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GENEL TANIMLAR 

TANIMLAR TERİMLER 
SEMBOLLER 

� OPTİK NEDİR?

Optik terimi Yunanca kökünden gelmiş olup “göze” ve “görmeye” ait 
anlamındadır. Bu terim ışık ve görme ile ilişkili çok geniş olayları 
kapsayan ve birçok alanlara ayrılan bir bilim dalı olarak bilinmektedir.

� Optisyen Kimdir? 

� Göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre 
görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan 
optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan 
kişidir 

Optisyenin Görev Ve 
Amaçlarını Sıralar İsek;

� -Göz hekimi tarafından yazılan reçetelerin analizi ve değerlendirme 
işleminin yapılması,

� -En uygun lens formunun kullanıcının ihtiyacına göre belirlenmesi,
� - Gözlük kullanıcısının kullanım amacına ve yüz şekline en uygun 

çerçevenin seçimine yardımcı olmak ve hazırlanan çerçevenin 
hastanın yüz şekline göre ayarlanması,

� -Lenslerin kullanılacak çerçeveye göre kesilmesi, taşlanması ve 
reçeteye uygun çerçeveye montajının (tespitinin ) yapılması

� - İşlenmiş optik ürünlerin kontrol ve denetimini yapmak,
� -Daha önce hazırlanmış olan optik gereçlerin tamirinin, ayarlarının ve 

yerleştirilmesinin yapılmasını sağlamak,
� -Optik mağazaların denetiminin ve kontrolünün yapılmasını 

sağlamaktır. 

�OPTİSYENİN ÇALI�MA 
ALANLARI

� Optik mağazalarında Mesul Müdürlük yapmak.

� Optik mağazalarında Teknisyenlik görevi yapmak.

� Optik lens imal eden firmalarda Teknisyenlik yapmak.

� Göz polikliniklerinde teknisyenlik yapmak.

� Göz doktorlarının poliklinik hizmetinde gözlüklerin Fokometre
ölçümlerini yapmak
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GEOMETRİK OPTİK

� Mercek, ayna, prizma ve bunların bir kaçından yapılan Optik 
gereçleri içine alan fizik biliminin bir dalıdır.

� Optik lenslerin (merceklerin) teorik incelemesine ait temel bilgileri 
verir

� Gözlük camlarının yapımında geometrik optik teorilerinden 
yararlanılır. 

FİZİK OPTİK

� Fizik optik ,ışığın doğasını ve özelliklerini dalga modeli ile inceler

� Işık genel olarak hem dalga hem de tanecik şeklinde kabul edilir

� Işık yayıldığı ortamda bir enerji taşır.

� Işığın boşluktaki hızı ~300000km/s’dir. Sesten çok daha hızlıdır ve 
bu hız hava içinde en fazladır.

� Işığın bir saniyede aldığı yola ışık hızı denir. Işık yoğun bir ortama 
girdiğinde (örneğin optik cam) ışık hızı azalır. 

� Refraktif indis ışığın bir optik maddeden diğer optik maddeye 
geçtiğinde uğradığı hız farkını gösteren katsayıdır 

Kırılma Index Refraktif İndis 
(Refractive Index) 

� Formül : n=c/v

� n = Kırılma indisi 

� c= Boşluktaki ışık hızı 

� v= optik maddenin ışık hızı 
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Kırılma Index Refraktif İndis 
(Refractive Index) 

� Kırılma değeri n (indis) camdaki hızın ne kadar 
azaldığını gösterir. İndis yükseldikçe ışığın hızı azalır. 
Işığın eğri bir şekilde cama temas etmesi ile birlikte 
ışık hem hızını kaybediyor, hem de yönünü 
değiştiriyor. Bu yön değiştirmeye ışık kırılması adı 
verilir. 

Işık ve Görme 

� Işık görebilmenin ana nedenidir. Eğer ışık olmasaydı hiç bir şeyi 
göremezdik. Çünkü görme işleminde ışık kaynağından çıkan ışınlar 
etrafımızdaki cisimlere çarparak gözümüze ulaşırlar ve göz 
bebeğimizden geçip retinaya yansırlar. 

� Daha sonra retinaya bağlı sinirler aracılığı ile burada oluşan görüntü, 
işlenmesi ve yorumlanması için beyne yollanır. 

FİZYOLOJİK OPTİK

� Gözün görme mekanizmasını ve görmenin fizyolojisi ile ilgili olan 
alanları inceler

Göz ve Görme Gözü koruyan sistem
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Göz ve Görme Gözü koruyan sistem
Göz ve Görme 
Akomodasyon(uyum) 

� Gözde lens merceğinin kırılma indisini değiştirerek farklı mesafelere 
ayarlayabilme kabiliyeti vardır. Göz merceğinin en düşük kırılma 
indisine uzak akomodasyonu denir. Uzak noktası (R) ise uzak 
akomodasyon’da retinaya net görüntü düşüren obje noktasıdır. 

� Bir gözlük camının kırılma noktası uzak noktası ile kesişirse, net 
görme elde edilir 

Göz ve Görme Emetropi

Emetrop bir göz uzak akomodasyon ayarında sonsuzdaki bir obje 
noktasını net olarak retinaya toplar, yani kırılma noktası tam 
retinaya denk geliyor. Gözün uzunluğu (24 mm) Gözün kırılma 
değeri ( +59 dpt) tam olarak birbirine uyumludur. Uzak noktası 
sonsuzdadır. 

Emetrop Göz 
(Görme Kusuru olmayan 
Göz) 

Göz ve Görme – Emetrop Göz 
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Göz ve Görme Ametropi

� Ametropi (emetrop olmayan) 

� Gözün kırılma değeri ile uzunluğu arasında bir uyumsuzluk var ise, 
göz ametrop tur, yani görme kusuru vardır. 

LENSLERİN DİYOPTRİK GÜCÜ
� Lenslerin üzerine gelen ışınları yollarından saptırma miktarını lensin 

diyoptrik gücü olarak tanımlanmaktadır.

� Optik alanda kullanılan Gözlük Camlarının ön yüz ve arka yüz olmak 
üzere iki tane yüzü bulunmaktadır. Bu yüzlerin her biri farklı diyoptrik
güçlere sahiptir. Bunların toplamı o lensin diyoptrik gücünü verir

LENSLERİN DİYOPTRİK GÜCÜ

� Fokus mesafenin metre olarak ölçülen değerin tersidir. Bir gözlük 
camının kırılma değeri ayni yüzeyde olduğu gibi dpt olarak belirtilir. 

� D Toplam = D 1(ön yüzey) + D 2 (arka yüzey) 

� Örnek : D 1 = 6 dpt 

� D 2 = -4 dpt

� D Toplam = 6 + (-4) = +2,00 dpt 

TANIMLAMALAR
İNTRA OKÜLER LENS

� Göz içine yerleştirilen lenslerdir. Ameliyat ile göz içine konur. 
Refraksiyon kusuru minimale indirilir.

OFTALMİK OPTİK

� “Görmeye ilişkin” esasları kapsar.

OFTALMOLOJİ

� Gözün cerrahi işlemleri ve göz hekimliğine ait bir branş olup, bu 
branşın uygulamasını yapanlara ”oftalmik cerrah” veya “oftalmolog” 
denilmektedir
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TANIMLAMALAR
OPTOMETRİST

� Görme testi yapan, gözlük, kontakt lens ve ihtiyaç olduğunda diğer 
optik gereçlerin reçetesini veren kişidir. Ülkemizdeki mevcut 
kanunlara göre Türkiye’de görev yapma yetkileri yoktur. 

STRABİSMUS ( $A$ILIK)

� Gözlerin bakış eksenlerinin birbirine paralel olmaması durumudur. 
Haşılığın en önemli sorunlarından birisi çift görme(Diplopi)dir. 
Diplopide cisme ait görüntü her iki gözde farklı algılama noktalarına 
düşer. Bu nedenle çift görme oluşur

ANİZOMETROPİ
� Gözlerin refraktif kusur derecesinin, diyoptrilerinin birbirinden farklı 

olması ve farklı düzeltici lens talep etmesidir.
ANİZEİKONİ
� İki gözün oküler görüntülerinin büyüklük ve biçim bakımından farklı 

olmasıdır. 

AMBLİYOPİ
� Göz tembelliği demektir. Herhangi bir hastalık olmaksızın bir gözde 

görmenin azalması veya tamamen kaybolmasıdır. 
� Ambliyopik gözün baktığı imajları beyin hatırlamamaktadır. Bu görme 

kusuru, 6 yaş öncesinde meydana gelmektedir ve tedavisi küçük 
yaşlarda sağlanmalıdır.

AFAKÎ GÖZ
� Göz merceğinin (lensin) olmaması

ADDİSYON (ADDİTİON)
� Kelime anlamı ilave demektir.Kişinin yakın gözlüğü için uzak 

gözlüğünün sferik diyoptrisine ilave edilen konveks diyoptri değerine 
Addisyon denir. Add ile gösterilir. 

� Yakın görmeyi mümkün kılmak için gözden uzaklaşan yakın noktayı 
yaklaştırmak okuma çalışma mesafesini düzeltmek üzere yaş 
ilerledikçe diyoptirisi artan miktarlarda ARTI SPH güç ilavesi ortaya 
çıkar. 

� Okumak için ihtiyaç duyulan bu ekstra ARTI güce Okuma Adisyonu
(Reading Addition) denilmektedir

ODAK NOKTASI (FOCUS POİNT)
� Sonsuzdan lens üzerine optik eksene paralel gelen ışınlar lensin 

diyoptrik gücü oranında kırılırlar ve kırılan ışınların optik eksen 
üzerinde kesiştikleri noktaya odak noktası (fokus noktası) denir..

VERE METTE (VM) 

� Buzlu Cam (Opak Lens). Yüzeyi matlaştırılmış lenstir. Göz tembelliği 
ve şaşılık tedavilerinde göz doktoru reçetede, kapama tedavisi 
yaptığı göze buzlu cam yazabilir.

� MONOFOCAL – Tek Odaklı (Single Vision): Bir adet optik ekseni 
ve optik merkezi bulunan Gözlük Camıdır. Optik Camın bir adet optik 
merkezi vardır.

� MULTİFOCAL: Birden çok optik ekseni ve optik merkezi bulunan 
lenstir. Üç şekilde üretilirler.

� a- Bifocal lens

� b-Trifocallens
c- Progresif Gözlük Camı
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YÜZEY GEOMETRİK MERKEZİ

� Bir Gözlük Camının yüzeyinde yüzeyin yatay ve dikey en uzak 
noktalarını birleştirdiğimiz iki çizginin kesiştiği noktaya yüzeyin 
geometrik merkezi denir

� OPTİK EKSEN

Bir Gözlük Camının ön ve arka yüzeylerinin optikmerkezlerini(yüzey 
eğrilik tepe noktalarını)  birleştiren çizgiye optik eksen denir. Bir lens 
üzerinde ön ve arka yüzeylerin optik eksenleri   ve optik merkezleri 
aynı eksen üzerinde bulunmalıdırlar.

OPTİK MERKEZ

Bir lens yüzeyine sonsuzdan gelen ve kırılmadan geçen ışınların o 
yüzeyi kestiği nokta yüzeyin Optik Merkezi adını alır.

� DBC (Distance Between Center): Bir gözlük çerçevesinde iki rim
bölgesi (lens boşluğu) geometrik merkezler arası mesafedir (çerçeve 
Pd’si). 

� DBL (Distance Between Lenses): Bir gözlük çerçevesinde iki 
lensin birbirine yakın olan (nazal yönde) kenarları arasındaki mesafe 

� VP (Verre Plan): Diyoptrik gücü olmayan gözlük (sıfır diyoptri) lensi.

Reçete de bulunan kısaltmalar

� SPH (sph) Sferik Diyoptrik Güç

Sferik Diyoptri Güç: Küresel yüzeydeki kırma gücünü ifade eder. Sph lensler küre 
kesitinden elde edildiği için lensin gücü her eksende (meridyen) aynıdır. Reçetede 
SPH veya sph şeklinde yazılır. Bir lensin her eksendeki ortak kırma gücünü ifade 
eder.

� CYL (cyl) Silindirik Diyoptrik Güç

� Eliptik (fıçı şeklinde) bir yüzeyden elde edilen lense Cyl diyoptrili lens denir. Birbirine 
dik iki temel meridyenden oluşur.Bu lensin bir meridyene göre kırıcılığı küresel (Sph) 
diyoptri iken buna dik diğer meridyende Cyl güç ilavesi olduğundan bu meridyendeki 
toplam güç Sph+Cyl dir.

� AKS (AX)

� Optik lensin bir yüzeyinde Cyl diyoptrinin bulunduğu meridyende maksimum kırıcılığa 
sahip meridyene dik olan meridyen aks olarak ifade edilir. Başka bir deyişle Cyl
yüzeyin bu meridyene aynı zamanda minimum diyoptrik gücün bulunduğu (sferik
diyoptri) meridyendir.

Reçete de bulunan kısaltmalar
� R-OD:  SAĞ GÖZ İÇİN
� R: RIGTH
� OD: OCULUM DEXTER
�

� L-OG-OS: SOL GÖZ İÇİN
� L   : LEFT
� OG: OEIL GAUCHE
� OS: OCULUM SİNİSTER
�

� OU-ODG-R.L: HER İKİ GÖZ İÇİN (SAĞ VE SOL GÖZ AYNI DİYOPTRİDE)
� OU : Sağ ve sol göz için 
� ODG : Sağ ve sol göz için
� RL    : Sağ ve sol göz için
� NV veya NVO (Near-Vision: Yakın Görme) 
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Reçete de bulunan kısaltmalar
� P.D. veya Pd: (Pupillary distance, pupilla mesafesi)

� Gözün pupilla merkezleri arası mesafeyi ifade eder.                       

� İki gözün pupilla mesafesi ayrı ayrı gösterilmesi gerekirse:

� Pd –R  Sağ pupilla mesafesi: Sağ göz pupilla merkezinden burun 
orta dikey eksenine olan mesafedir.

� Pd –L  Sol pupilla mesafesi: Sol göz pupilla merkezinden burun 
orta dikey eksenine olan mesafedir.

� Montaj Yüksekliği (hg)

� Gözlük çerçevesinin alt kenarı ile pupilla merkezi arasındaki düşey 
mesafedir. Aşağıdaki sembollerle gösterilir.

� R –hg veya OD-hg: sağ göz montaj yüksekliği

� L –hg veya OG-hg: sol göz montaj yüksekliği 

� RL-hg veya ODG-hg: sağ göz ve sol göz montaj yüksekliği

Transpoze

� Silindirik (cyl) lenslerin toplam diyoptrik gücünün matematiksel işlem 
ile ikinci bir diyoptrik gücün yazılışının hesaplanmasıdır. 

� Yani br yazılım şeklinin diğer yazılım şekline çevrilmesine Transpoze
denir. Transpoze edilen bir lensin her iki yazılış şekline göre de 
toplam diyoptrik gücü aynıdır.

� Silindirik (Cyl) diyoptrili gözlük reçeteleri 3 şekilde transpoze edilerek 
yazılabilir.

� Konveks Cyl artı (+) silindir şeklinde

� Konkav Cyl eksi (-) silindir şeklinde

� Croos Cyl kesişen silindir şeklinde

� Her üç yazım şeklinde de toplam diyoptrik güç aynıdır.

� Kaynaklar 

� Carl Zeiss Vision Kompendium

� Gözlükçülük Kitabı – TOOMB Derneği 

� Vikipedia

� Cem-Fa Optik

ÖĞ.GÖR. OPTİSYEN NESLİHAN DEMİRÖZ


