine sahiptir.

1
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Mesle÷i ile ilgili temel kavramlarÕ bilir ve örneklendirir.

2

Gözlük ve kontak lens reçetesini do÷ru yorumlar.

Y

Mesle÷i ile ilgili araútÕrma yapar.

2

Optisyenlik müessesesi iúletebilecek bilgiye sahiptir.

1

Meslek eti÷ine uygun davranÕr.

3

+izmet basamaklarÕna (Gözlük kullanÕcÕsÕnÕ karúÕlama, bilgilendirme ve
do÷ru sunum, ölçme ve ürünü yapÕlandÕrma, ürün teslimi ve ürün sonrasÕ
hizmet ) uygun olarak bir ürünü gözlük kullanÕcÕsÕna temin eder.

H

øúyerindeki iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i tedbirleri için gerekli organizasyonu yapar.

G

Temel ølkyardÕm müdahalesi yapmayÕ bilir.

ø

Mesle÷i ile ilgili 13 sayÕlÕ kanuna uygun davranÕr.

4

Optisyenlik mesle÷inin gerektirdi÷i kurumsal anlaúmalarÕ yapar.

4

Mesle÷i ile ilgili biliúim ve iletiúim teknoloMilerini, genel ve mesleki yazÕlÕm
programlarÕnÕ etkin olarak kullanÕr.

3

Manuel ve diMital fokometreyi kullanarak gözlük ve kontak lenslerin optik
gücünü ölçer.

O

3upillametre, yükseklikölçer ve di÷er ölçüm cihazlarÕnÕ kullanarak do÷ru
ölçüm yapar.

O

Gözlük yapÕlandÕrmasÕ için gerekli araç, gereç ve makineleri kullanÕr.

M,A

Tek odaklÕ, iki, üç ve çok odaklÕ merceklerin çerçeveye montaMÕnÕ yapar.

M,A

Az görme cihazlarÕnÕn (teleskopik gözlük vb) montaMÕnÕ yapar.

M,A

3rizmatik camlarÕ montaMlar.

M,A

Optisyenlik müessesinin gözlük
dekorasyon seçimini yapar.

kullanÕcÕlarÕnÕn
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ModayÕ takip eder.

2

Gözlük tasarÕmÕ hakkÕnda öz bilgiye sahip olur.

1

ÇalÕútÕ÷Õ kurumun ihtiyaç duydu÷u optik ve oftalmik malzemelerin teminini
yapar.

3

Optisyenlik müessesi açÕlmasÕ için gerekli proMelendirmeyi yapar.

4

Güneú gözlükleri hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgiye sahiptir.

2

Etkili iletiúim tekniklerini kullanÕr.

3

Reçete kaydÕ yapar.

4

Tablo 5.3. Optisyenlik mesle÷i görev listesi ve ö÷renme düzeyler

5.2.5. Optisyenlik ProgramÔ için Öörenme ve Ölçme

Deöerlendirme Yöntemleri

Optisyenlik önlisans e÷itiminde amaç ö÷rencilerin bilgi, kavrama,
uygulama, analiz, sentez ve de÷erlendirme becerisi kazanmalarÕdÕr.
Mesleki Yeterlik
(÷itim AlanlarÕ

Ö÷renme <öntemleri

Bilgi, Kavrama

Ölçme-'e÷erlendirme
<öntemleri

Sunuú <olu ile Ö÷retim StrateMisi
AçÕk 8çlu SÕnav
Düz AnlatÕm
Çoktan Seçmeli SÕnav
TartÕúma
Soru <anÕt
Uygulama
Buluú <olu ile Ö÷retim StrateMisi
Ürün de÷erlendirme
Gösteri
Deneyi
(Atölye
Checklist Puanlama
8ygulamalarÕ)
Lab (atölye)föy
Deney( Atölye 8ygulamalarÕ)
9ideo KayÕt
Analiz, Sentez,
AraútÕrma ve ønceleme Stratejisi
3ortfolyo De÷erlendirme
De÷erlendirme
Sanal ve Gerçek Ma÷aza
Rapor
ÇalÕúmalarÕ
Rolle 3lay (CanlandÕrma)
Rapor +azÕrlama
Tablo 5.4. Üç ana yeterlik  e÷itim alanÕ ve kullanÕlabilecek ö÷renme ve ölçme-de÷erlendirme
yöntemleri
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5.3. Optisyenlik ProgramlarÔ ÷çin Önerilen Dersler

Bu bölümde optisyenlik programlarÕ için önerilen derslere yer
verilmiútir [4]. Üniversitelerin uzmanlÕklarÕnÕn, birikimlerinin, vizyonlarÕnÕn
ve misyonlarÕnÕn uygulama farklÕlÕklarÕna neden olmasÕ do÷aldÕr. Bu
farklÕlÕklara göre üniversiteler farklÕ alan derslerine daha fazla a÷ÕrlÕk
verebilirler veya dersleri farklÕ isimlerle ifade edebilirler. Bu nedenle burada
ifade edilen dersler program yeterliliklerine göre önerilmiú derslerdir. Bu
derslerin içerikleri ve ö÷renme çÕktÕlarÕna bu kitapta yer verilmemiútir. Bu
bilgilere Üniversiteler arasÕ Optisyenlik 3rogramÕ E÷itim ùura ÇalÕúmalarÕ
Sonuç Raporu ve Bildiri Özeti’nden ulaúÕlabilir [4].
Kategori
Ortak
Dersler

Türü
AdÕ
Zorunlu
Atatürk ølke ve ønkÕlap Tarihi ,
Zorunlu
Atatürk ølke ve ønkÕlap Tarihi ,,
Zorunlu
Türk Dili ,
Zorunlu
Türk Dili ,,
Zorunlu
<abancÕ Dil ,
Zorunlu
<abancÕ Dil ,,
Meslek
Zorunlu
Optisyenlikte Meslek EsaslarÕ
Dersleri
Zorunlu
Optisyenlik 8ygulamalarÕ ,
Zorunlu
Optisyenlik 8ygulamalarÕ ,,
Zorunlu
Optisyenlik 8ygulamalarÕ ,,,
Seçmeli
Optik ve Oftalmik Aletler
Seçmeli
Optisyenlik Tarihi ve Deontolojisi
Seçmeli
Gözlük TasarÕmÕ
Seçmeli
Optisyenlik 3aket 8ygulamalarÕ
Sa÷lÕk
Zorunlu
Göz Anatomisi ve )izyoloMisi
Bilgisi
Zorunlu
Görme Opti÷i ,
Dersleri
Zorunlu
Görme Opti÷i ,,
Zorunlu
Görme Opti÷i ,,,
Zorunlu
Kontak Lens
Zorunlu
Göz +astalÕklarÕ
Tablo 5.5. Optisyenlik programÕ için ö÷retim programÕ önerisi
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T
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

U
6
8
10
-

K
2
2
2
2
2
2
3
9
11
14
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
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Kategori
Sa÷lÕk Bilgisi

Türü
AdÕ
Seçmeli
ølkyardÕm
Seçmeli
+alk Sa÷lÕ÷Õ
Temel
Zorunlu
Temel Fizik
Bilimler
Zorunlu
Optik Fizik I
Dersleri
Zorunlu
Optik Fizik II
Zorunlu
Matematik
Zorunlu
Kimya
Seçmeli
3olimer KimyasÕ
Seçmeli
Cam Kaplama Teknolojisi
øúletme
ve Zorunlu
Optisyenlik øúletme <önetimi
Sosyal
Zorunlu
3azarlama ølkeleri
Bilimler
Seçmeli
Giriúimcilik
Dersleri
Seçmeli
Marka ve Marka Stratejileri
Seçmeli
+alkla øliúkiler
Seçmeli
øletiúim
Seçmeli
Tüketici DavranÕúlarÕ
Tablo 5.5. Devam. Optisyenlik programlarÕ için ö÷retim programÕ önerisi

T
2
2
4
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2

U
-

K
2
2
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

Kategori
Türü
AdÕ
øúletme
ve Seçmeli
Genel Muhasebe
Sosyal
Seçmeli
Etkili ve Güzel Konuúma
Bilimler
Seçmeli
øú ve Sosyal Güvenlik +ukuku
Dersleri
Seçmeli
Müúteri iliúkileri ve <önetimi
Tablo 5.5. Devam. Optisyenlik programlarÕ için ö÷retim programÕ önerisi

T

U

K

5.4. Optisyenlik LaboratuvarÔnÔn TaùÔmasÔ Gereken
Minumum DonanÔm

Optisyenlik programlarÕnÕn uygulama laboratuvarlarÕ hem fiziki
koúullar, hem makine ve teçhizat hem de yapÕlacak pratik çalÕúmalarda
kullanÕlmak üzere sarf malzeme yönünden yeterli düzeyde olmalÕdÕr. Optik
sektörünün ihtiyaç duydu÷u bilgi ve beceriye sahip optisyenlerin
yetiútirilmesinde laboratuvarlarÕn önemi büyüktür [4]. Aúa÷Õdaki tablolarda
yer alan asgari makine teçhizat ve sarf malzeme miktarlarÕ 30 kiúiliktir. Sarf
malzemeler iki yÕllÕk ihtiyaca göre düzenlenmiútir [4].

162

*g=/h.dh/høh17$5ú+6(/*(/úûú0ú9(7h5.ú<(·'(*g=/h.6(.7g5h

Makine-Techizat-(l Aleti AdÕ

Adet

KalÕpsÕz Cam Kesme MakinasÕ

1

KalÕplÕ Cam Kesme MakinasÕ

3

El TaúÕ

30

Tam Otomatik Dijital Fokometre

6

Manuel Fokometre

10

Odak Alma Terminali

1

Cam Boyama MakinasÕ Asansörlü

1

Manuel Nilör KanalÕ Açma MakinasÕ

6

,sÕtÕcÕ

6

Pupillametre

6

Otomatik Dijital Matkap

3

Manuel Matkap

5

Sferometre

2

Merkez KalÕnlÕk Ölçer

1

8v ,úÕk Test CihazÕ

1

8ltrasonik <Õkama

1

Gözlük Deneme Seti

1

3d Gözlü÷ü

3

Okuma Eúeli

1

<akÕn Okuma Eúeli

1

Vida Kesici

5

Sap Bükme 3ensesi

5

Düz Kargaburun

5

3lastik KaplÕ Düz Kargaburun

5

Konik 8çlu Kargaburun

5
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KÕvrÕk 8çlu Kargaburun

5

3laket ÇÕkarma 3ensesi

5

3laket Düzeltme 3ensesi

5

Tek TaraflÕ Kargaburun

5

Üç AyaklÕ 3ense

5

Bombe Pensesi

5

)aset Sap Bükme 3ensesi

5

Test Pensesi

5

Cam KÕrma 3ensesi

5

9antuz ÇÕkarma 3ensesi

5

Aks Döndürme 3ensesi

5

Yan Keski

5

KÕrÕk 9ida ÇÕkarma AparatÕ

5

Dübel SÕkma 3ensesi ( <atay )

5

Dübel ÇÕkarma 3ensesi ( <atay )

5

Dübel SÕkma 3ensesi ( Dikey )

5

Dübel ÇÕkarma 3ensesi ( Dikey )

5

Tornavida TakÕmÕ

15

Dijital Kumpas

2

Cam Elmas

30

CÕmbÕz

5
Tablo 5.6. Uygulama laboratuvarÕnda bulunmasÕ gereken asgari makina-techizat liste önerisi.
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SarI 0alzemenin AdÕ

Adet

Sferik Gözlük CamÕ (Mineral)

600

Silindirik Gözlük CamÕ (Mineral)

1.200

Sferik Gözlük CamÕ (Organik)

600

Silindirik Gözlük CamÕ (Organik)

1.200

Bifokal Gözlük CamÕ

120

3rogressiv Gözlük CamÕ
Prizmatik Gözlük CamÕ

120
120

)resnel PrizmasÕ

30

Lentiküler Gözlük CamÕ

30

Polarize Gözlük CamÕ

60

Kanal Misina TakÕmÕ Çeúidi

30 M.

Plastik Dubel

1.200

Optik Cam BoyasÕ

5 Pkt.

Cam Boyama Solüsyonu

1 Pkt.

Cam Boyama <a÷Õ

1 Pkt.

Boya Sökücü

5 Pkt.

Et Kaplama Sökücü

5 Pkt.

Dolgu MisinasÕ

30 M.

SapçÕk (KÕsa)

60

SapçÕk (8zun)

60

9antuz Pedi (Küçük-Büyük)

3.000

Elmas Temizleme TaúÕ Kaba-ønce

3

Silhuette TÕpasÕ

300

Plaket Çeúitleri

300

9ida Çeúitleri

1.200

Klavuz 9ida Çeúitleri

120
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Somun 9idalarÕ

1.200

Pul Çeúidi(100 lü)
1.200
Polisaj Macunu
1
)arklÕ modelde çerçeveler
Tablo 5.7. Uygulama laboratuvarÕnda bulunmasÕ gereken asgari sarf Malzeme liste önerisi

5.5.

Optisyenlik

ProgramlarÔ

÷çin

Akademik

Personel ÷htiyacÔ

Optisyenlik programÕ, Türkiye <üksekö÷retim <eterlilikler Çerçevesi
(T<<Ç) µnde ,SCEED (,nternational Standard Classification of Education)
e÷itim ve ö÷retim temel alanlarÕndan sa÷lÕk ve mühendislik alanÕ ile
iliúkilendirilmiútir. <eterlilik profilleri için lisans programlarÕ içerisinde veya
lisans programlarÕ ile iliúkilendirilmiú bilgi a÷ÕrlÕklÕ önlisans e÷itim ve
ö÷retim programÕ olarak kabul edilmektedir [4, 6, 7].

Türkiye’de optisyenlik progamlarÕnda ço÷unlukla oftalmologlar,
optisyenlergözlükçüler, fizikçiler, fizik ö÷retmenleri, fizik mühendisleri ve
iúletmeciler kadrolu veya yarÕ zamanlÕ olarak çalÕúmaktadÕr.

5.6. Optisyenlik ProgramlarÔ ÷çin Yaz StajÔ ve
Uygulama Eöitimi

Optisyen e÷itiminde yaz staMÕ ve uygulamalÕ e÷itimin önemi büyüktür
[4]. Ö÷rencilerin derslerde ö÷rendikleri bilgileri gerçek müessese ortamÕna
aktarmalarÕ gerekmektedir. Optisyenlik programÕ ö÷rencileri dönem içi
uygulama ve yaz staMlarÕnÕ istedikleri müessesede yapabilmektedir. Sektör
çalÕúanÕ
ö÷renciler
ise
staMlarÕnÕ
çalÕútÕklarÕ
müesseselerde
tamamlayabilmektedir. StaM süresince ö÷rencilere özel sa÷lÕk sigortasÕ
yapÕlmaktadÕr.
Staj ve uygulama e÷itiminde yaúanan sorun müesseseden müesseseye
yaz staMÕ ve uygulama e÷itiminin farklÕlaúmasÕ ve ö÷rencilerin yerinde
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denetiminin güç olmasÕdÕr. StaM ve uygulama sÕrasÕnda müesseselerin
ö÷rencilere yaklaúÕmÕ da müesseseden müesseseye de÷iúmektedir.
Ö÷rencilerin ö÷retimine katkÕ sa÷lamak isteyen müesseseler oldu÷u gibi
ö÷rencileri yalnÕzca getir götür iúleri için kullanan ve mesleki bilgi ve
tecrübe kazanmasÕnÕ istemeyen müesseseler de vardÕr. Ö÷rencilerin staM ve
uygulama e÷itimi için ortak bir staM programÕ yoktur. 8ygulamalar
üniversiteden üniversiteye de÷iúmektedir.

5.7.

Optisyenlik

ProgramlarÔ

÷çin

Lisans

Tamamlama

Optisyenlik programlarÕndan mezun olan ö÷renciler Dikey Geçiú
SÕnavÕna girerek )izik, Optik ve Akustik Mühendisli÷i ve )izik
Mühendisli÷i bölümlerine geçiú yapabilmektedir [].
Ö÷renciler, üniversite ,. Basamak sÕnavÕnda <GS-1 puan diliminde
baraM puanÕ aúmalarÕ durumunda optisyenlik programlarÕnÕ tercih
edebilmektedir [9].

5.8. Mezunlar ÷çin ÷stihdam OlanaklarÔ

Ancak önlisans seviyesinde iki yÕllÕk optisyenlik programÕ mezunlarÕ ile
gözlükçülük ruhsatnamesine sahip kiúiler numaralÕ (mihraklÕ) gözlük camÕ
ve gözlük çerçevesi ile kontak lens satabilir ve gözlük montaMÕ yapabilirler
[10]. Türkiye’de optisyenler optisyenlik müesseselerinde personelmesul
müdür olarak çalÕúmakta veya bir optisyenlik müessesesi açmaktadÕr.
KitabÕn ikinci bölümünde “Türkiye Optik Sektörünün Tarihi” ve kitabÕn
üçüncü bölümünde “Gözlü÷e Kolay 8laúabilme Durumunun Türkiye Optik
Sektörüne” ektisi baúlÕklarÕ altÕnda Türkiye’deki optisyen sayÕsÕndaki hÕzlÕ
artÕú ifade edilmiúti. Bu baúlÕklar altÕnda optisyenlik müessese sayÕsÕ ve
üniversite kontenManlarÕ üzerinden bir hesaplama ile Türkiye’de yaklaúÕk
olarak 12-13 bin civarÕnda optisyen olabilece÷i ifade edilmiúti. Türkiye’de
201 verilerine göre 621 optisyenlik müessesesi yer almaktadÕr. Bu
müesseselerin genelinde bir optisyen çalÕúmaktadÕr. Bu veriler dikkate
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alÕndÕ÷Õnda optisyenlik müessesesi istihdam potansiyelinin iki katÕ kadar
mezun oldu÷u görülebilir. Bu durum Türkiye’de optisyenlik mezunlarÕ için
bir istihdam sorunu oldu÷unu göstermektedir. Üniversitelerin gelecekte de
mezun verece÷i ve mezun sayÕsÕndaki artÕúÕn müessese sayÕsÕndaki artÕútan
daha fazla olaca÷Õ düúünüldü÷ünde bu istihdam sorunu daha da artacaktÕr.
Mezunlar için yeni istihdam alanlarÕ açmak gerekmektedir. Buna ek olarak
mezunlarÕn dikey oldu÷u kadar yatay kariyer planlamaya önem vermeleri
gerekmektedir. Aúa÷Õda istihdam artÕrabilecek önerilere ve optisyenler için
yatay kariyer planlamasÕna yer verilmiútir.

5.8.1. Optisyenler ÷çin ÷stihdamÔ ArtÔrabilecek
Öneriler

Optisyenler için isthidamÕ artÕrabilecek öneriler olarak optisyenlik
müesseselerinde birden fazla optisyenin çalÕútÕrÕlmasÕ, optisyenlerin kamuda
istihdamÕ ve optisyenlerin hastanelerde istihdamÕ sayÕlabilir.

5.8.1.1. Optisyenlik Müesseselerindeki Optisyen
SayÔsÔnÔn ArtÔrÔlmasÔ
13 sayÕlÕ optisyenlik hakkÕndaki temel kanun Madde 4’te optisyenlik
mesle÷ine haiz kiúilerin numaralÕ (mihraklÕ) gözlük camÕ ve gözlük çerçevesi
satmak, gözlük montaMÕ ve her türlü reçeteli lens satÕúÕ yapmak için optisyen
olmalarÕ gerekti÷ini ifade etmiútir. Kanunun bu maddesi açÕk bir úekilde
optisyenlik müesseselerinde çalÕúan numaralÕ gözlük, kontak lens satÕúÕ,
gözlük montaMÕ yapan kiúilerin optisyengözlükçü olmasÕnÕ zorunlu
kÕlmaktadÕr. Bir optisyenlik müessesesinde tüm bu iúleri bir optisyenin
yapmasÕ mümkün olmadÕ÷Õna göre kanuna göre optisyenlik müesseselerinde
birden fazla optisyeningözlükçünün çalÕúmasÕ gerekmektedir. Kanunun
uygulanmasÕ optisyenlerin müesseselerdeki istihtamÕnÕn önünü açaca÷Õ
söylenebilir.
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5.8.1.2. Optisyenlerin Kamuda ÷stihdamÔ

Optisyenlerin mesleki yeterlilikleri øl sa÷lÕk müdürlüklerinde denetleme,
SGK il müdürlüklerinde reçete inceleme bölümlerinde çalÕúabilecek
niteliktedir. Optisyenlerin kamuda istihdamÕnÕn önü açÕlÕrsa denetleme ve
reçete inceleme bölümlerinde hizmet niteli÷inin artaca÷Õ söylenebilir.

5.8.1.3. Optisyenlerin Hastanelerde ÷stihdamÔ

Optisyenler Türkiye’de özel ve devlet hastanelerinde göz hekimlerinin
yanÕnda hekim kontrolünde 13 sayÕlÕ kanuna uygun olarak çalÕúabilirler.

5.8.2.

Optisyenler

÷çin

Kariyer

Geliùimi

ve

PlanlamasÔ

Bu bölümde yazar tarafÕndan 201 yÕlÕnda Cumhuriyet Üniversitesi ,.
Optisyenlik Sempozyumu’nda sunulmuú olan Optisyen AdaylarÕ için Kariyer
Geliúimi ve PlanlamasÕ adlÕ çalÕúmaya yer verilmiútir.

5.8.2.1. ÷ù ve Meslek KavramlarÔ
øú Occupation : +erhangi bir úeyi üretmek, ortaya koymak, bir verim,
sonuç elde etmek için güç harcayarak yapÕlan çalÕúma, etkinlik veya bir ürün
ortaya koyan, bir de÷er yaratan emektir.
Meslek (Profession): Genellikle uzun ve yüksek dereceli bir ö÷renim
gerektiren, kendine özgü yasal ve ahlaksal kurallarÕ bulunan ve bir kimsenin
geçimini sa÷layan u÷raú olarak tanÕmlanmaktadÕr.
Meslek genellikle iúten kaynaklanÕr. Meslek iúin bileúimi olmasÕna
ra÷men iúten farklÕ olarak daha fazla özelleúmiú bilgi temelli ve yasal statüye
sahiptir.
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øúin Özellikleri
E÷itim iú baúÕnda yapÕlabilir.
E÷itim süresi de÷iúir.
De÷er, etik ve inanç ön planda de÷ildir.
øúe ba÷lÕlÕk kiúiden kiúiye de÷iúir.
ÇalÕúanlarÕn gözlenmesi gerekir.
Kiúiler sÕklÕkla iúlerini de÷iútirir.

Mesle÷in Özellikleri
E÷itim üniversitede gerçekleúir.
8zun bir e÷itim süresi vardÕr.
De÷er, etik ve inanç ön plandadÕr.
Mesle÷e ba÷lÕlÕk güçlüdür.
ÇalÕúanlar ba÷ÕmsÕzdÕr.
Kiúiler mesleklerini de÷iútirme
de÷ildir.
Sorumluluk iúverene aittir.
Sorumluluk bireye aittir.
Tablo 5.8. øú ile meslek arasÕndaki farklÕlÕklar[11, 12].

5.8.8.2.

Optisyenlik

Mesleöi

AçÔsÔndan

e÷iliminde

÷ù

ve

Meslek KavramÔ
Optisyenlik meslek e÷itiminin usta çÕrak iliúkisinden, gözlükçülük
ruhsatnamesine ve optisyenlik diplomasÕna dönüúümü optisyenlik mesle÷i
açÕsÕndan iúten mesle÷e dönüúüm süreci olarak ifade edilebilir. Optisyenlerin
örgütteki (sektördeki) nicel ve nitel a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn artmasÕ ile iúten mesle÷e
dönüúüm daha da hÕzlanacaktÕr.
Optisyenlik mesle÷inin durumu için úu úekilde bir kabul’de
bulunabiliriz: “Optisyenlik günümüzde yarÕ mesleN yarÕ iú görünümlü Kibrit
bir yaSÕya saKiStir YaSÕdaNi dönüúüm iúten mesle÷e do÷ru do÷al bir
dönüúüm süreFidir´

5.8.8.3. Kariyer
Kariyer insanÕn seçti÷i iú hayatÕnda yaúamÕ boyu yürütmesi gereken
görevler serisidir. Kiúi bu görevlerde ilerledikçe daha fazla para kazanmakta,
sorumluk üstlenmekte, statü, güç ve saygÕnlÕk elde etmektedir (13).

5.8.8.3.1. Klasik Kariyer YaklaùÔmÔ
Klasik kariyer yaklaúÕmÕnda iúgörenin (çalÕúanÕn) aynÕ meslekte bir iúten
di÷erine dikey olarak ilerledi÷i kariyer yolu söz konusudur. Örgüt’ün (iú
sektörünün) küreselleúme hÕzÕnÕn fazla olmadÕ÷Õ bir dönemde çok sÕk
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de÷iúmeyen koúullara uyumu kritik önemde de÷ildir. DolayÕsÕyla nispeten
dura÷an olan ve çok basamaklÕ bu örgüt yapÕsÕnda kariyerin yönü tektir
(yukarÕ do÷ru) ve iúgörenin aynÕ örgütte kariyerinin ço÷unu veya tamamÕnÕ
geçirmesi mümkündür [14]. Küreselleúmedeki hÕzlanma ve çok
ulusluküresel úirketlerin sayÕsÕndaki artÕú, insan kaynaklarÕ yönetiminin de
ulus sÕnÕrlarÕnÕ aúan bir anlayÕúla de÷erlendirilmesi gereklili÷ini ortaya
koymaktadÕr. Küreselleúmeye paralel olarak emek de tamamen olmasa da
kÕsmen küreselleúmiú ve iúgörenler eskiye göre daha yo÷un bir rekabete
maruz kalmÕútÕr. øúgörenin durumunu zorlaútÕran bu durum, kariyer
anlayÕúÕnÕn da çalÕútÕ÷Õ örgüt, hatta ülkenin sÕnÕrlarÕna taúmasÕna neden
olmuútur. Di÷er taraftan küreselleúmenin hÕzlanmasÕ ile örgüt yapÕlarÕ daha
sade olmaya baúlamÕútÕr. +er ülkede veya bölgedeki pazarÕn ihtiyaçlarÕnÕ
karúÕlayacak tarzda ve özellikte karar süreçlerini de hÕzlandÕrmak üzere daha
yatay örgüt yapÕlarÕ ortaya çÕkmÕútÕr. <önetsel kariyer seçenekleri azalmÕútÕr.
Bununla ba÷lantÕlÕ olarak kariyer yönetimi ve geliútirme sorumlulu÷u artÕk
örgütten ziyade iúgörenin inisiyatifindedir. Yani kendi kariyerini kendisi
yönetmelidir. AyrÕca azalmÕú olan geleneksel dikey kariyer basamaklarÕna
tÕrmanmak da eskisine göre daha fazla donanÕm gerektirir hale gelmiútir.
PsikoloMik sözleúmeye uyulmadÕ÷ÕnÕ düúünen iúgörenler kendilerini örgüte
daha az ba÷ÕmlÕ hissetmekte ve baúka örgüt veya sektöre yönelmeyi tercih
etmektedir. Tüm bu etkenler klasik kariyer yaklaúÕmÕnÕn yerini modern
kariyer yaklaúÕmlarÕnÕn almasÕna neden olmuútur [15, 16].

5.8.8.3.2. Modern Kariyer YaklaùÔmÔ
Modern kariyer yaklaúÕmÕ sÕnÕrsÕz kariyer yaklaúÕm, iki basamakli
kariyer yolu yaklaúÕmÕ, portföy kariyer yaklaúÕmÕ, kariyer mozai÷i, global
kariyer yaklaúÕm ve esnek kariyer yaklaúÕmÕ olmak üzere altÕ grupta
incelenebilir.
SÕnÕrsÕz kariyer yaklaúÕmÕnda iúle ilgili faaliyetler açÕk sÕnÕrlarla
tanÕmlanmaz. Bir örgütle sÕnÕrlÕ de÷ildir. øúgören birden fazla örgüt arasÕnda
hareket eder. øki basamaklÕ kariyer yolu yaklaúÕmda teknik alanlarda çalÕúan
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iúgörenlerin yönetim alanÕnda kariyer basamaklarÕnda daha kolay
ilerlemesini sa÷lamayÕ amaçlar [13, 17]. Portföy kariyer yaklaúÕmÕ: de÷iúik
alanlardaki proMelerde bilgi toplayan ve bir örgüt çalÕúanÕ olmaktan ziyade a÷
kurma becerisini kullanarak örgütten örgüte ilerlerlerken kendi kariyer
yolunun çizilmesini amaçlar. Kariyer de÷iúikli÷inin firma, sektör, meslek ve
çalÕúma úekli de÷iúikli÷i úeklinde çok boyutlu hal almasÕna kariyer mozai÷i
denir [18]. Global kariyer yaklaúÕmÕ çalÕúanlarÕn artÕk sadece kendi
ülkelerindeki çalÕúanlarla de÷il, tüm dünya çalÕúanÕ olmasÕna ba÷lÕ bir
kariyer yaklaúÕmÕdÕr. Esnek kariyer yaklaúÕmÕ iúgörene kendi kariyerini
yönetme sorumlulu÷unun verilmesini öngürür. Örgüt yönetiminden beklenen
iúgörenin yeteneklerini geliútirmesi için uygun koúullar ve araçlar
sa÷lamaktÕr [13, 19].
Eskiden kariyer sadece ilerleme anlamÕna sahipken, günümüzde artÕk
yukarÕ do÷ru ilerlemenin úart olmadÕ÷Õ bir anlam içermektedir. Yeni kariyer
yaklaúÕmlarÕnda bireyin kendini gerçekleútirme vurgusu ön plana
çÕkmaktadÕr. <eni kariyer yaklaúÕmlarÕnda iú tatmini, bir proMenin sahibi
olmak, sektörde adÕnÕn duyurulmasÕ gibi psikoloMik ve sosyoloMik süreçler
önemlidir. <eni kariyer yaklaúÕmlarÕnda örgütler arasÕ, sektörler arasÕ vb.
çapraz fonksiyonlar ve yatay transferlerin de kullanÕldÕ÷Õ çok yönlü geçiúleri
içeren bir anlama sahiptir [20].

5.8.8.3.3. Optisyen AdaylarÔ için Kariyer YaklaùÔmÔ
Optik sektöründe yaúanan küreselleúme ve yabancÕ yatÕrÕmcÕnÕn
ülkedeki faaliyet düzeyi göz önünde bulundurulursa optik sektöründe bütünü
ile küreselleúmenin gerçekleúti÷i söylenemez. Optisyenler günümüzde
bireysel müesseselerde çalÕúabildikleri gibi kurumsal müesseselerde de
çalÕúabilmektedir. Optisyenlik mesle÷inin durumu için úu úekilde bir
kabul’de bulunabiliriz: “Optik sektöründe yaúanan yarÕ küreselleúme göz
önünde bulunduruldu÷unda optisyen adaylarÕ için en do÷ru kariyer
yaklaúÕmÕ karma kariyer modern ve klasik kariyer yaklaúÕmlarÕnÕn
birleúimi yaklaúÕmÕdÕr”
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Optisyen adaylarÕ için önerilen bu karma kariyer yaklaúÕmÕna ba÷lÕ
olarak úu kariyer seçenekleri önerilebilir.
Klasik Kariyer <aklaúÕmÕna uygun öneriler: Optisyenler bir
müessesede mesul müdür veya optisyen olarak çalÕúabilir. Bir müessesede
operasyon, bölge müdürü vb. yükselebilir. Bir optisyenlik müessesesi
açabilir.
SÕnÕrsÕz Kariyer <aklaúÕmÕ: Optisyenler optisyenlik müesseselerine
dÕúardan destek sa÷layacak úirketler kurabilir.
øki %asamaklÕ Kariyer <aklaúÕmÕ: Optisyenler iúletmesa÷lÕk
kurumlarÕ iúletmecili÷i gibi dört yÕllÕk bir lisans programÕ bitirebilir. Optik
müesseseler üzerinde yüksek lisansdoktora çalÕúmalarÕ yaparak örgütsel
yönetsel iú pozisyonlarÕ geliútirebilir.
3ortIöy Kariyer <aklaúÕmÕ: Optisyenler optisyenlik dikey geçiú ile
fizik, optik ve akustik mühendisli÷i ve fizik mühendisli÷i programlarÕna
geçilebilir. Optik sektörü için proMe ve araútÕrma tabanlÕ iú pozisyonlarÕ
geliútirilebilir.
Kariyer Mozai÷i: Optisyenler optisyenlik mesle÷i ile do÷rudan iliúkisi
olmayan güzel sanatlar gibi bir lisans programÕdan mezun olabilir. Sanat
e÷itimini gözlük tasarlama alanÕna aktarabilir.
GloEal Kariyer <aklaúÕmÕ: Optisyenler, baúka ülkelerin istedi÷i
mesleki kriterleri sa÷layarak bir dünya çalÕúanÕ olma yoluna gidebilir.
Esnek Kariyer <aklaúÕmÕ: Optisyenler güçlü ve zayÕf yönlerini
belirleyip optik sektörü içinde uzun süreli istihdam edilmelerini sa÷layacak
rekabet edebilir bilgi ve yeteneklere sahip olmaya çalÕúabilirler. Örne÷in
kontak lens, mercek, çerçeve üzerine bilgi düzeyi artÕrÕlarak tedarikçi
firmalarda iú olanaklarÕ geliútirilebilir veya optik makine bilgi düzeyi
artÕrÕlarak makine tedarik ve tamiri alanÕna yönelebilirler.
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Bu bölümde optisyenlik meslek e÷itimine yer verilmiútir. AyrÕca
optisyenlik programÕ ö÷encileri için kariyer önerilerine yer verilmiútir. Bir
sonraki bölümde ise göz sa÷lÕ÷Õna yer verilmiútir.
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BÖLÜM 6: GÖZ SAõLIõI
Bu bölümde Dünya’daki ve Türkiye’deki göz sa÷lÕ÷Õ durumu ve Göz
Sa÷lÕ÷Õ Sistemleri açÕklanmÕútÕr.

6.1.

Dünya’da

ve

Türkiye’de

Göz

SaölÔöÔnÔn

Durumu

Dünya Sa÷lÕk Örgütü verilerine göre Dünya’da 253 milyon insanda
görme kaybÕ vardÕr. Bu kiúilerden 36 milyonu kör, 217 milyonu ise orta
düzeyde görme kaybÕ yaúamaktadÕr [1]. Görme kaybÕ yaúayan insanlarÕn
%1’i 50 yaú ve üzerindedir [1]. Görme kayÕplarÕnÕn nedeni ise küresel,
kronik hastalÕklardÕr. Görme kaybÕna en çok düzeltilemeyen kÕrma kusurlarÕ
ve operasyon yapÕlmamÕú katarakt neden olmaktadÕr. Düúük ve orta gelirli
ülkelerde körlü÷e en çok neden olan operasyon yapÕlmamÕú katarakttÕr.
Trachoma ve onchocerciasis gibi bulaúÕcÕ göz hastalÕklarÕ son 25 yÕlda ciddi
oranda azaltÕlmÕútÕr. Tüm görme kayÕplarÕnÕn %0’i önlenebilir veya tedavi
edilebilir türdendir.
+astalÕklarÕn uluslararasÕ sÕnÕflandÕrÕlmasÕnda görme fonskiyonu dört
gruba ayrÕlÕr [2]. Normal görme (normal vision), orta derecede görme
bozuklu÷u (moderate vision impairment), ciddigörme bozuklu÷u (severe
vision impairment) ve körlük (blindness).

Orta dereceli görme bozuklu÷u ile úiddetli görme bozuklu÷u birlikte
düúük görme terimi altÕnda gruplandÕrÕlÕr: Düúük görme, körlük ile birlikte
tüm görme bozuklu÷unu temsil eder. Orta ve úiddetli görme bozukluklarÕnÕn
küresel nedenleri úu úekilde sÕralanÕr: %53 düzeltilmemiú kÕrma kusurlarÕ
(uncorrected refractive errors), %25 operasyon yapÕlmamÕú katarakt
(uncorrected refractive errors), %4 yaúa ba÷lÕ makula deMerasyonu (agerelated macular degeneration), %2 glaucoma, %1 diabetic retinopathy’dir.
Körlü÷ün baúlÕca nedenleri ise, %35 operasyon yapÕlmamÕú katarakt
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(uncorrected refractive errors), %21düzeltilmeyen
(uncorrected refractive errors), % glaucomadÕr [1].

kÕrma

kusurlarÕ

Tüm körlerin ve úiddetli görme bozuklu÷una sahip kiúilerin %1’i 50
yaú ve üzerindedir. <aúlÕ nüfusundaki artÕú ile daha fazla kiúi görme
bozukluklarÕ ve körlük riski altÕndadÕr. Dünya’da ortalama 1 milyon çocuk
(15 yaú ve altÕ) görme bozuklu÷una sahiptir. Bu çocuklarÕn 12 milyonu
kÕrma kusuruna sahiptir. 1.4 milyon dolayÕndaki çocuk ise düzeltilemez
(irreversible) körlü÷e sahiptir [3]
Genel olarak 10 yÕlÕ içinde Dünya’da görme bozukluklarÕ yayÕlma
oranÕ azalmÕútÕr. Bu azalma, sosyoekonomik geliúme, halk sa÷lÕ÷Õ
çalÕúmalarÕ, göz sa÷lÕ÷Õ hizmetlerine eriúimin artmasÕ, toplumun görme
cerrahi operasyonlar ve kÕrma kusuru gereçleri ile ilgili farkÕndalÕklarÕnÕn
artÕrÕlmasÕ ile sa÷lanmÕútÕr. Buna ra÷men nüfus artÕúÕnÕn ve nüfusun
yaúlanmasÕnÕn do÷al bir sonucu olarak görme bozukluklarÕ artacaktÕr.
Örne÷in nüfus artÕúÕ oranlarÕna göre 2020 yÕlÕnda 3,5 milyon olaca÷Õ tahmin
edilen kör sayÕsÕ, 2050 yÕlÕnda 115 milyona çÕkabilecektir [3].
Görme bozukluklarÕnÕn %0’i engellenebilir veya tedavi edilebilir. Son
25 yÕlda görme bozukluklarÕ ile ilgili ilerleme kaydedilen alanlar úu
úekildedir: +ükümetler görme bozukluklarÕnÕ kontrol etmek ve düzenlemek
için ulusal programlar oluúturmuútur. Göz sa÷lÕ÷Õ hizmetleri artmaktadÕr.
Birincil ve ikincil sa÷lÕk sistemleri aúama aúama entegre edilmektedir.
Görme bozukluklarÕ ile ilgili farkÕndalÕ÷Õ artÕran kampanyalar düzenlenmiú
ve okullarda farkÕndalÕk e÷itimleri yapÕlmÕútÕr. Güçlü hükümetlerin
liderli÷inde özel sektörün artan katÕlÕmÕ ile uluslararasÕ ortaklÕklar
kurulmuútur. Son 25 yÕlda birçok ülke görme bozukluklarÕnÕn engellenmesi
ve tedavisinde büyük ilerlemeler kaydetmiútir.
Tüm bunlara ek olarak Dünya Sa÷lÕk Örgütü 2014-201 Küresel Eylem
PlanÕ’nÕ oluúturmuútur. Bu plan ile 201 yÕlÕ için görme bozukluklarÕnÕ %25
oranÕnda azaltmak amaçlanmaktadÕr.
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Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye’de yaklaúÕk
220 bin kiúinin görme engeli var. Buna göre her bin kiúiden 3’ünün görme
engeli bulunuyor. Türkiye’de körlü÷ün nedenlerine genetik (akraba
evlili÷ine ba÷lÕ do÷uútan olan körlükler), diyabet (diyabetin süresi ve kan
úekerinin yüksekli÷iyle do÷ru orantÕlÕ úekilde riski artÕrÕyor) ve glokom
oldu÷u görülmektedir. Türkiye’de akraba evliliklerinden kaçÕnma, diyabete
ba÷lÕ göz hastalÕklarÕnÕn, glokom’un erken teúhisi, düzenli göz kontrolleri, iú
kazalarÕna karúÕ tedbir ile körlük azaltÕlabilir [4].
Dünya’da gözlük ve kontak lens kullanÕm oranlarÕ ise ülkelerin
geliúmiúliklerine göre farklÕlÕk göstermektedir. Geliúmiú ülkelerde bu oran
%50 dolaylarÕndadÕr. Türkiye nüfusunun %40’ÕnÕn üzerinde bir oranÕnÕn
kÕrma kusuruna sahip oldu÷u söylenebilir. Türkiye’de gözlük kullanÕm oranÕ
ise %15-20 aralÕ÷ÕndadÕr [5]. Bu oranÕn geliúmiú ülkelerde %50-%60
aralÕ÷Õnda oldu÷u düúünüldü÷ünde Türkiye’de gözlük kullanÕm oranlarÕnÕn
geliúmiú ülkelerdeki gözlük kullanma oranÕna göre düúük oldu÷u
söylenebilir. Türkiye’de gözlük kullanÕm oranÕnÕn artÕrÕlmasÕ toplumun
görme sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan önemlidir. Bu oranÕn artabilmesi ise gözlü÷e
ulaúÕmÕn kolaylaúmasÕ, kÕrma kusurlarÕ ve tedavileri hakkÕndaki farkÕndalÕ÷Õn
artmasÕ ile mümkün olabilir. Türkiye’de göz sa÷lÕk hizmetleri geliúmiú úehir
merkezlerinde toplanmÕútÕr. KÕrsalda ve geliúmemiú bölgelerde gözlü÷e
ulaúÕm zordur. Toplumun kÕrma kusurlarÕ ve tedavileri hakkÕnda farkÕndalÕ÷Õ
ise düúüktür. Toplumun bu konudaki farkÕndalÕ÷ÕnÕ artÕracak çalÕúmalar
yapÕlmasÕ gerekmektedir.
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6.2. Göz SaölÔöÔ Sistemleri

Dünya Optometri Konseyi’ne göre Optometrik Hizmet Kategorisi
aúa÷Õdaki tabloda belirtilmiútir.
Optik
Teknoloji
Hizmetleri
(1. Basamak)

Görme
øúlevleri
Hizmetleri
(2. Basamak)

-Optisyenlik

-Optisyenlik
-KÕrma
kusuru
belirleme
Reçete yazma

Oküler Teúhis Hizmetleri
ølaç
kullanmadan
(3. Basamak)
-Optisyenlik
-KÕrma kusuru
belirleme
-Reçete yazma
-Göz
hastalÕklarÕna
iliúkin muayene

Oküler Tedavi Hizmetleri
(5. Basamak)

ølaç kullanarak
(4. Basamak)
-Optisyenlik
-KÕrma kusuru
belirleme
-Reçete yazma
-Teúhis amaçlÕ
ilaç kullanma

-Optisyenlik
-KÕrma
kusuru
belirleme
-Reçete
yazma
-Teúhis
amaçlÕ
ilaç
kullanma
-Tedavi
amaçlÕ
ilaç
kullanma

-Optisyenlik
-KÕrma kusuru
belirleme
-Reçete yazma
-Teúhis amaçlÕ
ilaç kullanma
-Tedavi amaçlÕ
ilaç kullanma
-Göz cerrahisi

Tablo 6.1. Optometrik hizmet kategorileri

Optometrik hizmetler konusunda uluslararasÕ bir fikir birli÷i yoktur.
Optometrik hizmetler optisyen, optometrist ve göz hekimleri tarafÕndan
yürütülmektedir. Birçok ülkede kÕrma kusurlarÕnÕn belirlenmesinde
optometristler ve göz hekimleri birlikte çalÕúmaktadÕr. Göz cerrahisi ise
a÷ÕrlÕklÕ olarak hekimler tarafÕndan yapÕlmaktadÕr. BazÕ ülkelerde ise
optisyenler de kÕrma kusuru belirleyebilmektedir. Optometrik hizmetlerde bu
üç meslek grubunun görev tanÕmÕ ve sÕnÕrlarÕnda bir anlaúmaya varÕlabilmiú
de÷ildir.
Türkiye’de 1. basamak hizmetler optisyen tarafÕndan di÷er hizmetler ise
oftalmologlar tarafÕndan yapÕlmaktadÕr. Oftalmologta muayene olan kiúiler
reçeteleri ile optisyenlik müesseselerine gelmektedir. Müesseselerde
reçeteye uygun gözlük yapÕlandÕrÕlmaktadÕr. Devlet gözlük alÕmÕnda destek
sa÷lamaktadÕr. Devlet deste÷i ile gözlük alabilmek için, kiúinin yeterli prim
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ödemesi yaparak, muayene olabilecek kadar çalÕúmasÕ gerekmektedir.
Muayene sonucunda oftalmolog tarafÕndan gözlük yazÕlÕrsa, bu gözlü÷ü
almak için Sosyal Güvenlik Kurumunun yapmÕú oldu÷u Devlet Destekli
gözlük ödemesinden faydalanabilir. Devletin vermiú oldu÷u destek kiúinin
sigorta pirimi, çalÕúÕlmÕúlÕk süresi, doktorun yazaca÷Õ rapora göre
de÷iúmektedir. 201 yÕlÕnda maksimum ödenecek bedel 100 TL civarÕnda bir
bedel olarak belirlenmiútir.
Türkiye’de 2004 yÕlÕnda T.C. Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ tarafÕndan çÕkartÕlan
TÕbbÕ Cihaz <önetmeli÷ine göre gözlük cam ve çerçeveleri tÕbbÕ cihaz olarak
tanÕmlanmÕútÕr. Gözlük ve kontak lensin TÕbbi Cihazlar <önetmeli÷inde yer
almasÕ bu ürünlerin reçeteye tabi olmasÕ ticari bir emtia gibi reklam konusu
yapÕlamayaca÷ÕnÕ göstermektedir.
Aúa÷Õdaki tabloda ise ülkelere göre optometrik hizmet kagegorileri yer
almaktadÕr.
Optik
Teknoloji
Hizmetleri
(1. Basamak)

Görme
øúlevleri
Hizmetleri
(2. Basamak)

Optisyen

Refraksiyon
yapan
optisyen
Belçika
Fransa
øzlanda
øtalya

Türkiye

Oküler Teúhis Hizmetleri
ølaç
kullanmadan
(3. Basamak)
Optometrist

Oküler Tedavi Hizmetleri
(5. Basamak)

ølaç kullanarak
(4. Basamak)
Optometrist

Avusturya
Finlandiya
Çek
ørlanda
Cumhuriyeti
Hollanda
Danimarka
Norveç
Almanya
øsveç
øspanya
øsviçre
Tablo 6.2. Ülkelere göre optometrik hizmet kategorileri [6].

Optometrist
Oftalmolog
Avustralya
Kanada
Yeni Zelanda
Nijerya
øngliltere
ABD

<ukardaki tabloda yer alan ülkeler dÕúÕnda KÕbrÕs, Portekiz, Macaristan,
Slovakya, Polonya, Avusturya, Bulgaristan, Slovenya gibi Avrupa
ülkelerinde de göz sa÷lÕ÷Õ sistemlerine optometristler de dahildir. Bunun
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dÕúÕnda Gana, Mozambik, NiMerya, Hindistan, Malezya, Pakistan, )ilipinler,
Suidi Arabistan, Singapur, Tayland, Avusturalya, Yeni Zelanda, Rusya,
ABD, Brezilya, Kolombiya’da optometri e÷itimi vardÕr.
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