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Aynı Heyecan, Aynı Mutluluk

ORHAN KÜRELİ

Editör ’den

Optisyeninsesi e 
dergi;  Yazılar ve 
haber-röportajlarla 
okuyucusunun 
karşısına çıktı. 
Aslında karşısına 
değil, yanı başına 
geldi. Bir yaşamsal 
destek olarak, 
Sektörel sorunların 
çözümlenmesini 
öngördüğü, teyit 
ettiği bir arkadaş,  
bir başucu kitabı,  
bir e-dergi oldu.

H
eyecanla ve büyük bir gönüllük düşüncesiyle bilginin en doğru 
şekilde rahatça ve ücretsiz aktarılabileceği bir alan düşündük. 
Öyle bir alan ki kategorileri yaşamda en önem verdiğimiz 
yaşamsal olgular, sektörel paylaşımlardı.  Planladık ve 
hazırladık. Optisyeninsesi  e dergi  yayın hayatında 61.sayıya 
girmeye hazırdı…

Optisyeninsesi e dergi;  Yazılar ve haber-röportajlarla okuyucusunun 
karşısına çıktı. Aslında karşısına değil, yanı başına geldi. Bir yaşamsal destek 
olarak, Sektörel sorunların çözümlenmesini öngördüğü, teyit ettiği bir 
arkadaş, bir başucu kitabı, bir e-dergi oldu.
Optisyeninsesi e dergi adından dolayı her ne kadar sadece sektörel içerikli bir 
dergi sanılsa da ilk sayımızın yayına girdiği 1 Ekim 2013’den itibaren gönüllü 
yazarların bilinci en güzel biçimde aktardıkları bir yayın organı olmaya 
devam etti.  Bir aktüel fikir e-dergi olarak, çalışmalarına gündeme dair 
konulara tarafsız yer vererek zaman zaman bazı okuyucularının tepkilerine 
yol açsa da, fikrin tarafsız olarak iletilmesine vesile oldu. Aksi takdirde kendi 
fikirlerimizi insanlara dikte ediyor durumda olurduk ki biz bunu hiçbir 
zaman çalışma, prensip ve amaçlarımız içinde görmedik. Sanal dünya denilen 
ve zamanla her kesimin iyice kullandığı internet medyası içinde yerimizi ilk 
sıralarda aldık ve sağlam adımlarla daha iyiyi, güzeli yapmak için tüm kadro iş 
başındayız.
Okuyucularının düşüncelerine her zaman önem veren ve birlikte 
genişlediğimiz, paylaşımlar ile kulaktan kulağa, dilden dile yayılan 
dergimizin bugün 61. sayısı yayında! 
Saygılarımla
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HABER
Otizm hastaları için ‘göz takip 

gözlüğü’ geliştirildi.
ABD’nin Georgia Tech Üniversitesi araştırmacıları, otizm has-
tası çocuklarda göz kontağını sağlayabilecek yeni bir ‘göz ta-

kip gözlüğü’ geliştirdi.

ABD’nin Georgia Tech Üniversitesi araştırmacıları, 
otizm hastası çocuklarda göz kontağını 
sağlayabilecek yeni bir ‘göz takip gözlüğü’ geliştirdi.
Otizmi tanımlamadaki en önemli özelliklerden biri 
olan göz kontağı kuramama sorununu durumunu 
baz alarak geliştirilen ve bir çeşit x-ray cihazına 
benzeyen gözlük test aşamasında. Gözlüğün otizmi 
veya özellikleri otizme benzeyen diğer gelişimsel 
hastalıkları oldukça erken dönemde tanılamada 
yardımcı olacağı tahmin ediliyor.
Georgia Tech profesörlerinden Gregory Abowd, 
“Şuan Amerika’da otizmi tanımlamada ortalama yaş 
maalesef 4-5 tir. Otizm de aşama katetmek için bu 
yaşı çok daha erkene çekmeye ihtiyacımız var.” dedi.
Erken bulguların erken tanımlamayı sağlayacağına 
inanan Abowd ve ekibi, son 1.5 yılı, 1-2.5 yaşlarında 
otizm rahatsızlığı olan çocukları aramakla geçirdi.

Araştırma ekibi, çocuklardaki göz kontağını takip 
edebilen özel gözlükle birlikte yüz analiz yazılımını 
kullanıyor.
“Bu özel gözlük, otomatik olarak benim nereye 
baktığımı söylüyor, aynı zamanda ne gördüğümü 
kaydedecek ve işaret edecek bir kamerası da var.” 
şeklinde bilgi veren Prof. Abowd, araştırmada 
çocukların bileklerine ya da dizlerine takılabilen bir 
sensör kullandıklarını ifade etti. Sensör, çocukların 
vucut ısılarını, el hareketlerini ve derideki duyusal 
hassasiyet derecesini takip edebiliyor.
Araştırmacılar, tedavi yöntemlerininin başarılı 
olup olmadığını da ortaya koyan bütün kriterleri 
çocuklardaki gerginlikleri ve davranış bozukluklarını 
tanımlamak için kullanıyor. Geliştirilen teknolojinin 
yakında çocuk polikliniklerinde ve evlerde 
kullanılmaya başlayacağı umut ediliyor.
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HABER

10 KASIM

Mustafa Kemal’in ölümü gerek yurt içi, gerekse 
yurt dışında büyük yankılar uyandırdı.
* Tarih silinmez harflerle bu devlet adamının 
ismini kazıyacaktır. Atatürk , bir halk adamıdır. 
Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisini 
yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece 
yeni Türkiye’nin yaratıcısı olmuştur. (1938 
Yugoslavya, Politika Gazetesi )
* Onun ölümü Türkiye’nin sarsılması olmayacak; 
çünkü bütün genç kuşak, önderi tarafından 
çizilen yolu inançla ve coşkuyla izlemektedir. 

(1938 Macar, Uj Mogyar Gazetesi )
* Bence Atatürk, bütün çağların en büyük 
adamlarından biridir. Bir siyasi dahidir. 
Memlekette en büyük iyilikleri etmiş, Türkler 
hakkında eskiden söylenmiş bütün sözlerin yanlış 
olduğunu söylemiştir. (1938 Fransız Eski Elçisi 
Albert Kammaner)
*Başlıca düşüncesi Türk milletinin refah ve 
mutluluğuydu; ancak onu savaşla değil, barış, 
güvenlik, ilerleme ve dostlukla aradı. (1938 
İngiltere Eski Büyükelçisi Sir PercyLoranie )

10 KASIM ATAMIZI KAYBETTİĞİMİZ GÜN DEĞİLDİR. ONUN 
FİKREN ÖLÜMSÜZLEŞİP DÜŞÜNCELERİNE DAHA SIKI 

BAĞLANDIĞIMIZ GÜNDÜR.
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HABER
Beta Optik-NOVAX,  

bu yıl da Silmo Paris’te
Her yıl, Fransa’nın başkenti Paris’de düzenlenen Silmo 

Uluslararası Optik Fuarı, bu yıl 28.09. – 01.10/2018 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi.

28.09. – 01.10/2018 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen uluslararası optik 
fuarındaydık.
Bir kez daha, Beta Optik-NOVAX olarak yer aldığımız bu fuarda, Fransa distribütör iş ortağımız, 
S.A.S. BETA OPTİQUE – Mathis Lemporte ve ekibi de hazır bulundu.
Oldukça yoğun ilgi gören standımızda, Fransız Optisyen ve sektör tüccarlarının yanı sıra diğer 
ülkelerden gelen ziyaretçilerle de görüşme imkanı bulduk. Yurt dışı Pazar çalışmalarımıza yeni 
boyutlar kazandıran bu ve diğer uluslararası optik ihtisas fuarları bize, marka bilinirliğimizin geldiği 
aşamayı, büyük bir memnuniyetle tespit etme imkanı da sunmaktadır.
İnanıyoruz ki, firma reputasyonumuza katkı sağlayan bu fuar, mevcut ilişkilerimizi daha da 
güçlendirecek ve yeni ticari ilişkiler kurmamıza vesile olacaktır.
Yurt dışı bayilerimizin yanı sıra, Fransa ve diğer ülkelerden gelerek standımızı ziyaret eden 
optisyenlere ve özellikle ülkemizden gelen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
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Az Görenlere Yardım  
Cihazları Nelerdir?

1-Yüksek sferik okuma ekleri: Orta az 
görenlerde ilk tercih binoküler bifokal 
gözlüklerdir. Bu grup hastaların uzak 
gözlükleri iki odaklı hazırlanır. Alt 
kadrandaki yakın okuma bölümü normal 
hastaların yakın okuma gözlüğündeki 
numaralardan farklıdır. Normalde yakın 
okumadaki ilave +4.00’ den düşük 
tutulurken, bu gruptaki hastalarda yakın 
okuma ilavesi +4,50(1,5x) ile +12,00(4x) 
arasında verilebilir. Yüksek sferik okuma 
ekleri uygulamayı düşündüğümüz hastanın 
iyi seçilmesi ve ihtiyacına en uygun yakın 
ilavenin yapılması gerekir. Yakın okuma 
ilavesi arttıkça hastanın okuduğu yazıyı 
gözüne daha fazla yaklaştırması gerekir. 
Hasta için en uygunu iyi görebildiği ve 
onu rahatsız etmeyecek bir mesafede yakın 
okuma ilavesinin yapılmasıdır.
 
2-Büyüteçler: Okuma alanı dardır. Alışması 
kolaydır. Özellikle alışveriş v.b durumlarda 
hasta için kolaylık sağlar. Hastanın bir 
elinin büyüteçi tutması dezavantajdır. 
Çeşitli büyütme güçlerinde (2,5x,3x,4x,6x) 
büyüteçler vardır. Büyütme gücü arttıkça 
hastanın elindeki nesneyi daha yakına 
yaklaştırması gerekir. Bu bakımdan pratik 
değildir. Kısa süreli çözümlerdir.

3-El dürbünleri: Monokülerdir. Hasta 
karşıdaki nesneyi görmek için eliyle fokus 
yapar. Özellikle karşıdaki bir otobüs 
levhasını v.b okumada yararlıdır.  

4-Teleskopik sistemler: Görüntüyü 
büyütüp yakınlaştırma prensibine dayanır. 
Uzak ve yakının aynı gözlükte olması 
avantajdır. Teleskopik gözlük camlarında 
Gallile ve Keppler Sistemi kullanılr.
Gallile Sistemi: Konveks objektif ve konkav  
oküler lensten oluşur. Görüntü düz ve 
büyüktür. Görüntü alanı Keppler sisteme 
göre daha geniştir. En çok tercih edilen 
sistemdir.
Keppler Sistemi: İki tane konveks mercekten 
oluşur. Görüntü büyük ve terstir. Bu 
görüntüyü prizmatik aynalar ile ters 

çeviren üçüncü bir sistem olduğu için Keppler 
sistemindeki teleskop Gallile sistemindeki 
teleskopa göre daha uzun ve ağırdır.
Teleskopik sistemin avantajı yazıya olan 
mesafenin uzamasıdır.
Teleskopik sistemin dezavantajı ise görme 
alanının dar olması, halka skotom, az ışık 
gelmesi ve derinlik hissinin olmamasıdır.
Uzak mesafe için uygun teleskopik cam 
seçildikten sonra, hastanın görme gücüne ve 
yakın okuma ihtiyacına uygun büyütmedeki 
(2x,2,5x,3x,4x,5x...) yakın okuma kapağı 
seçilir. Daha sonra  hastaya teleskopik gözlük 
kullanma eğitimi verilir.

5-CCTV: Kapalı devre T.V. dir. Alıcı kamera 
ile televizyon ekranına bağlanan fiberoptik 
sistemden oluşur. 60x lineer elektronik 
büyütme yapılabilir. En ağır görme kaybında 
kullanılır.
Bu tür gözlüklerde kullanılan mercekler, 
özellikle az gören hastalar için tasarlanmış 
olup, görüntüyü büyütme ve yakınlaştırma 
özelliğe sahiptirler. Görüntü olarak normal 
gözlüklerden daha kalın ve ağırdır.

HABER
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Dünyanın ilk miyopi  
programı başlıyor

Dünyanın nüfusu yaşlanıyor- görmenizi 
çaldırmayın.
Dünyanın ilk Miyopi programı Avusturalya- 
New South Wales Üniversitesi başlıyor.
OptisyeninSesi Dış Haber- Miyopi 
Yönetiminde ilan edilen Yüksek Lisans 
Belgesi, kayıtlı optisyenler için miyopi 
yönetimi, kanıta dayalı tedaviyi reçete 
etmelerine olanak tanıyan gelişmiş bilgi ve 
klinik deneyim sağlamak için tasarlanmıştır.
Miyopi, Avustralyalıların yaklaşık% 15’ini 
etkileyen en yaygın göz durumlarından biri 
olan UNSW Optisyenlik ve Vizyon Bilim 
Öğretim Görevlisi Dr Pauline Kang, birçok 
optisyenlerin bölgeye yetiştiklerini söyledi.
“Miyopi yönetimi, genel klinik 
uygulamaların bir parçası haline geliyor. 
Yapmak istediğimiz şey, kanıta dayalı 
yönetim seçenekleri sunan ve onlara mevcut 
olan araştırmalar ve farklı tedaviler hakkında 
daha derin bir bilgi veren bir kurs sunmaktı. 
”Dedi.

Kang, programın ağırlıklı olarak çevrim içi olacağını 
ve optisyenlerin derse katılmak için birkaç fiziksel 
dersi bıraktığını söyledi.
Lisansüstü Sertifika, interaktif web seminerleri, 
tartışma grupları, ders kayıtları ve alıştırmalar dahil 
olmak üzere, kendinden temalı bir çevrim içi uzaktan 
eğitim modülü aracılığıyla çeşitli ve esnek içerik 
dağıtımını içermektedir.
Bu program mevcut ve gelecekteki kanıta dayalı 
standart tedavi yöntemlerine ve Avustralya 
bağlamında uygulanan miyopi yönetimine 
dayanmaktadır.
Kang, kursların Avustralya’dan ve uluslararası çapta, 
deneyimli klinik ve didaktik eğitmenlerden oluşan 
ödüllü bir öğretim ekibini içereceğini söyledi.
Modüller Miyopi, Miyopi Yönetimi, İleri Kontakt 
Lens Çalışmaları 1 ve Klinik Miyopi Yönetimine 
Giriş.
Kayıt yaptıran optisyenlerin, en fazla 36 aylık 
bir kayıt süresiyle 12 ay boyunca programı 
tamamlamaları bekleniyor.
2019 için kayıtlar şimdiden açıldı.

Dünyanın ilk akredite edilmiş üniversite programı miyop 
yönetimi, gelecek yıl New South Wales Üniversitesi’nde 

(UNSW) kayıtlı optisyenlere açılacak.

HABER
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Melek Yılmaz tarafından 2014 yılında açı-
lan Melek Optik sektörde başarılı çalış-
maları ve farklı hizmet anlayışı ile dikkat
çeken bir marka haline geldi. 2003 Yı-
lında sektöre adım atan Melek Hanım, o
tarihten günümüze gelişime açık yapı-
sıyla daha iyi hizmet için optisyenlik eği-
timi alıyor. Anadolu Üniversitesi İşletme
Fakültesi mezunu olan Yılmaz, mesleki
ilerlemesindeki hızlı yükseliş ile geçmiş
yıllarda kurumsal markalarda yöneticilik
yapmış. Daha sonra buralardaki bilgi bi-
rikimleri ışığında kendi markalarını yara-
tarak Melek Optik olarak hizmete
başlamış. 

Her iş kolunda olduğu gibi sağlık sektö-
ründe de gündemi iyi takip etmeli ve ge-
lişmelerden sürekli haberdar olmalısınız.
Her geçen gün yeni bir sistem, yeni bir
ürün ya da yeni bir tekniğin değişmesi
nedeniyle markalar sürekli kendini geliş-
tirmek durumunda kalıyor. Bu bilinçle
hizmet kalitesini üst seviyelere taşıyan

Melek Hanım; “Kurumsal altyapım ile
sektöre farklılıkları nasıl getirmeliyim?
müşteriye en doğruyu, en olması gere-
keni nasıl anlatmalıyım? gibi sorular ile
Melek Optik markamızda hizmet veriyo-
rum. Her konuda olduğu gibi mesle-
ğimde de en büyük destekçim olan
eşim Koray Bey ile sürekli işimizi ve ken-
dimizi geliştirmek ve müşteri memnuni-
yetimizi artırmak için çalışıyoruz.
Gelişime açık olma-
nızın zauri olduğu
optikte her sektörde
olduğu gibi yanlış bil-
gilendirmeler ya da
eksik anlatım müşte-
rilerimize sorunlar
yaşatabiliyor. Hatta
yanlış yönlendirmeler
gözlerdeki rahatsız-
lıkların artmasını da
tetikleyebiliyor. Biz
her zaman rakam-
dan önce en doğru

seçeneğin hangisi olduğunu araştırıyor
ve ona göre alternatifli seçenekler sunu-
yoruz. Çünkü işimizi çok severek yapan
bir çiftiz. Her gözlükte bir müşteri değil
bir dost kazanma hedefiyle yaklaşım
gösteriyoruz. Mesleğe ilk adım attığım
dönemden günümüze halen bizlere
gelen müşterilerimiz var. Bu da bizi çok
memnun ediyor.” diyerek Melek Optik
markasının farkını yansıtıyor. 

İnsanın en önemli hayati
uzuvlarındandır gözümüz.
Hayattan aldığımız keyfin
görmekle başladığını, gör-
menin ne kadar önemli ol-
duğunu hepimiz biliriz.
Sağlığın her birimindeki ra-
hatsızlıklar ve tedavileri el-
bette çok önemlidir.
Ancak, insanın görme du-
yusundaki sorunu birçok
farklı sorunu da tetikler. Bu
nedenle gözlüğümüzün
bize gerçekten uygun ol-
ması da oldukça hassas
bir ayrıntıdır. Haliyle de her
insan gözlük seçiminde ve
özellikle de optik firmaları
arasında en güvenebile-
ceği markaları arar. 

Sektörde genç yaşına
rağmen uzun süreli dene-
yimi ve konusuna çok
hakim hizmet anlayışı ile
bir markayı sizlere tanıta-
lım istedik; 

Melek Optik

SEKTÖR
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Birçok işlemi kendi bünyesinde, son sis-
tem makine parkurunda hazırlayan
Melek Yılmaz, işin teknik detaylarının
önemine de vurgu yapıyor. Güneş göz-
lüğünde ve optik gözlüklerde alternatifli
markalar ile müşterilerinin kesesine göre
çözümler üreten Melek Hanım, rakamsal
skalada da en rasyonel anlatımı müşte-
rilerine sunuyor. 

Bugatti, Tom Ford, Italia Indepentdeny,
Vogve, Ana Hickmann, Dunlop, Armani,
Elegans, Converse, Slazenger ve Super
Step gibi birçok markanın ürünlerini bu-
labileceğiniz Melek Optik’te lens için de
keyifli çözümler bulmanız mümkün. 

4 Yıllık başarılı bir geçmişle günümüze
gelen markada en büyük hedef zaman
içerisinde Bursa’nın farklı lokasyonlarında
şubeler açmak. Öncelikle Özlüce ve
Balat mevkiilerinde şubeleşmek istedik-
lerini belirten Melek Hanım bu hayali ile
daha yaygın kitlelere Melek Optik hizmet
farkını yansıtmak istediklerini belirtiyor. 

Gözlüğe mi ihtiyacınız var? Ya da danış-
mak istediğiniz sorularınız mı bulunuyor?
Korupark civarına yolunuz mutlaka düş-
meli ve Melek Optik’i mutlaka ziyaret et-
melisiniz.
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ŞİRKET HABERLERİ

MOREL
Lightec 3D baskılı koleksiyonu
Fransız gözlük şirketi MOREL, konforun en üst düzeydeki deneyimini sunmak için 
tasarlanan ilk 3B basılı Lightec koleksiyonunu piyasaya sürdü. Çerçeveler, ön kısım 
için poliamid malzemeden faydalanarak, tapınaklar için beta-titanyum ile bir araya 
getirerek 10 gramlık bir tüy ağırlığı yapısına ve yüksek bir esnekliğe izin verir. Estetik 
olarak tasarımlar, 3D malzemenin kadife benzeri dokusunu klasik gözlük malzemesi 
beta titanyumun parlak metal kaplamasıyla bir araya getirerek, zarif ve modern 
hissettiren bir etki yaratır. Poliamidde parlak ve yoğun bir görünüme sahip bir renk paleti 
keşfedildi ve kadınlar için dört yuvarlak ve panto tasarımı, dört dikdörtgen ve erkekler 
için çift köprülü panto stili ile şekiller klasik. Menteşeler, Fransız şirketi tarafından 
patentlendirilen ve ilk olarak 2018 ilkbaharında Lightec koleksiyonunda başlatılan yüksek 
teknolojili vidasız ve esnek bir menteşe olan Omicron sistemi ile donatılmıştır.

KALEOS EYEHUNTERS
Fütüristik bir baskı
Kaleos
Barcelona markalı Kaleos Eyehunters, bu sezon, her biri 150 parçadan oluşan sınırlı 
sayıda üretilen üç fütüristik modelden oluşan bir kapsül koleksiyonu olan yeni Space 
Space’i sundu. Marka, tarihe ve mekan algısına ilham veriyor: “İnkalardan günümüz 
kültürüne, evren nesiller, filozoflar ve bilim adamlarını şaşırttı ve hayrete düşürdü. 
Gökyüzü, yıldızlar ve mekânın ilginç doğası uzak bir geleceğe dair fikir üretiyor, ki 
bu aynı zamanda somut ve ani bir durum ”diye açıklıyor Kaleos ekibini açıklıyor. Bu 
nedenle yeni tasarımlar, “kör edici bir güneş için” güneş maskeleri şeklinde tasarlanan 
bu gerçekleri, XXL ekranları veya “lazerler gibi uzun mesafe görüşlerini uyarma” olarak 
tanımlanan mikro gözlüklerle kucaklıyor.

BOZ GÖZE
FW 18/19, göz için davranıyor
BOZ GÖZE
Jean-François Rey’dan BOZ, lüks arzulara ilham vermek için beş yeni model açıkladı ve 
tamamen Fransa’da yapıldı. Çerçeveler, metal veya metal / asetat kombinasyonlarında 
hafif ve feminen şekillerle göz alıcıdır ve her biri, metal yüzey üzerinde gerçekleştirilen 
özel çalışma, yaratıcı tasarım, stilistik ayrıntıların iyileştirilmesi ve şık sonlandırma 
ile ayırt edilir. Tasarımcının ve Jean-François Rey Sanat Yönetmeni’nin eşi Joëlle Rey 
tarafından 1990’ların sonunda yaratılan BOZ markası, benzersiz bir şekilde dekoratif bir 
stil sunan hemen tanımlanabilir. Şık, zarif ve bazen de cesurca olan modeller, sıradışı bir 
silüetle, yaratıcı saçmalıklarla ve gerçek bir moda aşkıyla ayırt edilir.
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SAĞLIK

Sağlıkta uzman açığı artıyor

14 milyonu aşkın özgeçmişi bünyesinde 
barındıran Yenibiris.com, nitelikli uzman 
ihtiyacının giderek arttığı Sağlık-Tıp 
sektörünü değerlendirdi. İşsizliğin en 
az yaşandığı sektör olarak bilinen sağlıkta, 
yetişmiş işgücü açığının yanı sıra çalışan 
devir oranının yüksekliği sorunu da söz 
konusu. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 
yaklaşık 124 bini hekim, 115 bini hemşire 
olmak üzere 700 bin civarında kişi çalışıyor. 
OECD ortalamasını yakalayabilmek için 
105 bin hekim, 500 bin hemşireye daha 
ihtiyaç var. Sağlık personelinin dışında 
sektörde hastane yöneticileri ile satış ve 
pazarlama uzman ve yöneticilerine de talep 
artmış durumda.

Acil tıp teknisyeni öncelikli
Son 6 ayda (1 Şubat – 31 Temmuz), bir 
önceki döneme göre (1 Ağustos – 31 
Ocak) özellikle eğitim hemşiresi, acil 
tıp teknisyeni, radyoloji teknisyeni ve 
anestezi ve reanimasyon uzmanına olan 
talebin arttığı görülüyor. Bu artışların 
sebeplerini sorduğumuz HRH Kurumsal 
Gelişim Çözümleri Kurucusu ve Genel 
Müdürü Zeynep Erkek, acil tıp teknisyeni 
ihtiyacındaki artışı, öncelikle hemşire 
yetersizliğine bağlıyor ve özel kuruluşlarının 
bu kişileri hemşirelerin yerine almak 
zorunda kaldıklarını söylüyor. Mobil sağlık 
hizmetlerinin artması da talebi artırıyor.

Eğitim hemşiresi yetersiz
İşe başlayan yeni mezun hemşirelerin hem 
iş başında hem de sınıf içinde eğitime çok 
ihtiyacı olduğunu söyleyen Zeynep Erkek, 
tıbbi hataları azaltmak ve hemşirelik bakım 

kalitesini arttırmak için büyük kurumların 
oldukça geniş kadrolu hemşirelik eğitim 
bölümleri olduğunu, küçük kurumların da en 
az bir eğitim hemşiresi işe aldığını belirtiyor. 
Hasta eğitimleri için de eğitim hemşireleri 
istihdam ediliyor. Ayrıca ilaç şirketleri de 
ilaçlarını uygulayacak hemşirelerin eğitimi 
için eğitim hemşiresi işe alıyor. Yoğun 
bakımda ve ameliyathanelerde kritik önemi 
olan anestezi ve reanimasyon uzmanlarına 
talebin artmasında ise en önemli etken 
hastanelerdeki ameliyat sayısının artması. 
Sayı ve kalite olarak yetersiz kalan işgücü, 
bütün özel kuruluşların ortak sorunu.
Sağlık kuruluşları yöneticilerinin işgücü 
ihtiyaçları hakkındaki düşünceleri şöyle:
Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü 
Özer Koca: “Toplam çalışan sayımız 
3 bin kişi. Üniversite hastanemizin 
gelişim ve büyümesi sürüyor. Kemik İliği 
Transplantasyon Ünitesi ve Organ Nakli 
Merkezimiz de hizmete girdi. Daha çok 
sağlık personeli (hemşire, ebe vb.) olmak 
üzere 100 kişi daha istihdam edeceğiz. 
Özellikle hemşire, ebe gibi pozisyonları 
doldurmakta ve özellikli üniteler (Kemik 
İliği Transplantasyon, Tüp Bebek, Yoğun 
Bakımlar ve Organ Nakli) için yetişmiş branş 
hemşiresi bulmakta zorlanıyoruz.”
Bolu Özel Çağsu Hastanesi İşletme 
Müdürü Reşat Ayaz: “240 çalışanımız var. 
Yıl sonuna kadar 70 kişi işe alınacak. En 
çok hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, hasta 
bakıcı ve temizlik elemanı alımı yapıyor, 
doktor, hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni 
bulmakta zorluk yaşıyoruz. Personelin devlet 
ve üniversiteyi tercih etmesinin en büyük 
nedeninin, cumartesi günleri mesainin 
olmaması olduğunu tahmin ediyoruz. 

Sağlık-Tıp sektöründe nitelikli uzmana olan ihtiyaç, yeni yatırımların 
yanı sıra bu yılın ilk yarısındaki yoğun kamu atamaları nedeniyle 
daha da artmış durumda. Özel sağlık kuruluşları, başta hemşire 

olmak üzere bu dönemde en çok acil tıp teknisyeni, anestezi 
ve reanimasyon uzmanı, radyoloji teknisyeni gibi pozisyonları 

doldurmakta zorluk yaşıyor.

Yenibiris.com,
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Peki gözlük?
Hiç kuşkusuz İtalya..
13. YY’ da İtalyan fizikçi Armati ile 
başlayan İtalyan gözlük kültürü bugün 
halen trendini devam etmektedir.

Ülkemizde Gözlük sektöründe İtalyan 
rüzgarını ise Christie’s ve People gözlük 
çerçevelerinde görmekteyiz. İtalyan 
Alplerinde üretilen, İtalyan sanatının 
günümüz modernliğiyle harmanlanıp 
dizayn edildiği Christie’s ve People 
gözlük çerçeveleri kullanıcılarına 
kaliteyi ve şıklığı sunmaktadır. 
34 senedir Christie’s ve People 
markalarının distribütörlüğünü yapan 
Pak Optik, müşterilerine kaliteden 
ödün vermeden hizmet vermekte ve 
her zaman geniş ve güncel koleksiyon 
sunmaktadır. Ayrıca Carisma 
markasında güncelleme yapan Pak 
Optik, 2018- 2019 optik sezonuna da 
geniş koleksiyonuyla hazır bir şekilde 
girmiştir.
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Esas sorun, ülkemizde sağlık personeli 
planlaması yapılmadan okulların açılmış 
veya kapanmış olması. İstihdam alanı 
az olan alanlarda daha çok, istihdam 
gerektiren alanlarda özellikle sağlık 
alanında daha az mezun verilmiştir.”
Darıca Özel Armedica Göz Merkezi 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülay 
Güllülü: “Hastanemiz bünyesinde 25 

kişi çalışıyor. Bu yıl sonuna kadar 10 kişi 
alacağız. Doktor, sağlık memuru, anestezi 
teknisyeni, acil tıp teknisyeni, yönetim 
ve eğitim hemşiresi, ameliyat hemşiresi, 
sterilizasyon ve ameliyathane personeli, 
orta düzey yönetici pozisyonları ve teknik 
personel bulmada zorluklar yaşıyoruz.”
Özel Edremit Körfez Hastanesi İnsan 
Kaynakları Müdürü Simay İmral: “Çalışan 

HABER
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sayımız 350’nin üzerinde. 10-30 
kişilik bir alım söz konusu olabilir. En 
çok doktor, hemşire ve diğer sağlık 
personelinde temin sıkıntısı yaşanıyor. 
Yoğun bakım deneyimine sahip 
hemşire, anestezi-radyoloji-laboratuvar 
teknisyeni ve teknikerleri, ayrıca özellikli 
sertifikası gerektiren hemşire temininde 
sorun var. İnsan kaynakları açısından 

en sık yaşanılan sorun çalışan devir 
oranının yüksekliği. KPSS sonucunda 
sağlık çalışanları atamalar nedeni ile 
işyerlerinden ayrılıyorlar.”

Sağlık sektöründe son 6 ayda en çok 
aranan 10 pozisyon ise şöyle:
1-Hemşire
2-Eğitim Hemşiresi
3-Hasta Danışmanı
4-Satış Temsilcisi
5-Ameliyathane Hemşiresi
6-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
7-Acil Tıp Teknisyeni
8- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
9-Diş Hekimi
10-Ebe
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MODA

Takı

Takıyı anlam olarak ise insanın bedenini daha güzel gösterme çabasıyla vücudunun çeşitli 
bölümlerini süslemesi olarak algılayabiliriz.
Takının oluşum sebebi önceleri insanların kendilerini gizli güçlerden, kem gözlerden koruma 
çabası, uğur, tılsım ve büyüye olan inançlarıyken sonradan imtiyaz göstergesi, zenginlik belirtisi 
olarak kullanılmış takı. Zamanla takıların bedeni daha güzel ve etkileyici gösterdiğini keşfeden 
insan ona bu anlamı, işlevi de yüklemiş.
Günümüzde de benzer sebeplerle kullanılmakta takı. Karşımızdakini etkilemek, kendimizi iyi 
hissetmek, uğurlu geldiğini düşünmek gibi nedenler bunlar. Takılar için batıl inançların azaldığı 
düşünülse de kısa mesafe koşucularının, ünlü tenisçilerin, gösteri dünyasındaki pek çok ünlünün 
boyunlarına taktığı zincirler, kolyeler bu inancın günümüzde de sürdüğünün bir örneğidir.
Genel olarak kullandığımız aksesuarlar ve özellikle takılar bizim yaşam içindeki tarzımızın, 
duruşumuzun işaretidir. Ne taktığımız çoğu zaman ne söylediğimiz, ne giydiğimiz kadar 
belirleyicidir. Moda olmadığı bir dönemde çok iri ve belirgin takılar kullanan kadını, rüküşlükle 
suçlar, dikkat çekmeye çalıştığından neredeyse emin oluruz. Aynı şekilde gömlek düğmelerinin 
üstten üçünü açmış, uzun zincirinin ucuna kocaman bir madalyon eklemiş erkeği gördüğümüzde 
de durum değişmez. Madalyonu onun kültürsüzlüğünün, sonradan görmüşlüğünün bir işareti 
sayarız.
Peki bunun ne kadarı önyargıdır sizce?
Ama artık takıda moda neredeyse sınırsızlaşmıştır. Zamanımızın gerçek takı tasarımcıları (şimdi 
adı bu) takı ile beden arasındaki ilişkiyi özümsemiş, zevklerin kişiselliğini fark etmişlerdir. Bu da 
takının gelişimini sonsuz kılmaktadır.

Takı kelime olarak takmak fiilinin kökünden türemiştir. Bu isim 
ona günümüzde bijuteri diye adlandırdığımız kavramdan daha 

çok yakışmış, içeriğini daha iyi belirlemiştir.

OPTİSYENİN SESİ E-DERGİ Kasım 201826
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SEKTÖR

Sokaklarda katarakt satılıyor!

Karadeniz Optisyen Gözlükçüler Derneği Başkanı Ali Mutlu, yetkisi olmayan insanların gözlük 
sattığını belirterek, tüm illerin valiliklerine çağrı yaptı.
Ali Mutlu, “Kentlerin en işlek caddelerin ve meydanında sahte numaralı ve dinlendirici gözlük 
satışı halen sürüyor. Maalesef ki, bu gözlükler insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor.
Gözlük fiyatlarının ucuz olmasına aldanan vatandaş, maalesef bu gözlükleri alıyor. Bırakın ucuz 
olmasını, yanlış numaralı gözlük kullanımı dahi insana büyük zararlar verebiliyor.
Bu sorunu gözlüğü yeni alan kişi değil, sonradan zararlarını gören biliyor. Bu gözlükler resmen 
büyüteçtir. Malzemesinin kalitesi oldukça düşüktür. Piyasada kontrolsüz satılan gözlükleri 
kullanan insanlarda katarakt hastalığı ortaya çıkmaktadır. İnsanlar ciddi sağlık sorunları ile 
uğraşmaktadır. Anlık olarak gözlüğü taktığında iyi gördüğünü hisseden insanlar, sonradan 
hastanelerde hastalıklarla mücadele ediyorlar. Bu hem insanların, hem de devletin zararınadır.
Gözlüklerin sokak aralarında satışlarını yapan işportacılar, ‘Bununla mı yoksa bununla mı iyi 
gördün?’ diyerek, insanlara gözlük seçmede de yardımcı oluyorlar. Bu insanlar doktor değildir, 
doktor bile gözlük numarası kararını zor verirken, anlık görüntüyle kararlar veriyorlar. Bu 
kesinlikle hatadır. Bu kesinlikle insan sağlığını hiçe saymaktır. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz” 
ifadelerini kullandı.

PAZARDAN GÖZLÜK ALINMAZ
Gözlüklerin piyasadan toplanması için genelge yayımlandığını hatırlatan Ali Mutlu, “5193 sayılı 
Optisyenlik Hakkında kanunun 4 üncü maddesinde bu gözlüklerin satışını yapmak için kıstaslar 
belirlenmiştir. Bu satışı yapacak insanların, optisyen olması şerhi getirilmiştir. Bugün büyüteç 
gözlükler sokaklarda optisyen olmayanlarca 7/24 satılıyor.
Zabıtalar içki satan yere veya kapalı alanda sigara içenlere ve içerenlere ciddi cezalar kesiyor, 
ancak bu satışı yapanlara dur demiyor.
Valilikler, İl Sağlık Müdürlükleri ve belediye ekipleri görevlerini maalesef yapmamaktadır. Bunu 
çok merak ediyorum; neden gözlükler piyasadan toplanmıyor?
Amacımız, seyyar satıcılara mani olmak değil, insan sağlığı ile oynanmasını engellemektir. 
Gözlük ürünü olmayan ürünlerden, uyduruk malzemelerden üretilen 5-10 TL’ye satışa sunulan 
bu sahte ürünlerin piyasadan toplanması gerekmektedir.
Tarihi geçmiş gıdanın satılması nasıl yasaksa, bu nasıl engelliyorsa, sahte gözlüklerin satışı da 
engellenmelidir. Bu gözlükler satılamaz ve satılmamalıdır. Bu konuda vatandaşımız da duyarlı 
olmalı, büyüteç gözlükleri almamalıdır. Gözlüğü seyyar satıcıdan değil, gözlükçüden almalıdır. 
Pazardan gözlük alınmaz” dedi.

Ali Mutlu, kentlerin en işlek cadde, sokak ve meydanlarında seyyar 
satıcılar tarafından satışa sunulan dinlendirici ve numaralı gözlüklerin 

toplatılması gerektiğini söyledi.

Ali Mutlu
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Dünya Sağlık Örgütü’ nün 
2020 vizyonu

Dünya çapında 8 milyon insan düzeltilmemiş kırma kusurlarından dolayı işlevsel olarak 
kördür. Basit bir görme testi ve gözlüklerle bu insanların çoğunun görüşü yeniden 
kazandırılabilir. Bu seneki etkinlik sloganı “Göz ve görme sağlığınız için haydi gözlerinizi 
muayene ettirmeye” olacaktır.
Uluslararası halk sağlığı sorunları olarak körlük ve görme bozukluğu kamu bilincini artırmak 
farkındalık yaratılmak amaçlanmaktadır. Bir göz görme testi tanı ve hemen her göz hastalığınız 
tedavi için ilk adım ilk önemli noktadır.
 
WSD13 (DGG13) =DÜNYA GÖRME GÜNÜ
WSD13(DGG)= Uluslararası, 2020’ye doğru görmenin öneminin kavranması: GÖRME HAKKI
küresel halk sağlığı sorunu olarak körlüğü ve görme bozukluklarını tanıma
Dünya Görme Günü, 2013 (WSD13) resmi olarak Ekim ayının ikinci perşembe günüdür. Bu 
günü içeren hafta süresince Dünyanın her yerinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından günün 
önemini belirten çeşitli etkinliklere yer verilecektir.
Katılımcı kurum ve kuruluşlar hitabet etikleri kendi toplumlarının ihtiyaçlarını dikkate alarak 
değerlendirmelerini yapacaklardır.
Glokom (göz tansiyonu) dünya çapında 4,5 milyon insanın kör olmasına yol açmıştır.
Yaşa bağlı makula dejenerasyonundan dolayı 3 milyondan fazla insan göremiyor.
Dünya çapında 8 milyon insan düzeltilmemiş kırma kusurlarından dolayı işlevsel olarak kördür. 
Basit bir görme testi ve gözlüklerle bu insanların çoğunun görüşü yeniden kazandırılabilir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 vizyonu ”GÖRME HAKKI” Girişimi ile önlenebilir körlüklerin 
ortadan kaldırılması amaçlanıyor
Ülkemizde 8,5 milyon engelli vatandaşımızdan Dünya Sağlık Teşkilatı, ülkemizdeki görme 
engellilik oranını %0,4 den fazla olarak vermektedir. Son nüfus sayımı sonrasında 15 yaş 
altındaki nüfusun genel nüfus oranı %30 olarak verilmiştir. Bu hesapla 70.000.000’un 
21.000.000’i 15 yaşın altındadır ve 78.000 çocuk görme engellidir. Ülkemizdeki görme 
engelliler okuluna devam eden çocuk sayısı 10.000 civarındadır. Bu durumda binlerce görme 
engelli çocuğumuz temel hakkı olan eğitimden yararlanamamaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu 
sorun Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının koordineli çalışması ile çözülmüştür ve her görme 
engelli çocuk kayıt altına alınmıştır.
Ülkemizde görme engelliler ve rehabilitasyonları konusunda atacak çok adım vardır. Burada 
görev Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına, sivil toplum örgütlerine, sosyal bilimcilere ve 
onların sesi olacak medyaya düşmektedir. Bu konuda atılacak her adımın mükâfatı sosyal, 
özgüvenli, bağımsız görme engelli bireyler olacaktır. Rehabilitasyonunda başarıda en önemli 
etmen erken teşhis ve erken müdahaledir. Her yaşta gerekli bütün muayeneler mutlaka 
yapılmalıdır.
Uluslararası sivil toplum örgütleri körlüğün önlenebilir ve kolay tedavi edilebilir nedenlerini 
ortadan kaldırmak için güç birliği yapıyor. Amaç, önlenebilir körlüğün temel nedenlerini 
kontrol altına almak, uzman doktorların ve diğer personelin eğitimine ağırlık vermek ve uygun 
teknoloji ve altyapı sağlamaktır.
Görmeyi yeniden sağlamak ya da korumak az miktarda masrafla sağlanabilir ve böylece insanlar 
yoksulluktan da uzaklaştırılmış olur. Onlar da kendilerini tamamen ailelerine topluma ve ulusal 
gelişime verebilirler. Yeterli görme keskinliği olmadan öğretim ve eğitim olmaz. Toplumların 
eğitim ve kültür seviyelerinin gelişmesi, özetle çağdaş bir toplum olmak için, Göz sağlığı, 

Uluslararası halk sağlığı sorunları olarak körlük ve 
görme bozukluğu kamu bilincini artırmak farkındalık 

yaratılmak amaçlanmaktadır.

Ecz. Gözlükçü Taylan Küçüker 
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SEKTÖR

Essilor-Luxottica birleşmesi 
tamamlandı

Dünyanın en büyük gözlük camı 
üreticisinin en büyük çerçeve üreticisi ile 
birleşmesi beklenen yıllık geliri 16 milyar 
Euro’dan (25,64 milyar $) fazla üretecek ve 
yaklaşık 150.000 kişi istihdam edecektir.
OptisyeninSesi Dış Haber- Birleşme, 
Luxottica’nın ana hissedarı olan Delfin’in 1 
Ekim’de Essilor’a yaptığı% 62.42’lik hissenin 
katkısıyla resmen tamamlandı. Bu durum 
Essilor’un Luxottica’nın ana şirketi oldu, ancak 
karşılığında Delfin, yaklaşık 140 milyon yeni  
EssilorLuxottica hissesini aldı.
Sermaye artışı.
“EssilorLuxottica’nın oluşturulması, iyi 
bir vizyonun önemini hem temel bir 
insanlık hakkı hem de küresel kalkınma 
için kilit bir kaldıraç olarak yükseltmek için 
mücadelemizde belirleyici bir an.”
 Hubert Sagnières, EssilorLuxottica, Sonuç 

olarak, şirketin ana hissedarları Delfin (% 
38.93, oy hakları% 31) ve EssilorLuxottica 
çalışanları (% 4.9). Delfin, Luxottica’nın 
kurucusu olan Leonardo Del Vecchio’nun yeni 
kurulmuş tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı 
olacak aile şirketidir.
Del Vecchio, “Tarihimizde, aynı çatı altında 
çerçeveleri ve gözlük camı bir araya 
getirip dikey olarak entegre iş modelimizi 
tamamladığımız güçlü bir şekilde inandığımız 
yeni bir bölümün başlangıcındayız” dedi.
“Luxottica ve Essilor’un mükemmelliğini, 
hizmet seviyesini iyileştirmek ve dünyanın her 
yerinden tüketicilere, en son teknolojilerle en 
son teknolojilerden yararlanan, son teknoloji 
lens teknolojilerini kullanarak sunacağız. 
Teklifimizi genişleteceğiz ve müşterilerimizin 
işinin ve tüm sektörün gelişimini 
destekleyeceğiz. ”

Essilor ve Luxottica, birleşme haberinin ilk duyurulmasından 20 ay 
sonra, 48 milyar Euro’luk birleşme işlemini başarıyla tamamladılar.



31OPTİSYENİN SESİ E-DERGİKasım 2018

EssilorLuxottica’nın hisselerinin geri kalan% 
56,8’i halka açık olarak tutulurken, şirket 
geri kalan ve çıkarılan Luxottica hisseleri için 
Zorunlu Değişim Teklifi vereceğini duyurdu.
Essilor CEO’su Sayın Hubert Sagnières, 
EssilorLuxottica’nın icra kurulu başkan 
yardımcılığına başkanlık görevini yürüten 
başkan yardımcılığına atandı ve hem kendisi 
hem de Del Vecchio sırasıyla Essilor ve 
Luxottica’daki pozisyonlarını koruyacaklar.
Sagnières, “EssilorLuxottica’nın yaratılması, 
iyi bir vizyonun hem temel bir insan hakkı 
hem de küresel kalkınma için kilit bir kol 
olarak önemini arttırmak için mücadelemizde 
belirleyici bir an” dedi.
“EssilorLuxottica, bu önemli nedene çok 
daha güçlü bir ses vermenin ve lenslerden 
çerçevelere, fiziki ve çevrimiçi dağıtıma kadar 
tüm önemli segmentlerdeki varlığı sayesinde 
tüm gözlük ve gözlük sektörünü büyütecek bir 
konuma sahip.
“İnovasyonu ve müşteri hizmetlerini 
geliştirmeye ve tüketici deneyimini yeniden 
hayal etmeye olan bağlılığımız tüm paydaşlara 
fayda sağlayacaktır. Dahası, şirketin misyonu, 
EssilorLuxottica yönetişim modelinde merkezi 
bir rol oynayacak şekilde aktif ve büyüyen 
çalışan sahipliği ile güçlendirilecek. ”
EssilorLuxottica’ya göre, işlemin kapanmasıyla 
ilgili tüm koşullar karşılandı. Bunlar 
arasında Essilor’un hissedar onayını, Essilor 
International’ın (tamamen Essilor’un bir 
yan kuruluşu olan) Essilor International’a 

devredilmesini ve yetkilendirmenin işlemin 
sona ermesinden önce gelen bir durum 
olduğu tüm antitröst otoritelerinin onayını da 
kapsamaktadır.
Essilor International ve Luxottica, kendi 
yönetim kurullarını sürdürecek ve Del 
Vecchio ve Sagnières liderliğindeki bir 
entegrasyon komitesi, Essilor ve Luxottica’nın 
entegrasyonunu yönetecek.

Kararlar
Yeni EssilorLuxottica yönetim kurulu Pazartesi 
günü bir araya geldi ve aşağıdakilere karar 
verdi:
• Yeni Kompozit kuruluşun baş mali işler 
sorumlusu olarak Essilor finans müdürü Hilary 
Halper ve Luxottica baş mali yetkilisi Sayın 
Stefano Grassi’nin atanması.
• Bir CEO için arama sürecinin başlaması 
için Ocak 2019’un sonundan önce Aday 
Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi 
görevlendirilecektir.
• EssilorLuxottica yönetim kurulunun 
yeni usul kurallarının onaylanması 
EssilorLuxottica’nın internet sitesinde 
yayınlanacaktır.
• Birleştirilmiş şirket Essilor International ve 
Luxottica’nın kendi işlerini yürütmek için 
gerekli finansal izinlerin onayı.
EssilorLuxottica, birleşmenin ilk yıllık 
sonuçlarını 2019’un ilk bölümünde sunacak.
Kalın sağlıcakla...

“Luxottica ve Essilor’un mükemmelliğini, hizmet seviyesini  
iyileştirmek ve dünyanın her yerinden tüketicilere, en son teknolojilerle 

en son teknolojilerden yararlanan, son teknoloji lens teknolojilerini 
kullanarak sunacağız.”

“EssilorLuxottica, bu önemli nedene çok daha güçlü bir ses vermenin 
ve lenslerden çerçevelere, fiziki ve çevrimiçi dağıtıma kadar tüm önemli 

segmentlerdeki varlığı sayesinde tüm gözlük ve gözlük sektörünü 
büyütecek bir konuma sahip.”
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Optometristler, bazı ülkelerde göz 
hekimlerinin denetiminde refraksiyon, az 
görenlere yardım ekipmanları ve kontakt lens 
uygulamalarında yardımcı olarak çalışabilen, 
göze cerrahi müdahale hakkı bulunmamakla 
birlikte, görme bozukluğu yaşayan kişilerin 
sorunlarını saptama, gözlük, lens önerme ve 
satış hakkına sahip olan bir meslek grubudur.
Optometri eğitiminde tam bir birlik olmamasına 
rağmen liseden sonra 4-6 yıl süreyle genel görme 
bozuklukları, gözlük ve kontakt lens vb. eğitimleri 
verilmektedir. Ancak ülkeden ülkeye farklı 
tanımlamalar nedeniyle optometriye yaklaşımlar 
da farklı ve tartışmalıdır.
Örneğin, ülkemizde optometri eğitimi yoktur 
ancak optisyenlik eğitimi yıllardır verilmektedir. 
Göz hekimi sayısı sadece 55 olan 25 milyon 
nüfuslu Gana gibi bir ülkede 200 optometrist 
mantıklı bir destek olarak görünmekteyken, 
Avrupa’da Fransa ve Yunanistan’da optometristler 
kabul görmemekte, diğer bazı ülkelerde ise ancak 
göz hekimlerine bağlı olarak çalışmaktadırlar.
ABD‘de ise özellikle lobi faaliyetleri ile daha aktif 
çalışma hakları elde etmişlerken ortaya çıkan 

hukuki davalar nedeniyle optometriden kurtulma 
veya kısıtlama hesapları yapılmaya başlanmıştır.
Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ışığındaki 
bilgisayar ölçümlerine rağmen, gözlük 
numaralarının tespiti için yapılan refraksiyon 
muayenesi, dışarıdan kolay gibi görünse de 
uzmanlık ve beceri gerektiren bir muayenedir. 
Bu konunun hafife alınmasına verilen çarpıcı bir 
cevabı paylaşmak isterim.
1960’ların sonunda Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göz Bankası’nda efsane hocalardan 
Cahit Örgen’i gözlük muayenesi yaparken gören 
başka bir hoca kendisine: ‘’Hoca Hoca, sen 
İnönü dahil birçok ünlüyü ameliyat etmiş büyük 
bir hocasın, ne işin var gözlük muayenesiyle’’ 
dediğinde kendisinin verdiği cevap: ‘’Ben İnönü’ye 
yaptığım ameliyattan ne kadar onur duyuyorsam, 
yaptığım her gözlük muayenesinden de o 
kadar onur duyuyorum.’’ Gerçekten de bu işin 
uzmanlarının da onaylayacağı gibi refraksiyon 
muayenesi hem bilimsel hem de sanatsal bir 
işlemdir.
Ülkemizde göz sağlığı ve hastalıkları ile ilgili 
muayene, tıbbi ve cerrahi tedavi yetkisi sadece 
göz uzmanlarına verilmiştir. Göz hastalıkları 

Optometri ve Yabancı Hekim - 
Optometrist Türkiye için  

Gerekli midir?

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

www.muratuyar.com.tr
www.facebook.com/muratuyar.com.tr
omuyar@gmail.com
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uzmanlarının ve uzmanlık eğitimi almakta olan 
hekimlerin 85 yıllık ulusal mesleki ve bilimsel 
uzmanlık derneği olan Türk Oftalmoloji Derneği 
bünyesindeki Kontakt Lens ve Optik, Refraksiyon 
ve Az Görme Rehabilitasyonu birimleri de bu 
konuya verilen özel önemin bir göstergesidir.
Ülkemizde göz hastalıkları uzmanı olabilmek için 
liseden sonra en az 11 yıl olmak üzere zorunlu 
hizmetlerle 14-15 yıl gibi uzun ve çok zorlu bir 
süreç söz konusudur. Bir göz uzmanı olabilmek 
neredeyse 3-4 adet dörder yıllık fakülte bitirmeye 
denk gelmektedir. Bugün için Türkiye’nin 
tamamında 4000’i geçen göz hekimi sayısı da, 
özellikle ayrı bir haksız uygulama konusu olan 
zorunlu hizmet ile dağılımı da neredeyse bütün 
ilçeleri kapsayacak şekilde yeterlidir.
Lise sonrası en yüksek puanlarla girilen 6 yıllık Tıp 
Fakültesini, zorunlu hizmeti bitirip, sonrasında 
50000 hekimin girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı olan 
TUS’da ilk 200’e girip 5 yıl boyunca, nöbetler 
dahil, gece, gündüz çalışıp ancak bir uzmanın 
denetiminde hasta bakma veya ameliyat yapma 
şansı olan bir asistanın (uzmanlık öğrencisi) dahi 
tam yetki ve sorumluluğu söz konusu değilken bir 

optometristin hem hasta bakması, reçete yazması 
hem de gözlüğü yapması Türkiye gerçekleriyle ve 
eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Bir göz hekimi 
hiçbir yerde, hiçbir şekilde hekimlik yapmamak 
şartıyla ancak optik mağazası açma yetkisine 
sahipken, bir gözlük mağazası içinde bir göz 
hekiminin dahi muayene yapması yasaklanmışken, 
daha az eğitimli başka bir meslek grubunun hem 
göz muayenesi hem de gözlük yapması ne derece 
mantıklıdır.
İnsanların çoğunun işportadan seçmece gözlük 

alarak kendisini bir süre idare ettiği ve fakat 
hekime gitmeyerek erken teşhis edilebilecek 
bir glokom, optik sinir ödemiyle gelen bir beyin 
tümörünün veya retinopati benzeri bir göz 
hastalığının atlandığı bir toplumda sadece gözlüğe 
yönelik değil, tam ve iyi bir göz muayenesi ile 
kişiye özel gözlük + tedavilerin önemine dikkat 
çekilmelidir. Genel tıp + göz hastalıkları eğitimine 
sahip bir hekim yetkili olduğu kadar yanlış bir 
uygulamadan da aynı oranda sorumludur. Hekim 
dışı bir meslek grubunun yetki ve sorumluluğu ise 
ayrı bir tartışma konusudur.
Bütün bu tartışmalı konular yetmezmiş gibi 
son zamanlarda neredeyse sadece beyana dayalı 
olarak yurt dışından ülkemizdeki tıp fakültelerine 
dahi yatay geçişler, yabancı bir hekim veya sağlık 
çalışanı için eskiden gerekli olan denklik belgesi 
şartının gevşetilmesi, Tabip Odası onayı ve Türkçe 
bilme zorunluluğunun kaldırılması ne yazık ki, 
küresel sermayenin önünün açılması, ülkemizdeki 
hekim ve sağlıkçıların emeğinin ucuzlatılması, 
emeklerinin sömürüsüne yönelik girişimlerdir. 
Hele hele dilini bile tam konuşamadığı 
bir kişiye nasıl yardımcı olacağı, yanlış bir 

uygulama yaptığında 
sorumluluğunun ne 
olacağı da ayrı soru 
işaretleridir.
24 Avrupa ülkesinden 
yaklaşık 500 göz 
hekiminin katıldığı 2012 
Avrupa Oftalmoloji 
Kurulu sınavında birinci, 
2013’te ise ikinci 
ülkemizden çıkarken, 
Türkiye göz hastalıkları 
uzmanları kategorisinde 
tüm ülkeler arasında 
en yüksek ortalamayı 
tutturmuştur. Türk 
oftalmologları nitelik ve 
nicelik açısından dünya 
standartlarının üzerinde 
olduğunu uluslarararası 

arenada ispatlamışken yabancı hekim veya göz 
ile ilgili yardımcı bir meslek grubuna ihtiyacımız 
kesinlikle yoktur. Bütün bunlara rağmen, son 
yıllarda küresel sermaye zincir hastaneler ve zincir 
optik mağazalarıyla boy göstermeye başlamıştır, 
süpermarket şeklindeki eczane zincirleri projesi 
ise eczacıların birlik oluşturup direnmeleri 
sonucunda şimdilik engellenebilmiştir.
Mesleki açıdan ayakta kalabilmek, emek 
sömürüsüne direnebilmek, mesleği geliştirmekten 
daha fazla önem ve öncelik kazanmaya başlamıştır.
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Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU  
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

FIRTINA ÖNCESİ

Acaba bu yıl kış 
gelmeyecek mi?

BBöyle kış mı olur yahu? Geçen sene ne güzeldi bu 
zamanlar, kar vardı. Bu yıl niçin böyle? Gelmeyecek 
mi kış? Şöyle ağız tadıyla üşüyemeyecek miyiz? Bu 
tür soruları soran çok. Yani pek çok kişi bu yıl kış 
mevsiminin geciktiğini düşünüyor. Peki kış nerede?
Meteoroloji profesörü olsam da kış nedir acaba diye 
sözlüğe baktım. Bir sözlükte “(kuzey yarımkürede) aralık 
ayının 22’sinde başlayıp martın 21’ine dek süren, yılın 
en soğuk mevsimi” diyor. Bu tanımı herkes biliyordur 
ama kışı, “tavuk gibi kümes hayvanlarını kovalamak için 
çıkarılan ses” diye kaç kişi düşünmüştür bilemem! Millet 
herhalde “kış, kış” sesi gelmedi diye şikayet etmiyor şu an. 
Ayrıca 22 Aralık da epey uzakta.
 
Yağış azaldı
Bizdekine benzer bir durum şu an Avrupa’da da var. 
Örneğin, kasım ayından itibaren kışın başladığı kabul 
edilen İskandinav ülkeleri de mevsim normallerinin 
üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle endişeli.   
Milletin “kış” dediği herhalde “çok soğuk hava” olmalı. 
Anlaşılan tartışmayı soğuklar üzerinden yürütemeyeceğiz. 
Kimine göre ise kış demek kar demek. Ama “İstanbul’a 
kar yağmadan Türkiye’ye de kış gelmez” derler. 

Birçok kişi bu yıl 
kışın gelmemesinden 

yakınıyor. Aslında 
bizdekine benzer 
bir durum şu an 
Avrupa’da da 

yaşanıyor. Bunun 
nedeni hava ve 

su hareketlerinin 
motorundaki tekleme...
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Aslında Türkiye’de kış ilk olarak Kuzey doğu 
AnadoluBölgesi’nde başlayarak batıya doğru ilerler. 
Sonuçta bir yerlere yağan karı da bir kenara bırakıp 
kışı başka bir şekilde sorgulamamız gerek.
Bir Twitter takipçimin dediği gibi bu yıl “kıştan ziyade 
yağmurlar gelmedi”! İSKİ’nin internet sayfasına 
bakınca bu yılın başından beri, yani 2013 yılının 
ocak ayından ekim ayının sonuna kadar İstanbul’da 
metrekareye düşen toplam yağış miktarı 412 kilogram 
olmuş. Gecen sene bu değer 617 kilogrammış. Geçen 
yıl çok yağışlı bir yıl olduğu için onunla kıyas yapmak 
doğru olmaz. Bu nedenle, son
50 yılın ortalaması olan 529 kilogram ile karşılaştırma 
yapmak lazım. Özetle bu yıl İstanbul’a şu ana kadar 
düşen yağış miktarı son
50 yıla göre yüzde 23 daha az... Bu önemli bir rakam!
Küresel iklim değişikliği yüzünden mevsimler 
kaydı, bu nedenle ekim ve kasımda tatil mümkün 
diyebilirsiniz ama dünyanın pek çok yerinde de şu an 
hava karlı ve çok soğuk. Yani dünya için genelleme 
yapmak çok zor. İklim değişikliği dünyanın değişik 
yerlerinde çok değişik bir şekilde

kendini gösterebiliyor.

Sıcaklık farkı
Ülkemizde kuraklık en büyük problem. Küresel 
iklim değişikliği yüzünden bu aylarda bize 
kuzeyden gelen cephe sistemlerinin ve yağışın artık 
gelemez olacağı uzun zamandır söyleniyor. Teknik 
jargonda adına baroklinik kararsızlık dediğimiz 
mekanizma hava ve su hareketlerinin motorudur. 
Bu motor uzun zamandır tekliyor. Çünkü kutuplar, 
ekvator bölgesine göre şu an daha fazla ısınıyor. 
Böylece ekvator ile kutuplar arasındaki sıcaklık 
farkı giderek azalıyor.

Farklı havalar
Normalde dünya ısıl bir dengeye ulaşabilsin diye 
soğuk hava/su akıntısı güneye, sıcak hava/su akıntısı 
ise kuzeye gider. Bu hava sirkülasyonu ve okyanus 
akıntılarının hızı ve takip ettiği yollar kutupla 
ekvator arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır. Özetle, 
kutup ve ekvator sıcaklıklarındaki melezleşme 
sonucunda ortaya alıştığımızdan çok daha farklı 
havalar çıkıyor...
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öğeleri. Arada bir görünen balkçlar ise, bu 
tabloda canl bir şeylerin olduğunu, rüyada 
olmadğmz gösteren şahitler. Derinlere 
gittikçe laciverte dönen, turkuaz okyanusu, 
kocaman, portakal renkli güneşi seyrederek, 
günü bitiriyoruz. Hava scaklğ geceleri 29’C 
düşüyor ve daha yaşanr bir hal alyor. Otelin 
ad “Swahili Beach Resort “ . Çalşanlar çok 
güler yüzlü. Resepsiyonda çalşan, Süleyman, 
Restaurantta çalşan Abdül kadir, Oda servisi 
Raşit. Bir de dilimizi konuşsalar kendimizi 
Antalya’da sanacağz.

Bir de, bizim bir Müslüman ülkeden 
olduğumuzu öğrenince, hepten torpilli hale 
geliyoruz. Akşam yemeğinde, o gün tuttuklar 
“king fish” zgara teklif ediyorlar. 

Kabul ediyoruz. Yanna kalamar da 
biz ekliyoruz ve nefis bir beyaz şarap ile 
menüyü tamamlyor böylece akşam yemeğini 
ziyafete dönüştürüyoruz. Kahvelerin üstüne 
odalarmza çekiliyoruz. Günlüğümü zorla 
yazp, uykuda kayboluyorum.

 Sabah erkenden uyanp, fotoğraf makinemi 

kaptğm gibi sahile koşuyorum. Henüz 
herkes uyuyor. Tatil köyü boş, akşam yeğinde 
bile toplam beş masa vard. Gündüz otelin 
bahçe duvarn döven dalgalarn, denizin 
200-250 metre çekilmesi ile sesi gelmez 
olmuş. Bu güne kadar, sadece haritalarda 
görebildiğim “Hint Okyanusu”na bu kadar 
yakndan çplak gözle bakyor olmak, gezmeyi 
seven biri olarak ruhumu ve gururumu 
okşuyor. Sahilde birkaç balkç var. Denizin 
çekilmesi ile kuma oturan teknelerinin 
su içinde kalan bölümlerini kum ile 
zmpara yapmaya çalşyorlar. Baz köylüler 
ellerindeki demir kancalarla, çekilmiş denizin 
dibindeki oyuklardan kalamar çkaryorlar. 
Nafakalarnn peşindeler. Kuma oturmuş o 
kadar çok tekne var ki, sahil gemi mezarlğ 
gibi. Teknelerin eskiliği “mezarlk” kelimesini 
gerçek klyor. Ekonomik olarak zor şartlarda 
yaşayan ada insanlar, ayda otuz dolar 
toplamann peşindeler. Bu rakam bir ay nasl 
yetiyor anlayamyoruz.

 Baharatn yan sra balkçlk da önemli 
bir yer tutuyor ada ekonomisinde. Turizmin 

Sabah erkenden uyanp, fotoğraf makinemi kaptğm gibi sahile 
koşuyorum. Henüz herkes uyuyor.
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