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1. BÖLÜM: OPT K SEKTÖRÜNÜN KAPSAMI
Bu bölümde optik sektörü ile il ili t n ml r  ürün e itlili i  ürünlerin 

kull n m l nl r  ve tik sektörü ile il ili yan sektörler akk nda bil i 
verilmi tir   

1.1. Gözlük  
Gözlük en basit tan m  ile görme b zuklu u olan bir kimsenin 

gözlerinin daha iyi görmesine veya gözlerini korumaya yarayan, bir 
er eveye yerle tirilmi  ift camdan/mercekten lu an ara t r  [1].  

Resim 1.1. rma kusurlar n n tedavisinde kullan lan bir gözlük örne i 

Gözlü ün kullan m ama ; miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve 
presbiyopi gibi k rma kusurlar n n lumsuz etkilerini rtadan kald rmak, 
gözü azla ktan ve UV m rötesi  nlar ndan k rumakt r , 10]. Bu 
kullan m ama lar na ek larak gözlük aksesuar larak kullan lmaktad r ve 
bir moda ve marka de eri vard r   

Gözlük genel larak am mer ek ve er eve lmak üzere iki bölümden 
lu ur  a da gözlü ün bu iki bölümü ayr nt l  larak a klanm t r   
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1.1.1. Gözlük Merce i  
Gözlükte k rma kusurlar n n lumsuz etkilerini rtadan kald ran  gözü 

azla k ve  nlar ndan k ruyan bölümü am mer ektir  Bu nedenle 
gözlü ün en önemli bölümünü am mer ek lu turur   

er ekler üzerine dü en nlar n yönünü ve h z n  de i tiren yani 
nlar  k ran saydam cisimlerdir [12]. Merceklerin k rma miktar  

yüzeylerinin e rili ine ekillerine  ya ld klar  maddeye ve bulunduklar  
ortama ba l d r   

Gözlük ya m nda arkl  özellikte mercekler kullan l r  Bu mercekler 
kenar bi imine  yüzey bi imine  kimyasal ya lar na  k rma indislerine, odak 
say s na, renklerine ve büyüklüklerine göre s n land r labilir 

Mercekler kenar biçimine göre: n e kenarl  (konveks  ve kal n kenarl  
(konkav) mercekler. Yüzey biçimine göre: am  küresel (SPH), 
silindirik (CYL), plan silindirik (PL-  küresel-silindirik (SPH-CYL), 
silindiro-silindirik (CYL-CYL) ve prizmatik mercekler. imya a  ya ar na 
göre: mineral ve plastik (organik). rma in i erine göre: mineral (n=1.52), 
CR-39 n  yüksek indisli n , polikarbonat 
(n=1.59), triveks (n=1.53). a  ay na göre: ek dakl , iki odakl  (bi-

als  ü  dakl  (tri al  k dakl  (multi-focal) en erine göre: 
renksiz, renkli, UV ile kararan (kolormatik, fotokromik) camlar/mercekler. 

üyü ü üne göre: ü ük -55)mm, orta (60-65)mm ve büyük 75)mm 
larak s n land r labilir  ukar da i ade edilen s n land rman n detaylar  

a a daki bölümlerde a klanm t r   

1.1.1.1. ekillerine Göre Mercekler  
enar kal nl  merkez kal nl ndan azla lan mer eklere k nkav 

kal n kenarl  raksak  kenar kal nl  merkez kal nl ndan az olan 
merceklere ise konveks in e kenarl  yak nsak  mer ekler denir   
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Resim 1.2. n e kenarl  (konveks  ve kal n kenarl  (konkav) mercekler

nveks mer e e dik gelen nlar k r l r ve birbirine yakla r  
er ekten k r lan bu nlar n kesti i ger ek noktaya odak n ktas  denir  

Konveks mer eklerde nlar n kendisi kesi ti i i in dak uzakl  (+) kabul 
edilir  nkav mer e e dik gelen nlar k r l r ve birbirinden uzakla r  

er ekten k r lan bu nlar n uzant lar n n kesti i sanal n ktaya dak 
n ktas  denir  nkav mer eklerde nlar n kendisi de il uzant s  kesi ti i 
i in dak uzakl  (-) kabul edilir. er iki tür mer ekte mer e in rta 
n ktas na tik merkez denir. 

dak n ktas n n mer e in rta n ktas na tik merkez  lan uzakl  
ise odak uzakl d r   

Resim1.3. n e kenarl  (konveks) ve kal n kenarl  (konkav) merceklerde aralel k demetinin 
k r lmas   
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1.1.1.2. Yüzey Biçimlerine Göre Mercekler 
Merceklerin optik gücü nlar  k rma gücünü ifade eder. Merceklerin 

yüzey bi imleri optik gücünü etkilemektedir  Bir merce in yüzeyindeki 
e rilik ne kadar azla ise optik gücü o kadar azla olur  Bir merce in merkez 
ve kenar kal nl  aras nda bir ark yoksa bu merce in bir optik gücü yoktur.  

Bir mercek, nlar n kendisini veya uzant s n  optik merkezine ne kadar 
yak n bir yerde toplarsa bu merce in optik gücü o kadar fazla olur.  Optik 
gücün birimi diyoptridir  iyoptri boyut olarak metre ye kar l k 
gelmektedir.   

ekildeki resimde bir merce in merkez ve kenar kal nl  aras ndaki 
ark n optik gücü etkileme durumu gösterilmi tir. ptik gücün i areti ise 

odak uzakl n n i areti ile ayn d r   

 

 

 

 

 

 

Resim 1.4. Merce in ekline ba l  olarak optik gü  de i imi 

1.1.1.2.1.  VP (0 diyoptri, numaras z cam) 
  camlar n merkez ve kenar kal nl klar  ayn d r  Bu nedenle nlar  

belirli bir noktada toplayamazlar. Bu nedenle bir odak noktas  odak uzakl  
ve diyoptrileri yoktur  Bu mercekler nlar  belirli bir noktada toplayamaz 
akat k rabilirler  Bu camlar moda ama l  tak lan gözlüklerde ve güne  
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gözlüklerinde kullan l r  Bu camlar k rma kusurlar n n giderilmesinde 
kullan lmaz   

1.1.1.2.2. Küresel (Spherical) Mercekler 
üresel merceklerin yüzeyi üzerinde her eksende e rili i ayn d r  

üresel mercekler kal n veya ince kenarl  olabilir  ukar da yer alan 
resimlerdeki mercekler küresel merce e örnektir  Bu mercekleri elimizde 
evirerek kenar kal nl klar na bakt m zda kenar kal nl klar n n 

de i medi ini görürüz  Bu mercekler astigmatizma i ermeyen miyopi, 
hipermetropi ve presbiyopi k rma kusurlar n n etkilerini gidermek i in 
kullan l r   

1.1.1.2.3. Silindirik (Cylindrical) Mercekler 

Resim 1.5. nce kenarl  bir silindirik mercek 

ilindirik merceklerin yüzeyi üzerinde her eksende e rili i ayn  
de ildir  ilindirik mercekler de ince ve kal n kenarl  olabilir. 

Bu mercekleri elimizde evirerek kenar kal nl klar na bakt m zda 
kenar kal nl klar n n de i ti ini görürüz  Bu mercekler yaln zca 
astigmatizma veya astigmatizma ile birlikte miyopi, hipermetropi ve 
presbiyopi k rma kusurlar n n etkilerini gidermek i in kullan l r  Bu 
mercekler arkl  bi imlerde 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). retim bi imleri merce in 
kullan laca  k rma kusurunun özelli ine göre ekillenmektedir  

1.1.1.2.4. Prizmatik Mercekler 
rizmatik mercekler bir taban  ve bir tepesi olan prizma eklindeki 

merceklerdir  Bu mercekler genellikle binoküler görü  elde etmek i in göz 
kaslar n n i levlerini yerine getiremedi i durumlarda kullan lmaktad r  

ystagmus  isleksi  tizm ve o n s endromu gibi durumlarda da bazen 
prizmatik camlar/mercekler kullan lmaktad r 13].  Prizmatik mercekler 
üzerlerine gelen  tabanlar na do ru k rarlar   

a da yer alan resimde prizmatik merce in kal n olan bölümü 
prizman n taban , ince olan bölümü ise tepesini olu turur  

Resim 1.6. Prizmatik mercek 

rizmatik merceklerde merce e gelen nlar merce in taban na do ru 
k r l r bu nedenle mercekte olu an görüntü merce in tepe noktas na do ru 
kayar. Bu mercekler gözlük er evesinde binoküler görüntünün olu umuna 
katk  sa layacak a  ile monta lan r  
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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 yap m nda kullan lan ilk mercekler mineraldir  Mineral 

mercekler kum, kuvars ve sodadan meydana gelmektedir. Mineral 
merceklerde inorganik amor  kristal olmayan  bir yap ya sahiptir  Bu 
mercekler amor  oldu u i in saydamd r  k ge irgenli i yüksektir  Son 
derece berrakt r  Görü  kalitesi yüksektir  akat a rd r ve k r lgand r  

üksek optik gü  i eren gözlüklerde mineral mercekler kal nd r  al n 
oldu u i in estetik de ildir  üm bunlara ek olarak mineral merceklerin 
monta , a rl ndan ötürü ta nmas  ve kullan m  zordur.  

1.1.1.3.2. Plastik Mercekler 
Bu mercekler plastik monomerlerin polimerizasyonu ile üretilir. 

Günümüzde en s k kullan lan merceklerdir  Plastik merceklerin en ok 
kullan lan  CR-39 olombia e inesidir  lastik mercekler de mineral 
mercekler gibi amor  kristal olmayan  bir yap ya sahiptir  Bu nedenle 
saydamd r  akat ok kü ük boyutta görünmeyen hava kabarc klar  i erdi i 
i in mineral mercekler kadar e a  de ildir. k ge irgenli i yüksektir  
Görü  kalitesi iyidir  kolay k r lmaz ve ha i tir  akat kolay izilir  

1.1.1.4. K rma ndisine Göre Mercekler 
rma indisi merceklerin optik gücünü belirleyen de i kenlerden biridir  

Bir merce in k rma indisi n bo luktaki h z n n mercek i indeki h z na 
oran  (  ile hesaplan r  k maddesel ortamlarda bo lu a göre daha
yava  ilerler  Bir ortam  ne kadar yava lat rsa o ortam n k rma indisi o 
kadar büyüktür  k k rma indisi büyük olan bir ortamda daha azla sa lma 
ve yans maya u rar  Bu sa lma ve yans man n gözlük merce inin görme 
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kalitesine etkisi Abbe de eri ile ifade edilir.  bbe de eri optik ortam n  
renklerine ayr t rma miktar  ile ilgilidir  

 
 

 

 

 

 

 

Resim 1.7. Abbe de eri dü ük bir mercekte olu an gökku a  olu umlar  

Bir merce in bbe de eri artt k a görü  kalitesi artar  Merceklerin 
k rma indisi artt k a bbe de eri azal r   

1.1.1.4.1. Yüksek K rma ndisli Mercekler  
 tandart bir gözlük merce inin k rma indisi -  de erindedir  

Mercek ana maddesine arkl  maddeler ekleyerek merce in k rma indisi 
art r l r  Örne in mineral mercek ana maddesine titanyum eklenerek 
merce in k rma indisi e  baryum a r lint ve lantanyum eklenerek 

e  lantanyum ve niyobyum eklenerek a kar labilir   üksek 
k rma indisli mercekler bbe de erinin dü ük olmas na ra men gözlük 
yap m nda s k kullan l r   

üksek indisli merceklerin kullan m n  art ran en önemli özellik bu 
merceklerin merkez ve kenar kal nl klar  aras ndaki ark n ayn  optik güce 
sahip standart bir merce e göre daha az olmas d r  
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Resim 1.8. yn  optik güce sahip standart ve inceltilmi  bir merce in er evedeki görünümü 

Bu özellik yüksek indisli mercek ile yap lm  bir gözlü ün daha estetik 
görünmesini sa lamaktad r   

1.1.1.4.2. Polikarbonat 
olis kalkan ve kasklar ndan  masa ve sandalye yap m na kadar geni

bir kullan m alan  bulunan polikarbonat li y llarda gözlük merce i 
yap m nda kullan lmaya ba lanm t r [2]. Polikarbonat mercekler k r lmaya 
kar  dayan kl  uygun iyatl  ve ince görünümlüdür  olikarbonat arkl  
renklere boyanabilme özelli inden dolay  gözlük yap m nda tercih 
edilmektedir  olikarbonat uluslararas  sa laml k serti ikalar na sahip bir 
ürün oldu u i in vrupa da ve B de güvenlik gerek esi ile ocuk 
gözlü ü yap m nda tercih edilmektedir  bbe de eri  ok dü ük 
oldu u i in yüksek optik gü  i eren gözlüklerde kullan m  önerilmez  yr ca 
aseton, kolonya gibi maddelerle reaksiyona girerek bozulur.  

  1.1.1.4.3. Triveks 
 riveks optik pazar  i in yeni bir mercek ana maddesidir   y l nda 

geli tirilen bu ürün marka ismi ile bilinmektedir  i er gözlük ana 
maddelerinin polikarbonat kadar sa lam olmamas  ve polikarbonat n bbe 
de erinin dü ük olmas  durumlar  bu ürünün geli tirilmesindeki ana 
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etkenleridir  olikarbonattan daha sa lam ve daha yüksek Abbe (44) 
de erine sahip olan ürün ayr ca kimyasallarla etkile ime girmez.  

1.1.1.5. Odak Say s na Göre Mercekler 
Mercekler odak say s na göre bir  iki  ü  ve ok odakl  mercekler olarak 

dört grupta incelenebilir. 

1.1.1.5.1. Tek Odakl  Mercekler 
 dak uzakl  azald k a ( nlar merce e daha yak n bir yerde 

topland k a) merce in optik gücünün (diyoptri) artt n  i ade etmi tik  Bu 
tür merceklerde tek bir odak noktas  odak uzakl  ve optik gü  vard r  
Miyopi, hipermetropi, astigmatizma, presbiyopi k rma kusurlar n n 
tedavisinde bu tür mercekler kullan l r   

1.1.1.5.2. ki Odakl  Mercekler  
Miyopi, hipermetropi ile birlikte presbiyopi k rma kusuruna sahip 

ki ilerin uzak/daimi ve yak n mesa e i in iki ayr  gözlük kullan m n  ortadan 
kald rmak i in geli tirilmi  merceklerdir   

 

 

 

 

 

 

Resim 1.9.  segmentli bir iki odakl  gözlük 
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Bu merceklerde uzak görü  ve yak n görü  olmak üzere iki odak noktas  
vard r  Monta lanmas nda belirli kurallar bulunan bu merceklerde ki i yak na 
bakarken  bi imindeki bölümün optik gücünü  uza a bakarken üstte kalan 
bölümün optik gücünü kullanmaktad r   

1.1.1.5.3. Üç Odakl  Mercekler  
ki odakl  mercekler yak n ve uzak görü  i in optik gü  i erir  rta 

mesa e i in bir optik gü  i ermez  akat gün i inde ki iler televizyon 
izledi i  kitap okudu u gibi bilgisayar da kullanmaktad r  

Resim 1.10.  odakl  gözlük 

 odakl  mercekler yak n  orta ve uzak mesa eler i in optik gü  i erir  

1.1.1.5.4. Çok Odakl  Mercekler  
 ki ve ü  odakl  merceklerde optik gü  bölgeleri aras ndaki ge i ler 

serttir.  

Resim 1.11. ok odakl  gözlük 
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Bu mercek türlerinin bu eksikli i göz önünde bulundurularak ok odakl  
mercekler geli tirilmi tir  Bu merceklerde uzak ve yak n odak noktalar  
aras nda ok say da odak vard r   

1.1.1.6. Renklerine Göre Mercekler (Güne  
Gözlükleri)  

Renkli mercekler güne  gözlü ünde kullan lan veya UV etkisi ile rengi 
koyula an camlar/merceklerdir. enkli camlar n merceklerin büyük 
bölümünü güne  gözlükleri olu turur  Güne  gözlü ü göze gelen azla veya 
belirli dalga boyundaki  azaltan   ilitreleme özelli i ile zararl  

nlar n göze ula mas n  engelleyen  renkli caml mercekli gözlüklere denir. 
Güne  gözlüklerinin moda ve estetik özelli i de vard r   

1.1.1.6.1. Güne  Gözlü ü Renkleri  
 Güne  gözlü ü camlar mercekleri sonradan veya üretim s ras nda 

boyanabilir. Boyama i lemi güne  gözlü üne azla  ilitreleme özelli i 
kazand r r  Güne  gözlü ü kullan m ama lar na  kullan c lar n taleplerine ve 
modaya göre farkl  renklerde üretilmektedir  Güne  gözlükleri i in ideal 
cam mercek rengi gözlü ün kullan ld  ortama göre de i ebilmektedir  Gri 
(dumanl ) güne  gözlükleri tüm renkleri e it miktarda azalt r  esnelerin 
do al rengi ve bi imi ile alg lanmas n  sa lar  Günlük kullan m i in idealdir. 

 

 

 

 

 

Resim 1.12. arkl  renkte güne  gözlükleri 
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ar  güne  gözlükleri mavi  azalt r  o ada fazlaca bulunan mavi 
n filtrelenmesi kontrast  art r r  Bu nedenle sar  güne  gözlükleri ton 

farkl l klar n n alg lanmas n  kolayla t r r  Gün nda performans 
sergileyen bir atlet i in sar  renk idealdir 4]. Kahverengi güne  gözlükleri 
de sar  renk güne  gözlükleri gibi kontrast art r c  özelli e sahiptir  e itli 
spor etkinlikleri (yelken  kayak  bal k) i in ve bulutlu havalarda kullan m 
i in idealdir ]. Mavi güne  gözlüklerinde göze gelen yans ma fazla 
oldu u i in önerilmez [16  fakat karl  ortamlarda kullan m i in uygundur 
[15]. Amber ve turuncu renkli güne  gözlükleri do a yürüyü ü ve a k hava 
etkinlikleri i in uygun olmas na ra men trafik klar n n alg lanmas n  
zorla t rd  i in trafikte tercih edilmez ].  

1.1.1.6.2. Güne  Gözlü ünün UV Filtreleme 
Özelli i 

Morötesi (  nlar ) nlar güne  ve yapay k kaynaklar ndan 
yay labilen  ve 4  nm dalgaboyu aral ndaki nlara denir  ner ilerine 
göre -A, UV-B ve UV-  olarak ü e ayr l r  ner isi en yüksek olan -
C ozon tabakas  taraf ndan tutulur  ünyaya ula maz  UV-B nin de büyük 
bir bölümü ozon tabakas  taraf ndan tutulur  n az enerjiye sahip olan UV-A 
ise ozon tabakas  taraf ndan tutulmaz. Güne  gözlükleri -A ve UV-B 

nlar n n göze ula mas n  engeller   Güne  gözlükleri üzerinde yer alan  
4  i areti 4  ile 700 nm aras ndaki  nlara kar  gözün korundu u 
anlam na gelir. 

1.1.1.6.3. Güne  Gözlü ünün Kutuplanma Özelli i 
 k elektromanyetik dalgad r  utuplanmam  (polarize olmayan) k 

her do rultuda elektrik ve manyetik alan sal n mlar na sahiptir   
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Resim 1.13. Kutuplama filtre etkisi ile olu an görüntü 

k yatay ve parlak bir yüzeyden yans d nda yatay do rultuda 
kutuplan r (polarize olur)  Bu k dü ey do rultuda kutuplanma i eren bir 
güne  gözlü üne geldi inde ge emez  Böylece at  ve deniz yüzeyi gibi 
yatay yüzeylerden gelen parlamalar kutuplanma özelli i olan güne  gözlü ü 
taraf ndan engellenir [12]. 

Kolormatik ve fotokromik özellik gözlük camlar na morötesi k (UV) 
etkisi ile renklenme, UV etkisi ortadan kalkt nda ise tekrar saydamla ma 
özelli i kazand r r  Bu camlar n kararma miktar  k kayna n n cinsine  
gücüne ve ortam n s cakl na ba l d r. otokromik camlar n kararma 
ayd nlanma performans  kolormatik camlara göre daha iyidir.  

 

 

 

Resim 1.14.  UV etkisi ile koyula an fotokromik camlar 

Fotokromik camlar kararma ve ayd nlanma süreleri k salt larak 
geli tirilmektedir   
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1.1.1.7.Çaplar na Göre Gözlük Cam /Merce i 
Çap, cam n optik merkezinden ge en ve cam  iki e it par aya bölen 

do ru izgisinin uzunlu udur  Camlar/mercekler  ile  mm aras nda 
farkl  apta üretilir.  

Resim 1.15.  Gözlük cam merce i i in ap

50-  ap kü ük, -  ap orta,  ap ise büyük cam ap  olarak 
grupland r labilir   

1.1.1.8. Bazlar na Göre Gözlük Cam /Merce i  
Baz cam n merce in göze uzak olan yüzeyinin e rili ini ifade eder  

am mercek üretiminde belirli baz de erlerine sahip kal plar kullan l r  Bu 
kal plardan kan camlar n i  yüzeyi küreselle tirilerek optik gü  eklenir  Bu 
sayede ayn  bazdan farkl  optik gü te mercekler üretilebilmektedir    
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1.1.2. Gözlük Çerçevesi  
Çer evenin görevi merce i gözün önünde belirli bir konumda tutmakt r 

[2]. Çerçevenin gözlükteki görevi, iskeletin vücuttaki görevine benzer [2, 
11]. 

 

 

 

   

 

 

Resim 1.16.  Çerçevenin bölümleri  

Bir çerçevede bulunan bölümler yukardaki resimde yer almaktad r   
Metal çerçeve,  Blok mente esi,  ast k (plaket), 4  Mercek yuvas ,  

ap,  ap mente esi (yayl  veya düz),   öprü,  Gövde köprüsü,  
Mercek bo lu u  

  

 

 

 

 

 

Resim 1.17.  Çerçeve sap n n bölümleri  

6 



27 

Çerçeve sap  ise damla, dipçik ve mente e olarak üç bölümde 
incelenebilir.  

Gözlük yap m nda farkl  türde çerçeveler kullan l r. Gözlük 
çerçevelerini u ekilde grupland rabiliriz  e ine göre çerçe e er: tam 
çeperli (kapal ), yar m çeperli (nilör), çepersiz (faset) ve yar m çerçeve (yak  
okuma gözlükleri)  Ana ma e ine göre çerçe e er: lastik (selülöz asetat, 
optil vb.) ve metal (nikel, titanyum, haf zal  metal vb ) çerçeveler     

1.1.2.1. ekline Göre Çerçeveler 
Çerçeveler ekillerine göre dört ana ba l kta incelenebilir  A a da 

ekillerine göre çerçeve türleri aç klanm t r  

1.1.2.1.1. Tam Çeperli (Kapal ) Çerçeveler 
Optisyenlik müesseselerinde kapal  çerçeve olarak adland r lan bu 

çerçeveler plastik veya metalden üretilebilir [2]. 

Resim 1.18.  Tam çeperli metal çerçeve 

1.1.2.1.2. Yar m Çeperli (Nilör) Çerçeveler 
Optisyenlik müesseselerinde nilör çerçeve olarak adland r lan bu 

çerçeveler yar m bir çeper içerir  Çeperin olmad  bölüm ise misina ile 
tutturulur [2].  
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Resim 1.19.  ar m çeperli çerçeve 

1.1.2.1.3. Çepersiz (Faset) çerçeveler 
Optisyenlik müesseselerinde faset çerçeve olarak adland r lan bu 

çerçeveler çeper içermez  Mercek çerçeveye vida ile tutturulur [2]. 

 

 

 

Resim.1.20.  Çepersiz çerçeve 

1.1.2.1.4. Yar m çerçeveler 
 ar m çerçevelerde çeper, sap hizas ndan ba lar ve bu sayede yak n 

mesafe okuma gözlü ü yap land rmas nda kullan l r  

 

 

 

Resim. 1.21.  ar m çerçeve 

1.1.2.2. Ana maddesine göre çerçeveler 
Günümüzde gözlük çerçeveleri birçok farkl  malzemeden 

üretilmektedir  Bu malzemeler içinde gözlük çerçevesi üretiminde en çok 
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kullan lanlar selülöz asetat, optil, nikel, titanyum, haf zal  metaldir  Bunlar n 
d nda selüloz asetat, selüloz nitrat, akrilit reçineler, selüloz propiyonat, 
naylon, ele , , selüloz pianate, kopoliamid ve poliamid, karbon lifi, 
demir, alimünyum, monel, ah ap ve do al malzemeler ve çe itli 
ala mlardan da gözlük çerçevesi yap lmaktad r [2].  

1.1.2.2.1. Selülöz Asetat 
elülöz asetat pamuktan elde edilen bir malzemedir ve asetat çerçeveler 

levhadan kesme i lemi ile üretilir  Asetat çerçeveler s t ld nda kolayl kla 
ekil verilebilir  akat yan c d r ve ekli bozuldu unda tekrar eski haline 

dönemez   

Resim 1.22.  elülöz asetat çerçeveler 

1.1.2.2.2. Optil 
 Optil, epoxy resin reçinesinin marka ad d r    ptilden çerçeve 

üretimi s v  optilin kal plara dökülmesi ile gerçekle tirilir  ptil çerçeveler 
s t ld nda kolayl kla yumu ar fakat eski ekline dönebilir  Optil, selülöz 

asetata göre s ya daha dayan kl d r ve effaf bir görüntüsü vard r   
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Resim 1.23.  Optil çerçeve 

1.1.2.2.3. Nikel 
Çerçeve yap m nda s k kullan lan bir malzemedir  Genellikle ba ka 

metallerle ala m yap larak kullan l r  umu ak bir yap ya sahip oldu undan 
kolay ekil alabilir  eri ile temas nda aler ik reaksiyon verebilir   

 

 

 

    
 Resim 1.24.  Nikel çerçeve 

1.1.2.2.4. Titanyum 
Titanyum çerçeveler hafif ve esnektir  Bu çerçeveler, insan teninde 

alerjik reaksiyon olu turmaz  akat yüze göre ayarlanmas  ve tamiri zor ve 
zahmetlidir.  

 

 

 

 

Resim 1.25.  Titanyum çerçeve 
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1.1.2.2.5. Haf zal  Metal 
Titanyum içeren bir ala md r  ilip bükülebilir ve ard ndan kolayl kla 

eski haline dönebilir  af zal  metal çerçevelerin yüze ayarlanmas  zordur  

Resim 1.26.  af zal  metal çerçeve 

1.2. Gözlü ün Kullan m Alanlar  
Göze paralel gelen nlar n retina tabakas  üzerinde odakland  duruma 

emetropi denir  metropi hiçbir k rma kusuru olmayan gözün durumudur  
Bu durumun sa lanamad , yani göze paralel gelen nlar n retina üzerine 
odaklanamamas  durumuna ametropi (k rma kusuru) denilir [4]. Bu durum 
k r c  ortamlar olan lens ve kornean n k r c l k gücünün gözün eksen 
uzunlu una oran  ile ili kili bir kavramd r  Göze gelen nlar n bir 
bölümünün sar  noktan n üzerine dü memesine ba l  olarak k rma kusurlar  
olu ur [2]. rma kusurlar n n olu umunda genetiktir ve çevresel faktörlerin 
etkisi vard r [4]. Optisyenlik müesseseleri ile ilgili olan k rma kusurlar  
miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopidir.  

1.2.1. Miyopi ve Etkilerinin Giderilmesi 
Miyop k rma kusurunda nlar n bir bölümü sar  noktan n önünde 

odaklan r  Miyopi k rma kusuruna sahip ki iler uza  net göremez  Miyopi 
basit ve patolojik miyopi olarak iki ba l k alt nda incelenebilir  Basit miyopi 
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10-  ya lar nda ba lar  Ço unlukla li ya lardan sonra ilerleme 
göstermemektedir  atolo ik miyopi d  etkenlerden ba ms z ilerler ve 
gözün arka bölgesinde vitreous ve retinada dene eratif de i iklikler 
mevcuttur. Miyopi k rma kusuru bulgular  uza  bulan k görme, gözleri 
k sma, ba  a r s  eklindedir  Miyopiye sistemik baz  hastal klar, kimyasal 
baz  a anlar ve ortamdaki fiziksel de i iklikler yol açabilir  

 

 

 

 

 

Resim 1.27. Miyopi ve kal n kenarl  mercekle düzeltilmesi 

Miyopinin olumsuz etkilerinin giderilmesi için (–) optik güce sahip 
kal n kenarl  (konkav) mercek içeren gözlük ve kontak lensler kullan l r   

1.2.2. Hipermetropi ve Etkilerinin Giderilmesi 
Hipermetropi k rma kusurunda nlar n bir bölümü sar  noktan n 

arkas nda odaklan r  ipermetropi k rma kusuruna sahip ki iler yak n  net 
göremez  Hipermetropi basit ve patolojik hipermetropi olarak iki ba l k 
alt nda incelenir  ipermetropi bulgular  göz a r s , ba  a r s , çabuk 
yorulma, okurken bulan k görme ve gözlerde yanma eklindedir [5]. 
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Resim 1.28. ipermetropi ve ince kenarl  mercek ile düzeltilmesi 

ipermetropinin olumsuz etkilerinin giderilmesi için (+) optik güce 
sahip ince kenarl  (konveks) mercek içeren gözlük ve kontak lens kullan l r.  

1.2.3. Astigmatizma ve Etkilerinin Giderilmesi 
Gözün k r c  ortamlar n n meridyenlerde nlar  farkl  k rmas na ba l  

olarak nlar n tek bir nokta çevresinde odaklanmad  durumdur [4]. 

Resim 1.29. Astigmatizma k rma kusurlu bir gözde olu an hayalet (bulan k) görüntü 

Astigmatizma k rma kusuru büyük oranda genetik faktörlere ba l  
olarak ortaya ç kar Astigmatizma bulgular  ba  a r s , göz a r s , bulan k 
görme, gözlerde yanma, a kar  a r  duyarl l k, gözlerde k sma ve 
konjaktivada kanlanma eklindedir [5].  
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Astigmatizma k rma kusurunun giderilmesinde silindirik mercek içeren 
gözlükler veya lensler kullan l r   

1.2.4. Presbiyopi ve Etkilerinin Giderilmesi 
Presbiyopi zamanla göz merce inin uyum yetene inin azalmas  ile 

olu ur  Örne in yaln zca, presbiyopi k rma kusuruna sahip bir ki i uzakta net 
gördü ü bir cismi, yak nda net görememeye ba lar  

 

 

 

 

 

 

Resim 1.30. Çok odakl  bir mercekte görüntü 

Presbiyopinin görülmeye ba lad  ya  aral  4 -45 tir [5]. Presbiyopi 
her be  y lda bir ortalama (+5.0 D) kadar ilerler.  Presbiyopinin olumsuz 
etkilerinin giderilmesi için tek odakl  yak n gözlükleri, iki, üç ve çok odakl  
mercekler ile çok odakl  kontak lensler kullan l r   

1.2.5. Anizometri ve Etkilerinin Giderilmesi 
Anizometropide her iki gözün k rma kusuru birbirinden farkl d r  Bu 

fark  4 diyoptrinin alt nda oldu unda k rma kusuru lensler ile düzeltilebilir  
ki göz aras ndaki k rma kusuru 4 diyoptrinin üzerinde ise her iki retinada 

olu an görüntülerin özelliklerinin farkl l  nedeni ile görüntülerin beyinde 
birle tirilmesi olanaks zd r  Anizometri k rma kusurunun tedavisinde gözlük 
ve kontak lensler kullan lmaktad r  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 kullan lmaktad r [6].   

1.2.6. Gözlü ün Di er Kullan m Alanlar  
Gözlüklerin yukar da belirtilen alanlar d nda da kullan m  vard r  

oruma gözlü ü, az görenlere yard mc  gözlükler, çocuk ve sporcu 
gözlükleri özel amaçl  gözlük örnekleridir   

Koruma gözlükleri: oruyucu gözlükler i  güvenli i için kullan lan 
gözlüklerdir  Özellikle tehlikeli i  kollar nda kullan lmaktad r   

Resim 1.31. Koruyucu gözlük 

Az görenlere ar m  gözlükler: Az görenlere yard mc  cihazlar 
tedavisi olmayan az gören hastalar n günlük ya ant lar n  sürdürebilmeleri 
için geli tirilmi tir  Az görenlerde makulan n bozulmas  ile merkez görme 
kaybolur. Fakat az gören cihazlar ile görüntüler büyütülerek sa lam kalan 
periferik retina üzerine dü ürülür  
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Resim 1.32. Galileo teleskopik gözlü ü 

Az görene yard mda temel ilke, ki inin mevcut kapasitesini en yüksek 
düzeyde kullanabilmesi için gerekli yard mc  cihazlar ve e itim çal malar n  
kapsayan rehabilitasyondur [8, 9]. Az görenlere yard mc  cihazlar yüksek 
indisli asferik konveks gözlükler, el büyüteçleri, ayakl  büyüteçler, 
teleskobik gözlükler, video ve elektronik büyütme sistemleridir   

Çocuk ve Sporcu Gözlükleri: Çocuklarda k rma kusurlar n n tedavisi 
için kullan lan gözlükler ergonomi aç s ndan yeti kin gözlüklerinden 
farkl d r  Çocuk gözlükleri, çocuklar n hareketini k s tlamayacak, cilt ve 
k k rdak yap lar na uygun ve yüz geli imlerini engellemeyecek biçimde 
tasarlan r  

 

 

 

 

 
Resim 1. 33. Ergonomik bir çocuk gözlü ü 

Bir çocuk gözlü ünün u özelliklere sahip olmas  beklenir  çerçeve anti 
aler ik malzemelerden yap lm  olmal d r  Oldukça esnek olmal d r  
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K r ld nda kesik ve yaralanmalara neden olacak malzeme 
kullan lmamal d r  Burunluk, akak ve kulak arkas  temas ve denge noktalar  
kemik ve doku yap s na zarar vermeyecek sertlik ve ayarda olmal d r  laket 
veya minder kullan lacaksa burun kemikleri geli medi i için ortopedik 
silikon malzeme kullan lmal d r  Üsten bakmay  engelleyecek oval çeper 
kullan lmal d r. Çerçeve saplar  düz ve lastik destekli olmal d r  

Resim 1.34. porcu gözlü ü örne i 

porcu gözlükleri ise spor dal n n özelliklerine göre retilmi  
gözlüklerdir Sporcu gözlükleri darbelere dayan kl , sporcu hareketlerini 
k s tlamayacak,  hava ak mlar nda uçmayacak ekilde tasarlan r.  

1.3. Kontak Lens 
Kontakt lensler, kornean n veya skleran n yüzeyine konan ve optik 

(görme keskinli ini art rma) ya da terapötik (göz hastal klar n  tedavi) 
amaçl  kullan lan merceklere denir [3]. 
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Resim 1.35. Günümüzde k rma kusurlar n n tedavisinde kullan lan bir kontak lens 

1.3.1. Kontak Lens Parametreleri 
Çap, optik güç, temel e ri, k ve k t de erleri kontak lens 

parametreleridir.  

Kon ak len in ap : Kontak lensin büyüklü ünü ifade eder  umu ak 
kontak lensler 13-15 mm, sert kontak lensler ise 9-  mm çap nda 
üretilmektedir  

Optik güç: Optik güç, kontak lensin k rma gücünü ifade eder  Kontak 
lens ile gözlü ün yüzdeki konumu birbirinden farkl  oldu u için optik 
güçleri birbirinden farkl d r   

emel rilik : emel e ri kontak lensin kornea ile temas eden 
bölümünün çukurluk miktar n  ifade eder  Kornea yüzeyinin e rili i ki iden 
ki iye de i ti i için temel e ri önemli bir parametredir  Kontak lensler için 
BC de eri -9  mm aras nda de erler al r   

Ok i en Geçirgenlik Kat a  K :  Kontak lensin K de eri 
kontak lensin oksi en çözünürlü ünü ifade eder   Kornea büyük ölçüde 
oksi en ihtiyac n  havadan giderir  Bu nedenle kontak lensin oksijen 
çözünürlü ünün iyi olmas  gerekir   
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Kontak Lensin DK/T De eri: Kontak lensin K  de eri oksijen 
aktar m  tan mlayan bir terimdir  Kontak lensin K  de eri kontak lensin 
merkez kal nl na ba l d r   

1.3.2. Kontak Lens Çe itleri 
Kontak lensler özelliklerine göre çe itli gruplara ayr l r  Sertlik 

durumuna göre: sert kontak lensler, yumu ak kontak lensler, hibrit lensler. 
u an m üre erine göre: ayl k kontak lensler, günlük kontak lensler. K rma 

güç erine: sferik kontak lensler, torik kontak lensler, çok odakl  kontak 
lensler. i er u an m a an ar na göre: renkli kontak lensler, kromojen 
kontak lensler, tedavi amaçl  (terapötik) kontak lensler, proestetik kontak 
lensler.  

1.3.2.1. Sertli ine Göre Kontak Lensler  
ertli ine göre kontak lensler sert, yumu ak ve hibrit olmak üzere üç 

gruba ayr l r  ert kontak lensler iyi optik kaliteye sahip olan ve oksijen 
geçirgenli i yüksek olan lenslerdir  ert kontak lensler konforlu de ildir  Bu 
lensler korneal astigmatizman n düzeltilmesinde ve keratokonus tedavisinde 
kullan l r ]. umu ak kontak lensler k rma kusurlar n n tedavisinde ve 
kozmetik amaçl  renkli lenslerin yap m nda kullan l r ]. umu ak kontak 
lenslerin gözde ta mas  konforludur  Hibrit lensler keratokonus hastal n n 
tedavisi için kullan l r  Bu lenslerde lensin merkezi sert, d  k sm  ise 
yumu ak lens materyalinden üretilmi tir ]. Hibrit lensler sert kontak 
lenslere göre daha konforludur   

1.3.2.2. Kullan m Sürelerine Göre Kontak Lensler 
Ayl k kontak lensler kullan m  en yayg n olan lenslerdir. Bu lenslerin 

kullan m süresi uzun oldu u için temizli i zahmetlidir  Bu lensler d nda 
günlük kullan-at kontak lensler vard r  Bu lenslerin kullan m süreleri k sa 
oldu u için solüsyonlar ile temizlenmesine gerek yoktur  Günlük lensler 
kullan c lar için daha masrafl  oldu u için yayg n de ildir   
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1.3.2.3. K rma Kusuruna Göre Kontak Lensler 
 Kontak lensler gözlük gibi miyopi, hipermetropi, astigmatizma, 

presbiyopi gibi k rma kusurlar n n etkilerinin giderilmesinde 
kullan maktad r. Sferik lensler miyopi ve hipermetropi, torik lensler 
astigmatizma, çok odakl  lensler ise presbiyopi için kullan l r   

1.3.2.4. Kontak Lenslerin Di er Kullan m Alanlar  
 Kontak lensler gözlü e göre daha geni  bir kullan m alan na sahiptir  

Kontak lensler kullan m amaçlar na göre renkli lensler, kromojen lensler, 
terapötik ve proestetik lensler olarak grupland r labilir   

Renkli Lensler: Renkli lensler kozmetik amaçl  kullan l r. Bu lensler ile 
ki iler göz rengini de i tirebilir   Günümüzde boyama teknikleri ve yaz l m 
teknolojileri ile irise benzeyen renk ve ekillerde kontak lensler 
üretilmektedir  

 

 

 

 

 

 

      Resim 1. 36. enkli lens örnekleri 

Kromojen Kontak Lensler: Kromo en kontak lensler renk körlü ü ve 
renkli görme eksikli inin giderilmesinde kullan l r  Kromo en kontak lensler 
içerdi i boyalar ile nlar n dalgaboyunu de i tirir   



41 

e avi Amaç  ile Kullan lan Kontak en ler: edavi amaçl  kontak 
lensler afaki, anizometri ve keratokonus hastal klar n n tedavisinde 
kullan l r  Afaki, gözde merce in bulunmama durumudur [20]. Katarakt, 
delici yara, ülser veya konjenital bir anomali (kal tsal bozukluk) sonucunda 
göz merce inin kaybedilmesidir  Bu hastal klar n tedavisinde göz içi yapay 
lensler kullan l r   

Resim 1.37. Göz içi yapay lens 

Anizometri bir ki inin iki gözünün k rma kusurlar n n birbirinden farkl  
olmas d r  Anizmotri k rma kusurunun giderilmesinde kontak lensler 
kullan l r  Gözler aras ndaki k rma kusuru fark n n  Diyoptriden fazla 
olmas  durumunda gözlük yerine kontak lens önerilir [7].  

Bunlara ek olarak kontak lensler kornea kaynakl  hastal klar n, iyile me 
döneminin h zland r lmas  amac  ile kullan l r  Kornean n ilerleyici bir 
ekilde sivrile mesi hastal  olan keratokonus hastal nda hem görmeyi 

artt rmak hem de hastal n ilerlemesini yava latmak için sert lenslerden 
yararlan l r [7].  

1.4. Optik Sektörü ile lgili Yan Sektörler 
Optik sektörü baz  yan sektörlerin geli imine katk  sa lam t r  Bu 

sektörler gözlük kutusu, gözlük aksesuar , gözlük bezi, gözlük temizleme 
s v lar , gözlük bezi, gözlük yedek parçalar , gözlük cam ambela lar , optik 
ve optometrik ölçüm cihazlar , cam kesme makineleridir [21]. 
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Bu bölümde optik sektörünün kapsam  ifade edilmi tir  Optik sektörü 
kapsam na giren ürünlerler hakk nda bilgi verilmi tir  kinci bölümde ise 
optik sektörünün geçmi ten günümüze geli im serüvenine yer verilmi tir  
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2. BÖLÜM: GEÇM TEN GÜNÜMÜZE OPT K
SEKTÖRÜ  

Gözlük denildi inde ço umuzun akl na mercekli (numaral ) gözlük, 
güne , yüzücü, dalg ç gözlü ü vb. gelir. Bu kadar geni  kullan m alan  olan 
gözlü ün tarihi oldukça eski y llara dayanmaktad r. K rma kusurlar n n tarih 
boyunca insanlar n hayat n n kaç n lmaz bir parças  oldu u dü ünüldü ünde 
gözlü ün tarihinin çok eski y llara dayanmas  normal kar lanabilir. 
Gözlü ün ke fi ile ilgili elimizde net bilgiler olmad ndan gözlü ün tarihini 
merce in ana maddesi olan cam n tarihinden itibaren ele almak yararl  
olacakt r.  

2.1. Cam n Tarihçesi  
Do al cam dünya üzerinde var olan bir maddedir. Do al cam yüksek 

s cakl k üreten yanarda , im ek çakmas  veya meteor dü mesi sonucunda 
eriyen cam içeri inin ani so umas  sonucunda olu tur 1 . nsanlar ilk olarak 
obsidyen  denilen do al camla tan m t r. Günlük hayatta kullan lan cam n 

tarihi ise birkaç bin y l öncesine dayanmaktad r [2].  

Resim 2.1. av ak nt lar n n so umas  sonucu olu an obsidyen ta  

Cam, kum, soda ve kireç kar m n n yüksek s cakl kta eritilmesi ile elde 
edilir. Bu kar m ile üretilen cam soda cam d r. Soda cam , i e, pencere 
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cam  vb. yap m nda kullan lmaktad r. enkli camlar ise cam kar m na 
metal tuzlar  kar t r larak üretilmektedir [2]. 

Suni cam n ilk olarak ne zaman ve nas l üretildi i ile ilgili kesin kan t 
bulunmamaktad r. Fakat cam n tarihinin 4 00 y l öncesine kadar dayand  
bilinmektedir 1 . omal  tarihçi liny, cam  ilk olarak MÖ 000 y llar nda 
Finikeli denizcilerin buldu unu söylemektedir . Arkeolo ik kaz larda 
bulunan en eski cam örnekleri M.Ö. 00 y llar na aittir. Bu örnekler 
M s rda ve Mezopotamya da bulunmu tur 1, 2 . Son y llarda yap lan kaz lar 
cam n M s r dan önce Mezopotamya n n özellikle urri-Mitanni bölgesinde 
üretildi ini göstermektedir 1 .   

Resim 2.2. Cam üfleyen m s rl  ustalar çizimi 

Arkeolo ik bulgular M s r da cam üretiminin geli ti ini göstermektedir. 
Bu bulgular M s r da cam n dekorasyon amaçl  kullan ld n  ve cam iplik 
sarma tekni inin bilindi ini göstermektedir 1 .  Ayn  dönemlerde M s r a 
kom u olan Babil de de cam sanat  oldukça ileriydi. Babil lilere ait olan bir 
kil üzerinde 60 ölçü kum, 1 0 ölçü alg ve deniz yosunu külü,  ölçü 
güherçile ve  ölçü kireçta  yaz l  cam reçetesine rastlanm t r 1 .  

Cam n ilk üretimi cam kütleleri eklinde yap lmaktayd . Kütleler 
halinde cam üretiminde ilk olarak cam içeri i tahta kal b n etraf na 
sar lmakta daha sonra da tahta kal p ç kar lmaktayd . Bu ekilde istenilen 
biçimde cam vazo, bardak vb. yap labiliyordu. M.Ö. 1200 lerde ise cam, 
aç k bir kal b n üstüne bast r larak yap l yordu 4 . Cam yüzy llarca bu 
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yöntemlerle üretilerek tak , mücevher, yer ve duvar mozai inde kullan ld . 
Cam n kullan m amac n n geni lemesi, cam n üfleyerek i lenmesinin icad  
ile gerçekle mi tir. M.Ö. 20 de bu yeni cam üretme yönteminin kullan lmas  
endüstriyel bir devrim yaratm t r. Böylece cam üretimi lüks malzeme 
üretiminden, endüstriyel malzeme üretimine kaym t r.  

M.Ö. da pencere cam n n iyi kalitede üretilebildi i bilinmektedir.
M.S. 0 da oma imparatoru Konstantin cam üfleyicilerini
Konstanantinopolis e ( stanbul) göndermi ti. Bu tarihten sonra Bizans cam
i çileri renkli cam üretiminde ustala m t r. Cam üretiminin ransa ya
ula mas  ile birlikte cam çok daha fazla ki i taraf ndan kullan lmaya
ba land . Avrupa n n ortaça  ya ad  dönemde cam i çili i slam
Dünya s nda da geli meye ba lad . Daha sonra enedikliler ile birlikte cam
sanat  Avrupa da tekrar önem kazand . M.S. 11 da St.Marcus
Katedralinde ncili anlatan cam mozaikler ile kaplanm  ve aynal  civa ile
s rlanm t r. 1 00 lerde enedik te 00 cam mozaik üretim atölyesi oldu u
bilinmektedir [4].

Cam n üretiminde devrim niteli indeki ad mlar 1 00 lü y llar ve 
sonras nda gerçekle mi tir. Belçika da ourcault bir tank içinde cam  sürekli 
çektirdi i bir sistem icat etmi tir. Birinci Dünya Sava ndan sonra 
Belçika l  mühendis Emil Bicherou , erimi  cam  iki merdane aras ndan 
geçirerek tabaka halinde üretmeyi ba arm t r. 1 10 y l nda rans z Edouard 
Benedictus selüloz özellikte bir malzeme ile cam  güçlendirmi tir. ngiliz 
Pilkington karde ler ise erimi  cam  erimi  kalay üzerinde çekmi tir 1 .  

Cam günümüzde hala geli im göstermekte olup soda klasik cam , 
kursun cam , borosilikat cam , aliminosilikat cam  ve silisyum cam  olmak 
üzere be  farkl  türü vard r. Bu cam türleri mutfak e yas , büyük boyutlu 
astronomik aynalar, termometre, yanma tüpleri,  lambalar , mikrop 
öldürücü özel lambalar, s l oklardan koruma cam , pencere cam , araba 
cam , kursun geçirmez cam, gözlük cam  olarak birçok alanda 
kullan lmaktad r. Günümüzde mineral camlar a r ve k r lgan olmalar  
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nedeni ile gözlük cam merce i olarak eskisi kadar çok kullan lmamaktad r. 
Bu camlar n yerini mineral merceklere göre daha hafif olan plastik 
mercekler alm t r.  

2.2. Merce in Tarihçesi  
Arkeolojik bulgular merce in tarihinin cam n tarihi kadar eski oldu unu 

göstermektedir. Bu bulgular ilk merce in Antik M s r ve Mezopotamya 
medeniyetleri taraf ndan kullan ld n  göstermektedir. Cam  
küreselle tirerek optik güç kazand rma i lemi çok önceden ke fedilen bir 
i lemdir. 

 

 

 

 

 

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

Bilinen ilk mercek M.Ö. 00 lerde Asurlular taraf ndan kuartz camdan 
yap lm t r Bu mercek emrut ta bulunmu tur Ayr ca Antik omal lar n 
cam kürelere su doldurup mercek olarak kulland klar  bilinmektedir [1]. 8. 
yy. M s r hiyerogliflerinde basit merceklerden söz edildi i görülmektedir. 
Bu merceklerin k rma kusurlar n  gidermek için de il, nesneleri büyütmek 
için kullan ld  dü ünülmektedir.  

2.3. Gözlü ün Tarihçesi  
ak n zamana kadar merce i gözlük olarak kullanan ilk ki inin Roma 

imparatoru Nero oldu u kabul edilmekteydi. Bu dü üncenin nedeni ünlü 
tarih yazar  linius un u ifadeleriydi: ero, gladyatör dövü lerini bir 
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zümrütten bakarak izliyor”. Günümüzde, ero nun kulland  bu zümrüt, 
yans malar  engelleyen ilkel bir güne  gözlü ü olarak yorumlanmaktad r 
[15]. Mercek teknolojisindeki ilk geli melere MS.1000 ile MS. 12 0 y llar  
aras nda rastlanmaktad r. Bundan dolay  merce in gözlük olarak kullan m na 
da ilk bu tarihlerde rastlanmaktad r. Ara t rmac lar ince kenarl  (konveks) 
merceklerin büyütme etkisini ke fetti i için ilk gözlük örne i ince kenarl  
mercekten olu an okuma ta lar d r. Okuma ta lar n n ke fi bildi imiz 
anlamda gözlü ün ilk habercisidir 1 .  

Resim 2.4. Okuma ta  

2.3.1. 13. Yüzy l’da Gözlükle lgili Geli meler 
1 . üzy lda oger Bacon, bn-i Heysem, Aristo, bn-i Sina, bn ü d, 

Öklid, Kindi, Batlamyus ve Tideus gibi bilim insanlar  optik ve felsefe 
konulu eserlerinde n yap s  ile ilgili bilgilere yer vermeye ba lam t r. 
Bu ara t rmalar ile n nesnelerden kaynaklanmad , nesnelerden 
yans d  görü ü kabul görmeye ba lam t r [15]. 
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Resim 2.5. Arap Bilim nsan  bn-i Heysem (MS 965-1040) 

Okuma ta lar  bu yüzy lda da s k kullan lmaktayd . Okuma ta , 
bikonveks merceklerden ve da  kristallerinden yap lmaktayd  [15].  

Bildi imiz formdaki gözlü ü ilk kimin ke fetti i bilinmemektedir 1 . 
Bir rivayete göre 111 te ölen Ale ander de Spina bir optisyen olarak bir çift 
mercekten kendisine bir gözlük yapm t r. akat bulu unu gizlemi tir. 
Gözlü ün bugünkü haline en yak n halinin ngiliz bilim adam  ve filozof 
Roger Bacon taraf ndan yap ld  kabul edilmektedir. Bacon un 12 0-1280 
y llar  aras nda cam üretiminde ileri olan enedik te ya am  olma olas l , 
bu bilginin do rulu unu güçlendirmektedir 1 . 

 

 

 

 

 

 
Resim 2.6. ngiliz Bilim nsan  oger Bacon (MS 1214-1292) 
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Bacon, gözlü ünü ya l  veya görme yetisi zay f insanlar n küçük 
yaz lar  okumas nda etkili bir yard mc  cihaz olarak tan mlam t r[5]. Bir 
ba ka rivayete göre ise gözlük 12 0 y l nda talya n n kuzeyindeki bir 
manast rda ke fedilmi tir 1 .  Kimin taraf ndan icat edildi i tam olarak 
bilinmese de talya da ke fedilen gözlük k sa sürede Avrupa ya yay lm t . 
Gözlükler 12 6 y l ndan itibaren talya n n isa veya enedik kentlerinde 
yayg nla maya ba lam t r. Bu geli me, camlar n ekil verilerek gözlük 
yap lmas n  sa layan optik sektörünün ba lang c  olarak say l r 1 .  

12  y l nda bir talyan gözlü ün icad n  u sat rlar  yazarak 
mü delemi tir:  

“Ya and m için y rgun dü üm  öz ü  (spectacles) denen bu camlar 
ma ayd  ne uyabi ir ne de yazabi irdim  öz ü  gözü iyi görmemeye 

ba am  za a  ya  in an ar n yarar anabi e e i ye yeni bir e i ”. 
Gözlük icat edilene kadar k rma kusuruna sahip olan insanlar çal may , 
yazmay , okumay  ve beceri gerektiren i leri b rakmak zorunda kal yorlard  
1 . Gözlük ilk y llar nda soylular ve okuryazarlar taraf ndan ilgi ile 

kar lanm  ve gözlü ün kullan m  bu çevrelerde yayg nla m t r.  

1 . üzy l n sonlar nda mercek teknolo isinde geli meler ya and . 
Mercekler daha düz formda üretildi. Bu üretimin görü  alan n  geni letti i 
fark edildi. 
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Resim 2.7. lk gözlük örne i 

Düz formda üretilen bu mercekler demir, tahta veya boynuzdan bir 
çerçevenin içine yerle tirilerek gözlük yap ld . Bu gözlükler ihtiyaç 
durumunda göz önünde tutuluyordu. Bu y llarda kullan lan gözlükler 
yaln zca ince kenarl  mercekten üretilen ve yak n görme kusuru için 
kullan lan gözlüklerdi. O y llarda kal n kenarl  mercekler daha 
ke fedilmemi ti.  

12 4 y l nda talya n n enedik kentinde cam i çileri bir dernek kurdu. 
Derne in faaliyetleri talya y  gözlük üretiminin belirleyicisi haline getirdi 
[13].  

1299 y l nda issazzo retina üzerinde ters olu an görüntünün beyinde 
düz olarak alg lanmas n  aç klad . Ayr ca Pissazzo ince ve kal n kenarl  
merceklerin görsel kusurlar n  aç klad  ve kendi görme durumunu test etmeyi 
ba ard  [5].  

2.3.2. 14. Yüzy l’da Gözlükle lgili Geli meler 
1 00 y l  içinde talya da kurulan dernek gözlük merce i üretimi için bir 

yönetmelik yay nlad . Bu ad m gözlü ün gelece i için büyük bir katalizör 
özelli i sergiledi. Bu sayede 14. yüzy l n sonuna gelindi inde binlerce 
gözlük tüm Avrupa ya ithal edilmi  oldu 1 .  
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14. yüzy lda ve 11. yüzy lda bn eysem in görme opti i ve mercekler
ile ilgili ara t rmalar n n gözlükçülü ün geli imine katk s  büyük olmu tur. 
Heysem in Avrupal lar taraf ndan dil çevirisi yap lan kitaplar  okunmu  ve 
görü leri optik alan ndaki teknolo ik geli melere öncülük etmi tir.  

Heysem yay nlam  oldu u kitaplar  ile görmenin yap s n , gözün 
nesneleri alg lamas n , k rma kusurlar n  ve nedenlerini, nesnelerin 
konumlar n  ve alg lanmas n , düzgün yüzeylerde olu an görüntüyü, optik 
yan lg y  ve nedenlerini, k k r lmas n  ve n yap s n  aç klam t r. 
Heysem kendisinden önceki unanl  dü ünürlerin optik ve görme ile ilgili 
dü üncelerinin aksini iddia etmi tir ve n nesnelerden çarparak gözün 
görme bölgesine gelmesi ile görüntünün olu tu unu söylemi tir [15]. 

2.3.3. 15. Yüzy l’da Gözlükle lgili Geli meler 
1 . yüzy lda gözlük zengin ve e itimli çevrelerde popülerdi. Gözlük 15. 

yüzy l n ba lar nda ngiltere de de üretilmeye ba land . Bu yüzy lda 
ngiltere de 40 ya  üstü için yak n okuma gözlü ü imalat  yap lmaktayd . 

Fakat gözlük modelleri, sat  ve üretiminde lider talya idi.  1413 ile 1562 
y llar  aras nda loransa da 0 den fazla atölyede 1  gözlük cam  üretimi  

yapmaktayd  [13]. Bu yüzy lda gözlük Avrupa n n belirli bir bölgesinde 
yayg nd . Gözlü ün Avrupa n n di er bölgelerinde yayg nla mas  16. yüzy l  
buldu. Gözlük bu yüzy lda yak n okuma sorununu gidermek için 
kullan lmaktayd . Bu nedenle yaln zca ince kenarl  mercekler üretilmekteydi. 

zak görme sorununu gidermek için kal n kenarl  mercekli gözlüklerin 
üretimi ise 16 yüzy l  bulmu tur.  

2.3.4. 16. Yüzy l’da Gözlükle lgili Geli meler 
16 yüzy lda kal n kenarl  mercekler ke fedilmi tir. Kal n kenarl  

merceklerin ke fi ile gözlü ün kullan m alan  geni lemi tir. 16 yüzy lda 
gözlü ü yüzde belirli konumda sabit tutacak bir yöntem geli tirilememi tir. 
Bu nedenle Lorgnette, Pince-Nez Glasses ve Monokl ad  verilen çerçeve 
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tipleri kullan lm t r. lk gözlük “Lorgnette”dir. Bu gözlükler bir çeperinin 
alt ndaki sap yard m  ile elde tutularak kullan lmaktayd .   

Resim 2.8. Lorgnette modeli gözlük 

Lorgnette’nin kullan m nda tek el gözlü ü tutmakla me gül oldu u için 
kullan m  kolay de ildi. Bu durum yeni bir gözlük tasar m n n üretimini 
zorunlu k ld  1 . Bu nedenle pince-nez gözlükler üretildi. 

Resim 2.9. Pince-nez gözlük 

Pince-nez, yüzde burun kemi ini s k t rarak durmaktayd .  Pince-nez 
gözlükler, Lorgnette gözlüklere göre gözlü ü yüzde sabit tutma aç s ndan 

daha ba ar l yd . Fakat Pince-nez hareket halinde iken yüzden dü mekteydi.   



55 

Resim 2.10. Monokl gözlük

Monokl bu yüzy lda kullan lan bir ba ka gözlüktür. Monokl tek bir göz 
için kullan labildi i için odaklanma sorununa neden olmaktayd  [15].  Bu 
çerçeve modelleri d nda deri kordonu ile kafaya ba lanan veya ip yard m  
ile kula a tak lan modellerde kullan lmaktayd .  

16 yüzy l gözlükte önemi geli melerin oldu u bir yüzy ld r. Bu 
yüzy ldaki kal n kenarl  merceklerin ke fi, çerçeve tipleri ile gözlü ün pratik 
kullan m n n sunulmas , gözlü ün kullan m n  yayg nla t rm t r. Bu nedenle 
Bu yüzy lda Bat  Avrupa’da, sokak sat c lar  gözlük satmaktayd  [10].  

Ayr ca 14 0’de matbaan n icat edilmesi de gözlü ün yayg nla mas na 
katk  sa lad . Kitaplar n ço almas  ile birlikte gözlük, okur yazar halk, 
zanaatkar, ke i  ve di er din adamlar  aras nda yayg nla m t r [15].  

2.3.5. 17. Yüzy l’da Gözlükle lgili Geli meler 
166  y l nda The London ress gözlük takman n zekan n, statünün ve 

sa l n belirtisi olmaya ba lad n  yazm t .  Bu görü  Avrupa, Çin, talya 
ve spanya’da da yayg n bir görü tü 1 . 1 . yüzy l n ba nda dürbün 
ke fedildi. Teleskop ve dürbünün ke fi gözlük camlar n n kalitesinide art rd  
[15]. 1  yüzy ldan itibaren Almanya gözlük üretiminde a rl n  
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hissettirmeye ba lad . Bu yüzy lda talyan tasar m  gözlükler iyi kalitede 
olmas na ra men, en kaliteli gözlükler Almanya’da üretilmekteydi.  

1  yüzy lda ürnberg tel gözlük çerçevesi çok me hur olmu tu. Bu 
gözlük bir telin bükülerek gözlük formuna sokulmas  ve buna cam tak lmas  
ile yap land r lmaktayd . 

Resim 2.11. ürnberg gözlük 

alk taraf ndan ürnberg gözlükler, 1 . yüzy lda da tutulmaya devam 
etti. 17. yüzy lda gözlük art k ABD’de de yayg nla maya ba lam t .  

2.3.6. 18. Yüzy l’da Gözlükle lgili Geli meler 
1  üzy l’da gözlük ile ilgili en önemli geli melerden biri, iki odakl  

merce in ke fidir. Birçok kaynak iki odakl  merce in 1 0’li y llar n 
ortas nda Ben amin ranklin taraf ndan icat edildi ini belirtmektedir [7]. 
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Resim 2.12. ABD’li Bilim nsan  Ben amin ranklin (1706-1790) 

Franklin 1  May s ay nda George hatley’e yazd  bir mektupta u 
ifadeleri kullanm t r: “ r  göz ü erimi a  ç arma  z runda de i im  

ade e göz erimi a a  yu ar  are e  e irmem ye iy r . Presbiyopi k rma 
kusuruna sahip olan ranklin, iki odakl  merce ini daimi ve yak n mesafeler 
için kullanabiliyordu . ranklin’in iki odakl  merce inin geli tirilmesi ise 
ancak bir yüzy l sonra olmu tur.  

Bu yüzy lda gözlük ile ilgili di er bir önemli geli me ise gözlük sap n  
bulmas  olmu tur. Bu ke iften önce spanyol gözlük üreticilerinin, gözlük 
merce ini kula n üstüne ipek iplik eridi ile ba land  bir model vard  
[12]. Bu model spanyol ve talyan misyonerler ile Çin’e ta nd . Çin’li 
üreticiler ise bu modeldeki ipek iplik eritlerinin ucuna a rl k ba lad . 1 0 
y l nda Londra da ya ayan Ed ard Scarlett bu modelleri geli tirerek gözlük 
sap n  icat etti. Gözlük saplar n n kulak arkas na kadar uzand  bu model 
günümüz gözlük çerçevelerine benzemektedir.  
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Resim 2.13. Nürnberg, sapl  gözlük 

Gözlük çerçeveleri için sap n icat edilmesi ile birlikte farkl  çerçeve 
modelleri geli tirilmeye ba lanm t r. Bu yüzy lda gözlük ile ilgili bir di er 
geli me ise Ben amin Martin’in hayvan kemi inden yapm  oldu u 
çerçevelerdir. Martin’s Margins ad  ile üretilen bu çerçeveler gözlü ün 
yayg nla mas na katk  sa lam t r. engin çevrelerce aksesuar olarak tercih 
edilen Scissors gözlükler de bu yüzy lda üretilmi tir [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.14. Scissors modeli gözlük 
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lk gözlük müessesesi 1  y l nda ohn McAllister taraf ndan 
hiladelphia’da aç lm t r. Sava  sonras nda ngiltere’nin ABD’ye ambargo

uygulamas  üzerine McAllister kendi çerçevelerini üretmeye ba lad .

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

Ayr ca ABD’de silindirik mercek içeren gözlükler ilerleyen y llarda ilk 
kez bu müessesede sat a sunulmu tur [12].  

2.3.7. 19. Yüzy l’da Gözlükle lgili Geli meler 
Monokl gözlükler bu yüzy l n sonlar  ve 20. yüzy l n ba lar nda tekrar 

moda oldu. Bu tip gözlükler statü sembolü olarak görülüyor ve özellikle 
aristokratlar taraf ndan tercih ediliyordu. Bu yüzy lda,  ABD ba kan  Teddy 
Roosevelt, Prince-Nez gözlükleri tercih ediyordu. Bu nedenle Prince-Nez 
gözlüklerde popülerdi.  Bayanlar ise Lorgnette gözlükleri tercih ediyordu.  

1 . yüzy lda gözlük tasar mc s  James Ayscough, gözlük saplar na 
mente e ekleyerek gözlüklere k vr labilme özelli i kazand rd  12 . Bu 
yüzy lda uygun fiyatl  gözlüklerin üretilmesi ile birlikte insanlar gözlü ü 
günlük hayatta da kullanmaya ba lad . akat gözlük halk taraf ndan ya l l k 
ve sa l ks zl k göstergesi olarak görüldü ü için yaln zca ihtiyaç durumunda 
kullan l yordu. Bu yüzy lda göz sa l  ile ilgili fark ndal k artm t r. 
Gözlükçülü ün de önemi artm t . Gözlükçülü ün üniversitelerde 
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okutulmaya ba lamas  ise optik sektöründeki bilimsel ve teknik geli meler 
artt . Gözlük monta nda ölçümlemenin gereklili i anla ld .  

McAllister’in giri imcili i sonras nda, gözlük ABD’de h zla yay ld . 
1 20 ile 1 0 y llar  aras nda ABD’de 00’ün üzerinde optisyenlik 
müessesesi aç ld  ve teleskop, binoküler ve mikroskop üreten irketler 
kuruldu 12 . Bu dönemde alt n ve gümü  malzemeden çerçeveler 
üretilmeye ba land . 

Bu yüzy lda gerçekle en di er bir geli me de astigmatizma k rma 
kusurunun tedavisinde kullan lan silindirik merceklerin ke fi olmu tur. 
Astigmatizma k rma kusurunun varl n  ilk ke feden ki i Sir David 
Bre ser’d r. ngiliz astronom George Airy ise bir mum n  kullanarak, 
sa  ve sol gözünde olu an görüntülerden yararlanm  ve kendi 
astigmatizmas n  belirlemi tir. Airy astigmatizmas n  düzeltmek için bir 
silindirik mercek kullanm t r [5].  

Bu yüzy l n ikinci yar s nda cam üretimindeki geli melerin sayesinde 
günümüz gözlük üretim teknolojisinin temelleri olu tu. ki odakl  
merceklerin tasar m  geli tirildi. Schnaitman, hiladelphia’da daimi ve yak n 
görme bölgeleri tam ortadan ayr lm  ranklin iki odakl  merce in patentini 
alm  ve üretimine ba lam t r.  

Resim 2.16.   Franklin iki odakl  mercek 
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Jachan, 1  y l nda yak n bölümü yuvarlak ve küçük olan bir, iki 
odakl  merce in patentini alm t r [5]. Hotchkiss ve Norton, 1 4  y l nda 
yak n bölümü daimi bölümünden daha geni  olan ve yak n bölümü kenarlara 
do ru artan iki odakl  bir mercek tasarlam t r. Edmonson, 1 6  y l nda 
optik güç ve düzlemleri farkl  iki parçadan olu an bir, iki odakl  mercek 
geli tirmi tir. Optisyen ohn L. Borsch, 1  y l nda merce in yak n k sm n  
keserek yak n bölgeye bir silindirik mercek eklemi tir. Bu tasar m n olumsuz 
özelli i iki merce in birle im bölgesinde çifte k r c  yüzey olu mas  ve 
yüzeyin görü ü bozmas yd . Dr. B.M. Hanna, 1 4 y l nda silindirik ve 
sferik mercekleri, görü  kalitesini az etkileyecek ekilde birle tirmeyi 
ba arm t r. Bu tasar m n olumlu özelli i tüm mercek (çift ince kenarl , 
periskopik ince kenarl  veya kal n kenarl  vb.) formlar na 
uygulanabilmesiydi. 1 0  y l nda, Franklin iki odakl  mercekler yekpare 
camdan yar  eritme yöntemi ile birle tirildi. ki odakl  merceklerin daimi ve 
yak n bölgeleri aras ndaki numara geçi inin keskin olmas , orta mesafe için 
bir numara içermemesi gibi olumsuz özellikleri vard . Hawkins, 1827 
y l nda, iki odakl  merceklerin bu olumsuz özelliklerini göz önünde 
bulundurarak üç odakl  mercekleri geli tirmi tir [6]. 

2.3.8. 20. Yüzy l’da Gözlükle lgili Geli meler 
1 00’lü y llarda gözlük üretimi, da t m  ve perakende a lar  ile birlikte 

ba l  ba na bir endüstriye dönü tü. Bu yüzy lda gözlük, malzeme 
bilimindeki geli melerin etkisi ile ça  atlam t r. arkl  sitilde gözlüklerin 
üretilebiliyor olmas  gözlü e moda de eri katm t r. ABD’li film 
y ld zlar n n ve di er ünlü ki ilerin katk s  ile gözlük, halk aras nda da moda 
olmaya ba lad . Örne in 1 0’lu y llar n ünlü sessiz film aktörü arold 
Lloyd’un kaplumba a kabu undan yuvarlak çerçeveli gözlü ü o y llarda bir 
moda ç lg nl  yaratt .  
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Resim 2.17. Sessiz sinema y ld z  arold Lloyd ve çerçevesi kaplumba a kabu undan yap lm  
gözlükleri 

Çin’de 12. yüzy lda yarg çlar dü üncelerinin anla lmamas  için koyu 
boyanm  camlar  olan gözlükler kullanmaktayd . Bu gözlükler, güne  
gözlü ü için esin kayna  olmu tur. Güne  gözlüklerinin geli imi 20. 
yüzy lda olmu tur [15]. Asl nda renkli cam üretimi eski y llara 
dayanmaktad r. 1 00’lü y llarda renkli camlar k duyarl l  için 
kullan l rd . Sir William Cookes, 1 1  y l nda mor ve k z lötesi nlar  emen 
bir cam üretti. Bu teknolo inin renkli camlara uygulanmas  ile birlikte güne  
gözlükleri geli tirilmi  oldu. Güne  gözlü ü ilk y llar nda havac l kta 
kullan lmaktayd . Güne  gözlüklerinin kullan m  1 2  y l nda 
yayg nla m t r [14]. 1 2  y l nda n kutuplanma (polarize olma) özelli i 
ke fedildi. Bu ke iften sonra polarize güne  gözlükleri geli tirildi. 1 40’l  
y llarda plastik üretiminin geli mesi ile birlikte farkl  ekil ve büyüklükte 
gözlük çerçeveleri üretilmeye ba land . lastikler eritilerek birçok ekil ve 
büyüklükte üretilebiliyordu 14 .  

Güne  gözlükleri . Dünya sava  s ras nda uçak pilotlar  için hayati bir 
önem kazanm t . Sava tan sonra ise bu güne  gözlüklerine benzer güne  
gözlükleri halk taraf ndan tercih edilmeye ba land .  
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Resim 2.18.  . Dünya Sava  s ras nda kullan lan pilot gözlükleri 

20. yüzy lda gözlükte moda ak mlar  olu maya ba lad . 1 40-1 0 y lar
aras nda uç k s mlar  sivrilen kedi stili olarak adland r lan 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 
d nda erkekler spor ve alt n renkli gözlükleri tercih ediyordu. Gözlük 
yirminci yüzy l n ikinci yar s nda k yafetin bir parças  olarak de er kazand . 
Böylece gözlük modas  giyim modas ndaki de i imleri takip etti ve sürekli 
kendini yeniledi.  
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1 60’lar n sonunda UV ile etkile ime girere koyula an fotokromik 
mercekler geli tirildi. Bu y llarda yaln zca gri renk üretilebilen bu gözlüklere 
“photo gray camlar” denilmekteydi. Photo gray camlar yaln zca mineral 
camlara uygulanabiliyordu [12].   

1 0’ li y llarda ac ueline Kennedy Onassis ile birlikte yüzü bütünü ile 
kaplayan gözlükler moda oldu. 1980’li y llarda hafif ve güvenli gözlükler 
üretilmeye ba land .  

 

 

 

 

 

 

Resim 2.20.  ac ueline Kennedy Onassis ve güne  gözlükleri 

Yirminci yüzy lda cam teknolo isinde önemli geli meler ya and . Daha 
önce ke fedilen iki ve üç odakl  mercekler farkl  segment ve geni likte 
üretilmekteydi. akat bu merceklerin optik güç geçi i sertti ve d ardan 
bak ld nda geçi  bölgeleri görülmekteydi. Owen Aves, 1 0  y l nda çok 
odakl  mercekleri tasarlad . Çok odakl  merce in iki ve üç odakl  merceklere 
göre daha üstün özellikleri vard . akat çok odakl  merce in kademeli optik 
güç üretmesini sa layan konik bir arka yüzeyi ve silindirik bir ön yüzeyi 
vard . Bu yap s  nedeni ile üretimi ticari aç dan uygun de ildi [8]. Duke 
Elder, 1 22 y l nda çok odakl  mercekleri üretimi ticari aç dan uygun ekilde 
tasarlam t r [9]. rvin ips, 1  y l nda üretimi ticari aç dan uygun olan 
çok odakl  merce i tasarlad . Çok odakl  merceklerin ilk modern tasar m  
The Varilux & Carl Zeiss firmas  taraf ndan gerçekle tirilmi tir. irman n bu 
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ürünü, 1  y l nda Bernard Maitenaz taraf ndan tasarlanm t . Bu tasar m 
1  y l nda Societe des Lunetiers firmas  taraf ndan tan t lm t . 1 2 
y l nda çok odakl  mercekler kullan c ya uyumlu ve konforlu olarak Varilux 
II ad  alt nda üretildi [10]. Varilux II’ye uyum ve konfor özelliklerini asferik 
tasar m na borçluydu. irma bu ürününü insan gözünün simetrik olmayan 
yap s n  (bir ki i sa  gözü ile akaklar na do ru bakt nda sol gözü burun 
bölgesine bakar) göz önünde bulundurarak üretti. Bu tarihlerde çok odakl  
mercekler zenginler taraf ndan tercih edilmekteydi.  

2.3.9. 21. Yüzy l’da Gözlükle lgili Geli meler
Günümüzde gözlük, ürün çe itlili ine sahiptir. Gözlük çerçeveleri 

asetat, optil, nikel ala mlar, titanyum, haf zal  metal vb. ana maddelerden 
çeperli, çepersiz ve yar  çeperli olarak üretilmektedir. Bunlar n d nda 
selüloz asetat, selüloz nitrat, akrilit reçineler, selüloz propiyonat, naylon, 
ele , N LT, selüloz pianate, kopoliamid ve poliamid, karbon lifi, demir, 

alimünyum, monel, ah ap ve do al malzemeler ve çe itli ala mlardan da 
gözlük çerçevesi yap lmaktad r 2 . Gözlük çerçevesi yap m nda plastik 
malzeme kullan m  ile farkl  renkte ve ekilde gözlük çerçevesi 
üretilmektedir.  

Gözlük cam ve mercekleri ise mineral, CR-39, polikarbonat, triveks ana 
maddelerden üretilmektedir. Ayr ca bu ana maddelere yap lan kaplamalar ile 
cam ve mercek yüzeyine yans ma önleyici, su, toz ve buhar itici özellik 
kazand r labilmektedir. Mineral ve CR-  ana maddelerin hamuruna ba ka 
maddeler kat larak k rma indisi art r labilmektedir. Bu sayede gözlük 
kullan c lar  daha ince görünümlü gözlük mercekleri kullanabilmektedir. 
Gözlük camlar na fotokromik uygulamas  yap lmaktad r. UV n  ile 
kararan bu camlar n kararma-ayd nlanma performanslar  geli tirilmektedir. 
Üretim teknolo isindeki geli melere ba l  olarak kullanc lar n özelliklerine 
göre çok odakl  mercek üretimi yap lmaktad r. Ölçümleme teknolo isindeki 
geli meler sayesinde ise ki inin yüz ölçümleri, çerçevenin ve cam n 
parametreleri do ru bir ekilde ölçülebilmektedir. Gözlük boyama 
teknolo isindeki geli meler ile farkl  renkte gözlük cam  üretilmektedir. Tüm 
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bunlara ek olarak son y llarda ak ll  telefonlar n ya am m z n bir parças  
olmas  ile birlikte teknolo iye ba l  göz rahats zl klar nda bir art  olmu tur. 
Buna kar l k mavi n mor ötesi k s n r na yak n belirli dalga boyunu 
filitreleyen özel camlar geli tirilmi tir.  

Günümüzde gözlük modas  20. yüzy ldaki gözlük modas na 
benzemektedir. 20. yüzy lda kaplumba a ve hayvan boynuzundan üretilen 
kemik çerçeveler günümüzde plastik malzemeden üretilmektedir ve kemik 
çerçeve ad  ile sat lmaktad r. Güne  gözlü ünde ise yüzü kaplayan büyük 
çerçeveler ile farkl  renkte ayna kaplamal  camlar modad r.  

Gözlük günümüzde geli mi lik düzeyinin bir göstergesi haline gelmi tir. 
Geli mi  ülkelerde gözlük kullan m oran  geli mekte olan ülkelere ve az 
geli mi  ülkelere göre daha yüksektir.  

2.4. Kontak Lensin Tarihçesi  
Kontak lens ile ilgili ilk çal ma Leonardo da inci taraf ndan 

yap lm t r. 1 0  y l nda “Code  of the Eye” isimli eserinde kontak lens ile 
ilgili ilk fikirleri ortaya koymu tur [16]. 

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

16 6 y l nda rans z ilozof en  Descartes içine s v  yerle tirilen cam 
tüpün kornea ile temas etmesine dayanan bir fikir geli tirmi tir. Fakat 
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uygulamas  zor olan bu fikir kabul görmemi tir 1 . 1 01 y l nda Thomas 
oung Descartes’in modeline dayanan bir kontak lens seti yapt . çi su dolu 

bir lensi gözlerine takarak optik gücünü s f rlad  daha sonra ise ba ka lens 
kullanarak k rma kusurunu düzeltti. oung’ n yapm  oldu u bu lens 
Leonardo ve Descartes’in formüle etti i prensipleri do rulad  1 .   

1  y l nda Alman Oftalmolog Adolf Gaston Eugen ick ilk kontak 
lensi icat etti [19]. 

Resim 2.22.  1 2  y l nda kullan lan bir sert kontak lens ve takma aparat  

1  y l nda E. Kalt ilk camdan yap lm  korneal lensi üretti ve 
ophthalmometer yard m  ile bu lensi ayarlad  1 . 1 2 y l nda Carl eiss 
Company ( ena, Almanya) optik spesifikasyonlar  tam olan ilk kontak 
lensleri üretti 16  
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Resim 2.23. Scleral sert kontak lens 

1 0’lu y llarda akrilik icat edildi ve kontak lensler polimer plastikten 
üretilmeye ba land . 1 6 y l nda Optometrist illiam einbloom plastikten 
yap lm  ilk skleral lensi geli tirdi 1 .  

 

 

 

 

 

 

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

1  y l nda Mullen ve Obrig ilk tamam  plastikten ( MMA) olu an 
kontak lensi üretti. 1 4  y l nda N. Bier minumum aç kl kl  delikli kontak 
lensi üretti. ine 1 4  y l nda K. Tuohy tamam  plastik olan bir kontak lens 
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üretti 1 . 1 4  y l nda kornea ile temas eden ilk korneal lens icat edildi. 16 
saat boyunca kullan labilen bu lens oksi en geçirmiyordu 16 . 1 0 y l nda 
Butterfield korneaya paralel korneal lensleri üretti. 1 60 y l na gelindi inde 
O. Wichterle ve D.  Lim kontak lens üretimi için hidro el polimerleri önerdi.
Bausch Lomb firmas  su içeri i  olan polymacon lensleri üretti
16 1 . 1 6  y l nda Amerikan G da ve laç Dairesi kontak lensleri

düzenleme ve denetleme kapsam na ald . Griffin Contact Lens firmas , 1969
y l nda uzun kullan ml k  su içeren Lathe-cut (torna kesme)" Softcon
lensleri üretti [16].

Resim 2.25. Torna kesme yöntemi ile kontak lens üretimi 

1 0’li y llarda . DeCarle, yüksek su içerikli kontak lenslerin 
kullan m n  geni letti. Rynco Scientific, kontak lens üretiminde CAB 
polimerini kulland . Ayn  y llarda yumu ak kontak lenslerin ticaretine 
ba land .  Bausch Lomb firmas n n, ilk hidro el lensi 1 1 y l nda ABD’de 
onayland . Danker Laboratuvarlar n n CAB lensleri 1  y l nda Amerikan 
G da ve laç Dairesi taraf ndan onayland . Amerikan G da ve laç Dairesi, 
1  y l nda, Syntex Ophthalmic firmas n n PMMA silikon kopolimer 
malzemeden üretti i kontak lense onay vermi tir [1 . 1  y l nda ise gaz 
geçirgen lensler piyasaya ç kt . 1 0 y l nda ise silikon, lens yap m nda 
kullan lmaya ba land . Üretilen ilk silikon kontak lens Silsight (Dow 
Corning) t r [16]. 
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1970 ve 1 0’li y llarda kontak lenslerin oksijen geçirgenli i sert 
kontak lens üretimi ile geli tirildi. Fakat bu lensler kullanc  için konforlu 
de ildi. Çek kimyager Otto ichterle ilk yumu ak ve gaz geçirgen kontak 
lensi üretti. Daha rahat ve daha uzun süre kullan labilen bu lensler h zla 
yayg nla t . 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.26. Günümüzde kullan lan silikon hidro el lens 

Gaz geçirgen yumu ak kontak lenslerin üretiminden sonra yap lan 
çal malar bu lenslerin oksi en geçirgenli ini art rmaya yöneliktir. 1999 
y l nda, silikon hidro el lensler geli tirildi. Silikon hidro el lenslerin 
geli tirilmesi gözde uzun süre kalabilen lenslerin üretimini sa lad . 
Günümüzde silikon hidro el lensler günlük ve ayl k kullan m olarak 
sat lmaktad r. Sert kontak lensler ise genellikle tedavi amaçl  
kullan lmaktad r.  

2.5. Türkiye Optik Sektörünün Tarihçesi  
Bu bölümde Türkiye Optik Sektörü üç dönem halinde incelenmi tir.  

2.5.1. Osmanl  Döneminde Türkiye Optik Sektörü 
Türkiye’de gözlükçülük mesle i Osmanl  mparatorlu u’ndan beri icra 

edilmektedir. Gözlükçülük Osmanl  mparatorlu u döneminde herhangi bir 
düzenlemeye ba l  olmaks z n uygulanmaktayd  21 . Ortada bir kanun 
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olmad ndan gözlük sat  eczac lara, kuyumculara, saatçilere b rak lm t . 
Bu dönemde yaln zca gözlük i i ile u ra an bir müessese yoktu. Cumhuriyet 
döneminde enni Gözlükçülük akk nda Kanun ç kana kadar gözlükçülük 
bu ekilde icra edildi.  

Resim 2.27. 1901'da Üsküdar Meydan nda aç lan bir eczane optik 

Osmanl  mparatorlu u’nda di er zanaatlar gibi gözlükçülük de daha 
çok gayrimüslim ustalar taraf ndan icra edilmekteydi. sta ç rak ili kisi 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. yüzy lda 
gözlükçülük h zla geli mekteydi.  1 . yüzy ldan, Osmanl  mparatorlu unun 
son y llar na kadar Osmanl ’da gözlükçülük saatçilik, eczac l k, kuyumculuk 
gibi meslekler ile birlikte icra edilen yan bir u ra  durumundayd  21 .  

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

Türkiye’de gözlükçülük mesle inin bir kimlik kazanmas  Türkiye 
Cumhuriyeti döneminde oldu. kinci Dünya Sava n n ülke s n rlar na 
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dayand  bir dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük bir öngörü ile 
göz sa l n  kanun kapsam  alt na alm t r 2 .  

30.12.1940 tarihli Resmi Gazete'de  say l  enni Gözlükçülük 
akk nda Kanun" yay mland  2 . Bu kanun gözlükçülük mesle i ile ilgili 

ilk yasal düzenlemeyi toplam 1  madde çerçevesinde düzenlemi tir [21,22]. 
Bu kanun ile gözlükçünün ve gözlükçülü ün tan m  yap lm t r, mesle in 
icra ekli ve meslekle ilgili yasalar belirlemi tir fakat bu kanunun uygulama 
ayr nt lar n  belirleyen bir yönetmelik ç kar lamam t r 26 . Bu kanunla bir 
gözlükçüde en az 4 y l çal t n  belgeleyenler, s navda ba ar l  olmalar  
durumunda gözlükçülük ruhsatnamesi alabilecekti. Ayr ca bakanl n 
kurslar na kat lanlar, s navda ba ar l  olmalar  durumunda gözlükçülük 
ruhsatnamesi alabilecekti. Tüm bunlara ek olarak müesseseler, iki y ldan beri 
i yerlerinde gözlükçülük yapt klar n  ispat ederlerse, s navda ba ar l  
olmalar  durumunda gözlükçülük ruhsatnamesi alabilecekti [23].  

Bu kanunda, numaral  gözlük cam  satmak ve gözlükçü unvan n  
kullanabilmek için  Türk olmak, yirmi ya n  bitirmi  olmak, en az orta 
tahsilini ikmal etmi  bulunmak, gözlükçülü ü yapma a mani vücutça veya 
ak lca bir ar zas  bulunmamak, S hhat ve çtimai Muavenet ekaleti (Eski 
dilde Sa l k ve Sosyal ard m Bakanl ’na verilen isimdir.) taraf ndan 
verilen gözlükçülük ruhsatnamesini haiz bulunmak artlar  ifade edilmi ti 
2 . Bu dönemde 10  gözlükçü bu ruhsatnameyi alm t r 26 .  

kinci dünya sava  (1 -1 4 ) s ras nda 1  milyon ülke nüfusuna 
k s tl  imkanlar ile ithal edilen az say da gözlük ile hizmet verilebiliyordu. 
Bu y llarda stanbul Eminönü’ndeki, Karaköy’deki ve Anadolu’nun birkaç 
ehrindeki baz  saatçi ve eczanelerde “ rince-Nez” ve “ ont” gözlükler 

bulunmaktayd .1 41 y l ndan sonra Sa l k Bakanl n n, enni Gözlükçülük 
akk nda Kanun kapsam nda düzenledi i meslek edindirme kurslar  ile 

gözlükçülük yayg nla maya ba lad  21 . akat mesle i ö renme yine usta 
ç rak ili kisi ile gerçekle mekteydi 20 . Bu dönemlerde Türklerin 
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gözlükçülük mesle ini icra etmesi, Avrupa ile yak n ili kileri olan 
gayrimüslim ustalar n yan nda yeti meleri sayesinde olmu tu [25].  

1 1 y l na gelindi inde ruhsatland r lan gözlükçü 64 ki i artm  ve 
ruhsatland r lm  fenni gözlükçü say s  16 ’ye ç km t  [27]. Cumhuriyet 
dönemi ile ba layan okuma yazma seferberli i ile 1 2  y l nda  11 olan 
okuryazarl k oran  1 0 y l nda 4 , ’e ç km t  24 . Okuryazarl k 
oran ndaki art  gözlük ihtiyac n  ve gözlü e verilen önemi de art rm t . 
Okuryazarl k oran ndaki art  gözlü e duyulan ihtiyac  art rm  bu nedenle 
ruhsatl  gözlükçü say s n  da artm t .  

l  Nüfus Ruhsat Ki i Ba na 

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 y llara göre gözlükçü say s ndaki de i im 26  

Toplumdaki okuryazarl k oran na paralel olarak gözlükçülük 
ruhsatnamesine sahip ki i say s n n artmas  gözlük ile ilgili arz n taleple 
bulu mas n  sa lad . Gözlük yap m nda kullan lan cam, mercek, çerçeve 
ihtiyac  artt . 1945-1  y llar  aras nda stanbul’un belirli bölgelerinde 
kümelenmi  (Sultanhamam, Sirkeci ve Eminönü) cam ve çerçeve 
tedarikçilerinin say s  artt  [20].  
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1 1 y l nda Tüm Gözlükçüler Cemiyeti kuruldu. Daha sonra Türkiye 
Optik ve Optimetrik Meslekler Derne i ad n  alan bu derne in kurucu üyesi 
ve ilk ba kan  ahmi Emgen’dir. Emgen, o y llarda Türkiye’de bir ilke imza 
atarak optik mercek üretimini gerçekle tirdi. Tüm Gözlükçüler Cemiyeti 
1  y l nda merkezi Londra’da olan luslararas  Optik ve Optometri Birli i 
( OOL)’ne üye oldu. 1 60 ihtilali sonras  derneklerin kapat lmas  ve 
sonras ndaki ortam Türkiye gözlükçülü ü için at lm  bu önemli ad m n 
olumlu etkilerinin sektöre yans mas n  engelledi.  

1955 y l nda devletin ekonomi alan na müdahele etmesini me rula t ran 
Milli Koruma Kanunu yürürlü e girdi. Bu kanun bütünü ile ithalata ba ml  
olan Türkiye optik sektörünün 1 6-1 60 y llar  aras nda bir durgunluk 
ya amas na neden olmu tur.  

1960’tan itibaren Türkiye planl  ve h zl  kalk nmay  hedefleyen yeni bir 
ekonomi anlay n  benimsedi. Devletin ekonomik, sosyal, kültürel 
amaçlar n n belirlenmesinde hükümetlere dan manl k yapmas  ve kalk nma 
planlar  haz rlamas  için Devlet lanlama Te kilat  (DPT) kuruldu. D T’nin 
haz rlad  be  y ll k kalk nma plan  yap larak uygulamaya konuldu.  

1960-1 0 y llar  aras nda thal kameci Sanayile me strate isi [29] 
yürürlü e kondu. thal edilen mallar n ülkede üretimini amaçlayan bu 
strate inin Türkiye Optik Sektörüne de yans malar  oldu. Optik sektöründe 
üretim ad mlar  at ld  1 60 y l nda Barika Af ar ve O ullar  Tarak Sanayi 
olarak selüloit ana maddesinden Lu or gözlük çerçevesi imal etmeye 
ba lad . 1 62 y l nda zmir’de Gözlük Sanayi A. . kuruldu. Asetat ve 
selüloit gözlük çerçevesi imalat na ba lad . 1 2 y l nda Af ar nan L. . 
metal gözlük çerçevesi imalat na ba lad . ine bu y llarda engin, Anadol, 
Cel Optik, EM, OP gibi pek çok firma kuruldu ve iç tüketime yönelik 
çerçeve imalat  gerçekle tirdi [20].  

1970-1 0 y llar  aras nda istikrars z koalisyon hükümetleri, petrol 
krizi, ABD ambargosu, i çi dövizlerinde azalma gibi nedenlerden dolay  
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ekonomik gerileme ya and . 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. 
Liberalle me küreselle me ile h z kazand  2 . Karma ekonomi modelinden 
serbest piyasa ekonomisine geçildi. D a aç l m hamleleri ba lat ld . 
Ülkedeki liberal politikalar optik sektörünün geli imine katk  sa lad . 
Dünyaca ünlü çerçeve ve cam markalar  optisyenlik müesseselerinin 
vitrinlerinde yer almaya ba lad . abanc  çerçeve markalar  ile rekabet eden 
yerli çerçeve üreticileri üretim faaliyetlerini sürdürmeye, pazarlar n  
geni letmeye çal t . Dünya gözlük cam  ve merce i üretiminde söz sahibi 
olan yabanc  firmalar, Türkiye’deki cam ve mercek üreticisi firmalar  sat n 
alarak veya ortakl k kurarak faaliyet alanlar n  geni letti [20]. 1 0 sonras  
politikalar optik sektörünün perakende aya n  da etkiledi. Optisyenlik 
müesseselerinin vitrin düzeni, i yeri dekorasyonu, makine parkurlar  
modernize oldu. Bireysel müesseselere ek olarak birden çok müessese ile 
faaliyet gösteren yerli ve yabanc  irketler optik sektöründe faaliyet 
göstermeye ba lad . Türkiye’de 200  y l ndan itibaren yabanc  perakende 
firmalar  müessese açmaktad r. Türiye’de optik perakende sektörü, bireysel 
müesseseler ve zincir müesseseler olarak iki yap  eklindedir. Bu iki yap  
optometri, gözlük için uygulanan reklam yasa , optisyenlik meslek e itimi 
gibi konularda görü  ayr l klar  içindedir.   

1 0 sonras nda illerde çe itli gözlükçülük dernekleri kurulmu tur. Bu 
derneklerin amac  mesle i ve meslekta lar  daha iyi temsil etmektir. 2007 
y l nda 22 gözlükçülük derne i,  federasyon, gözlükçüler ve optisyenler 
birle erek Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyon’u olu turmu tur. 
Olu um Türkiye’de optik sektörünün odas  olmad  için, sektör ile ilgili 
konularda ortak hareket etmeyi ve ald klar  kararlar  ilgili kurulu lara 
iletmeyi amaç edinmi tir 0 . Bu konfederasyon halen faaliyetlerini 
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sürdürmektedir. 1 6 y l nda ise Türkiye Gözlük Sanayicileri Derne i 
kurulmu tur. Dernek, Türkiye’de faaliyet gösteren çerçeve üreticilerini, cam 
sanayicilerini ve ithalatç lar n  temsil etmektedir.  Optik sektöründe faaliyet 
gösten bir ba ka dernek olan Tüm Optik ve Optometrik Meslek Adamlar  
Derne i ise 2012 y l nda stanbul’da kurulmu tur. Dernek optik ve 
optometrik mesleklerin geli imini desteklemeyi, sektörün h zl  ve 
sürdürülebilir büyümesi için gerekli ad mlar  atmay , meslekta lar n n hayat 
standartlar n  yükseltmeyi amaçlamaktad r 1 . Ayr ca stanbul Ticaret 
Odas  bünyesinde optik sektörü ile ilgili bir komite faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  1 0’l  y llarda T bbi Cihaz-Di çilik Gözlükçülük Komitesi 
57. Meslek Komitesi kapsam nda kuruldu. Daha sonra bu komite, Optik ve 
Optometrik Ürünler Meslek Komitesi ad n  ald . Bugün ise Gözlükçülük ve 
Saatçilik Meslek Komitesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu komite 
de gözlükçülük sektörünün sorunlar n  belirleyip çözümü için ilgili 
kurumlara giri im yap lmas n  amaçlamaktad r 2 . 2011 y l nda bireysel 
firmalar n kurumsal firmalar ile rekabet edebilme gücünü art rmak amac  ile 
zmir ba ta olmak üzere, stanbul ve Mersin illerinde Opti Koop ad  alt nda 

meslek kooperatifleri kurulmu tur. 

Bu tabloya bakarak optik sektörünün sivil toplum kurulu lar  
bünyesinde örgütlü fakat da n k bir olu um sergiledi ini söyleyebiliriz. Bu 
da n k yap n n tek elden yürütülmesi için sektör temsilcileri çe itli 
giri imlerde bulunmu tur [33]. Bu giri imlerinde katk s  ile oda kurulmas  
ile ilgili kanun kabul edilmi tir.  Aral k 201  tarihinde Türkiye Optisyen 
Gözlükçüler Birli i ve Odalar  kurulmas  ile ilgili düzenleme, 5193 say l  
Optisyenlik akk nda Kanuna EK1 madde ilave edilen 0261 say l  resmi 
gazetede yay nlanm t r.  

1 2 y l na kadar gözlükçülük ruhsatnamesi enni Gözlükçülük 
akk nda Kanun kapsam nda bakanl k taraf ndan aç lmakta olan kurslar ve 

s navlar ile verildi.  üksek Ö retim Kurumu 1  y l nda ön lisans 
seviyesinde optisyenlik program  açma karar  ald . Bu karardan üç y l sonra 
1 2 y l nda 21  ilk optisyenlik ön lisans program  Sivas ilinde yer alan 
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Cumhuriyet Üniversitesi’nde aç ld . Bu geli meye ra men 1 2-1993 
y llar nda Sa l k Bakanl  taraf ndan iki kez Gözlükçülük uhsatnamesi 
s nav  yap ld .  Cumhuriyet üniversitesinden sonra (Mu la) S tk  Koçman, 
(Samsun) Ondokuz May s, (Eski ehir) Osman Gazi, Ege ve ( sparta) 
Süleyman Demirel Üniversitelerinde de optisyenlik programlar  aç ld . 2004 
y l na gelindi inde 00 ki i bu kurumlardan optisyenlik diplomas  alm t  
26 . akat bu optisyenler  Say l  Gözlükçülük akk nda Kanun’da yer 

alan “ a  e ç imai ua ene  e a e i ara ndan eri en göz ü çü ü  
ruhsatnamesini haiz bulunmak” art n  sa lamad klar  için optisyenlik 
müessesesi açamamaktayd . 10 y ll k bir u ra tan sonra 22.06.2004 tarihinde 

1  Say l  Optisyenlik akk nda Kanun yürürlü e girdi [33]. Bu kanunun 
yürürlü e girmesi ile optik sektörü için kurs ve s navla ruhsatland rma 
yerine, üniversite e itimi ile diploma kazand rma dönemi ba lad  [26]. 
Sektör çal anlar n n talepleri nedeni ile bakanl kça son kez, 2004 y l nda alt  
ayl k bir kurstan sonra s nav ile gözlükçülük ruhsatnamesi verildi (1  Aral k 
2004 tarihli 2 6  say l  esmi Gazete ilan  ile Sa l k Bakanl  taraf ndan 
Gözlükçülük uhsatnamesi Kursu aç laca  duyurulmu tur. önetmelikte, 
en az dört y l süre ile optisyenlik mesle i ile ilgili olarak çal an ve en az lise 
seviyesinde ö renim görenlere gözlükçülük ruhsatnamesi verilmek amac yla, 
Bakanl kça bir defaya mahsus olarak alt  ay süreli gözlükçülük kursu 
düzenlendi i belirtilmi tir). 

1  say l  Optisyenlik akk nda Kanun’da gözlükçülük ruhsatnamesi 
olanlar n, gözlükçü unvan  ile optisyenlik mesle ini icra etme hak ve 
yetkisine sahip olduklar  belirtilmi tir. Ayn  kanunda gözlükçülerin optisyen 
unvan n  kullanamayaca  da ifade edilmi tir. Bu kanunun yürürlü e girdi i 
günden, bugüne kadar gözlükçülük mesle i gözlükçüler ve optisyenler 
taraf ndan birlikte icra edilmektedir. 

1  say l  Optisyenlik akk nda Kanun’nun yürürlü e girmesi 
optisyenlik programlar na olan talebi artt rm t r.2001 y l nda yasala m  
olan, 4 02 Say l  Kanun ile meslek liselerinin t p sekreterli i, t p elektroni i 
ve büro yönetimi sekreterli i bölümlerinden optisyenlik program na s navs z 



 

  

 
 

78 
   
 

 

 

geçi  hakk  tan nm t r. Bu kanundan sonra Optisyenlik program  
konten anlar  s navs z geçi  yapan ö renciler taraf ndan doldurulmaya 
ba lanm t r. Liselerin bu bölümlerinden mezun olmayanlar optisyenlik 
programlar na üniversite s nav ndan birinci dahi olsalar giri  yapamam t r. 
Bu nedenle diploma ihtiyac n  gideremeyen sektör çal anlar , ihtiyaç 
duyduklar  mesul müdür ve diploma ihtiyac n  optisyenlerin ve 
gözlükçülerin diplomalar n  kiralama yolu ile gidermi tir.  

2012-201  ö retim y l na gelindi inde sektörün kalbi olan stanbul’da 
iki vak f üniversitesinde optisyenlik program  aç ld .  ak f üniversitelerinde 
e itim ücretli oldu u için s navs z geçi  hakk  olan ö renciler yaln zca vak f 
üniversitelerinin burslu konten anlar n  seçmi tir. Bu sayede bo  kalan yar  
burslu veya burssuz konten anlara di er ö renciler yerle ebilmi tir.  

aaliyete Ba lad  Ö retim l  Üniversite Kontenjan Mezun Say s  

1992-1993 Cumhuriyet Üniv. 60 492 

1994-1995 Mu la S. Koçman Üniv. 30 390 

1996-1997 Ondokuz May s Üniv. 30 367 

2000-2001 Ege Üniv. 25 237 

2004-2005 Süleyman Demrel Üniv. 40 203 

2011-2012 nönü Üniv. 40 - 

2011-2012 arran Üniv. 20 - 

2012-2013 Turgut Özel Üniv. 40 - 

2012-2013 stanbul Ayd n Üniv. 120 - 

2012-2013 Okan Üniv. 100 - 

Toplam 525 1836 

Tablo 2.2. 1992-201  y llar  aras nda optisyenlik programlar ndaki durum 4 . 
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Bir üniversite s navs z geçi in kald r lmas  için üksek Ö retim 
Kurumu’na ba vurmu tur. 2012 y l nda üksekö retim Genel Kurul 
toplant s nda al nan karar ile optisyenlik programlar na, 201 -2014 e itim-
ö retim y l ndan itibaren s navla ö renci al nmas na karar verilmi tir. 

O günün ko ullar nda, optisyen say s n n ihtiyac n alt nda olmas , 
s navs z geçi in kald r lmas , optisyenlik diplomas n n kiralanabilmesi (yasal 
olmayan bir uygulama), optisyen maa lar n n yüksek olmas , yeni müessese 
açabilmek için diplomaya duyulan ihtiyaç gibi nedenlerden dolay  
optisyenlik mesle ine talep artm t r. Bu talebi kar layabilmek için devlet 
ve vak f üniversiteleri optisyenlik program  açmaya ba lam t r.  

A a daki grafikte 2010-2017 y llar  aras nda optisyenlik program  
konten an say lar  yer almaktad r.  

Grafik 2.1. Optisyenlik program  konten an say lar  . 

2013-201  y llar  aras nda optisyenlik program say s  11 den 44’e 
ç km t r. 2010 ile 201  y llar  aras nda optisyenlik program  toplam 
konten an  ise 1 ’ten 04 ’a artm t r. 201  y l nda ise optisyenlik 
program  say s  4  ve konten an say s  2 olmu tur. 201  y l  itibari ile 
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san ld n n aksine optisyenlik program  ve konten an say s  devlet 
üniversitelerinde vak f üniversitelerine göre daha fazlad r. 201  y l nda bir 
önceki y l %85 seviyesinde dolan kontenjanlar, %70 seviyesine gerilemi tir 
[36]. Konten anlardaki h zl  art , üniversitelerin altyap lar n  olu turmadan 
bu programlar  açmalar  optisyen e itiminin niteli ini tart l r hale 
getirmi tir. Bu nedenle optisyen e itiminin niteli ini art rmak amac  ile 
sektör derneklerinin ve firmalar n katk s  ile 2013-2014-201  y llar nda 
e itim çal taylar  yap lm t r. Ayr ca, 2016-201  ö retim y l nda optsyenlik 
programlar  için optisyenlik programlar  için çerçeve e itim program  
tan mlanm t r. Optisyen e itimi ile ilgili detayl  bilgiler kitab n . 
Bölümünde yer almaktad r.  Optisyenlik programlar n n say s n n artmas  
Türkiye Optik Sektörüne bir hareketlilik katm t r. 2012 y l nda, sparta 
Üniversitesi’nde luslararas  Optisyenlik ve Göz Sa l  Sempozyumu 
yap ld . Tüm Optik ve Optometrik Meslek Adamlar  Derne i ile Okan 
Üniversitesi taraf ndan . luslararas  Koruyucu Görme Sa l  Üzerine 
E itimsel ve Ticari Geli im Sempozyumu gerçekle tirildi. 2014 y l nda 
Osmangazi Üniversitesi taraf ndan I. Optisyenlik Sempozyumu düzenlendi. 

Di er taraftan Türkiye’deki optisyenlik müessese say s  da art  
göstermektedir. A a daki grafikte 2010-201  ve 201  y llar ndaki müessese 
say lar  görülmektedir.  
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Grafik 2.2. Türkiye’de Optisyenlik Müessesesi say lar  

ukar daki grafikte Türkiye’deki optisyenlik müessese say s n n artt  
görülmektedir.  

Kitab n bu bölümünde Dünya’da ve Türkiye’de optik sektörünün 
geli im süreci aç klanm t r. Bir sonraki bölümde ise Dünya’daki ve 
Türkiye’deki optik sektörü ile ilgili istatistiklere yer verilmi tir. 
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3. BÖLÜM: SAYILARLA OPT K SEKTÖRÜ
Bir önceki bölümde optik sektörünün tarihsel geli imi ifade edilmi ti. 

Bu bölümde ise Dünya’daki ve Türkiye’deki optik sektörünün günümüzdeki 
durumu incelenmi , gelecekteki durumu ile ilgili tahminlerde bulunulmu tur.  

3.1. Optik Sektörü 
A a da Dünya ölçe inde optik sektörünün geli imini etkileyen etkenler 

incelenmi tir. Dünya optik sektörünün yap s  istatistik verilere dayanarak 
aç klanm t r.  

3.1.1.  Optik Sektörü Parametreleri 
Dünya’da optik sektörünün geli imi nüfus ve özellikleri, moda, gözlü e 

ula m kolayl  ve toplumun göz sa l na verdi i önem ile do rudan 
ili kilidir.  

3.1.1.1. Nüfusun Optik Sektörüne Etkisi 
Demografik özellikler optik sektörünün boyutlar n  belirleyen en önemli 

özelliktir. nsanlar n yar s ndan fazlas  k rma kusuruna sahiptir. 40 ya  
üzerindeki her insan da ise presbiyopi k rma kusuru görülmektedir. Bu iki 
durum, nüfus art n n gözlük ihtiyac n  art rd n  göstermektedir. 

Birle mi  Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal ler Dairesi’nin 201  
y l nda yay nlad  Dünya Nüfus Tahminleri aporu’na [1] göre Dünya 
nüfusu ,6 milyard r. Nüfus 12 y lda 1 milyar artarak bu rakama ula m t r. 
Yine bu raporda Dünya nüfusunun gelecekteki durumu ile ilgili de tahminde 
bulunulmu tur. Bu bilgilere a a daki grafikte yer verilmi tir.  
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Grafik 3.1. Güncel Dünya nüfusu ve gelecekteki nüfus tahminleri 

Raporda, küresel nüfus art n n 10 y l önce y lda yüzde 1,24 iken, 
bugün yüzde 1,10’a geriledi i belirtilmektedir. Bu, dünya nüfusun her y l 3 
milyon ki i artt  anlam na gelmektedir. ukar da yer alan nüfus verilerine 
bakarak, gelecekte görme gereçlerine duyulan ihtiyac n artaca  söylenebilir. 
Bu durum gözlük sektörünün 20 0 y l na kadar ticari hacmini art rmaya 
devam edece ini göstermektedir.  

Dünya nüfusunun bölgelere göre da l m  ise a a daki grafikte ifade 
edilmi tir.  
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Grafik 3.2. Bölgelere göre Dünya nüfusu 

ukar daki grafikte yer alan verilere göre, Dünya nüfusunun Asya’da 
topland  görülmektedir. Bu durumda görme gereçlerine duyulan ihtiyac n 
en fazla Asya k tas nda oldu unu göstermektedir. Günümüzde, Dünya optik 
sektörü en büyük pazar hacmine ABD ve Avrupa’da ula m t r. azar n daha 
fazla geni leyebilmesi için Asya k tas n n önemli oldu u görülmektedir.  
Asya k tas nda ise nüfus Cin (1,4 milyar) ve Hindistan (1,3 milyar)’da 
toplanm t r. Bu iki ülke Dünya gözlük pazar n n geli imi için di er Asya 
ülklerine göre daha fazla öneme sahiptir. Ayr ca Asya k tas nda yer alan 
Endonezya, Malezya, Tayland gibi kalabal k nüfuslu di er ülkeler de Dünya 
gözlük pazar n n geli imi için önemlidir.  

Dünya nüfusunun ya a göre da l m  ise a a daki grafikte ifade 
edilmi tir.  
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Grafik 3.3. Dünya nüfusunun ya a göre da l m  

201  verilerine göre Dünya nüfusunun yar dan fazlas  16-  ya  
aras nda yer almaktad r. Bu durumda Dünya gözlük pazar  için 16-  ya  
aras ndaki gözlük kullan c lar  hedef kitledir. Ortanca ya  demografik (nüfus 
ile ilgili) ya l l  gösterme yöntemlerinden biridir [2].  

Geli mekte olan ülkelerde ortanca ya  küçük, geli mi  ülkelerde ise 
büyüktür. Örne in Kanada ve aponya’da ortanca ya  40’ n üzerinde iken 

ganda’da 1 ’tir [3]. A a daki resimde ortanca ya n bölgelere göre 
da l m  görülmektedir.  
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Resim 3.1. Ortanca ya n bölgelere göre da l m  

Dünya nüfusu içinde ortanca ya  büyük olan ülkeler: (44,7) Japonya, 
(44,3) Almanya ve (43,2) talya’d r. Ortanca ya  küçük olan ülkeler ise: 
(16,6) Afganistan, (16,3) Mali ve (15,5) Ni er’dir. Dünya nüfusu genel 
olarak ya lanmaktad r. 2010 y l  verilerine göre Dünya ortanca ya  29,2’dir. 
Bu rakam n 20 0 y l nda 3 ’e yükselmesi beklenmektedir.  

Ülkelerin ortanca ya lar  optik sektörü aç s ndan de erlendirildi inde, 
ortanca ya  büyük olan ülkelerde optik sektörü güçlüdür. Dünya ölçe indeki 
gözlük sat n n büyük bölümü bu ülkelerde yap lmaktad r. Bu ülkelerde 
nüfus ya l d r, okuma oran  da yüksektir, göz sa l  alg s  yüksektir ve 
gözlü e ula m kolayd r. Bu nedenlede bu ülkelerde gözlük sat  oranlar  
yüksektir. Tüm bunlara ek olarak optik sektörü ile ilgili ara t rma-geli tirme 
çal malar  geli mi  ülkeler taraf ndan yap lmaktad r. Optik sektörü geli mi  
ülkelerde pazar hacmi aç s ndan doyuma ula m  durumdad r. Bu nedenle 
sektörün geli imi için Çin, indistan, Malezya, Tayland ve Türkiye gibi 
ortanca ya  artan, kalabal k ülkeler önemlidir.  
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3.1.1.2. Modan n Optik Sektörüne Etkisi 
Dünya optik sektörünü yaln zca nüfusa ba l  özellikler aç s ndan 

incelemek yeterli de ildir. Optik sektörünü etkileyen bir ba ka de i ken ise 
modad r.  

nsano lu, örtünmek de il de giyinmek istedi i andan itibaren 
bilinçsizce moda kavram n  yaratm t r. Türk Dil Kurumu moday  belirli bir 
süre etkin olan toplumsal be eni, bir eye kar  gösterilen a r  dü künlük 
olarak tan mlam t r [4]. Gözlü ün bir moda de eri vard r. Günümüzde 
Dünya gözlük modas n  talya, ransa gibi ülkeler belirlemekte ve 
yönlendirmektedir. Küreselle me ile birlikte bu moda, Dünya’n n her 
taraf na yay lmaktad r. Moday  takip etme ile geli mi lik aras nda bir ili ki 
vard r. Geli mi  ülkelerde insanlar n moday  takip etme olas l  daha 
yüksektir. Örne in Afganistan, Mali ve Ni er gibi ülkelerde insanlar 
Maslo ’un ihtiyaç hiyerar isinin en alt basama n  olu turan fizyolo ik ve 
güvenlik gibi temel ihtiyaçlar n  kar layamazken gözlük modas n  takip 
etmeleri beklenemez.  

“Moda”y  takip etmenin sat n alma gücü ile de yak ndan ili kisi vard r. 
A a daki grafikte ülkelerin sat n alma gücü paritesine göre ki i ba na milli 
gelir miktarlar  yer almaktad r.  

Grafik 3.4. Sat n alma gücü paritesine göre ki i ba na milli gelir. 
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Anadolu A ans ’n n, luslararas  ara onu ( M ) ve Dünya Bankas  
( B) verilerinden derledi i bilgilere göre ki i ba na milli geliri en yüksek 
olan ülkeler etrol zengini Arap ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve ABD’dir. Ki i 
ba na dü en milli geliri 6 6 dolar n alt nda olan Afrika ülkeleri ise son 
s ralarda yer almaktad r.  Bu sonuçlardan yola ç karak moda aç s ndan 
Dünya optik sektörü pazar n n geni leme alan  Arap ülkeleri, Avrupa 
ülkeleri ile ABD’dir. Özellikle Arap ülkelerinin tüketime dü künlü ü 
dü ünüldü ünde moda aç s ndan gelecekte optik sektörü (güne  gözlü ü 
pazar ) yat r mlar n n bu bölgelerde yo unla aca  söylenebilir. Günümüzde 
küreselle menin bir sonucu olarak toplumlar n kültürleri, tüketim 
al kanl klar  benze mektedir. Bu nedenle gözlük pazar  moda kavram  
üzerinden Dünya’n n her yerinde al c  bulabilmektedir. Tüm bunlara ek 
olarak insanlar n ya am stilleri, günlük aktiviteleri optik sektörünü 
geni letmektedir. Örne in spor yapan ki iler renkli, polarize camlar  tercih 
edebilmektedir. Günlük veya ayl k lensler kullan c lar n ilgisini 
çekebilmektedir [6]. 

3.1.1.3. Gözlü e Eri ilebilirli in Optik Sektörüne 
Etkileri  

nsanlar n ülkelerinde istedikleri zaman göz muayenesi olabilecekleri 
bir göz sa l  sistemi olmas  ve göz sa l na gereken önemi vermeleri 
gözlü e ula may  kolayla t rmaktad r. ABD, Kanada, Almanya, ransa gibi 
geli mi  ülkelerde gözlü e ula mak kolayd r. Geli mekte olan ülkelerde ise 
gözlü e ula m bu ülkelerde oldu u kadar kolay de ildir. Ayr ca bu 
ülkelerde geli mi  bir sa l k sistemi olmamas n n yan  s ra insanlar göz 
muayenesi olmak için çaba da harcamamaktad r. A a daki tabloda az 
geli mi  bölgelerin gözlük kullanma oranlar  yer almaktad r.  
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 Latin Amerika Afrika Asya 

Gözlük htiyac  (Milyon) 170 550 1600 

Gözlük Say s  (Milyon) 3,4 1,3 3,1 

Tablo 3.1. Dünya’daki az geli mi  bölgelerde gözlük kullanma durumu. 

Bu bölgelerdeki baz  ülkelerde gözlü e ula m  engelleyen etmenlerin 
ba nda oftalmolog, optometrist, optisyen ve optisyenlik müessese say s n n 
yetersiz olmas  ve göz sa l  hizmetlerinin büyük ehir merkezlerinde 
toplanmas  gelmektedir. K rsal bölgelere hizmet ula mamaktad r. nsanlar n 
göz sa l  fark ndal  dü ük oldu u için de ehir merkezlerine gidip 
muayene olmamaktad r. Latin Amerika, Afrika ve Asya’da 2030 y l nda 
gözlük ihtiyac n n 3 milyara ç kmas  beklenmektedir [ ].  

3.1.2.  Say larla Optik Sektörü  
ABD, 2006 verilerine göre 2  milyar dolar n üzerinde görme gereçleri 

harcamas  ile optik endüstrisinin en büyük pazar n  olu turmaktad r. 
A a daki tabloda Dünya optik sektörü pazar hacmi verileri yer almaktad r 
[6]. 
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Kategori  Milyar Dolar 

Göz içi kontak lens 0,83

Lazer 1,3

Gözlük cam merce i ve çerçevesi 24,0

Kontak lens 5 

Güne  gözlü ü 4,9

Lens temizleme solüsyonlar 1,6

Toplam 37,63

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

Tablo incelendi inde optik sektörü içinde pazar pay  en büyük olan ürün 
gözlük cam merce i ve çerçevesidir.  201 ’y l  verilerine göre Dünya optik 
sektörü pazar  cirosu 102.66 milyar dolard r.  

Geçmi ten günümüze Dünya’daki geli imin seyrine bakarak optik 
sektörü pazar hacminin artaca n  söyleyebiliriz. azarda art  olaca  
yönündeki görü  bir önceki bölümde nüfus art , ortanca ya  art , moda ve 
gözlü e ula labilirlik aç s ndan ele al nm t  Dünya’da nüfus artmaktad r. 
Göz ile ilgili hastal k ve k rma kusurlar n n te hisi ve tedavisi de 
artmaktad r. Buna ek olarak geli en toplumun göz sa l n n önemi 
konusundaki fark ndal  artmaktad r. Tüm bunlara ek olarak ba ta geli mi  
ülkeler olmak üzere insanlar n gözleri için ay rd klar  bütçe ve sat n alma 
gücü de artmaktad r. Teknolo i ile hayat m za cep telefonlar , tabletler ve 
bilgisayarlar girmi tir. er gün birçok elektronik cihaz n ekran na bakmam z 
gerekmektedir. Bu cihazlar göz ve görme sa l  aç s ndan tehdit 
olu turmaktad r. Günümüzde miyopinin çocuk ve yeti kinlerde genetik ve 
çevresel faktörlere ba l  olarak yayg nla t  bilinmektedir. Tüm bu 
geli meler göz sa l  için gerekli olan ürünlerin artmas n , çe itlenmesini 
sa layacakt  [ ]. Tüm bunlara ek olarak toplum zamanla tüketim 
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al kanl klar n  de i tirmektedir. Gözlük kullan c lar  özellikle gözlük 
çerçevesi ve güne  gözlü ünde eski gözlüklerini tamir ettirmek yerine yeni 
bir çerçeve veya gözlü e sahip olmak istemektedir.  

Gelecekte gözlük pazar nda art  olaca  gibi kontak lens pazar nda da 
art  olaca  görülmektedir. er geçen gün kontak lens kullan m oranlar  
artmaktad r. Günlük kullan at lenslerin geli tirilmesi, yumu ak lenslerin 
kolay temizlenmesi ve oksi en geçirgenli i yüksek lenslerin üretilmesi gibi 
nedenler kontak lenslerin kullan m n  art rmaktad r [8]. A a daki 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 pazar n n en önemli pazar pay na sahip üç 

ürünü olan kontak lens, gözlük ve güne  gözlü ü ile ilgili istatistikler yer 
almaktad r. Geçmi ten günümüze pazar pay  artan bu ürünlerin ileride de 
pazar paylar n n artaca  dü ünülmektedir. Bu ürünler içinde en büyük pazar 
pay na numaral  gözlükler sahiptir. azar n 0’den fazlas n  bu ürünler 
olu turmaktad r. K rma kusurlar n n te hisi artt kça numaral  gözlük 
kullan m  artacakt r. Güne  gözlü ü sat ndaki art  ise göz sa l  ve 
modaya verilen önem ile ili kilidir. Kontak lens pazar n n art  ise kontak 
lens teknolo isindeki geli meler ile yak ndan ili kilidir [ ].  
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Dünya gözlük pazar nda Avrupa’n n pay  büyüktür. Avrupa pazar  201  
y l  içinde küresel gözlük pazar n 2 ’lik bölümünü olu turmu tur. Bu 
orana Lu ottica Group, Safilo Group gibi güçlü firmalar n katk s  büyüktür. 
Avrupa pazar ndaki ürünlerin fiyatlar  yüksek olmas na ra men Avrupa 
ülkelerindeki gözlük kullan c lar  sade ve orta kalite ürünler yerine yüksek 
fiyatl  ürünleri tercih etmektedir [ ]. Asya pasifik 201  y l  içinde küresel 
gözlük pazar  ihtiyac n n 30’undan fazlas n  kapsayan bir üretim yaparak 
beklenen ç k n  yapm t r [ ].  Günümüzde Baush Lomb, Cooper ision, 

ielmann AG, Lu ottica Group ve Safilo Group gibi irketler ise pazar 
paylar n  art rma çabas  içindedir. Lu ottica Group ve Safilo Group gibi 
irketler dikey entegrasyon strate ileri ve karl l k oranlar n  art racak etkin 

da t m a lar  olu turmaya çal maktad r. Gözlük pazar n n geni letilmesi 
için kullan lan strate ilerden biri optisyenlik müesseselerinde optometristler 
taraf ndan olu turulan reçeteye göre gözlük yap land r lmas  di eri ise e-
ticarettir. 

3.2.  Türkiye Optik Sektörü 
A a da Türkiye ölçe inde optik sektörünün geli imini etkileyen 

etkenler incelenmi tir. Türkiye optik sektörünün yap s  istatistik verilere 
dayanarak aç klanm t r.  

3.2.1. Türkiye Optik Sektörü Paramatreleri  
Türkiye optik sektörünün geli imi nüfus özellikleri, moda, gözlü e 

ula m kolayl  ve toplumun göz sa l na verdi i önem ile do rudan 
ili kilidir.  

3.2.1.1. Nüfusun Türkiye Optik Sektörüne Etkisi 
Türkiye statistik Kurumu (TÜ K)’in 2016 verilerine göre Türkiye 

nüfusu  milyon 14 bin 1 ki idir. Türkiye nüfusu bir önceki y la göre 1 
milyon 3 bin 1  ki i artm t r. Birle mi  Milletler (BM) Ekonomik ve 
Sosyal ler Dairesi’nin 201 ’de yay nlad  nüfus tahminlerine göre 
Türkiye nüfusunun gelecekteki durumu a a daki grafikte belirtilmi tir.  
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Grafik 3.6. Güncel Türkiye nüfusu ve gelecekteki nüfus tahminleri 

ukar da yer alan grafikteki verilere bak ld nda Türkiye nüfusunun 
gelecekte de artaca  ve buna ba l  olarak ba ta gözlük olmak üzere görme 
gereçlerine duyulan ihtiyac n artaca  söylenebilir. Bu durum Türkiye optik 
sektörünün ticari hacmini art racakt r.  

Türkiye nüfusunun bölgelere göre da l m  a a daki grafikte ifade 
edilmi tir.  
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Grafik 3.7. Türkiye nüfusunun bölgelere göre da l m Milyon 

Grafikte yer alan verilere bak ld nda Türkiye nüfusunun Marmara 
bölgesinde topland  görülmektedir. Bu verilere ek olarak Türkiye’de l ve 
ilçe merkezlerinde ya ayanlar n oran  2,3’tür. Belde ve köyde 
ya ayanlar n oran  ise , ’dir. Türkiye nüfusunun 1 , ’inin ikamet etti i 
stanbul, 14 milyon 04 bin 116 ki i ile en çok nüfusa sahip olan ildir. Bunu 

s ras  ile  milyon 346 bin 1  ki i ile Ankara, 4 milyon 223 bin 4  ki i ile 
zmir, 2 milyon 01 bin 3 6 ki i ile Bursa, 2 milyon 32  bin  ki i ile 

Antalya takip etmektedir. Tunceli ise 2 bin 1 3 ki i ile en az nüfusa sahip 
ildir. Bu rakamlara göre Türkiye nüfusu belirli illerde ve ehir merkezlerinde 
yo unla maktad r. Bu durumda Türkiye’de gözlük ihtiyac n n en fazla 
oldu u bölge Marmara bölgesi il ise stanbul’dur. Buna ek optik sektörü 
pazar n n gelecekteki geli iminin ba ta stanbul, Ankara, zmir, Bursa, 
Antalya olmak üzere ehir merkezlerinde olaca  söylenebilir.  

Türkiye nüfusunun ya a göre da l m  a a daki grafikte ifade 
edilmi tir. 
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Grafik 3.8. Türkiye nüfus piramidi. 

Türkiye genç bir ülke olmas na ra men ortanca ya  her y l artmaktad r. 
201  y l nda 31 olan ortanca ya , 2016 y l nda önceki y la göre art  
göstererek 31,4 olmu tur.  Ortanca ya  en büyük olan iller s ras  ile Sinop, 
Bal kesir ve Edirne’dir. Ortanca ya n en küçük oldu u iller ise s ras  ile 

anl urfa, rnak,  A r  ve Siirt’tir. Türkiye’nin ortanca ya n artmas  
gelecekte Türkiye gözlük sektör hacminin artaca n  göstermektedir.  Çünkü 
ortanca ya  art  geli mi li in göstergesidir. Ülkelerin geli mi li i artt kça 
gözlük kullan m  da artacakt r.  

3.2.1.2. Modan n Türkiye Optik Sektörüne Etkisi 
Türkiye’de 2000’li y llardan sonra moda kavram  geli meye ba lam t r. 

abanc  çerçeve ve cam üreticilerinin Türkiye pazar na girmesi ile birlikte 
gözlü ün marka ve moda de eri artmaya ba lam t r. Türkiye’de gözlü ün 
moda de erinin artmas nda küreselle menin etkileri de büyüktür.  
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Türkiye nüfusunun moday  takip etme e iliminin artmas , insanlar n 
fizyolo ik ve güvenlik ihtiyaçlar n n kar lanmas na ve ki i ba na dü en 
milli gelirin artmas na ba l d r. Türkiye’de 201  y l nda sat n alma gücü 
paritesine göre ki i ba na dü en milli gelir 20 bin 420 dolard r. 2016 y l nda 
ise ki i ba na dü en milli gelir 21 bin 146 dolara yükselmi tir.  Türkiye’nin 
ki i ba na dü en gelir miktar  artmaktad r. Bu durum Türkiye optik 
sektörünün geli imi aç s ndan olumlu bir durum olarak de erlendirilebilir. 

akat yukar da belirtildi i gibi ki i ba na dü en milli gelirin optik sektörüne 
yans yabilmesi için insanlar n fizyolo ik ve güvenlik ihtiyaçlar n n 
kar lanmas , ülkelerinde kendilerini güvende hissetmeleri gerekmektedir.  

3.2.1.3. Gözlü e Eri ilebilirli in Türkiye Optik 
Sektörüne Etkileri 

Türkiye’de k rma kusurlar  oftalmologlar taraf ndan belirlenir. Gözlük 
ise optisyenler taraf ndan yap l r. Türkiye’de oftalmolog, optisyen ve 
optisyenlik müessesesi say s  geli mi  ülkelere göre daha azd r. Türkiye’de 
her geçen y l oftalmolog, optisyen ve optisyenlik müessesesi say s  
artmaktad r. Bu da gelecekte Türkiye’de gözlü e ula m n daha kolay 
olaca n  göstermektedir. Bu say lardaki art  tek ba na gözlü e ula m  
kolayla t rmamaktad r. Tüm bunlara ek olarak toplumun göz sa l na 
verdi i önemin artmas  gerekmektedir.  

A a daki grafikte Türkiye’deki oftalmolog, optisyen ve optisenlik 
müessesesi ba na ki i say lar ndaki de i im yer almaktad r.  
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Grafik 3.9. 2010 ve 201  y llar nda Türkiye’de oftalmolog, optisyen ve optisyenlik müessesesi 
ba na ki i say lar   

Türkiye’de 2010 verilerine göre toplam 2606 oftalmolog çal maktad r. 
201  y l nda ise bu rakam 2 artarak 3  ç km t r. Türkiye’de ki i ba na 
dü en hekim say s n n OECD ülkeleri aras nda sondan ikinci s rada oldu u 
dü ünüldü ünde oftalmolog ba na dü en ki i say s n n da yetersiz oldu u 
söylenebilir [ ]. Oftalmolog ba na dü en ki i say s n n azalmas  gözlü e 
ula m  kolayla t raca  için sektörün geli imi ve toplumun göz sa l  için 
olumlu bir durum olarak de erlendirilebilir.  

2010 y l nda 4 1  optisyenlik müessesesi oldu u için 4 1  
optisyen gözlükçü oldu unu kabul edelim. 201  y l na kadar Türkiye’deki 
üniversitelerin optisyenlik program  konten anlar na bakarak 30  mezun 
oldu unu ileri sürülebilir. Bu durumda 201  y l nda yakla k olarak 13226 
optisyen gözlükçü oldu unu söylenebilir.  Optisyen ba na ki i say s n n 
azalmas  optisyenlik müessesesi hizmet kalitesi ve göz sa l  için olumlu 
bir durum olarak yorumlanabilir. Fakat bu durumun optisyenlik müessese 
hizmetlerine ve toplumun göz sa l na yans yabilmesi, optisyenlerin yeterli 
meslek bilgisi ile mezun olmalar na ba l d r.  

Oft. Ba na Ki i Opt. Ba na
Ki i

Mües. Ba na
Ki i

2010 28290 14993 14993
2017 22433 6035 12842

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000



101 

Türkiye’de 2010 y l  içinde 4 1  optisyenlik müessesesi faaliyet 
gösterirken, 201  y l nda faaliyet gösteren müessese say s  12  artarak 
621  olmu tur. Türkiye’de müessese ba na dü en ki i say s n n azalmas  
toplumun göz sa l n  ve hizmet kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. 
Türkiye’deki optisyenlik müessesesi say s  geli mi  ülkelerin gerisindedir. 

akat bu ülkelerin ço unda k rma kusurlar n  optalmologlarla birlikte 
optometristler yapmaktad r. Bu durum reçete say s n  art rmaktad r. Ayr ca 
geli mi  ülkelerde gös sa l  fark ndal  daha yüksektir. Türkiye’de ise 
reçete say s  oftalmolog say s  ile ili kilidir ve toplumun göz sa l na 
yönelik fark ndal  dü üktür.  

3.2.2.  Say larla Türkiye Optik Sektörü 
Sektörün ileri gelen temsilcileri ile yap lan görü melerde Türkiye optik 

sektöründe kay t d  ürünün fazla olmas  nedeni ile reel verilere 
ula lmas n n güç oldu u ifade edilmi tir. Türkiye optik sektörünün pazar 
hacmi ile ilgili güncel net bilgilere ula lamam t r. Bu nedenle gözlük 
kullan m oran n  etkileyen ba ta nüfus olmak üzere, gözlük kullan m na 
yönelik fark ndal k, ortanca ya , gözlü ün moda de eri, ki i ba na dü en 
gelir düzeyindeki art  ve ula labilen 2010-2012 y l  verileri göz önünde 
bulundurularak 2017 y l  için, tahmini rakamlar ifade edilmi tir. Daha sonra 
tekrar sektör temsilcileri ile görü ülmü  ve bu de erlerin reel de erleri 
temsil edebilecek yakla k de erler oldu u yönünde onay al nm t r.  

Türkiye’nin y llara göre nüfusu ve k rma kusuru say lar  a a daki 
tabloda verilmi tir [3].  
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l Nüfus (Milyon) Görme Sorunu Say s  (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  y llar  aras nda görme sorunu ya ayan ki i say lar  [3]. 

Yukardaki Tablo incelendi inde Türkiye nüfusunun yakla k 3 -
%40’n n k rma kusuruna sahip oldu u görülmektedir. Türkiye’de gözlük 
kullan m oranlar n n ise 1 -20 aral nda oldu u bilinmektedir [11]. Bu 
oran n geli mi  ülkelerde 0- 60 aral nda oldu u dü ünüldü ünde 
Türkiye’deki gözlük kullan m oran n n dü ük oldu u söylenebilir. 
Türkiye’deki k rma kusuru oran  ve gözlük kullan m oran na bak ld nda, 
Türkiye optik pazar hacminin geli meye elveri li bir yap s  oldu u 
söylenebilir.  

Türkiye’nin 200 , 2012 ve 2017 y llar ndaki Optik pazar  ticari hacmi 
a a daki grafikte yer almaktad r [10, 14]. A a daki grafik incelendi inde, 
Türkiye optik sektörünün ticari hacminin artt  görülmektedir. 2012 y l nda 
Türkiye optik sektörünün cirosu 2 milyar SD olarak belirlenmi tir [10]. 
Toplam sat lan üründeki art  dikkate al nd nda bu rakam n, 201  y l nda 
yakla k 2.2  milyar SD oldu u söylenebilir. 201  y l nda Dünya optik 
sektörünün cirosu 102.66 milyar SD dir. Bu de erin 201  y l nda daha 
büyük oldu u göz önünde bulunduruldu unda Türkiye optik sektörünün, 
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Dünya optik sektöründeki pay n n az oldu u söylenebilir. Ayr ca nüfusa 
ba l  numaral  gözlük ihtiyac  art  dikkate al nd nda, Türkiye optik 
sektörününün pazar hacminin geni leme potansiyelinin oldu u söylenebilir.  

Grafik 3.10. 2010, 2012 ve 201  y llar nda mercek, çerçeve, güne  gözlü ü ve kontak lens ticari 
hacimleri [10]. 

Türkiye optik sektörü ticari hacminde en büyük paya gözlük mercekleri 
sahiptir. En dü ük paya ise kontak lens sahiptir. 2007-2017 y llar  aras nda 
en fazla ticari hacim art  gözlük camlar nda merceklerinde, en az ticari 
hacim art  ise kontak lenslerde ya anm t r. 

ukarda yer alan grafi i ve Türkiye’nin demografik özelliklerini 
dikkate alarak, Türkiye optik sektörünün gelece i için baz  tahminlerde 
bulunulabilir. Türkiye nüfusundaki art  gözlük ihtiyac n  art racakt r. Ayr ca 
ülkenin ortanca ya  her geçen y l artmaktad r. Türkiye nüfusunun ya lan yor 
olmas  gözlük ihtiyac n  art racakt r. Tüm bunlara ek olarak, Türkiye’deki 

Num.
Gözlük
htiyac

Mercek Çerçeve Güne
G.

Kontak
Lens

Toplam
Ürün

2007 27927000 13650000 6000000 5500000 212000 53289000
2012 29183000 17000000 7900000 7000000 600000 61683000
2017 31926000 20000000 9800000 8500000 700000 70926000
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moda alg s  ve ki i ba na gelir artmaktad r. Ayr ca cep telefonu, bilgisayar 
vb. kullan m ndaki art ta gözlük ihtiyac n  art racakt r.  

3.2.2.1. Türkiye Gözlük Cam /Merce i Pazar 
Hacmi 

Türkiye optik sektöründe faaliyet gösteren mercek firmalar  iki farkl  
çal ma alan na sahiptir. Bu çal ma alanlar ndan birincisi haz r ana maddeye 
optik güç eklemek ve kaplama yapmak ikincisi ise optik güç ve kaplama 
i lemleri yap lm  mercekleri ithal etmektir. Türkiye’de bu ekilde ticari 
faaliyet gösteren 21 firma vard r [12]. Bu firmalardan 9 tanesi haz r ana 
maddeye optik güç eklemekte ve kaplama yapmaktad r. Di erleri ise haz r 
merceklerin ithalat n  yapmaktad r ve bir nevi cam deposu eklinde 
çal maktad r. Türkiye’deki optik laboratuvarlar n n büyük bölümü ya 
yabanc  firmalara aittir ya da yabanc  firmalar ile ortakl klar  vard r. Türkiye 
gözlük merce i pazar  büyük ölçüde yabanc  yat r mc lar n elindedir. 
Türkiye’de 201  y l  itibari ile 1 -20 milyon gözlük cam  sat ld  ifade 
edilmektedir [13].  

Grafik 3.11. Türkiye’de sat lan merceklerin odak say s na göre oranlar  [14]. 

Türkiye’de iki ve çok odakl  mercek sat  tek odakl  mercek sat na 
göre çok dü üktür. Bu de erler Avrupa ülkelerinde sat lan iki ve çok odakl  
mercek miktar n n alt ndad r. er geçen y l çok odakl  merceklerin 
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tan n rl  artmaktad r. Ayr ca teknolo iyi daha iyi kullanan ve yeni ürünleri 
kullanmaya kar  daha cesur olan genç nesiller ya lanmaktad r. Bu nedenle 
çok odakl  merceklerin sat  oran n n artt  öngörülebilir. akat bu 
merceklerin monta n n tek odakl  merceklere göre daha zor olmas , kullan c  
ikayetlerinin çok olmas  sat n  etkilemektedir. Müesseselerdeki ölçme 

i lemlerinin standardize edilmesi ve optisyenlerin ölçme bilgisinin 
art r lmas  ile çok odakl  mercek sat lar nda art  sa lanabilir. Türkiye’de 
tek ve çok odakl  mercek sat n  olumsuz etkileyen bir di er etken ise yak n 
okuma gözlüklerinin i portada sat lmas d r.  

Grafik 3.12. Türkiye’de merceklerin ana maddesine göre sat  oranlar  [14]. 

ukar daki grafik incelendi inde Türkiye’de en çok CR-39 ana maddeli 
mercek sat lmaktad r.  Günümüze mineral üretimi ve sat  çok dü mü tür. 
Di er mercek ana maddelerinin tan n rl  ise artmaktad r. Bu da triveks gibi 
ürünlerin sat  oranlar n  art rmaktad r.  Ayr ca bu merceklerdeki yans ma 
önleyici kaplama uygulamalar  200  y l nda 2  oran nda iken, 2010 
y l nda 3 ’e ç km t r. Günümüzde bu oran n daha fazla artt  
söylenebilir.  
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3.2.2.2. Türkiye Gözlük Çerçevesi Pazar Hacmi 
Türkiye’de çerçeve sektörü yerli üretim ile ithal çerçevelerden 

olu maktad r. azar n büyük bölümünü ithal çerçeveler olu turmaktad r. 
Türkiye’de Safilo ve Lu ottica gibi küresel irketlerinde bulundu u 3 
çerçeve firmas  vard r [12]. Bu firmalardan bir bölümü üretim yapmaktad r. 
Büyük bir bölümü ise da t c l n  alm  oldu u markalar n toptan sat n  
yapmaktad r.  

Türkiye’de gözlük çerçeve pazar hacmi gözlük mercek pazar hacmi gibi 
her y l artmaktad r. Türkiye’de sat lan çerçeve say lar  net olmamakla 
birlikte, 2017 y l  içinde, 8-10 milyon civar nda gözlük çerçevesi sat ld  
tahmin edilmektedir.  

3.2.2.3. Türkiye Güne  Gözlü ü Pazar Hacmi  
Türkiye’de 2010 y l nda 6 milyonun üzerinde güne  gözlü ü sat lm t r. 

200  y l na göre bu oran 2 artm t r. Türkiye güne  gözlü ü pazar  büyük 
ölçüde rans z, talyan ve Amerikan firmalar n n elindedir. Gözlük 
kullan c lar  Dünyaca ünlü gözlük markalar n n ürünlerini tercih etmektedir. 

erli üretim güne  gözlü ü say s  azd r. 

Türkiye’de güne  gözlü ü pazar hacmi her geçen y l artmaktad r. 
Türkiye’de 201  y l nda -9 milyon güne  gözlü ü sat ld  tahmin 
edilmektedir. Optik müesseselerdeki güne  gözlü ü sat n n önündeki en 
büyük engel, i portada sat lan sahte güne  gözlüklerdir.  

3.2.2.4. Türkiye Kontak Lens Pazar Hacmi  
Türkiye’de kontak lens ticari hacmi büyük ölçüde d a ba ml d r. 

Türkiye’de optisyenlik müesseselerine Bausch&Lomb, Johnson&Johnson, 
Alcon, Cooper Vision, VSY ve Zeiss gibi firmalar n ürünleri sat lmaktad r. 
Ayr ca Türkiye pazar nda üretimi uzak do uda yap lan çe itli markalar da 
vard r.  
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Türkiye’de 2010 y l nda 600.000 adet kontak lens sat  yap lm t r. Bu 
miktar n 200.000 adeti numaras z renkli kontak lenslerdir. Türkiye’de 
kontak lens pazar  her y l 2 artmaktad r. Türkiye’de 201  y l nda 00.000 
kontak lens sat ld  tahmin edilmektedir. Türkiye’deki kontak lens pazar n n 
geli iminin önündeki en büyük engel kontak lensin internet üzerinden, 
hekimler taraf ndan veya hastaneler taraf ndan sat n n yap lmas d r.  

Türkiye’de sat lan kontak lens türlerinin oranlar  a a daki grafikte 
verilmi tir.  

Grafik 3.13. Türkiye’de sat lan kontak lens oranlar  [14].

ukar daki grafik incelendi inde Türkiye’de en çok haftal k ve ayl k 
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 yabanc  kurumsal (zincir) müesseseler ticari faaliyet 
göstermektedir. Bireysel müesseseler ço unlukla hastane yak n nda ve 
caddelerde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumsal firmalar ise 
ço unlukla al veri  merkezlerininde ve ehir merkezlerinin i lek 
caddelerinde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. A a daki grafikte 2010-
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201  y l nda Türkiye’deki optisyenlik müessesesinin kurumsal,  franchise ve 
bireysel müesseselere göre da l m  verilmi tir [14].  

Grafik 3.14. Türkiye’deki optisyenlik müesseselerinin ticari yap lar na göre  da l mlar  

Türkiye’de faaliyet gösteren firmalardan biri franchise optisyenlik 
müessesesi özelli i sergilemektedir. Bu firman n Türkiye genelinde 10  
optisyenlik müessesesi vard r [1 ]. Optik sektöründe faaliyet gösteren alt  
firma kurumsal (zincir) müessese özelli indedir [15, 16, 18, 19, 20, 21]. Bu 
firmalardan ikisi yabanc  yat r mc d r.  Bu firmalar n Türkiye genelinde 
toplam 140 optisyenlik müessesesi vard r [1 ,1 ]. Dört firma ise yerli 
yat r mc lara aittir [16, 1 , 20,21]. Bu firmalar n ise Türkiye genelinde 
toplam 1 2 optisyenlik müessesesi vard r. Bu firmalar d nda kalan tüm 
firmalar bireysel müessese kategorisinde de erlendirilmi tir. Bu kategoride 
birden fazla optisyenlik müessesesi olan firmalarda vard r. akat kurumsal 
(zincir) müessese özelli i sergilemedikleri için bu kategoride 
de erlendirilmi tir.  

Türkiye’de 6 bireysel optisyenlik müessesesi vard r. Türkiye 
genelinde en fazla bireysel müessese vard r. 2010 y l  verileri ile 201  y l  
verileri kar la t r ld nda bireysel müessese say s n n kurumsal ve 
franchise müessese say s na göre daha fazla artt  söylenebilir. 2010 y l nda 
toplam 4917 optisyenlik müessesesinin 3’ü bireysel, 3’ü Franchise ve 
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%15’i kurumsal müessesedir. 201  y l nda toplam 621  müessesenin 3’ü 
bireysel, 2’si ranchise ve ’i kurumsal müessesedir.  Bireysel müessese 
say s ndaki art  mezun optisyen say s n n art  ile paralel olarak 
de erlendirilebilir. Optik sektöründe tan d  olmayan optisyenlik program  
mezunlar  bir müessese açmaktan çok bir müessesede çal may  tercih 
etmektedir.  

Bu art  daha çok optik sektöründe tan d  olan optisyenlik program  
mezunlar ndan kaynaklanmaktad r. Sektörde faaliyet gösteren müessese 
sahipleri taraf ndan e , çocuk, ye en vb. optisyenlik programlar na 
yönlendirilmektedir. Mezuniyetten sonra bu müessese sahipleri mezunlar n 
diplomalar  ile yeni müesseseler açmaktad r.  

3.2.3.  Türkiye Optik Sektörü ve Gelece i 
Türkiye’de, 201  y l  içinde optik ürünler aras nda en çok mercek sat  

yap ld  görülmektedir. Mercek sat n n çerçeve sat ndan fazla olmas  
gözlük kullan c lar n n ayn  çerçeveyi kullanmaya devam etti ini fakat 
merceklerini de i tirdiklerini göstermektedir. Türkiye nüfusu 20 0 y l na 
kadar .6 .000 ki iye ula acakt r. Ortanca ya  ise 3 ’e ula acakt r. Bu 
durum gözlük ihtiyac n n 4 . 2 . 00’ün üzerine ç kaca n  göstermektedir. 
Ayr ca kontak lens teknolo isi her geçen gün geli mektedir. Genç nüfus ise 
ya l  nüfusa göre farkl l klara daha aç kt r. Bu nedenle kontak lens 
kullan m n n gelecekte de artmaya devam edece i söylenebilir. 

3.3.  Optik Sektörünün Genel De erlendirmesi 
Bu bölümde say larla Dünya ve Türkiye optik sektörü kar la t r lm t r. 

Optik sektörü nüfus, geli mi lik, moda ve marka alg s , ki i ba na dü en 
gelir, gözlü e kolay ula abilme, göz sa l  fark ndal  gibi de i kenlere 
ba l  olarak büyümektedir.  

Dünya optik sektöründe en büyük paya ABD ve Avrupa ülkeleri 
sahiptir. 201  y l  verilerine göre Dünya optik sektörü pazar hacmi 102.66 
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milyar dolara ç km t r. asifik Asya ve Çin ülkeleri gözlük üretimindeki 
paylar n  art rarak pazarda söz sahibi olmaya ba lam t r. Optik sektörünün 
geli imi için ABD ve Avrupa pazar  d nda pazarlar olu turmas  ve 
büyümesi gerekmektedir. Bu nedenle Dünya optik sektörü için nüfusu 
kalabal k olan ve geli mekte olan Çin, indistan, Tayland, Malezya ve 
Türkiye gibi ülkeler önemlidir. Önümüzdeki y llarda Avrupa ve ABD 
merkezli küresel gözlük firmalar n n bu ülkelerde yat r mlar n  art raca  
iddia edilebilir.  

Türkiye optik sektörü büyük ölçüde d a ba ml d r. Türkiye gözlük 
pazar nda ABD ve Avrupa merkezli gözlük firmalar n n yan  s ra ve zak 
Do u firmalar n n da söz sahibi oldu u görülmektedir. Sektörün yerli 
üretimi potansiyeli zay ft r. Türkiye’nin Dünya optik pazar hacmine katk s  

1 civar ndad r. Türkiye’de gözlük kullan m  nüfus, ortanca ya , ki i ba na 
dü en milli gelir, moda alg s  art na ba l  olarak artmaktad r. Tüm bu 
art lar gözlük kullan m n  da art rmaktad r. Buna ek olarak Türkiye’deki 
oftalmolog, optisyen ve optisyenlik müessese say s  da artmaktad r. akat 
toplumun okumaya verdi i önem, göz sa l  konusundaki duyarl l k ayn  
oranda geli memektedir. Bu da toplumun gözlük kullanma oran n n ( 1 -
20) geli mi  ülkelerdeki gözlük kullanma oran n n ( 0-60) çok alt nda 
seyretmesine neden olmaktad r. Türkiye gözlük pazar n n art r lmas  için 
toplumun göz sa l  konusundaki fark ndal n  art racak çal malar 
yap lmas  gerekmektedir.  

Bu bölümde say larla Dünya ve Türkiye optik sektörünün durumu 
incelenmi tir. Bir sonraki bölümde ise Türkiye’de optik sektörü ile ilgili 
güncel ara t rmalara yer verilmi tir.  
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4. BÖLÜM: OPT K SEKTÖRÜ LE LG L
GÜNCEL ARA TIRMALAR 

Bu bölümde gözlük sektörü ile ilgili yap lm  güncel ara t rmalara yer 
verilmi tir. Bu bölümde yer alan ara t rmalar, bu kitap d nda ba ka bir 
yerde yaz l  veya sözlü olarak sunulmam t r. Ara t rmalar, yazar taraf ndan 
yap lm t r. Ara t rmaya yazar d nda katk  sa layan ara t rmac lar herbir 
makalenin ba nda belirtilmi tir.  

Bu bölümde yer verilen ara t rmalar Gözlük Kullan c lar n n Gözlük 
Tercihleri ve Müessese Seçim Ölçütleri, Gözlük ap land rmas  Ölçümleri 
ve Müesseselerde ygulanma Düzeyleri, Çocuk Gözlü ü Seçiminde 
Ailelerin ark ndal klar , Kontak Lens Kullan c lar n n Kontak Lens ile lgili 
Bilgi Düzeyleri’dir.  

4.1. Gözlük Kullan c lar n n 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 yerle tirilmi  çift 
camdan/ mercekten olu an araçt r. Gözlü ün yap land r ld  ve kullan c ya 
sunuldu u müesseselere ise optsyenlik müessesesi denilmektedir. Bu ara t rmada 
Gözlük kullanan ki ilerin gözlük çerçevesi ve merce i tercihleri ve optisyenlik 
müessesesi seçimlerini belirlemek amaçlanm t r. Ara t rmada tarama metodu 
kullan lm t r. Ara t rmac  veri toplama arac  olarak Optik Gözlük ve Müessese 
Seçim Anketi kullan lm t r. Ölçek büyük bölümü stanbul’da ikamet eden 30  
ki iye uygulanm t r. Ara t rma sonuçlar  gözlük kullan c lar n n kapal  çerçeveleri 
daha fazla tercih ettiklerini, fiyata önem verdiklerini ve güvendikleri müesseseleri 
tercih ettiklerini göstermektedir.  
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4.1.1. Giri   
Gözlük görme bozuklu u olan bir kimsenin gözlerinin daha iyi 

görmesine veya gözlerini korumaya yarayan, bir çerçeveye yerle tirilmi  çift 
camdan/ mercekten olu an araçt r [1]. Gözlü ün kullan m amac  miyopi, 
hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi k rma kusurlar n n olumsuz 
etkilerini ortadan kald rmak ve gözü fazla k ve  (morötesi nlar)’ den 
korumakt r [2, 3]. Bu amaçlar n n yan  s ra gözlük aksesuar olarak kullan l r 
ve bir moda de eri de vard r.  

Gözlük k rma kusurlar n n giderilmesinde en çok kullan lan araçt r. 
Geli mi  ülkelerde gözlük kullan m oran  - 60 aras nda de i irken bu 
oran Türkiye’de 1 -20’dir [4]. Türkiye’de gözlük kullan m oran n n dü ük 
olmas  u nedenlerle ili kilendirilebilir: alk n göz sa l  ve gözlük 
kullan m  konusunda bilgi düzeyi yetersizdir. alk n göz sa l  
konusundaki fark ndal  dü üktür.  Oftalmolog say s n n yetersizli ine ba l  
olarak halka yeterince göz muayenesi yap lamamaktad r. Göz hekimleri 
geli mi  bölgelerde toplanm t r [ ].  

1 3 Say l  Optisyenlik akk nda Kanun’na göre Türkiye’de k rma 
kusurlar  için kullan lan gözlükler ve kontak lensler yaln zca optisyenlik 
müesseselerinde sat lmaktad r. Ayr ca bu kurumlarda güne  gözlü ü sat  da 
yap lmaktad r. ine bu kanuna göre numaral  gözlük yap land rmas  
yaln zca bu kurumlarda çal an optisyen ve gözlükçüler taraf ndan 
yap labilmektedir [6]. 201  y l  verilerine göre Türkiye’de 304   optisyenlik 
müessesesi faaliyet göstermektedir.  

Bu ara t rmada gözlük kullanan ki ilerin gözlük tercihlerini ve 
optisyenlik müessesesi seçim ölçütlerini belirlemek amaçlanm t r. 

4.1.2. Yöntem  
Bu ara t rmada tarama metodu kullan lm t r. A a da ara t rmaya 

kat lan kat l mc lar n özellikleri, veri toplama araçlar  ve verilerin 
analizlerine yer verilmi tir.  
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Kat l mc lar: Ara t rmaya stanbul ilinde ikamet eden 30  ki i 
kat lm t r. Kat l mc lar ile ilgili özellikler a a daki tabloda verilmi tir. 
Ara t rman n anketi bu kat l mc lara 2014 y l nda uygulanm t r.  

Cinsiyet Frekans (%) a Frekans (%)

Bayan 47 25-45 63

Erkek 53 45-Üzeri 37

Mezuniyet Frekans (%) Meslek Frekans (%) 

lkö retim 19 Ev han m 40

Ortaö retim 38 Ücretli Çal an 40

Üniversite ve üzeri 43 Serbest Meslek 20

Tablo 4.1.1. Kat l mc  bilgileri 

eri oplama Arac :  Ara t rmada veri toplama arac  olarak Optik 
Gözlük ve Müessese Seçim Tüketici Anketi kullan lm t r. Anket 14 sorudan 
olu maktad r. Anket çoktan seçmeli test biçiminde haz rlanm t r. 
Seçenekler aras nda do ru veya yanl  seçenek yoktur. Bu nedenle ölçek için 
güvenilirlik, geçerlilik ve madde güçlük analizleri uygulanmam t r. Ölçek 
sorular  ve maddeleri optik sektöründe faaliyet gösteren 
gözlükçü optisyenler ile birlikte haz rlanm t r. Ölçe in uzman 
de erlendirmesi ise gözlükçülük mesle i alan nda tecrübeli dört ki i 
taraf ndan yap lm t r.  Ayr ca ölçek bir oftalmolog taraf ndan incelenmi tir.  
Ölçekte uzmanlar n görü  ve önerileri do rultusunda düzenleme yap lm t r. 
Ard ndan ölçe in anla l rl n  test etmek için 20 gözlük kullan c s na 
uygulanm t r. Gözlük kullan c lar n n anlamakta güçlük çekti i noktalar 
belirlenerek ölçek tekrar düzenlenmi tir.  

Verilerin Analizi: Ölçekte yer alan her bir soru tek tek analiz edilmi tir. 
Ölçe in her bir sorusuna verilen yan tlar frekans da l mlar na göre 
düzenlenmi  ve tablolar halinde sunulmu tur.  
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4.1.3. Bulgular 
A a da Optik Gözlük ve Müessese Seçimi Tüketici Anketine verilen 

yan tlar frekans da l mlar na göre tablolar halinde sunulmu tur.  

an t Frekans (%) 

Alt  ayda bir yapt r r m. %10,41 

lda bir yapt r r m. %29,97 

ki y lda bir yapt r r m. %21,15 

Üç y lda bir yapt r r m. %12,98 

Görü  kalitemde bir sorun hissedersem yapt r r m. %25,48 

Tablo 4.1.2. Kat l mc lar n “Göz muayenenizi ne s kl kla yapt r yorsunuz” sorusuna verdikleri                      
    yan tlar ve frekans da l mlar .  

Anketin bu sorusuna verilen yan tlar gözlük kullan c lar n n ço unlukla 
göz muayenesini y lda bir yapt rd n  göstermektedir. 

 

an t Frekans (%) 

Tam çeperli metal çerçeveleri tercih ederim.  %21,58 

Tam çeperli plastik çerçeveleri tercih ederim.  %32,82 

Çepersiz ( aset) çerçeveleri tercih ederim.  %19,90 

ar m çeperli (Nilör) çerçeveleri tercih ederim.  %25,70 

Tablo 4.1.3. Kat l mc lar n “Gözlük çerçevesi tipi tercihiniz nedir ” sorusuna  verdikleri  
   yan tlar ve frekans da l mlar . 

Anketin bu sorusuna verilen yan tlar gözlük kullan c lar n n ço unlukla 
tam çeperli çerçeveleri tercih etti ini göstermektedir.  



117 

an t 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. Kat l mc lar n “Gözlük cam merce i ana madde tercihiniz nedir ” sorusuna verdikleri 
    yan tlar ve frekans da l mlar .  

Anketin bu sorusuna verilen yan tlar gözlük kullan c lar n n ço unlukla 
plastik camlar mercekleri tercih etti ini göstermektedir.  

an t Frekans (%)

Tek odakl  iki ayr  gözlük kullanmay  tercih ederim. %67,64

ki odakl  gözlük kullanmay  tercih ederim. %5,73

Çok odakl  gözlük kullanmay  tercih ederim. %26,63

Tablo 4.1.5. Kat l mc lar n “ resbiyopi k rma kusuru için mercek tercihiniz nedir ” sorusuna 
verdikleri yan tlar ve frekans da l mlar  

Anketin bu sorusuna verilen yan tlar presbiyopi k rma kusuruna sahip 
kullan c lar n n ço unlukla tek odakl  iki ayr  gözlü ü tercih ettiklerini 
göstermektedir.  
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an t Frekans (%) 

Bireysel optisyenlik müesseselerini tercih ederim.  %80,73 

Kurumsal (zincir) optisyenlik müesseselerini tercih ederim.  %19,27 

Tablo 4.1.6. Kat l mc lar n “Gözlük müessesesi tercihiniz nedir ” sorusuna verdikleri yan tlar ve 
                frekans da l mlar . 

Anketin bu sorusuna verilen yan tlar kullan c lar n ço unlukla bireysel 
müesseseleri tercih ettiklerini göstermektedir. Anketlerin müesseselerde 
yap lmas na kurumsal firmalar n büyük bölümü izin vermedi i için 
müessese içinde yap lan anketler ço unlukla bireysel optisyenlik 
müesseselerinde yap lm t r. Bu soruya verilen yan tlar aras ndaki farkta bu 
durumun etkisi olabilir.  

 

an t Frekans (%) 

er zaman gitti im müesseseye giderim.  %55,44 

Evime yak n olan müesseseye giderim.  %9,65 

astaneye göz hekimine yak n 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. Kat l mc lar n “Gözlük müessesesi seçiminde temel kriteriniz               
                 (ölçütünüz) nedir ” sorusuna verdikleri yan tlar ve frekans da l mlar . 

Anketin bu sorusuna verilen yan tlar kullan c lar n ço unlukla her zaman 
gittikleri müesseseyi tercih ettiklerini göstermektedir.  

 



119 

an t Frekans (%)

0-100 TL bütçe ay r r m. %19,60

100-2 0 TL bütçe ay r r m. %36,17

250- 00 TL bütçe ay r r m. %28,29

00 TL Üstü bütçe ay r r m. %15,9

Tablo 4.1.8. Kat l mc lar n “Gözlük için ne kadar bütçe ay r yorsunuz ” sorusuna verdikleri 
yan tlar ve frekans da l mlar . 

Anketin bu sorusuna verilen yan tlar kullan c lar n gözlük için 100-250 
TL aras nda bütçe ay rd klar n  göstermektedir.  

an t Frekans (%)

lda birden fazla s kl kla de i tiririm. %6,80

lda bir kez de i tiririm. %26,75

ki y lda bir kez de i tiririm. %35,18

SGK de i im hakk  verdikçe de i tiririm (Üç y lda bir). %31,27

Tablo 4.1.9. Kat l mc lar n “Gözlü ünüzü hangi s kl kla de i tiriyorsunuz ” sorusuna verdikleri 
  yan tlar ve frekans da l mlar . 

Anketin bu sorusuna verilen yan tlar kullan c lar n ço unlukla 
gözlüklerini iki y lda bir kez de i tirdi ini göstermektedir.  



 

  

 
 

120 
   
 

 

 

 

 

an t Frekans (%) 

Numaram de i tikçe yeniliyorum %62,34 

Moday trendi takip etti im için yeniliyorum %14,79 

K r lma, kaybolma sebebiyle yeniliyorum %22,87 

Tablo 4.1.10. Kat l mc lar n “Gözlü ünüzü yenileme nedeniniz nedir ” sorusuna verdikleri yan tlar 
                 ve frekans da l mlar . 

Anketin bu sorusuna verilen yan tlar kullan c lar n ço unlukla gözlük 
de i tirme nedeninin numara de i imi oldu unu göstermektedir.  

 

an t Frekans (%) 

ay r %70,23 

Evet  %29,77 

Tablo 4.1.11. Kat l mc lar n “ edek optik gözlü ünüz var m ” sorusuna verdikleri yan tlar ve 
   frekans da l mlar . 

Anketin bu sorusuna verilen yan tlar kullan c lar n ço unun bir tek optik 
gözlü e sahip olduklar n  göstermektedir.  
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an t Frekans (%)

Markad r. %11,02

Rahatl k ve sa laml kt r. %49,85

Ekonomikliktir.  %16,73 

kl k ve estetikliktir. %11,68

Modad r. %2,61

Gözlükçünün optisyenin tavsiyesidir. %8,12

Tablo 4.1.12. Kat l mc lar n “Çerçeve seçimindeki kriteriniz (ölçütünüz) nedir  
        Sorusuna verdikleri yan tlar ve frekans da l mlar . 

Anketin bu sorusuna verilen yan tlar kullan c lar n ço unlukla çerçeve 
seçiminde rahatl k ve sa laml a önem verdiklerini göstermektedir. 

an t Frekans (%)

Markad r. %25,14

Ekonomikliktir. %32,38

Gözlükçü optisyen tavsiyesidir. %42,48

Tablo 4.1.13. Kat l mc lar n “Cam mercek seçimindeki kriteriniz (ölçütünüz) nedir  Sorusuna 
verdikleri yan tlar ve frekans da l mlar . 

Anketin bu sorusuna verilen yan tlar kullan c lar n ço unlukla 
cam mercek seçiminde gözlükçü optisyen tavsiyesine önem verdiklerini 
göstermektedir. 
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an t Frekans (%) 

Tek ba ma seçerim.  %30,59 

Gözlükçü optisyen ile birlikte seçerim.  %45,30 

Bir arkada m n veya yak n m n tavsiyesini dikkate alarak seçerim.  %20,11 

Modaya göre seçerim.  %4,00 

Tek ba ma seçerim.  %30,59 

Tablo 4.1.14. Kat l mc lar n “Gözlü ünüzü nas l seçersiniz ” Sorusuna verdikleri yan tlar ve 
   frekans da l mlar . 

Anketin bu sorusuna verilen yan tlar kullan c lar n ço unlukla gözlük 
seçiminde gözlükçü optisyen görü ünü dikkate ald klar n  göstermektedir.  

 

an t Frekans (%) 

Numaral  güne  gözlü ü kullan yor musunuz  Frekans(%) 

Evet %32,52 

ay r %67,48 

Tablo 4.1.15. Kat l mc lar n “Numaral  güne  gözlü ü kullan yor musunuz ” Sorusuna verdikleri 
yan tlar          ve frekans da l mlar  

Anketin bu sorusuna verilen yan tlar kullan c lar n ço unlukla numaral  
güne  gözlü ü kullanmad klar n  göstermektedir.  

4.1.4. Sonuç ve Tart ma  
Ara t rma sonuçlar  gözlük kullan c lar n n göz sa l na dikkat 

etmedi ini göstermektedir. Gözlüklerini ise görü  sorunu ya ayana kadar 
kullanmaktad rlar. Toplumun göz sa l na verdi i önemi art r c  çal malar 
yap lmas n n, optik sektörünün büyümesi aç s ndan önemli oldu u 
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söylenebilir. Toplumun göz sa l  fark ndal klar n n art r lmas  gözlü e 
ayr lan bütçenin artmas na, yedek gözlük fikrinin dikkate al nmas na ve 
numaral  güne  gözlü ü kullan m n n artmas na katk  sa layabilir.   

Gözlük kullan c lar  ayn  müesseseden al  veri  yapmay  tercih 
etmektedir. Bu durum optisyenlik müesseseleri için güvenin önemini 
göstermektedir. Bir müessese mü terilerinin güvenini kazand  ölçüde 
mü teri say s n  art rabilir.  

Gözlük kullan c lar n n çerçeve ve cam mercek seçimi dikkate 
al nd nda müesseselerin sa lam ve rahat kapal  plastik çerçevelere 
vitrinlerinde daha fazla yer vermeleri önerilebilir. Cam mercek tercihinde ise 
CR-39 d ndaki cam mercek ana maddelerinin kullan c ya daha fazla 
tan t lmas  gerekebilir. Gözlük kullan c lar  gözlük seçiminde 
optisyen gözlükçü rehberli ine önem vermektedir. Bu nedenle 
optisyenlerin gözlükçülerin kullan c lar  do ru ürünle bulu turabilmesi için 
gerekli olan bilgi birikimine sahip olmalar , profesyonel rehberlik 
yapabilmeleri önemlidir. Optisyen ve gözlükçülerin bilgisi ve profesyonel 
rehberli i presbiyopi için iki ve çok odakl  mercek sat  oranlar n  da 
art rabilir. 

4.1.5. Kaynaklar
[1] Türk Dil Kurumu http://www.tdk.gov.tr

[2] Temel Optisyenlik, (2016), Editör: Özdemir, E. , arar, O., Güne
T p ay nevi, Ankara. 

[3] Öztürk, N. (200 ). ltraviyole Lambalar n Kullan m . . lusal
Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi. Antalya. 

[4] Bulut, M. (2004). Türkiye Gözlük Sektörü.  stanbul Ticaret Odas
Sektörel ay nlar. 
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[ ] Türko lu, K., Türko lu, M.E ve Kaya, E. (2013). Gözlük 
Kullan c lar n n Sorunlar , Beklentileri ve Çözüm Önerileri. Süleyman 
Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 4 (8). 63-82.  

[6] Optisyenlik akk nda Kanun  https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5193.html 
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4.2. Gözlük Yap land rmas  Ölçümleri ve 
Müesseselerde Uygulanma Düzeyleri 

Erdo an Özdemir, alç n Bayk n, Semih Kabak 

Özet. Gözlük bir mercek ve merce i gözün önünde belirli konumda tutmakla 
görevli olan çerçeveden olu ur. Merce i gözün önünde belirli konumda tutmak için 
mercek, yüz ve çerçeve üzerine çe itli ölçümlerin yap lmas  gerekir. Optisyenlik 
müesseselerinde optisyenler gözlükçüler taraf ndan yap lan bu ölçümler gözlük 
kullan c s n n gözlü ün optik gücünden ve görü  kalitesinden yararlanabilmesi için 
çok önemlidir. Bu çal mada optisyenlik müesseselerinde bu ölçümlerin ne oranda 
yap ld n  belirlemek amaçlanm t r. Ara t rmada veri toplama arac  olarak aç k 
uçlu test kullan lm t r. 0 gözlük kullan c s na bu test uygulanm t r. Ara t rma 
sonuçlar  optisyenlik müesseselerinde gözlük yap land rmas  ölçümlerine gereken 
önemin verilmedi ini göstermi tir.  

4.2.1. Giri  
Gözlük bir mercek ve merce i gözün önünde belirli konumda tutmakla 

görevli olan çerçeveden olu ur [1]. Merce i gözün önünde belirli konumda 
tutmak için mercek, yüz ve çerçeve üzerine çe itli ölçümlerin yap lmas  
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 çap n n 
belirlenmesi, merce in baz n n belirlenmesi eklindedir. Çerçeve ölçümleri 
ise çerçevenin e im aç s n n belirlenmesi (pantoskopik aç ), çerçevenin 
tepeler aras  uzakl n n belirlenmesi (verteks mesafesi) ve sap ve çeper 
uzunluklar n n belirlenmesi (çerçeve sap, köprü ve çeper uzunluklar ) 
eklindedir. üz ölçümleri ise iki göz bebe i aras  mesafenin, gözbebe i 

burun ortas  mesafesinin ve gözbebe i yükseklik mesafesinin belirlenmesi 
eklinde yap l r [1,2].  
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Geli en teknolo i ile birlikte bu ölçümler optisyenlik müesseselerinde 
gözlükçü optisyenler taraf ndan kolayl kla yap labilmektedir. Bu ara t rma 
ile iki göz bebe i aras  mesafe, gözbebe i burun mesafesi, mercek çap ,  
tepeler aras  mesafe ve çerçeve e im aç s  ölçümlerinin optisyenlik 
müesseselerinde ne kadar dikkate al nd n  belirlemek amaçlanm t r.  

4.2.2. Yöntem  
Bu ara t rmada tarama metodu kullan lm t r. A a da ara t rmaya 

kat lan kat l mc lar n özellikleri, veri toplama araçlar  ve verilerin 
analizlerine yer verilmi tir.  

Kat l mc lar: Bu ara t rmaya k rma kusuruna sahip 0 gözlük 
kullan c s  kat lm t r. Bu ara t rmada kat l mc  say s n az olmas  ara t rma 
sonuçlar n n genellenmesini zorla t rmaktad r. akat kat l mc lar n her biri 
ile yüz yüze görü me yap lmas  elde edilen verilerin do rulu unu 
art rmaktad r. Kat l mc lar n özellikleri a a daki tabloda yer almaktad r.  
Ara t rma stanbul ilinin  farkl  bölgesinde (Ata ehir, Kad köy, Kartal, 
Levent, Üsküdar) uygulanm t r. Kat l mc lar n her biri farkl  bir optisyenlik 
müessesesinden al veri  yapmaktad r.  

Cinsiyet Frekans (%) Mezuniyet Frekans (%) 

Bayan 56 lkokul 36 

Erkek 44 Ortaokul 22 

  Lise  16 

  Üniversite 26 

Tablo 4.2.1. Kat l mc  bilgileri 

eri oplama Arac : Ara t rmada veri toplama arac  olarak 
kat l mc lara dört aç k uçlu soru yöneltilmi tir. Ara t rma sorular n  
optisyenlik müessesesinde çal makta olan be  optisyen incelemi tir. Daha 
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sonra sorular iki uzman n görü üne ba vurularak düzenlenmi tir. 
Ara t rmada gözlük kullan c lar n n gözlük yap land rma ölçümlerini 
bilmeme durumu göz önünde bulundurulmu tur. Ölçümler bir A3 ka d na 
foto rafl  olarak aktar lm t r. Görü meler s ras nda bu görselden 
yararlan lm t r.  

Ara t rma sorular n verilen yan tlar iki ara t rmac  taraf ndan kategorize 
edilmi tir. Ara t rmac lar n yan tlar  grupland rma tutarl l k yüzdesi 0 
ç km t r. Bu de er 0 üzerinde oldu u için ara t rma verilerinin 
grupland r lma tutarl l  yüksektir.  

Verilerin Analizi: eri toplama arac nda yer alan her bir soruya verilen 
yan tlar grupland r lm t r. an t gruplar  frekans da l mlar na göre tablolar 
halinde sunulmu tur.  

4.2.3. Bulgular 
A a da aç k uçlu sorulara verilen yan t gruplar n n frekans 

da l mlar na tablolar halinde sunulmu tur. 

an t Frekans (%)

Evet 56 

ay r 44

Tablo4.2.2. Kat l mc lar n “Gözlü ünüzü ald n zda gözlükçünüz optisyeniniz   posterde yer alan 
    ölçümlerden herhangi birini size uygulad  m ”  sorusuna  verdikleri yan tlar n frekans 
    da l m  
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Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar iki müesseseden birinin 
ölçümleme i lemlerinden en az bir tanesini uyguland n  göstermektedir.  

an t Frekans (%) 

ki göz bebe i aras  mesafe 54 

Gözbebe i yükseklik ölçüsü 14 

Çap ölçüsü  2 

antoskopik aç  0 

Verteks mesafesi  0 

at rlam yorum 29 

Tablo 4.2.3. Kat l mc lar n “Gözlükçünüz optisyeniniz posterde yer alan ölçümlerden hangisi veya 
               hangilerini size uygulad ” sorusuna verdikleri yan tlar n frekans da l m  

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar optisyenlik 
müesseselerinde en s k iki göz bebe i aras  mesafe ölçümü yap ld n  
göstermektedir.  

 

an t Frekans (%) 

Evet % 61 

ay r % 14 

at rlam yorum % 25 

Tablo 4.2.4. Kat l mc lar n “Gözlükçünüz optisyeniniz alm  oldu u ölçümler ile ilgili size bilgi   
 verdi mi ” sorusuna verdikleri yan tlar n frekans da l m  

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar optisyenlik müesseselerinin 
yar dan fazlas n n ölçümleme s ras nda gözlük kullan c s n  bilgilendirdi ini 
göstermektedir. 
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an t Frekans (%)

Ölçümler özel bir ölçüm cihaz  ile ald . %21 

Ölçümler kalem kullan larak al nd . %34 

Ölçümler pupillametre ile al nd .   %34 

Ölçümler çetvel ile al nd . %3 

at rlam yorum %6 

 Tablo 4.2.5. Kat l mc lar n “Gözlükçünüz optisyeniniz bu ölçümleri nas l bir yöntem ile ald    
Posterdeki ekillere bakarak yan  verebilirsiniz” sorusuna verdikleri yan tlar n 
frekans da l m  

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar, optisyenlik 
müesseselerinin ço unda ölçümleme i lemlerinin kar l kl  durarak kalem ve 
göz yard m  ile yap ld n  görülmektedir.  

4.2.4. Sonuç ve Tart ma  
Ara t rma sonuçlar  optisyenlik müesseselerinin ço unda ölçümleme 

i lemlerinden en az birinin yap ld n  göstermektedir. akat bu ölçümleme 
i lemlerinin optisyenlik müesseselerinin bütününde yap lmas  
gerekmektedir. Gözlük merce inin yüzde belirli bir pozisyonda durmas , 
gözlük kullan c lar n n merce in optik gücünden maksimum seviyede 
yararlanmas n  sa lad  için önemlidir. ap lan ölçümleme i lemlerinin ise 
iki göz bebe i aras ndaki mesafenin belirlenmesi ile s n rl  kald  
görülmektedir. ki göz bebe i mesafesi ölçümü kadar önemli olan yükseklik 
ölçümü ihmal edilmektedir. Gözlük kullan c lar n n ölçümleme s ras nda 
bilgilendirilmesi de ayr ca önemlidir. Ara t rma sonuçlar  müesseselerde 
ölçümleme s ras nda gözlük kullan c s n n bilgilendirildi ini göstermektedir. 
Müessesenin kullan c n n göz sa l na verdi i önemin anla lmas , di er 
müesseseler ile fark n n anla lmas  için ölçümleme s ras nda gözlük 
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kullan c s  bilgilendirilmelidir. Müesseselerde ölçümleme i lemi ço unlukla 
kalem ve göz yard m  ile veya pupillametre ile yap lmaktad r.  

4.2.5. Kaynaklar 
[1] Temel Optisyenlik, (2016), Editör: Özdemir, E. , arar, O., Güne  

T p ay nevi, Ankara. 

[2] McCleary D.S. (2009). The Optician Training Manuel. Santa Rosa 
Publishing. 
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4.3. Çocuk Gözlü ü Seçiminde Ailelerin 
Fark ndal klar  

Erdo an Özdemir, Semih Kabak, Turgut Çakar 

Özet. K rma kusurlar  okul öncesi dönemde her 20 çocuktan birini, okul 
döneminde ise her dört çocuktan birini etkilemektedir. Bu dönemdeki k rma kusuru 
çocuklar n ba ar s n  olumsuz etkilemektedir. Bu ara t rmada k rma kusuruna sahip 
çocuklar n ailelerinin, çocuk gözlü ü seçimindeki bilinç düzeylerini ortaya koymak 
amaçlanm t r. Ara t rmada veri toplama arac  olarak alt  sorudan olu an aç k uçlu 
sorular kullan lm t r. Ara t rmaya 2  ki i kat lm t r. Ara t rma sonucunda, 
çocuklar n ilk muayenelerinin okul ça nda yap ld  belirlenmi tir. Ayr ca aileler 
çocuklar n n kulland  gözlü ün özelliklerini bilmektedirler.  

4.3.1. Giri  
Göz insan vücudunun hayati önem ta yan bir organ d r. nsan bilincinin 

geli iminde önemli katk lar  olan bu organ, cisimlerin renklerinin, 
biçimlerinin, boyutlar n n alg lanmas n  sa lar [1]. Bu önemli organ n 
çocukluktan itibaren muayenesi çok önemlidir. er çocu un mutlaka göz 
muayenesinden geçmesi gerekir. Eri kinlere k yasla çocuklarda göz taramas  
ve kontrolleri daha önemlidir [2]. Çünkü tedavi edilebilecek rahats zl klar n 
erken te hisi tedaviden sonuç almak için önemlidir. Ayr ca çocuklar n 
akademik ba ar lar nda k rma kusurlar n n olumsuz etkisi vard r. Ancak 
ülkemizde y lda yakla k bir milyon üç yüz bin do umun gerçekle ti i, 
oftalmologlar n büyük ehirlerde topland  göz önünde bulunduruldu unda 
çocuklar için göz muayenesi imkanlar n n yeterli olmad  söylenebilir.  

Muayeneden geçen çocuklar için di er bir önemli basamak ise gözlük 
seçimidir. Çocuklar için çerçeve seçerken çocuk olman n ne demek 
oldu unu unutmamak gerekir. areketlilikleri, yarat c l klar  ve geli imleri 
göz önüne al nmal d r. Geli me ça ndaki çocuklar n ya l larda oldu u gibi 
cilt, cilt alt  ve k k rdak kemik yap s n n narinli i önemle üstünde durulmas  
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gereken noktalard r:  Çerçeve anti aler ik malzemelerden yap lm  olmal d r. 
Oldukça esnek olmal , k r ld nda kesik ve yaralanmalara neden olacak 
malzeme kullan lmam  olmad r. Burunluk, akak ve kulak arkas  temas ve 
denge noktalar  kemik ve doku yap s na zarar verecek sertlik ve ayarlarda 
olmamal d r. Köprü, üsten bakmay  engellemelidir. Kapama band  
kullan lacaksa verteks mesafesi dikkate al nmal d r [3].  

4.3.2. Yöntem 
Kat l mc lar: Bu ara t rmada tarama metodu kullan lm t r. 

Ara t rmaya 24 ki i kat lm t r.  

eri oplama Arac : Ara t rmada veri toplama arac  olarak ailelere 6 
aç k uçlu soru yöneltilmi tir. eri toplama arac nda yer alan sorulara 
bulgular k sm nda yer verilmi tir. Sorular ara t rmac  taraf ndan optisyenlik 
müessesesinde çal m  dört optisyen ile haz rlanm t r. Daha ara t rma 
sorular  bir oftalmolo a inceletilerek uzman n görü ü al nm t r. Öneriler 
do rultusunda sorular tekrar düzenlenmi tir. eriler kat l mc lar ile yüzyüze 
görü ülerek toplanm t r.  

Verilerin Analizi: eri toplama arac nda yer alan her bir soruya verilen 
yan tlar grupland r lm t r. an t gruplar  frekans da l mlar na göre tablolar 
halinde sunulmu tur.  

4.3.3. Bulgular  
 Bu bölümde ara t rma bulgular na yer verilmi tir. 
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Tablo 4.3.1. Kat l mc lar n “Çocu unuzu ilk ne zaman muayeneye götürdünüz?” sorusuna verdikleri 
yan tlar n frekans da l m  

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar ailelerin ço unun 
çocuklar n  göz muayenesine okul öncesi veya okul ça nda götürdüklerini 
göstermektedir.  

an t Frekans (%)

Evet       72 

ay r   8 

Tablo 4.3.2. Kat l mc lar n “Çocu unuzun k rma kusuru hakk nda bilginiz var m  Aç klayabilir 
  misiniz ” sorusuna verdikleri yan tlar n frekans da l m  

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar ailelerin ço unun 
çocuklar n n k rma kusuru hakk nda bilgi sahibi oldu unu göstermektedir. 

an t Frekans (%) 

1 ya ndan önce götürdüm.      32 

1-4 ya  aras nda götürdüm.      32 

Okul ça nda götürdüm.      36 
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an t Frekans (%) 

Tesadüfen veya hastane yak n ndaki bir optisyenlik müessesesinden al r m.       32 

er zaman gitti im optisyenlik müessesesinden al r m.       48 

Akraba veya tan d k tavsiyesi ile bir optisyenlik müessesesine giderim.        24 

Tablo 4.3.3. Kat l mc lar n “Çocu unuza gözlük ald n z müesseseyi nas l belirlersiniz  Sorusuna 
               verdikleri yan tlar n frekans da l m  

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar ailelerin müessese 
seçiminde bildikleri, tan d klar  müesseseleri dikkate ald klar n  
göstermektedir.  

 

an t Frekans (%) 

Evet      80 

ay r      20 

Tablo 4.3.4. Kat l mc lar n “Çocu unuza gözlük al rken alm  oldu unuz gözlü ün cam ve  
               çerçevesi hakk nda bilginiz var m  Sorusuna verdikleri yan tlar n frekans da l m  

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar ailelerin ço unun 
çocuklar n n gözlüklerinde kullan lan cam mercek hakk nda bilgi sahibi 
olduklar n  göstermektedir.  
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an t Frekans (%)

Alt  ayda bir yenilerim. 16

Görü ünde de i iklik oldukça de i tiririm. 60

Bir veya iki y lda bir de i tiririm. 16

lk kez gözlük ald k. 8

Tablo 4.3.5. Kat l mc lar n “Ne kadar s kl kla çocu unuzun gözlülü ünü yeniliyorsunuz ” 
   sorusuna verdikleri yan tlar n frekans da l m  

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar ailelerin ço unun çocuklar n n 
gözlüklerini çocuklar n n görme kalitesi azald  zaman de i tirdiklerini 
göstermektedir.  

an t Frekans (%)

Evet 24 

ay r 76

Tablo 4.3.6. Kat l mc lar n “Çocu unuzun yedek bir gözlü ü var m ” Sorusuna verdikleri 
  yan tlar n frekans da l m  

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar ailelerin ço unun 
çocuklar na yedek bir gözlük almad n  göstermektedir.  

4.3.4. Sonuç ve Tart ma 
Ara t rma sonuçlar  ailelerin çocuklar n  göz muayenesine okul ça nda 

götürdüklerini ortaya koymaktad r. Aileler çocuklar n , çocuklar n n görü  
seviyelerinde dü ü  oldu u zaman tekrar muayeneye götürdükleri 
görülmektedir. Bu sonuçlara bakarak ara t rmaya kat lan ailelerin göz sa l  
konusundaki bilgi düzeylerinin dü ük oldu u söylenebilir. Ayr ca aileler 
yedek gözlük fikrine s cak bakmamaktad rlar.  
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Di er taraftan ara t rmada ailelerin çocuklar n n k rma kusuru ile ilgili 
olduklar  ve çocuklar n n kulland  gözlü ün çerçeve ve cam  hakk nda 
bilgi sahibi olduklar  görülmü tür. Müessese seçimlerinde ise aileler 
tavsiyeden çok güvendikleri ve her zaman al veri  yapt klar  optisyenlik 
müesseselerini seçmektedirler.  

4.3.5. Kaynaklar 
[1] Ünlüçerçi, C.  Göz Sa l . Göz astal klar  Nedenleri, Önlemleri ve 

Tedavileri. 

[2] Çetin, E. aman, A ve Berk A.T. (2004). 
Etiology of childhood blindness in Izmir, Turkey. Eur J Ophthalmol. 
14(6):531-7.  

[3] Ergenekon, E ve ark. (2010). Türkiye’de prematüre retinopatisi 
s kl n n durumu. Çocuk Sa l  ve astal klar  Dergisi. 3. 4-9. 
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4.4. Kontak Lens Kullan c lar n n Kontak Lens ile 
lgili Bilgi Düzeyleri 

Erdo an Özdemir,  Semih Kabak, Onur arar 

Özet. Kontak lens, kornea ve sklera gibi gözün d  yüzeyi üzerine 
yerle tirilebilen, k rma kusurlar n  düzeltme veya tedavi edici amaçlarla 
kullan labilen protezlerdir. Kontak lensler k rma kusurlar n n tedavisinde 
kullan ld klar  gibi kozmetik amaçl  ve tedavi edici olarakta kullan lmaktad rlar. 
Kontak lensler gözlük gibi miyopi, hipermetropi, astigmatizma, presbiyopi k rma 
kusurlar n n tedavisinde kullan labilir. Ayr ca afaki ve katarakt tedavisinde de 
kontak lens kullan lmaktad r. Bu ara t rmada kontak lens kullan c lar n n tutum, 
davran  ve kontak lense bak  aç lar n  belirlemek amaçlanm t r. Ara t rmada 
Kontak Lens Bilgi Düzeyi Anketi kullan lm t r. Ara t rmaya 1 ki i kat lm t r. 
Ara t rma sonuçlar  kontak lens kullan c lar n n kontak lens hakk nda yeterli bilgi 
düzeyine sahip olmad klar n  göstermektedir.  

4.4.1. Giri  
Kontak lens, kornea ve sklera gibi gözün d  yüzeyi üzerine 

yerle tirilebilen, k rma kusurlar n  düzeltme veya tedavi edici amaçlarla 
kullan labilen protezlerdir [1]. Kontak lensler k rma kusurlar n n tedavisinde 
kullan ld klar  gibi kozmetik amaçl  ve tedavi edici olarakta 
kullan lmaktad rlar. Kontak lensler gözlük gibi miyopi, hipermetropi, 
astigmatizma, presbiyopi k rma kusurlar n n tedavisinde kullan labilir.  

Ayr ca afaki ismi verilen hastal n tedavisinde de kontak lens kullan l r. 
Bu hastal kta, katarakt ya da travma gibi nedenlerle lens organlar n  
kaybetmi  ve cerrahi yolla göz içi lensi yerle tirilememi  özellikle bebek 
ya taki hastalar n görmelerini sa lamak amac yla kontak lenslerden 
yararlan l r. Kontak lensin bir ba ka kullan m alan  anizometropidir. Bu 
hastal k ki inin iki gözündeki k rma kusurlar  aras nda önemli farkl l k 
olmas d r [2]. Bu fark belirli bir de erde ise gözlük kullan lamaz ve kontak 
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lenslerden yararlan l r [3]. Bu ara t rmada kontak lens kullan c lar n n, 
kontak lens ile ilgili bilgi düzeylerini belirlemek amaçlanm t r.    

4.4.2. Yöntem 
Kat l mc lar: Ara t rmaya stanbul ve çevre ilinde ikamet eden 1 ki i 

kat lm t r. Kat l mc lar ile ilgili özellikler a a daki tabloda verilmi tir.  

Cinsiyet Frekans (%) a  Frekans (%) 

Bayan 60 18-25 44 

Erkek 40 25-Üzeri 56 

K rma Ku uru Frekans (%)   

Var 64   

Yok 36   

Tablo 4.4.1. Kat l mc  bilgileri 

eri oplama Arac :  Ara t rmada veri toplama arac  olarak 
Kontak Lens Bilgi Düzeyi Anketi kullan lm t r. Anket 14 sorudan 
olu maktad r. Anket çoktan seçmeli test biçiminde haz rlanm t r. Sorudan 
soruya de i en madde say s na sahiptir. Seçenekler aras nda do ru veya 
yanl  yoktur. Bu nedenle ölçek için güvenilirlik, geçerlilik ve madde güçlük 
analizleri uygulanmam t r. Ölçek sorular  ve maddeleri sektör çal an  
optisyen ve gözlükçüler ile birlikte olu turulmu tur. Ölçe in uzman 
de erlendirmesi meslek tecrübesine sahip be  ki i taraf ndan yap lm t r.  
Ayr ca ölçek bir oftalmolog taraf ndan incelenmi tir.  Ölçekte uzmanlar n 
görü  ve önerileri do rultusunda düzenleme yap lm t r. Düzenlenen ölçek 
10 kontak lens kullan c s na uygulanm t r. Kontak lens kullan c lar n n 
anlamakta güçlük çekti i noktalar belirlenerek ölçek tekrar düzenlenmi  ve 
son haline getirilmi tir.  
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Verilerin Analizi: eri toplama arac nda yer alan her bir soruya verilen 
yan tlar grupland r lm t r. an t gruplar  frekans da l mlar na göre tablolar 
halinde sunulmu tur. 

4.4.3. Bulgular  
Ölçekte yer alan sorulara verilen yan tlar frekans da l mlar  ile birlikte 

a a daki tablolarda yer almaktad r. 

an t Frekans (%)

Estetik  40 

K rma kusuru 57

Di er 3

Tablo 4.4.2. Kat l mc lar n “ angi amaçla kontak lens kullan yorsunuz ” sorusuna verdikleri 
   yan tlar n frekans da l m  

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar kat l mc lar n ço unun 
k rma kusurlar  nedeni ile kontak lens kulland n  göstermektedir.  

an t Frekans (%)

1-3 y l 74

4-6 y l 19

7-  y l 5

10 y l ve üstü 2

Tablo 4.4.3. Kat l mc lar n “Ne kadar zamand r kontak lens kullan yorsunuz ” sorusuna verdikleri 
  yan tlar n frekans da l m  
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Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar kat l mc lar n ço unun bir 
ile üç y l aras nda bir zamand r kontak lens kulland n  göstermektedir.  

 

an t Frekans (%) 

Kendi iste i 49 

Arkada  önerisi 22 

Doktor önerisi 28 

Di er 1 

Tablo 4.4.4. Kat l mc lar n “Kontak lens kullanmaya nas l karar verdiniz ” sorusuna verdikleri 
                 yan tlar n frekans da l m  

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar kat l mc lar n ço unun 
kendi istekleri ile kontak lens kullanmaya ba lad klar n  göstermektedir.  

 

an t Frekans (%) 

Evet 81 

ay r 19 

Tablo 4.4.5. Kat l mc lar n “Kontak lens kullan m  konusunda bilgi ald n z m ” sorusuna  
              verdikleri yan tlar n frekans da l m  

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar kat l mc lar n ço unun 
kontak lensler konusunda bilgi ald n  göstermektedir.  
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an t Frekans (%)

Doktor 44

Gözlükçü Optisyen 48

ak n çevre 8

Tablo 4.4.6. Kat l mc lar n “Kontak lens kullan m  hakk nda sizi kim bilgilendirdi ” sorusuna 
   verdikleri yan tlar n frekans da l m  

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar kat l mc lar n ço unun 
kontak lensler konusunda gözlükçüler optisyenler taraf ndan 
bilgilendirildi ini göstermektedir. 

an t Frekans (%)

Evet 83 

ay r 17

Tablo 4.4.7. Kat l mc lar n “Kontak lensin temizli i hakk nda bilgi ald n z m ” sorusuna 
   verdikleri yan tlar n frekans da l m  

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar, kat l mc lar n ço unun 
kontak lenslerin temizli i konusunda bilgi ald n  göstermektedir.  

an t Frekans (%)

Doktor 34

Gözlükçü Optisyen 59

ak n çevre 7

Tablo 4.4.8. Kat l mc lar n “Kontak lensin temizli i hakk nda sizi kim bilgilendirdi ” sorusuna 
  verdikleri yan tlar n frekans da l m  
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Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar kat l mc lar n ço unun 
kontak lensler konusunda gözlükçüler optisyenler taraf ndan 
bilgilendirildi ini göstermektedir.  

an t Frekans (%) 

Doktordan 7 

Gözlükçüden Optisyenden 84 

nternet 9 

Tablo 4.4.9. Kat l mc lar n “Kontak lensinizi nas l temin ediyorsunuz  Sorusuna verdikleri 
 yan tlar n frekans da l m . 

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar kat l mc lar n ço unun 
kontak lenslerini optisyenlik müesseselerinden temin ettiklerini 
göstermektedir.  

 

an t Frekans (%) 

Evet 49 

ay r 51 

Tablo 4.4.10. Kat l mc lar n “Kontak lens kullan rken düzenli doktor kontrolüne gidiyor  
                 musunuz ” sorusuna verdikleri yan tlar n frekans da l m  

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar kat l mc lar n yar s ndan 
fazlas n n düzenli doktor kontrolüne gitmedi ini göstermektedir. 
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an t Frekans (%)

Alt  ayda bir 96

lda bir 4

Tablo 4.4.11. Kat l mc lar n “Düzenle doktor kontrolüne gidiyorsan z, hangi s kl kla gitti inizi 
  belirtiniz” sorusuna verdikleri yan tlar n frekans da l m . 

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar kat l mc lar n ço unun alt  
ayda bir doktor kontrolüne gitti ini göstermektedir.  

an t Frekans (%)

Evet 11 

ay r 89

Tablo 4.4.12. Kat l mc lar n “Kontak lens ile birlikte herhangi bir ilaç (Suni gözya lar , antialer ik 
vb.) kullan yor musunuz ” sorusuna verdikleri yan tlar n frekans da l m . 

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar kat l mc lar n ço unun 
kontak lensi herhangi bir ilaç ile birlikte kullanmaya ihtiyaç duymad n  
göstermektedir.  
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an t Frekans (%) 

Represh  51 

Bliak 6 

Suni gözya  38 

Tears natürel 5 

Tablo 4.4.13. Kat l mc lar n “Kulland n z ilac n ad  nedir ” sorusuna verdikleri yan tlar n frekans 
                 da l m . 

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar kat l mc lar n ço unun 
kontak lensi ile birlikte aler i ilac  ve sunni gözya  damlas  kulland n  
göstermektedir.  

 

an t Frekans (%) 

Evet 29 

ay r 70 

Tablo 4.4.14. Kat l mc lar n “Kontak lens kullan rken herhangi bir ikayetiniz oluyor mu ”  
                 sorusuna verdikleri yan tlar n frekans da l m . 

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar kat l mc lar n ço unun 
kontak lens kullan rken herhangi bir ikayeti olmad n  göstermektedir.  
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an t Frekans (%)

Ka nt 27

Batma 64

Kuruluk 8

K zar kl k 1

Tablo 4.4.15. Kat l mc lar n “Kontak lens kullan rken ne tür ikayetiniz oluyor ” sorusuna  
   verdikleri yan tlar n frekans da l m . 

Aç k uçlu testin bu sorusuna verilen yan tlar kat l mc lar n ço unun 
batma ikayeti oldu unu göstermektedir.  

4.4.4. Sonuç ve Tart ma 
Ara t rma sonucunda kat l mc lar n ço unun k rma kusurlar  nedeni ile 

kontak lens kulland  ve kontak lens kullanmaya kendileri istedikleri için 
ba lad klar  anla lmaktad r. Kat l mc lar n kontak lens kullan m sürelerine 
bak ld nda kontak lens kullan m n n yayg nla t  söylenebilir. Kontak lens 
kullan m n n yayg nla mas , optik sektörü için kontak lensin öneminin 
ilerleyen y llarda daha fazla artaca n  göstermektedir. 

Kontak lens kullan c lar  kontak lensler ve temizli i konusunda 
optisyenlik müesseseleri taraf ndan bilgilendirilmektedir. Kontak lens 
konusunda bilgilendirmenin hekimden çok gözlükçü optisyen taraf ndan 
yap l yor olmas  gözlükçülerin optisyenlerin kontak lens konusundaki yasal 
engellerinin tekrar gözden geçirilmesini gerekli k lmaktad r. 

Kat l mc lar kontak lenslerini optisyenlik müesseselerinden temin 
etmektedir. Fakat doktor ve internetten sat ta yayg n olarak yap lmaktad r. 
Kontak lenslerin yasaya uygun bir ekilde bütünü ile optisyenlik 
müesseselerinde yap lmas  için önlemlerin al nmas  optik sektörünün 
geli mekte olan lens pazar ndan daha fazla kar sa lamas na katk  
sa layacakt r. 
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Kontak lens kullan c lar  doktor kontrolüne s k gitmek istememelerine 
ra men alt  ayda bir doktor kontrolüne gitmektedir. Kontak lens kullan c lar  
genellikle lensleri ile ilgili bir sorun ya amamaktad r. Kontak lenslerini bir 
ilaç ile birlikte kullanmamaktad rlar. Kontak lensleri ile ilgili sorun 
ya ayanlar daha çok batma ikayetine sahiptir. laç kullananlar ise aler i ve 
gözya  damlalar  kullanmaktad r.  

4.4.5. Kaynaklar 
[1] Kontakt Lens, Editör: skeleli, G., Ekem, N., rat, E., Aksak, E., 

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birli i, stanbul. 

[2] Temel Optisyenlik, (2016), Editör: Özdemir, E. , arar, O., Güne  
T p ay nevi, Ankara. 

[3] Dünya Göz.  

http://www.dunyagoz.com/tr/tibbi-birimlerimiz/kontakt-lens/kontakt-lens-cesitleri 
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4.5. Ara t rma Sonuçlar n n Optik Sektörü 
Aç s ndan Genel De erlendirilmesi 

Toplumun göz sa l na verdi i önem dü üktür. Göz sa l na verilen 
önemin dü ük olmas  optik sektörünün ticari hacmini geli tirmesini 
engellemektedir. Göz sa l na verilen önem artt kça gözlük kullan c lar  
gözlü e daha fazla bütçe ay racak, daha kaliteli gözlük camlar  talep edecek, 
ana gözlüklerine ek olarak yedek gözlük fikrine s cak bakacak ve numaral  
güne  gözlü ü kullanmak isteyecektir. Gözlük kullan c lar n n müessese 
seçim nedeni güvendir. Gözlük kullan c lar  güven duyduklar  müesseseleri 
tercih etmektedir. Güven ise gözlük kullan c s n ihtiyaçlar na uygun hizmet 
ile olur. Müesseselerdeki hizmet kalitesinin art r lmas  k sa vadede olmasa 
da uzun vade de müesseselerin kar oranlar n  art rabilir. Gözlük 
kullan c lar n n çerçeve e ilimleri moda ile ekillenmektedir. Müesseselerin 
vitrinlerinde modaya uygun ayn  zamanda sa lam ve rahat çerçevelere yer 
verilmesi gerekir. Gözlük kullan c lar  gözlük seçiminde 
gözlükçünün/optisyenin fikrine önem vermektedir.  

Gözlükçülerin optisyenlerin meslek donan mlar n  art r p gözlük 
kullan c lar na profesyonel rehberlik hizmeti vermeleri gerekmektedir. 
Gözlükçülerin optisyenlerin profesyonel rehberlikleri çok odakl  merceklerin 
sat n  da art rabilir. 

Optisyenlik müesseselerinde gözlük yap land rmas  s ras nda yap lan en 
önemli i lemlerden biri ölçümlemedir. Ölçümleme kullan c lar n göz sa l  
ve memnuniyetleri aç s ndan çok önemlidir. Müesseselerin ölçümlemeye 
daha fazla önem vermeleri gerekmektedir.  

Toplumun göz sa l  aç s ndan çocuklar n göz sa l  büyük önem 
ta maktad r. Ülkemizde çocuklar istenilen ölçüde göz muayenesinden 
geçememektedir. Bu nedenle k rma kusurlar  okulda ya anan görme 
sorunlar  veya ö rencinin ya ad  akademik ba ar s zl klar ile 
anla lmaktad r. Çocuklar n daha erken ya larda ve daha geni  ölçekli 
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muayeneden geçirilmesi gözlük kullanan çocuk say s n  art racakt r. Ayr ca 
ailelerin göz sa l  konusundaki fark ndal klar  yeterli seviyede de ildir. 
Aileler çocuklar n n gözlü ünü çizildi i zaman veya k rma kusurlar nda 
sorun oldu u zaman de i tirmektedir. Ailelerin çocuk gözlü ü 
fark ndal klar n n artmas , çocuklar n n gözlüklerini daha s k 
de i tirmelerine katk  sa layabilir. 

Kontak lens her geçen gün gözlük sektörü için daha önemli hale 
gelmektedir. Kontak lens kullan m  git gide yayg nla maktad r. Kontak lens 
kullan m n n yayg nla mas  optik sektörü için kontak lensin öneminin 
artaca  eklinde yorumlanabilir. Kontak lensler konusunda kullan c lar n 
bilgilendirilmesi gözlükçüler optisyenler taraf ndan yap lmaktad r. Bu 
durum optisyenlerin kontak lens konusundaki yasal engellerinin tekrar 
gözden geçirilmesini, gözlükçülerin/optisyenin bu konudaki yetkilerinin 
art r lmas n  gerektirmektedir. Kontak lens sat n n optisyenlik 
müesseselerinin d nda yap l yor olmas  gözlük sektörü için olumsuz bir 
durum olu turmaktad r. Kontak lens sat n n yasaya uygun bir ekilde 
optisyenlik müesseselerinde yap labilmesi için önlem almak gerekmektedir. 
Ülkemizde kontak lens kullan c lar , kontak lensleri ile ilgili bir sorun 
ya amamaktad r. Sorun ya ayan kullan c lar ise en çok aler i damlalar  ve 
gözya  damlalar  kullanmaktad r.  

Bu bölümde Türkiye optik sektörü ile ilgili güncel ara t rmalara yer 
verilmi tir. Bir sonraki bölümde ise optik sektörü meslek e itimine yer 
verilmi tir.  
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BÖLÜM 5: OPT K SEKTÖRÜ MESLEK E T M  
Bölüm azarlar : Erdo an Özdemir, Turgut ÇAKAR 

Bu bölümde Türkiye optisyenlik gözlükçülük meslek e itiminin 
durumu, optisyenlik program  için çerçeve e itim program ,  optisyenlik 
laboratuvar n n ta mas  gereken minumum donan m, optisyenlik program  
akademik personel ihtiyac , optisyenlik programlar  için yaz sta  ve 
uygulamal  e itim, optisyenlik program  giri  ko ullar , optisyenlik program  
için lisans tamamlama, mezunlar için istihtam olanaklar , optisyenler için 
kariyer geli imi ve planlamas  bölümlerine yer verilmi tir.  

5.1. Türkiye Optisyen/Gözlükçü Meslek E itiminin 
Durumu  

Kitab n ikinci bölümünde Türkiye Optik Sektörü ba l  alt nda 
Türkiye’deki meslek e itimi süreci aç klanm t r. kinci bölümde meslek 
e itiminin kronolo isi ayr nt l  olarak ifade edildi inden bu bölümde tekrar 
ayr nt l  olarak aç klanmayacakt r. 

Osmanl  döneminde meslek e itimi usta ç rak ili kisi ile informal e itim 
[1] eklinde gerçekle mekteydi. Cumhuriyet döneminde de eczane ve saat
vb. müesseselerinde ek i  olarak yap lan gözlükçülük e itimi usta ç rak
ili kisi ile yap lmaktayd . 30.12.1 40 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan
3  say l  enni Gözlükçülük akk nda Kanun ile birlikte gözlükçülük
meslek e itimi ilk kez tan mlanm t r. Buna göre bir gözlükçüde en az 4 y l
çal t n  belgeleyenler bakanl n yapaca  s navda ba ar l  olmalar
durumunda gözlükçülük ruhsatnamesi alabilecektir. Ayr ca bu kanunda
bakanl n kurslar na kat l p kurs bitiminde yap lan s navda ba ar l  olanlara
da gözlükçülük ruhsatnamesi verilece i ifade edilmi tir. Bu kanunla birlikte
ilk kez gözlükçülük, formal e itim [1] ile ilgili kurs, s nav ve mesleki
sertifika gibi kavramlar ile tan m t r. 1  y l nda ön lisans seviyesinde
optisyenlik program  açma karar n n al nmas  ile birlikte gözlükçülük meslek
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e itimi bir sertifika program ndan üniversite düzeyinde bir ön lisans 
program na yükselmi tir. Optisyenlik ön lisans program  ilk kez 1 2 y l nda 
aç lm t r.  1 2 ve 2004 y llar nda bakanl kça iki kez daha gözlükçülük 
kursu aç lm t r. 1 2 ile 2012 y llar  aras nda yedi üniversitede optisyenlik 
programlar  ö renci kabul etmi tir. Bu mezunlar için optik sektöründen 
gelen genel ele tiri mezunlar n optik sektörünün ihtiyaç duydu u özelliklere 
sahip olmad klar  yönündedir [3]. 2012 y l  optisyen meslek e itimi için 
dönüm noktas  olmu tur. Bu tarihte stanbul’da ilk kez optisyenlik program  
aç lm t r. Bu optisyenlik programlar n n yo un ilgi görmü  olmas  doluluk 
oranlar n  art rmak isteyen birçok devlet ve vak f üniversitesinin optisyenlik 
program  açmas na neden olmu tur.   

Resim 5.1. i li amidiye Etfal E itim ve Ara t rma astanesi’nde Sa l k Bakanl ’n n 
düzenlemi  oldu u gözlükçülük kurslar ndan bir görüntü ( üksel Toksoy’un ar ivinden). 

Devlet ve vak f üniversitelerinde optisyenlik program  say  ve 
konten anlar nda 2012 y l ndan sonra çok h zl  bir art  olmu tur. akat 
programlardaki h zl  art  e itim kalitesine ayn  h zda yans yamam t r. 

aln zca birkaç üniversite ö rencilerinin iyi donan mda mezun olmalar n  
sa layacak ad mlar atm t r. Bu üniversiteler ö rencilerine kaynak kitap, 
donan ml  laboratuvar, sektör bilgisi ve tecrübesi olan ö retim üyesi ö retim 
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görevlisi sa lam t r. Fakat birçok üniversite yetersiz laboratuvar, eksik 
kaynak, sektör bilgi ve tecrübesi yeterli olmayan ö retim üyesi ö retim 
görevlileri ile ö retimlerine devam etmektedir.  

2012 ile 2016 y llar  aras nda üniversitelerin optisyenlik program 
say lar n n ve konten anlar n n h zl  art na ra men programlar %100’e 
yak n doluluk oran n  yakalam t r. O tarihten günümüze ise 23’ü vak f, 
26’s  devlet 4  üniversitede optisyenlik program  vard r. 

201  ö retim y l  optisyenlik meslek e itimi için yeni bir dönüm noktas  
olmu tur. lk kez üniversitelerin duyurdu u konten anlar n toplam n n 
%30’u dolmam t r. 201  e itim-ö retim y l nda bu üniversitelerde toplam 
33 2 konten an aç lm  ve bu konten anlar n 23 ’i dolmu tur [2]. Kazan p 
kay t yapt rmayan ö rencileri de dü ündü ümüzde bu oran %40-%45 
dolaylar ndad r. Bo  konten anlar n büyük bölümü vak f üniversitelerine 
aittir. Bu durum  %100 doluluk oran na sahipken bile optisyenlik meslek 
e itimi için yat r m yapmayan ço u vak f devlet üniversitesinin önümüzdeki 
y llarda programlar  için yat r m yapmayacaklar  eklinde yorumlanabilir.  

Üniversitelerin büyük bölümünün optisyenlik meslek e itimi için 
gerekli önemi vermemesinin nedenlerini belirli ba l klarda toplayabiliriz. Bu 
ba l klar Türkiye optik sektöründen kaynakl  nedenler, ö rencilerden 
kaynakl  nedenler ve üniversitelerden kaynakl  nedenler olarak üç gruba 
ay r lmaktad r. 

Türkiye optik sektöründe meslek e itimi uzun y llar usta ç rak ili kisi ile 
yap lm t r. Meslek sertifikas z veya diplomas z olarak icra edilebilmi tir. 
Müesseseler uzun y llar gözlükçülük ruhsatnamesi olan ki ilerin belgelerini 
kiralayarak mesleklerini sürdürmü tür. Gözlük yap land rma konusunda 
ehliyeti olan gözlükçü optisyenler ço u zaman bu müesseselerde bizzat 
çal mam t r. Bu yöntemle gözlükçü optisyenler çal madan diplomalar n  
kiraya vererek piyasa artlar n n üzerinde diploma kira bedelleri alabilmi tir. 
Gözlükçü optisyenler taraf ndan yap lmas  gereken gözlük yap land rmas  ve 
gözlük sat  ise usta ç rak ili kisi ile gözlük yapmay  ve sunmay  ö renmi  
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ki iler taraf ndan yap lmaktayd . Bu durum optik sektörü için ücret ödenen 
ve çal mayan gözlükçü optisyenlere kar  olumsuz, gözlük yapan ve sunan 
bazen ilkokul mezunu bile olmayan personele kar  olumlu dü üncelerin 
geli mesine neden olmu tur. Sektör, gözlükçülere optisyenlere kar  olu an 
bu önyarg lar , optisyenlik program  ö rencilerine kar  da genellemi tir. 
Buna ek olarak geçmi ten günümüze Türkiye Optik erakende sektöründe 
yayg n bir müessese açma yöntemi, ç ra n ustas ndan mesle i ö rendikten 
sonra ona yak n bir bölgede müessese açmas  eklindedir. Bu nedenle 
optisyenlik müesseseleri optisyenlik program  ö rencilerini kar oranlar n  
dü ürecek potansiyel olarak görmektedir. atta baz  optisyenlik 
müesseseleri optisyenlik program  ö rencilerinin yaz sta , uygulama e itimi 
görmelerini istememektedir. Üniversitelerin optisyenlik programlar na ku ku 
ile bakmaktad rlar. Donan ml  mezunlar n müessese açma potansiyelinin 
daha yüksek olmas ndan dolay  üniversitelerde iyi bir e itim verilmesini de 
desteklememektedirler.  

Tüm bunlara ek olarak kurumsal firmalar ise optisyenleri dü ük ücretli 
olarak çal t rmak istemektedir. Donan m  fazla ö renciler bu ko ullar  kabul 
etmemektedir. Kendi müesseselerini açma yoluna gitmektedir. Bu nedenle 
kurumsal perakende firmalar için de sektör bilgisi az olan diplomal  
mezunlar potansiyel personel durumundad r. Bu firmalarda genellikle sat  
pazarlama odakl  e itim ile personelin sat  tecrübesi geli tirilmekte fakat 
mesleki bilgi ve becerisi artmamaktad r.  Sonuç olarak optik sektörünün 
üniversitelerden nitelikli optisyen yeti tirmeleri konusunda bir talebi 
bulunmamaktad r. 

Günümüzde optisyenlik programlar nda ö renim gören ö rencileri 
özelliklerine göre üç gruba ay rmak  mümkündür. Birinci grup optisyenlik 
müessese sahibi, müessese sahiplerinin e leri, çocuklar  veya yak n 
akrabalar ndan olu maktad r. kinci grup optisyenlik müessesesi 
çal anlar ndan, üçüncü grup ise optik sektöründe çal mayan veya optik 
sektöründe çal an tan d  olmayanlardan olu maktad r. Birinci ve ikinci 
gruptaki ö renciler için önemli olan mesleki bilgi ve beceri de il diplomad r. 
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Çünkü bu ö reciler mevcut mesleki bilgileri ile i lerini yürütebilmektedir. 
Bu nedenle daha fazla bilgiye ihtiyaç duymamaktad r. Bu grupta yer alan 
ö renciler zaten diplomay  hak ettiklerini, üniversite e itiminin bir 
formaliteden ibaret oldu unu dü ünmektedir. Derslere devam etmek 
istemeyen ö enciler ço unlukla bu gruptad r. Bu grupta yer alan ö rencilerin 
e itime kar  motivasyonlar  dü üktür ve s navlara bile çal madan 
gelmektedir. Bu gruptaki ö renciler sektör çal an  olduklar  gerekçesiyle 
s nav sonuçlar na bak lmaks z n mezun edilmelerinin gerekti ini 
savunmaktad r. Üçüncü grup ö renciler de genellikle optisyenlik mesle ine 
kar  ilgili de ildir veya motivasyonlar  dü üktür. Bu ö renciler, mezun 
olduktan sonra optisyenlik diplomalar n  kiraya vererek çal madan maa  
almay  planlamaktad r. Bu gruplarda yer alan ö renciler ço unlukla dü ük 
motivasyona sahiptir ve optisyenlik e itiminin gerekli olmad  gibi 
konularda görü  birli i içindedir. Bu nedenle ö rencilerin üniversitelerinden 
nitelikli e itim konusunda bir talebi yoktur. Ö renciler devam zorunlulu u 
olmadan, kolay s navlarla iki y l içinde diplomalar n  almak istemektedir. Bu 
nedenlede ö renciler kendilerine bu avanta  sa layan üniversiteleri tercih 
etmektedir. 

Son on y lda Türkiye’de üniversite e itimi h zl  bir geli im göstermi tir. 
em devlet hem de vak f üniversitelerinin say s  artm t r. Üniversite 

say s n n h zl  art  e itimde f rsat e itli ini desteklemektedir. nsanlar 
Türkiye’nin her bölgesinde üniversite e itiminden yararlanabilmektedir. 
Üniversite say s n n artmas  üniversiteler aras  rekabeti de art rm t r. 
Üniversiteler duyurduklar  konten anlar  doldurmak daha fazla ö renciye 
e itim vermek ve kapasitelerini art rmak için yar  içerisine girmi tir. Bu 
nedenle optisyenlik program  açan her üniversitenin konten anlar n  %100 
dolduruyor olmas  h zl  bir ekilde optisyenlik program  açma ve konten an 
art rma yar na girilmesine neden olmu tur. Bunun sonucunda 2012 y l nda 
yedi olan optisyenlik program  say s  201  y l nda 4  olmu tur. Sektörün bu 
programlardaki e itimin niteli i konusunda duyars z ve ku kulu yakla m , 
ö rencilerin dü ük motivasyonu, birçok üniversitenin bu programlara birer 
sertifika program  gözü ile bakmas na neden olmu tur. Ö rencilerin derslere 
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devam etmeden,  çal madan diplomaya sahip olma bask lar  öyle boyutlara 
ula m t r ki bu ö renciler yatay geçi  imkanlar n  kendilerine kolayl k 
sa layan üniversitelere geçecekleri yönünde tehdit unsuru olarak 
kullanabilmektedirler. Bu nedenle üniversitelerin birço u e itim kalitelerini 
art rmada isteksiz davranmaktad r. Üniversitelerin optisyenlik program  
ço unlukla fizik fizik ö retmenli i fizik mühendisli i lisans e itimini 
tamamlam  kadrolu ö retim elemanlar ndan olu maktad r. Optisyenlik 
program  mezunlar  ise bir lisans program  tamamlamalar  durumunda 
optisyenlik programlar nda kadrolu ö retim eleman  olarak 
çal abilmektedir. akat mezunlar genellikle optik sektöründe çal may  
tercih etmektedir. Fakat bu mezunlar optisyenlik ö retiminde meslek 
e itiminin önemini kavram  üniversitelerde yar  zamanl  ö retim eleman  
olarak çal abilmektedir. Az say da üniversitede ise optisyenlik program nda 
kadrolu ö retim eleman  olarak oftalmologlar çal maktad r. Optisyenlik 
programlar n n yukar da ifade edilen ö retim eleman  profili optisyenlik 
programlar ndaki temel e itim (fizik, kimya, biyolo i vb.) kalitesini 
art rmas na ra men, laboratuvar ve uygulama alan nda e itim kalitesini 
istenilen düzeye ç karamam t r. 

ukar da ifade edilen olumsuz durumlar n fark edilmesi sonucu 
Optisyenlik meslek e itimi konusunda sorumluluk hisseden baz  
üniversitelerin ö retim elemanlar  taraf ndan, sektör dernekleri ve firmalar n 
katk s  ile Optisyenlik E itim uras  çal malar  gerçekle tirilmi tir. 2013, 
2014 ve 201  y llar nda üç e itim uras  yap lm t r. Bu ura çal malar na 
tüm üniversitelerin temsilcileri davet edilmi tir. ura toplant lar na kat lan 
ö retim elemanlar , e itim program , optisyenlik laboratuvarlar  için asgari 
artlar, akademik personel yeterlilikleri, meslek sta  ve uygulamal  e itim, 

optisyenlik mesle i için lisans tamamlama, mezun istihtam  konular n  ele 
alm t r. 2016 y l nda ise ura Sonuç Raporu haz rlanm t r [4]. Buna ek 
olarak 2016-201  ö retim y l nda optisyenlik program  için Çerçeve E itim 

rogram  tan mlanm t r. Çerçeve E itim rogram  ve ura Sonuç Raporuna 
bak larak tüm üniversitelerin ortak tav r almas  durumunda optisyen 
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e itiminin niteli inin artaca  varsay m nda bulunmak mümkündür. 
A a daki bölümlerde bu çal ma sonuçlar  özetlenmi tir.  

5.2. Optisyenlik Program  Çerçeve E itim Program  
Bu bölümde optisyenlik program  çerçeve e itim program  ifade 

edilmi tir [ ]. 

5.2.1. Tan mlar ve Aç klamalar  
Bu bölümde optisyenlik mesle i ve optisyenlik program  ile ilgili 

tan mlara yer verilmi tir. 

Optisyenlik rogram  itimi: Optisyenlik Önlisans rogram ’n n 
amac  Göz doktoru taraf ndan tan s  konmu  hastalara, reçetelerine göre 
görme bozukluklar n n giderilmesi veya hafifletilmesi için kullan lan optik 
gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) haz rlayan ve uygulayan ki ileri 
yeti tirmektir.  

Optisyenin Görev an m : Optisyenler, koruyucu gözlükler, güne  
gözlükleri ve göz doktoru taraf ndan verilen reçetelerde yaz l  numaral  
gözlük camlar n , her türlü lensleri, optik görme gereçlerini ve gözlük 
çerçevelerini yap p satabilirler. 

a) Optisyenler, gözlüklerin kontrolü, tamiri, gözlük yap land rmas  için
gerekli olan aletleri kullanabilirler. 

b) Müesseselerde optisyen olarak çal abilir veya mesul müdür
olabilirler. Müesseselerindeki gözlükleri satabilirler. 

5.2.2. Optisyenlik Program  Ö renme Düzeyleri  
Ulusal Mezun /Program Yeterlilikleri: Optisyenlik önlisans 

e itiminin sonunda programdan mezun olan optisyenin sahip olmas  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 rogram  Ö renme üzeyleri: Optisyenlik 
programlar n n uygulama laboratuvarlar  hem fiziki ko ullar, hem makine ve 
teçhizat hem de yap lacak pratik çal malarda kullan lmak üzere malzeme 
yönünden yeterli artlar  ta mal d r. Optik sektörünün ihtiyaç duydu u bilgi 
ve beceriye sahip optisyenlerin, uygulama laboratuvar  bulunan ve bu asgari 
artlar  ta yan üniversitelerde yeti tirilebilmesi mümkün olabilir. 
edeflenen ö renme düzeylerine ula lmas  için, program konten anlar  

uygulama dersleri dü ünülerek belirlenmelidir. ygulama alan nda 
maksimum 30 ö renci olacak ekilde ö renciler gruplara ayr lmal d r. Sta lar 
yaz sta  olarak veya uygulama dersi olarak yap labilir. az sta  veya 
uygulama e itimleri ö renme hedeflerine uygun ko ullara sahip optisyenlik 
müesseselerinde yap labilir. Ayr ca ö renciler üniversitelerdeki sanal 
ma azalarda ma aza i letmesi ve sat  pazarlama becerisi kazan rlar. 

Ö renme Düzeyi  Aç klama 

1 Mesle i ile ilgili bilgiye sahiptir. 

2 Mesle i ile ilgili bilgileri özümser. 

3 Mesle i ile ilgili kar la t  sorunlar  çözer. 

4 Mesle i ile ilgili durumlar  tüm boyutlar  ile ele al r ve boyutlar aras nda 
ba lant  kurar. 

Tablo 5.1. Optisyenlik program  ö renme düzeyleri. 
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Tablo 5.2. Optisyenlik program  uygulamalar  ö renme düzeyleri 

5.2.3. Optisyenin Görevleri  
Optisyenlik program  mezununun u özelliklere sahip olmas  gerekir. 

1. önetim hizmetlerine destek verme

2. Etkin sözlü ve yaz l  ileti im kurabilme

3. Gözlük veya gözlük camlar n n muayene ve kontrolünü yapma

4. Gözlük tamiri yapabilme

. Reçeteyi yorumlayabilme

6. Reçeteye ve kullan c ya uygun mercek, gözlük çerçevesi, kontak lens
seçebilme

. Reçeteye uygun mercekleri çerçevelere monta n  yapabilme 

. Gözlü ü kullan c ya göre ayarlama  

. Gözlük yap land rma sürecindeki tüm gerekli olan aletleri 
kullanabilme 

Ö renme Düzeyi Aç klama  

Y Gözlük ve kontak lens reçetesini do ru yorumlar. 

H Bir gözlük sat n  izmet asamaklar na uygun olarak tamamlar.  

G Optisyenlik müessesesindeki gerekli güvenlik ted irlerini al r.  

 emel düzeyde ilkyard m müda alesi yapar. 

O Mesle i ile ilgili ölçümleri yapar.  

A Gözlük yap land rmas  için gerekli malzeme ve ci azlar  kullan r.  

M er türlü merce i çerçeveye ustal kla monta n  yapar.  
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10. Optisyenlik müessesini mevzuata uygun i letebilme 

11. Sat  pazarlama ilkelerine ve etik de erlere uygun sat  yapabilme 

12. Müesseselerde optisyen ve mesul müdür olarak çal ma 

13. Bütün cihaz ve aletlerin bak m n , temizli ini, muhafazas n  ve 
 tedarik edilmesini sa lama,  

14. Optisyenlik müessesinde hasta ve çal an güvenli i ile ilgili 
 önlemleri bilme ve uygulama. 

5.2.4. Optisyenlik Program  Uygulamalar  
Ö renme Düzeyleri  

Sa l k izmetleri Meslek üksekokulu Optisyenlik program ndan 
mezun olanlar n sergilemesi gereken performans  ve ö renmenin asgari 

a a daki tabloda belirtilmi tir. Bu tabloda daha önce aç klanm  olan 
mesleki ö renme düzeyleri ile mesleki görevler e le tirilmi tir.  

Görev Listesi Harf 
Kodu 

Rakam 
Kodu 

Mesle i ile ilgili teknolo ik geli meleri izler.     1 

K rma kusurlar n n giderilmesi için kullan lan gereçlerin üretim a amalar  
hakk nda öz bilgiye sahiptir.  

 1 

Oftalmologlar n kulland  cihazlar hakk nda öz bilgiye sahiptir.   1 

Gözlük ve kontak lens kullan c lar n  gözlük merce i, kontak lens, ürün 
hammaddeleri, temizleme solüsyonlar  hakk nda temel bilimleri ( izik, 
Kimya, Biyoloji, Matematik) kullanarak bilgilendirir. 

 2 

Gözlük ve kontak lens kullan c lar n  bilgilendirebilecek ölçüde görme opti i 
ve refraksiyon bilgisine sahiptir.  

 1 

Gözlük kullan c lar n  göz hekimine yönlendirebilecek  göz anatomisi ve 
fizyolo isi, ve göz hastal klar  bilgisine sahiptir.  

 1 
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Mesle i ile ilgili temel kavramlar  bilir ve örneklendirir. 2

Gözlük ve kontak lens reçetesini do ru yorumlar. Y

Mesle i ile ilgili ara t rma yapar. 2

Optisyenlik müessesesi i letebilecek bilgiye sahiptir. 1

Meslek eti ine uygun davran r. 3

izmet basamaklar na (Gözlük kullan c s n  kar lama, bilgilendirme ve 
do ru sunum, ölçme ve ürünü yap land rma, ürün teslimi ve ürün sonras  
hizmet ) uygun olarak bir ürünü gözlük kullan c s na temin eder.  

H

yerindeki i  sa l  ve güvenli i tedbirleri için gerekli organizasyonu yapar. G

Temel lkyard m müdahalesi yapmay  bilir. 

Mesle i ile ilgili 1 3 say l  kanuna uygun davran r.  4

Optisyenlik mesle inin gerektirdi i kurumsal anla malar  yapar. 4

Mesle i ile ilgili bili im ve ileti im teknolo ilerini, genel ve mesleki yaz l m 
programlar n  etkin olarak kullan r.   

3

Manuel ve di ital fokometreyi kullanarak gözlük ve kontak lenslerin optik 
gücünü ölçer. 

O

upillametre, yükseklikölçer ve di er ölçüm cihazlar n  kullanarak do ru 
ölçüm yapar.

O

Gözlük yap land rmas  için gerekli araç, gereç ve makineleri kullan r. M,A

Tek odakl , iki, üç ve çok odakl  merceklerin çerçeveye monta n  yapar.  M,A

Az görme cihazlar n n (teleskopik gözlük vb) monta n  yapar. M,A

rizmatik camlar  monta lar. M,A

Optisyenlik müessesinin gözlük kullan c lar n n ihtiyaçlar na uygun 
dekorasyon seçimini yapar. 

2
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Moday  takip eder.   2 

Gözlük tasar m  hakk nda öz bilgiye sahip olur.   1 

Çal t  kurumun ihtiyaç duydu u optik ve oftalmik malzemelerin teminini 
yapar. 

 3 

Optisyenlik müessesi aç lmas  için gerekli pro elendirmeyi yapar.   4 

Güne  gözlükleri hakk nda ayr nt l  bilgiye sahiptir.   2 

Etkili ileti im tekniklerini kullan r.  3 

Reçete kayd  yapar.  4 

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

5.2.5. Optisyenlik Program  için Ö renme ve Ölçme
De erlendirme Yöntemleri

Optisyenlik önlisans e itiminde amaç ö rencilerin bilgi, kavrama, 
uygulama, analiz, sentez ve de erlendirme becerisi kazanmalar d r.  

Mesleki Yeterlik  
itim Alanlar  

Ö renme öntemleri Ölçme- e erlendirme 
öntemleri 

Bilgi, Kavrama Sunu  olu ile Ö retim Strate isi 
Düz Anlat m 
Tart ma 
Soru an t  

Aç k çlu S nav 
Çoktan Seçmeli S nav  
 
 

Uygulama  Bulu  olu ile Ö retim Strate isi  
Gösteri Deneyi (Atölye 

ygulamalar ) 
Deney( Atölye ygulamalar ) 

Ürün de erlendirme  
Checklist Puanlama  
Lab (atölye)föy 

Analiz, Sentez, 
De erlendirme   

Ara t rma ve nceleme Stratejisi 
Sanal ve Gerçek Ma aza 
Çal malar   
Rolle lay (Canland rma) 
Rapor az rlama  

ideo Kay t  
ortfolyo De erlendirme  

Rapor 

Tablo 5.4. Üç ana yeterlik  e itim alan  ve kullan labilecek ö renme ve ölçme-de erlendirme 
            yöntemleri 
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5.3. Optisyenlik Programlar  çin Önerilen Dersler   
Bu bölümde optisyenlik programlar  için önerilen derslere yer 

verilmi tir [4]. Üniversitelerin uzmanl klar n n, birikimlerinin, vizyonlar n n 
ve misyonlar n n uygulama farkl l klar na neden olmas  do ald r. Bu 
farkl l klara göre üniversiteler farkl  alan derslerine daha fazla a rl k 
verebilirler veya dersleri farkl  isimlerle ifade edebilirler. Bu nedenle burada 
ifade edilen dersler program yeterliliklerine göre önerilmi  derslerdir. Bu 
derslerin içerikleri ve ö renme ç kt lar na bu kitapta yer verilmemi tir. Bu 
bilgilere Üniversiteler aras  Optisyenlik rogram  E itim ura Çal malar  
Sonuç Raporu ve Bildiri Özeti’nden ula labilir [4].  

Kategori Türü Ad T U K
Ortak 

Dersler 
Zorunlu  Atatürk lke ve nk lap Tarihi  2 - 2
Zorunlu Atatürk lke ve nk lap Tarihi 2 - 2
Zorunlu  Türk Dili  2 - 2
Zorunlu  Türk Dili 2 - 2
Zorunlu  abanc  Dil 2 - 2
Zorunlu  abanc  Dil 2 - 2

Meslek 
Dersleri  

Zorunlu Optisyenlikte Meslek Esaslar  3 - 3
Zorunlu Optisyenlik ygulamalar  3 6 9
Zorunlu Optisyenlik ygulamalar  3 8 11
Zorunlu Optisyenlik ygulamalar  4 10 14
Seçmeli Optik ve Oftalmik Aletler 2 - 2 
Seçmeli Optisyenlik Tarihi ve Deontolojisi 2 - 2 
Seçmeli Gözlük Tasar m  2 - 2
Seçmeli Optisyenlik aket ygulamalar  2 - 2

Sa l k 
Bilgisi 
Dersleri  

Zorunlu Göz Anatomisi ve izyolo isi 3 - 3
Zorunlu Görme Opti i 3 - 3
Zorunlu Görme Opti i 3 - 3
Zorunlu Görme Opti i 3 - 3
Zorunlu Kontak Lens 3 - 3
Zorunlu Göz astal klar 3 - 3

Tablo 5.5. Optisyenlik program  için ö retim program  önerisi 
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Kategori Türü Ad  T U  K  
Sa l k Bilgisi  Seçmeli  lkyard m  2 - 2 

Seçmeli alk Sa l  2 - 2 
Temel 
Bilimler 
Dersleri 

Zorunlu Temel Fizik  4 - 4 
Zorunlu Optik Fizik I  3 - 3 
Zorunlu Optik Fizik II  3 - 3 
Zorunlu Matematik 3 - 3 
Zorunlu Kimya  3 - 3 
Seçmeli  olimer Kimyas  2 - 3 
Seçmeli Cam Kaplama Teknolojisi  2 - 3 

letme ve 
Sosyal 
Bilimler 
Dersleri  

Zorunlu Optisyenlik letme önetimi  3 - 3 
Zorunlu azarlama lkeleri  2 - 2 
Seçmeli  Giri imcilik 2 - 2 
Seçmeli Marka ve Marka Stratejileri  2 - 2 
Seçmeli  alkla li kiler 2 - 2 
Seçmeli leti im  2 - 2 
Seçmeli Tüketici Davran lar   2 - 2 

Tablo 5.5. Devam. Optisyenlik programlar  için ö retim program  önerisi 

Kategori Türü Ad  T U  K  
letme ve 

Sosyal 
Bilimler 
Dersleri 

Seçmeli  Genel Muhasebe     
Seçmeli Etkili ve Güzel Konu ma     
Seçmeli   ve Sosyal Güvenlik ukuku    
Seçmeli Mü teri ili kileri ve önetimi     

Tablo 5.5. Devam. Optisyenlik programlar  için ö retim program  önerisi 

5.4. Optisyenlik Laboratuvar n n Ta mas  Gereken 
Minumum Donan m  

Optisyenlik programlar n n uygulama laboratuvarlar  hem fiziki 
ko ullar, hem makine ve teçhizat hem de yap lacak pratik çal malarda 
kullan lmak üzere sarf malzeme yönünden yeterli düzeyde olmal d r. Optik 
sektörünün ihtiyaç duydu u bilgi ve beceriye sahip optisyenlerin 
yeti tirilmesinde laboratuvarlar n önemi büyüktür [4].  A a daki tablolarda 
yer alan asgari makine teçhizat ve sarf malzeme miktarlar  30 ki iliktir. Sarf 
malzemeler iki y ll k ihtiyaca göre düzenlenmi tir [4].  
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Makine-Techizat- l Aleti Ad  Adet 

Kal ps z Cam Kesme Makinas  1 

Kal pl  Cam Kesme Makinas  3 

El Ta   30 

Tam Otomatik Dijital Fokometre 6 

Manuel Fokometre 10 

Odak Alma Terminali 1 

Cam Boyama Makinas  Asansörlü 1 

Manuel Nilör Kanal  Açma Makinas  6 

s t c  6 

Pupillametre 6 

Otomatik Dijital Matkap  3 

Manuel Matkap 5 

Sferometre 2 

Merkez Kal nl k Ölçer 1 

v k Test Cihaz  1 

ltrasonik kama 1 

Gözlük Deneme Seti 1 

d Gözlü ü 3 

Okuma E eli  1 

ak n Okuma E eli 1 

Vida Kesici 5 

Sap Bükme ensesi 5 

Düz Kargaburun 5 

lastik Kapl  Düz Kargaburun 5 

Konik çlu Kargaburun 5 
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K vr k çlu Kargaburun 5 

laket Ç karma ensesi 5 

laket Düzeltme ensesi 5 

Tek Tarafl  Kargaburun 5 

Üç Ayakl  ense 5 

Bombe Pensesi 5 

aset Sap Bükme ensesi 5 

Test Pensesi 5 

Cam K rma ensesi 5 

antuz Ç karma ensesi 5 

Aks Döndürme ensesi 5 

Yan Keski 5 

K r k ida Ç karma Aparat  5 

Dübel S kma ensesi ( atay ) 5 

Dübel Ç karma ensesi ( atay ) 5 

Dübel S kma ensesi ( Dikey ) 5 

Dübel Ç karma ensesi ( Dikey ) 5 

Tornavida Tak m   15 

Dijital Kumpas  2 

Cam Elmas 30 

C mb z   5 
 Tablo 5.6. Uygulama laboratuvar nda bulunmas  gereken asgari makina-techizat liste önerisi. 
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Sar  alzemenin Ad  Adet 

Sferik Gözlük Cam  (Mineral) 600 

Silindirik Gözlük Cam  (Mineral) 1.200 

Sferik Gözlük Cam  (Organik) 600 

Silindirik Gözlük Cam  (Organik) 1.200 

Bifokal Gözlük Cam  120 

rogressiv Gözlük Cam  120 
Prizmatik Gözlük Cam  120 

resnel Prizmas  30 

Lentiküler Gözlük Cam  30 

Polarize Gözlük Cam  60 

Kanal Misina Tak m  Çe idi  30 M. 

Plastik Dubel 1.200 

Optik Cam Boyas  5 Pkt. 

Cam Boyama Solüsyonu 1 Pkt. 

Cam Boyama a  1 Pkt. 

Boya Sökücü 5 Pkt. 

Et Kaplama Sökücü 5 Pkt. 

Dolgu Misinas   30 M. 

Sapç k (K sa)  60 

Sapç k ( zun)  60 

antuz Pedi (Küçük-Büyük) 3.000 

Elmas Temizleme Ta  Kaba- nce 3 

Silhuette T pas  300 

Plaket Çe itleri  300 

ida Çe itleri  1.200 

Klavuz ida Çe itleri 120 
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Somun idalar  1.200 

Pul Çe idi(100 lü) 1.200 
Polisaj Macunu 1 

arkl  modelde çerçeveler  
  Tablo 5.7.  Uygulama laboratuvar nda bulunmas  gereken asgari sarf Malzeme liste önerisi 

5.5. Optisyenlik Programlar  çin Akademik 
Personel htiyac  

Optisyenlik program , Türkiye üksekö retim eterlilikler Çerçevesi 
(T Ç) nde SCEED ( nternational Standard Classification of Education) 
e itim ve ö retim temel alanlar ndan sa l k ve mühendislik alan  ile 
ili kilendirilmi tir. eterlilik profilleri için lisans programlar  içerisinde veya 
lisans programlar  ile ili kilendirilmi  bilgi a rl kl  önlisans e itim ve 
ö retim program  olarak kabul edilmektedir [4, 6, 7].   

Türkiye’de optisyenlik progamlar nda ço unlukla oftalmologlar, 
optisyenler gözlükçüler, fizikçiler, fizik ö retmenleri, fizik mühendisleri ve 
i letmeciler kadrolu veya yar  zamanl  olarak çal maktad r.  

5.6. Optisyenlik Programlar  çin Yaz Staj  ve 
Uygulama E itimi  

Optisyen e itiminde yaz sta  ve uygulamal  e itimin önemi büyüktür 
[4]. Ö rencilerin derslerde ö rendikleri bilgileri gerçek müessese ortam na 
aktarmalar  gerekmektedir. Optisyenlik program  ö rencileri dönem içi 
uygulama ve yaz sta lar n  istedikleri müessesede yapabilmektedir. Sektör 
çal an  ö renciler ise sta lar n  çal t klar  müesseselerde 
tamamlayabilmektedir. Sta  süresince ö rencilere özel sa l k sigortas  
yap lmaktad r.  

Staj ve uygulama e itiminde ya anan sorun müesseseden müesseseye 
yaz sta  ve uygulama e itiminin farkl la mas  ve ö rencilerin yerinde 
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denetiminin güç olmas d r. Sta  ve uygulama s ras nda müesseselerin 
ö rencilere yakla m  da müesseseden müesseseye de i mektedir. 
Ö rencilerin ö retimine katk  sa lamak isteyen müesseseler oldu u gibi 
ö rencileri yaln zca getir götür i leri için kullanan ve mesleki bilgi ve 
tecrübe kazanmas n  istemeyen müesseseler de vard r. Ö rencilerin sta  ve 
uygulama e itimi için ortak bir sta  program  yoktur. ygulamalar 
üniversiteden üniversiteye de i mektedir.  

5.7. Optisyenlik Programlar  çin Lisans 
Tamamlama  

Optisyenlik programlar ndan mezun olan ö renciler Dikey Geçi  
S nav na girerek izik, Optik ve Akustik Mühendisli i ve izik 
Mühendisli i bölümlerine geçi  yapabilmektedir [ ].  

Ö renciler, üniversite . Basamak s nav nda GS-1 puan diliminde 
bara  puan  a malar  durumunda optisyenlik programlar n  tercih 
edebilmektedir [9].  

5.8. Mezunlar çin stihdam Olanaklar   
Ancak önlisans seviyesinde iki y ll k optisyenlik program  mezunlar  ile 

gözlükçülük ruhsatnamesine sahip ki iler numaral  (mihrakl ) gözlük cam  
ve gözlük çerçevesi ile kontak lens satabilir ve gözlük monta  yapabilirler 
[10]. Türkiye’de optisyenler optisyenlik müesseselerinde personel mesul 
müdür olarak çal makta veya bir optisyenlik müessesesi açmaktad r.  
Kitab n ikinci bölümünde “Türkiye Optik Sektörünün Tarihi” ve kitab n 
üçüncü bölümünde “Gözlü e Kolay la abilme Durumunun Türkiye Optik 
Sektörüne” ektisi ba l klar  alt nda Türkiye’deki optisyen say s ndaki h zl  
art  ifade edilmi ti. Bu ba l klar alt nda optisyenlik müessese say s  ve 
üniversite konten anlar  üzerinden bir hesaplama ile Türkiye’de yakla k 
olarak 12-13 bin civar nda optisyen olabilece i ifade edilmi ti. Türkiye’de 
201  verilerine göre 621  optisyenlik müessesesi yer almaktad r. Bu 
müesseselerin genelinde bir optisyen çal maktad r. Bu veriler dikkate 
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al nd nda optisyenlik müessesesi istihdam potansiyelinin iki kat  kadar 
mezun oldu u görülebilir. Bu durum Türkiye’de optisyenlik mezunlar  için 
bir istihdam sorunu oldu unu göstermektedir. Üniversitelerin gelecekte de 
mezun verece i ve mezun say s ndaki art n müessese say s ndaki art tan 
daha fazla olaca  dü ünüldü ünde bu istihdam sorunu daha da artacakt r. 
Mezunlar için yeni istihdam alanlar  açmak gerekmektedir. Buna ek olarak 
mezunlar n dikey oldu u kadar yatay kariyer planlamaya önem vermeleri 
gerekmektedir. A a da istihdam art rabilecek önerilere ve optisyenler için 
yatay kariyer planlamas na yer verilmi tir.  

5.8.1. Optisyenler çin stihdam  Art rabilecek 
Öneriler 

Optisyenler için isthidam  art rabilecek öneriler olarak optisyenlik 
müesseselerinde birden fazla optisyenin çal t r lmas , optisyenlerin kamuda 
istihdam  ve optisyenlerin hastanelerde istihdam  say labilir.  

5.8.1.1. Optisyenlik Müesseselerindeki Optisyen 
Say s n n Art r lmas   

1 3 say l  optisyenlik hakk ndaki temel kanun Madde 4’te optisyenlik 
mesle ine haiz ki ilerin numaral  (mihrakl ) gözlük cam  ve gözlük çerçevesi 
satmak, gözlük monta  ve her türlü reçeteli lens sat  yapmak için optisyen 
olmalar  gerekti ini ifade etmi tir. Kanunun bu maddesi aç k bir ekilde 
optisyenlik müesseselerinde çal an numaral  gözlük, kontak lens sat , 
gözlük monta  yapan ki ilerin optisyen gözlükçü olmas n  zorunlu 
k lmaktad r. Bir optisyenlik müessesesinde tüm bu i leri bir optisyenin 
yapmas  mümkün olmad na göre kanuna göre optisyenlik müesseselerinde 
birden fazla optisyenin gözlükçünün çal mas  gerekmektedir. Kanunun 
uygulanmas  optisyenlerin müesseselerdeki istihtam n n önünü açaca  
söylenebilir.  
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5.8.1.2. Optisyenlerin Kamuda stihdam   
Optisyenlerin mesleki yeterlilikleri l sa l k müdürlüklerinde denetleme, 

SGK il müdürlüklerinde reçete inceleme bölümlerinde çal abilecek 
niteliktedir. Optisyenlerin kamuda istihdam n n önü aç l rsa denetleme ve 
reçete inceleme bölümlerinde hizmet niteli inin artaca  söylenebilir.  

5.8.1.3.  Optisyenlerin Hastanelerde stihdam    
Optisyenler Türkiye’de özel ve devlet hastanelerinde göz hekimlerinin 

yan nda hekim kontrolünde 1 3 say l  kanuna uygun olarak çal abilirler. 

5.8.2. Optisyenler çin Kariyer Geli imi ve 
Planlamas   

Bu bölümde yazar taraf ndan 201  y l nda Cumhuriyet Üniversitesi . 
Optisyenlik Sempozyumu’nda sunulmu  olan Optisyen Adaylar  için Kariyer 
Geli imi ve Planlamas  adl  çal maya yer verilmi tir.  

5.8.2.1.  ve Meslek Kavramlar   
 Occupation : erhangi bir eyi üretmek, ortaya koymak, bir verim, 

sonuç elde etmek için güç harcayarak yap lan çal ma, 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 kurallar  bulunan ve bir kimsenin 
geçimini sa layan u ra  olarak tan mlanmaktad r. 

Meslek genellikle i ten kaynaklan r. Meslek i in bile imi olmas na 
ra men i ten farkl  olarak daha fazla özelle mi  bilgi temelli ve yasal statüye 
sahiptir. 
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in Özellikleri Mesle in Özellikleri  
E itim i  ba nda yap labilir. E itim üniversitede gerçekle ir. 
E itim süresi de i ir. zun bir e itim süresi vard r.  
De er, etik ve inanç ön planda de ildir.  De er, etik ve inanç ön plandad r.  

e ba l l k ki iden ki iye de i ir. Mesle e ba l l k güçlüdür. 
Çal anlar n gözlenmesi gerekir. Çal anlar ba ms zd r.  
Ki iler s kl kla i lerini de i tirir. Ki iler mesleklerini de i tirme e iliminde 

de ildir. 
Sorumluluk i verene aittir.  Sorumluluk bireye aittir.  

Tablo 5.8.  ile meslek aras ndaki farkl l klar[11, 12]. 

5.8.8.2. Optisyenlik Mesle i Aç s ndan  ve 
Meslek Kavram   

Optisyenlik meslek e itiminin usta ç rak ili kisinden, gözlükçülük 
ruhsatnamesine ve optisyenlik diplomas na dönü ümü optisyenlik mesle i 
aç s ndan i ten mesle e dönü üm süreci olarak ifade edilebilir. Optisyenlerin 
örgütteki (sektördeki) nicel ve nitel a rl n n artmas  ile i ten mesle e 
dönü üm daha da h zlanacakt r.  

Optisyenlik mesle inin durumu için u ekilde bir kabul’de 
bulunabiliriz: “Optisyenlik günümüzde yar  mesle  yar  i  görünümlü ibrit 
bir ya ya sa i tir  Ya da i dönü üm i ten mesle e do ru do al bir 
dönü üm süre idir   

5.8.8.3. Kariyer 
Kariyer insan n seçti i i  hayat nda ya am  boyu yürütmesi gereken 

görevler serisidir. Ki i bu görevlerde ilerledikçe daha fazla para kazanmakta,  
sorumluk üstlenmekte,  statü, güç ve sayg nl k elde etmektedir (13).  

5.8.8.3.1. Klasik Kariyer Yakla m  
Klasik kariyer yakla m nda i görenin (çal an n) ayn  meslekte bir i ten 

di erine dikey olarak ilerledi i kariyer yolu söz konusudur. Örgüt’ün (i  
sektörünün) küreselle me h z n n fazla olmad  bir dönemde çok s k 
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de i meyen ko ullara uyumu kritik önemde de ildir. Dolay s yla nispeten 
dura an olan ve çok basamakl  bu örgüt yap s nda kariyerin yönü tektir 
(yukar  do ru) ve i görenin ayn  örgütte kariyerinin ço unu veya tamam n  
geçirmesi mümkündür [14]. Küreselle medeki h zlanma ve çok 
uluslu küresel irketlerin say s ndaki art , insan kaynaklar  yönetiminin de 
ulus s n rlar n  a an bir anlay la de erlendirilmesi gereklili ini ortaya 
koymaktad r. Küreselle meye paralel olarak emek de tamamen olmasa da 
k smen küreselle mi  ve i görenler eskiye göre daha yo un bir rekabete 
maruz kalm t r. görenin durumunu zorla t ran bu durum, kariyer 
anlay n n da çal t  örgüt, hatta ülkenin s n rlar na ta mas na neden 
olmu tur. Di er taraftan küreselle menin h zlanmas  ile örgüt yap lar  daha 
sade olmaya ba lam t r. er ülkede veya bölgedeki pazar n ihtiyaçlar n  
kar layacak tarzda ve özellikte karar süreçlerini de h zland rmak üzere daha 
yatay örgüt yap lar  ortaya ç km t r. önetsel kariyer seçenekleri azalm t r. 
Bununla ba lant l  olarak kariyer yönetimi ve geli tirme sorumlulu u art k 
örgütten ziyade i görenin inisiyatifindedir.  Yani kendi kariyerini kendisi 
yönetmelidir. Ayr ca azalm  olan geleneksel dikey kariyer basamaklar na 
t rmanmak da eskisine göre daha fazla donan m gerektirir hale gelmi tir.  
Psikolo ik sözle meye uyulmad n  dü ünen i görenler kendilerini örgüte 
daha az ba ml  hissetmekte ve ba ka örgüt veya sektöre yönelmeyi tercih 
etmektedir. Tüm bu etkenler klasik kariyer yakla m n n yerini modern 
kariyer yakla mlar n n almas na neden olmu tur [15, 16].  

5.8.8.3.2. Modern Kariyer Yakla m  
Modern kariyer yakla m  s n rs z kariyer yakla m, iki basamakli 

kariyer yolu yakla m , portföy kariyer yakla m , kariyer mozai i, global 
kariyer yakla m ve esnek kariyer yakla m  olmak üzere alt  grupta 
incelenebilir.  

S n rs z kariyer yakla m nda i le ilgili faaliyetler aç k s n rlarla 
tan mlanmaz. Bir örgütle s n rl  de ildir. gören birden fazla örgüt aras nda 
hareket eder. ki basamakl  kariyer yolu yakla mda teknik alanlarda çal an 
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i görenlerin yönetim alan nda kariyer basamaklar nda daha kolay 
ilerlemesini sa lamay  amaçlar [13, 17]. Portföy kariyer yakla m : de i ik 
alanlardaki pro elerde bilgi toplayan ve bir örgüt çal an  olmaktan ziyade a  
kurma becerisini kullanarak örgütten örgüte ilerlerlerken kendi kariyer 
yolunun çizilmesini amaçlar. Kariyer de i ikli inin firma, sektör, meslek ve 
çal ma ekli de i ikli i eklinde çok boyutlu hal almas na kariyer mozai i 
denir [18]. Global kariyer yakla m  çal anlar n art k sadece kendi 
ülkelerindeki çal anlarla de il, tüm dünya çal an  olmas na ba l  bir 
kariyer yakla m d r. Esnek kariyer yakla m  i görene kendi kariyerini 
yönetme sorumlulu unun verilmesini öngürür. Örgüt yönetiminden beklenen 
i görenin yeteneklerini geli tirmesi için uygun ko ullar ve araçlar 
sa lamakt r [13, 19].  

Eskiden kariyer sadece ilerleme anlam na sahipken, günümüzde art k 
yukar  do ru ilerlemenin art olmad  bir anlam içermektedir. Yeni kariyer 
yakla mlar nda bireyin kendini gerçekle tirme vurgusu ön plana 
ç kmaktad r. eni kariyer yakla mlar nda i  tatmini, bir pro enin sahibi 
olmak, sektörde ad n n duyurulmas  gibi psikolo ik ve sosyolo ik süreçler 
önemlidir. eni kariyer yakla mlar nda örgütler aras , sektörler aras  vb. 
çapraz fonksiyonlar ve yatay transferlerin de kullan ld  çok yönlü geçi leri 
içeren bir anlama sahiptir [20].  

5.8.8.3.3. Optisyen Adaylar  için Kariyer Yakla m   
Optik sektöründe ya anan küreselle me ve yabanc  yat r mc n n 

ülkedeki faaliyet düzeyi göz önünde bulundurulursa optik sektöründe bütünü 
ile küreselle menin gerçekle ti i söylenemez. Optisyenler günümüzde 
bireysel müesseselerde çal abildikleri gibi kurumsal müesseselerde de 
çal abilmektedir. Optisyenlik mesle inin durumu için u ekilde bir 
kabul’de bulunabiliriz: “Optik sektöründe ya anan yar  küreselle me göz 
önünde bulunduruldu unda optisyen adaylar  için en do ru kariyer 
yakla m  karma kariyer modern ve klasik kariyer yakla mlar n n 
birle imi  yakla m d r ” 



173 

 Optisyen adaylar  için önerilen bu karma kariyer yakla m na ba l  
olarak u kariyer seçenekleri önerilebilir. 

Klasik Kariyer akla m na uygun öneriler: Optisyenler bir 
müessesede mesul müdür veya optisyen olarak çal abilir. Bir müessesede 
operasyon, bölge müdürü vb. yükselebilir. Bir optisyenlik müessesesi 
açabilir.  

S n rs z Kariyer akla m : Optisyenler optisyenlik müesseselerine 
d ardan destek sa layacak irketler kurabilir.  

ki asamakl  Kariyer akla m : Optisyenler i letme sa l k 
kurumlar  i letmecili i gibi dört y ll k bir lisans program  bitirebilir.  Optik 
müesseseler üzerinde yüksek lisans doktora çal malar  yaparak örgütsel 
yönetsel i  pozisyonlar  geli tirebilir.  

ort öy Kariyer akla m : Optisyenler optisyenlik dikey geçi  ile
fizik, optik ve akustik mühendisli i ve fizik mühendisli i programlar na 
geçilebilir. Optik sektörü için pro e ve ara t rma tabanl  i  pozisyonlar  
geli tirilebilir.  

Kariyer Mozai i: Optisyenler optisyenlik mesle i ile do rudan ili kisi 
olmayan güzel sanatlar gibi bir lisans program dan mezun olabilir. Sanat 
e itimini gözlük tasarlama alan na aktarabilir.  

Glo al Kariyer akla m : Optisyenler, ba ka ülkelerin istedi i 
mesleki kriterleri sa layarak bir dünya çal an  olma yoluna gidebilir.  

Esnek Kariyer akla m : Optisyenler güçlü ve zay f yönlerini 
belirleyip optik sektörü içinde uzun süreli istihdam edilmelerini sa layacak 
rekabet edebilir bilgi ve yeteneklere sahip olmaya çal abilirler. Örne in 
kontak lens, mercek, çerçeve üzerine bilgi düzeyi art r larak tedarikçi 
firmalarda i  olanaklar  geli tirilebilir veya optik makine bilgi düzeyi 
art r larak makine tedarik ve tamiri alan na yönelebilirler. 
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Bu bölümde optisyenlik meslek e itimine yer verilmi tir. Ayr ca 
optisyenlik program  ö encileri için kariyer önerilerine yer verilmi tir. Bir 
sonraki bölümde ise göz sa l na yer verilmi tir.  
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BÖLÜM 6: GÖZ SA LI I 
Bu bölümde Dünya’daki ve Türkiye’deki göz sa l  durumu ve Göz 

Sa l  Sistemleri aç klanm t r.  

6.1. Dünya’da ve Türkiye’de Göz Sa l n n 
Durumu  

Dünya Sa l k Örgütü verilerine göre Dünya’da 253 milyon insanda 
görme kayb  vard r. Bu ki ilerden 36 milyonu kör, 217 milyonu ise orta 
düzeyde görme kayb  ya amaktad r [1]. Görme kayb  ya ayan insanlar n 
% 1’i 50 ya  ve üzerindedir [1]. Görme kay plar n n nedeni ise küresel, 
kronik hastal klard r. Görme kayb na en çok düzeltilemeyen k rma kusurlar  
ve operasyon yap lmam  katarakt neden olmaktad r. Dü ük ve orta gelirli 
ülkelerde körlü e en çok neden olan operasyon yap lmam  kataraktt r. 
Trachoma ve onchocerciasis gibi bula c  göz hastal klar  son 25 y lda ciddi 
oranda azalt lm t r. Tüm görme kay plar n n % 0’i önlenebilir veya tedavi 
edilebilir türdendir.  

astal klar n uluslararas  s n fland r lmas nda görme fonskiyonu dört 
gruba ayr l r [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 iddetli görme bozuklu u birlikte 
dü ük görme  terimi alt nda grupland r l r: Dü ük görme, körlük ile birlikte 

tüm görme bozuklu unu temsil eder. Orta ve iddetli görme bozukluklar n n 
küresel nedenleri u ekilde s ralan r: %53 düzeltilmemi  k rma kusurlar  
(uncorrected refractive errors), %25 operasyon yap lmam  katarakt 
(uncorrected refractive errors), %4 ya a ba l  makula de erasyonu (age-
related macular degeneration), %2 glaucoma, %1 diabetic retinopathy’dir. 
Körlü ün ba l ca nedenleri ise, %35 operasyon yap lmam  katarakt 
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(uncorrected refractive errors), %21düzeltilmeyen k rma kusurlar  
(uncorrected refractive errors), %  glaucomad r [1].  

Tüm körlerin ve iddetli görme bozuklu una sahip ki ilerin % 1’i 50 
ya  ve üzerindedir. a l  nüfusundaki art  ile daha fazla ki i görme 
bozukluklar  ve körlük riski alt ndad r. Dünya’da ortalama 1  milyon çocuk 
(15 ya  ve alt ) görme bozuklu una sahiptir. Bu çocuklar n 12 milyonu 
k rma kusuruna sahiptir. 1.4 milyon dolay ndaki çocuk ise düzeltilemez 
(irreversible) körlü e sahiptir [3] 

Genel olarak 1 0 y l  içinde Dünya’da görme bozukluklar  yay lma 
oran  azalm t r. Bu azalma, sosyoekonomik geli me, halk sa l  
çal malar , göz sa l  hizmetlerine eri imin artmas , toplumun görme 
cerrahi operasyonlar ve k rma kusuru gereçleri ile ilgili fark ndal klar n n 
art r lmas  ile sa lanm t r. Buna ra men nüfus art n n ve nüfusun 
ya lanmas n n do al bir sonucu olarak görme bozukluklar  artacakt r. 
Örne in nüfus art  oranlar na göre 2020 y l nda 3 ,5 milyon olaca  tahmin 
edilen kör say s , 2050 y l nda 115 milyona ç kabilecektir [3].  

Görme bozukluklar n n % 0’i engellenebilir veya tedavi edilebilir. Son 
25 y lda görme bozukluklar  ile ilgili ilerleme kaydedilen alanlar u 
ekildedir: ükümetler görme bozukluklar n  kontrol etmek ve düzenlemek 

için ulusal programlar olu turmu tur. Göz sa l  hizmetleri artmaktad r. 
Birincil ve ikincil sa l k sistemleri a ama a ama entegre edilmektedir. 
Görme bozukluklar  ile ilgili fark ndal  art ran kampanyalar düzenlenmi  
ve okullarda fark ndal k e itimleri yap lm t r. Güçlü hükümetlerin 
liderli inde özel sektörün artan kat l m  ile uluslararas  ortakl klar 
kurulmu tur. Son 25 y lda birçok ülke görme bozukluklar n n engellenmesi 
ve tedavisinde büyük ilerlemeler kaydetmi tir.  

Tüm bunlara ek olarak Dünya Sa l k Örgütü 2014-201  Küresel Eylem 
Plan ’n  olu turmu tur. Bu plan ile 201  y l  için görme bozukluklar n  %25 
oran nda azaltmak amaçlanmaktad r. 
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Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye’de yakla k 
220 bin ki inin görme engeli var. Buna göre her bin ki iden 3’ünün görme 
engeli bulunuyor. Türkiye’de körlü ün nedenlerine genetik (akraba 
evlili ine ba l  do u tan olan körlükler), diyabet (diyabetin süresi ve kan 
ekerinin yüksekli iyle do ru orant l  ekilde riski art r yor) ve glokom 

oldu u görülmektedir. Türkiye’de akraba evliliklerinden kaç nma, diyabete 
ba l  göz hastal klar n n, glokom’un erken te hisi, düzenli göz kontrolleri, i  
kazalar na kar  tedbir ile körlük azalt labilir [4].  

Dünya’da gözlük ve kontak lens kullan m oranlar  ise ülkelerin 
geli mi liklerine göre farkl l k göstermektedir. Geli mi  ülkelerde bu oran 
%50 dolaylar ndad r. Türkiye nüfusunun %40’ n n üzerinde bir oran n n 
k rma kusuruna sahip oldu u söylenebilir. Türkiye’de gözlük kullan m oran  
ise %15-20 aral ndad r [5]. Bu oran n geli mi  ülkelerde %50-%60 
aral nda oldu u dü ünüldü ünde Türkiye’de gözlük kullan m oranlar n n 
geli mi  ülkelerdeki gözlük kullanma oran na göre dü ük oldu u 
söylenebilir.  Türkiye’de gözlük kullan m oran n n art r lmas  toplumun 
görme sa l  aç s ndan önemlidir. Bu oran n artabilmesi ise gözlü e 
ula m n kolayla mas , k rma kusurlar  ve tedavileri hakk ndaki fark ndal n 
artmas  ile mümkün olabilir. Türkiye’de göz sa l k hizmetleri geli mi  ehir 
merkezlerinde toplanm t r. K rsalda ve geli memi  bölgelerde gözlü e 
ula m zordur. Toplumun k rma kusurlar  ve tedavileri hakk nda fark ndal  
ise dü üktür. Toplumun bu konudaki fark ndal n  art racak çal malar 
yap lmas  gerekmektedir. 
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6.2. Göz Sa l  Sistemleri  
Dünya Optometri Konseyi’ne göre Optometrik Hizmet Kategorisi 

a a daki tabloda belirtilmi tir. 

Optik 
Teknoloji 
Hizmetleri 

(1. Basamak) 

Görme 
levleri 

Hizmetleri 
(2. Basamak) 

Oküler Te his Hizmetleri Oküler Tedavi Hizmetleri 
(5. Basamak) 

laç 
kullanmadan 
(3. Basamak) 

laç kullanarak 
(4. Basamak) 

-Optisyenlik -Optisyenlik
-K rma
kusuru
belirleme
Reçete yazma

-Optisyenlik
-K rma kusuru
belirleme
-Reçete yazma
-Göz 
hastal klar na 
ili kin muayene

-Optisyenlik
-K rma kusuru
belirleme
-Reçete yazma
-Te his amaçl  
ilaç kullanma 

-Optisyenlik
-K rma
kusuru
belirleme
-Reçete 
yazma 
-Te his
amaçl  ilaç
kullanma
-Tedavi 
amaçl  ilaç
kullanma

-Optisyenlik
-K rma kusuru
belirleme
-Reçete yazma
-Te his amaçl  
ilaç kullanma 
-Tedavi amaçl  
ilaç kullanma 
-Göz cerrahisi 

Tablo 6.1. Optometrik hizmet kategorileri 

Optometrik hizmetler konusunda uluslararas  bir fikir birli i yoktur. 
Optometrik hizmetler optisyen, optometrist ve göz hekimleri taraf ndan 
yürütülmektedir. Birçok ülkede k rma kusurlar n n belirlenmesinde 
optometristler ve göz hekimleri birlikte çal maktad r. Göz cerrahisi ise 
a rl kl  olarak hekimler taraf ndan yap lmaktad r. Baz  ülkelerde ise 
optisyenler de k rma kusuru belirleyebilmektedir. Optometrik hizmetlerde bu 
üç meslek grubunun görev tan m  ve s n rlar nda bir anla maya var labilmi  
de ildir.  

Türkiye’de 1. basamak hizmetler optisyen taraf ndan di er hizmetler ise 
oftalmologlar taraf ndan yap lmaktad r. Oftalmologta muayene olan ki iler 
reçeteleri ile optisyenlik müesseselerine gelmektedir. Müesseselerde 
reçeteye uygun gözlük yap land r lmaktad r. Devlet gözlük al m nda destek 
sa lamaktad r. Devlet deste i ile gözlük alabilmek için, ki inin yeterli prim 
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ödemesi yaparak, muayene olabilecek kadar çal mas  gerekmektedir. 
Muayene sonucunda oftalmolog taraf ndan gözlük yaz l rsa, bu gözlü ü 
almak için Sosyal Güvenlik Kurumunun yapm  oldu u Devlet Destekli 
gözlük ödemesinden faydalanabilir. Devletin vermi  oldu u destek ki inin 
sigorta pirimi, çal lm l k süresi, doktorun yazaca  rapora göre 
de i mektedir. 201  y l nda maksimum ödenecek bedel 100 TL civar nda bir 
bedel olarak belirlenmi tir.  

Türkiye’de 2004 y l nda T.C. Sa l k Bakanl  taraf ndan ç kart lan 
T bb  Cihaz önetmeli ine göre gözlük cam ve çerçeveleri t bb  cihaz olarak 
tan mlanm t r. Gözlük ve kontak lensin T bbi Cihazlar önetmeli inde yer 
almas  bu ürünlerin reçeteye tabi olmas  ticari bir emtia gibi reklam konusu 
yap lamayaca n  göstermektedir.  

A a daki tabloda ise ülkelere göre optometrik hizmet kagegorileri yer 
almaktad r.   

Optik 
Teknoloji 
Hizmetleri 

(1. Basamak) 

Görme 
levleri 

Hizmetleri 
(2. Basamak) 

Oküler Te his Hizmetleri 
 

Oküler Tedavi Hizmetleri 
(5. Basamak) 

laç 
kullanmadan 
(3. Basamak) 

laç kullanarak 
(4. Basamak) 

Optisyen Refraksiyon 
yapan 
optisyen 

Optometrist Optometrist Optometrist  
Oftalmolog 

Türkiye  
 

Belçika  
Fransa 
zlanda  
talya 

Avusturya 
Çek 
Cumhuriyeti 
Danimarka 
Almanya 
spanya  
sviçre 

Finlandiya 
rlanda 

Hollanda  
Norveç  
sveç 

Avustralya 
Kanada 
Yeni Zelanda 
Nijerya  
ngliltere  

ABD  

Tablo 6.2. Ülkelere göre optometrik hizmet kategorileri [6]. 

ukardaki tabloda yer alan ülkeler d nda K br s, Portekiz, Macaristan, 
Slovakya, Polonya, Avusturya, Bulgaristan, Slovenya gibi Avrupa 
ülkelerinde de göz sa l  sistemlerine optometristler de dahildir. Bunun 
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d nda Gana, Mozambik, Ni erya, Hindistan, Malezya, Pakistan, ilipinler, 
Suidi Arabistan, Singapur, Tayland, Avusturalya, Yeni Zelanda, Rusya, 
ABD, Brezilya, Kolombiya’da optometri e itimi vard r. 
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iki odakl , 12, 20, 56, 57, 60, 61 
nce kenarl  mercek, 12, 13, 15 

istihdam, 168, 173 

K 
kal n kenarl  mercek, 12, 13, 15, 32, 52, 

53, 55, 61 
kapal  çerçeve, 27 
kariyer, 149, 168, 170, 171, 172, 173 
k rma indisi, 12 
k rma kusuru, 11, 12, 15, 20, 36, 38, 39, 

40, 93, 114, 131, 137, 181 
kolormatik, 12, 24, 117 
konkav, 12, 13, 32 
kontakt lens, 37 
konveks, 12, 13, 33, 36, 49 
körlük, 1 , 1  
küresel mercekler, 12, 15, 86, 95, 106, 

110, 171, 178 
küreselle me, 90 

L 
lorgnette, 53, 54, 59 

M 
marka, 11, 19, 29, 98, 109 
McAllister, 59, 60 
mercek, 11, 49, 50, 52, 113, 114 
meslek, 76, 80, 84, 115, 149, 151, 158, 

159, 161, 169, 170, 175 

meslek e itimi, 149 
mineral, 12, 17, 18, 47, 65, 105 
miyopi, 11, 15, 31, 40, 114, 137 
moda, 11, 14, 22, 59, 61, 63, 64, 85, 90, 

91, 93, 95, 98, 104, 109, 110, 114, 147 
monokl, 53, 55, 59 

N 
nikel, 27, 29, 30, 65 
nilör, 27 
nüfus, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 95, 96, 98, 

109, 110, 179 
nürnberg, 56, 58 

O 
odak, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 104 
oftalmolog, 92, 99, 100, 101, 110, 182 
okuma ta , 49 
optik güç, 14, 38 
optik merkez, 13 
optik sektörü, 11, 41, 42, 76, 77, 87, 89, 

91, 92, 93, 97, 103, 109, 110, 145, 
148, 152, 173 

optil, 27, 29, 65 
optisenlik müessesesi, 99 
optisyen, 61, 79, 80, 84, 100, 123, 141, 

149, 166, 169, 172, 173, 182 
optisyenlik, 27, 28, 31, 43, 75, 77, 78, 79, 

80, 81, 83, 84, 113, 114, 123, 124, 
125, 130, 146, 147, 150, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 
166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 
175, 181 



187 

Optisyenlik hakk nda kanun, 77, 84, 114, 
124, 175 

optisyenlik laboratuvar , 149 

P 
pazar hacmi, 89, 92, 93, 94, 106, 109 
perakende, 61, 75, 107, 152 
pince-nez, 53 
plastik, 12, 17, 27, 48, 62, 65, 66, 68, 116, 

117, 123 
polarize, 23, 24, 62, 91 
polikarbonat, 12, 19, 65 
presbiyopi, 11, 15, 20, 40, 85, 114, 117, 

123, 137 

S 
scissors, 58 
selülöz asetat, 27, 29 
silindirik mercekler, 12, 15, 16, 34, 59, 

60, 61, 64 

T 
Tek odakl , 12, 117, 159 
titanyum, 18, 27, 29, 30, 31, 65 
triveks, 12, 65, 105 
Türkiye optik sektörü, 70, 71, 75, 95, 101, 

109, 149 

U 
UV, 11, 12, 22, 23, 24, 47, 64, 65, 114 

Ü 
üç odakl , 12, 21, 61, 64 

Y 
yüksek indisli mercekler, 12, 19, 36 









Reşadiye Cad. 34112 Eminönü / İstanbul / TÜRKİYE

(Elektronik) 
ISBN 978-605-137-668-4

ito.org.tr /itokurumsal


