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OPTİSYENLİK MESLEK İÇİ EĞİTİM

I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI

Ebru GÜLCÜER



2I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI

 Göz Rahatsızlıklarının Tedavisi

 Spor Faaliyetleri

 Zararlı Güneş Işınlarından Korunma

 Stil Aksesuarı

 Fiziki Kusurları Örtmek

 Psikolojik İfadeleri Gizlemek

GÖZLÜK KULLANIMI



3I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI

OPTİSYENİN KONUMU

Sağlık Personeli Stil Danışmanı

Modacı



4I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI

ÇERÇEVE SEÇİMİNDEKİ ETKENLER

Moda

Beğeniler

Tarz

v.b

Görme Sağlığı
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ÇERÇEVE SEÇİMİ

 Moda

 Marka

 Beğeniler

 Uygun malzeme seçimi

 Yüze uygunluk

 Reçeteye uygunluk

SAĞLIK

 Tarz

 Teknik

 Kullanım



6I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI

 Göz Muayenesinden Gelen Hasta

 Eskiyen Gözlüğünü Yenileme

 Yedek Gözlük Yaptırma

 Var Olan Çerçeveye Uygun Lens Montajı

 Lenslerine Uygun Çerçeve Seçimi

KULLANICI PROFİLİ

Reçete 
Şart!



7

ÇERÇEVE BOYUTU 1

Yüze göre dar bir çerçeve Yüze göre geniş bir çerçeve
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Dar köprü boyutu Geniş köprü boyutu

ÇERÇEVE BOYUTU 2
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Yüze göre kısa sap Yüze göre uzun sap

ÇERÇEVE BOYUTU 3
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Yüze göre asimetrik duruş Yüze göre uygun olan köprü

Çerçeve boyutu doğru seçilmezse,

hasta memnuniyeti sağlanamaz!!

ÇERÇEVE BOYUTU 4
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MİYOPİ
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 Lenslerin merkez kalınlığı kenarlara oranla daha incedir

 Düşük diyoptrilerde çerçeve seçiminde belirgin sorunla 

karşılaşılmaz

 Diyoptri değeri büyüdükçe kenar kalınlığı da artar

MİYOPİ İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ 1

Konkav Cam
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 Bazı durumlarda küçük çerçeve seçmek dahi çözüm olmayabilir!

 Artan kenar kalınlığı gizlemek için küçük çerçevelere yönelmek gerekir

MİYOPİ İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ 2
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 Bu tür durumlarda plastik çerçeve seçimine yönelmekte fayda vardır

 Plastik çerçeve, kanal yapısı itibariyle kenarlardaki kalınlığı gizlemede 

kullanılabilir

 Miyopi düzeltmelerinde yuvarlak çerçeveler tavsiye edilir 

(reçete yüksek miyopi içermiyorsa)

 Köşeli çerçeveler, lenslerin dış kenar kalınlıklarını daha da belirginleştirir

MİYOPİ İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ 3
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Konkav Cam ve Çerçeve Boyutu İlişkisi
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Çerçeve Şeklinin Cam Kalınlığına Etkisi 

Çerçeve yüze göre 

geniş

Hasta PD’si, 

Çerçeve PD’si ile 

uyumlu değil

Çerçevenin yanağa 

değmesi istenmeyen 

bir durumdur

Yüksek miyopide

sert köşeli çerçeve,

cam kalınlığını 

olumsuz etkiler 
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Doğru analiz Mutlu Gözlük 

Kullanıcısı

Çerçeve Şeklinin Cam Kalınlığına Etkisi
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Çerçeve Şeklinin Cam Kalınlığına Etkisi
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 Lenslerin merkez kalınlığı kenarlara oranla daha kalındır

 Düşük diyoptrilerde çerçeve seçiminde belirgin sorunla karşılaşılmaz

 Diyoptri değeri büyüdükçe merkez kalınlığı artar

 Tam rim halkalı çerçeveler tavsiye edilir

 Küçük çerçevelere yönelmek gerekir

HİPERMETROPİ İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ

Konveks Cam



Konveks Cam ve Çerçeve Boyutu İlişkisi
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 Yarım rim halkalı çerçevelerde kanal açma sırasında lensin ince kenarları 

kırılabilir veya çapak atabilir.

 Rim halkasız çerçevelerde lensin incelen kenarlarına vida takılması veya 

çentik açılması zorlaşır

 Yuvarlak çerçeve önerilir

 Köşeli çerçeveler lensin kalınlaştığı bölgeleri belirginleştirir

 Verteks mesafesini kısa tutun 

(Göz ile lens arasındaki mesafe arttıkça şişe tabanı etkisi artar.)

HİPERMETROPİ İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ
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Konveks Camın Büyütme Etkisi

+2.00

+12.00 

Gözlerde büyütme,

estetik olmayan 

görüntü
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 Gözün meridyenlerinde kırma kusuru farklıdır

 Aks kavramına göre montaj yapılır

 Kare veya bir kenarı köşeli çerçeve tercih edilmelidir 

 Aks kaydırma riski en aza indirilir

ASTİGMATİZMA İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ 1
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ASTİGMATİZMA İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ 2
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ASTİGMATİZMA İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ 3
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Genel Değerlendirme 1 

Cam ve Çerçeve Seçimini Yönetmek

Reçete değerleri

Çerçeve boyutu ve PD

Montaj ölçüleri(montaj yüksekliği, pantoskopik açı, verteks, desantrasyon)

Cam indisi Ççrçeve boyutu ve PD

Asferik tasarım

Üretim (Üretim hataları, cam kalitesi)
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Genel Değerlendirme  2 
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Genel Değerlendirme 3 

Hasta PD’si < Çerçeve PD’Sİ

Hasta PD’si = Çerçeve PD’Sİ

(Doğru tercih)

Hasta PD’si > Çerçeve PD’Sİ

Bütün optik camlar optik eksen (merkez) boyunca en doğru 

odaklamayı sağlar. 
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Çerçeve boyutu 

Genel Değerlendirme  4 
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Kutulama Sistemi bilgileri montajı doğrudan etkiler

Genel Değerlendirme 5 
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Kutulama Sistemi

Genel Değerlendirme 6 
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Kutulama Sistemi ve yanlış montaj yüksekliği ölçümü

Genel Değerlendirme 7 
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Cam indeksleri

Genel Değerlendirme 8 
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Genel Değerlendirme 9 
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Genel Değerlendirme 9 
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 Yarım rim halkalı çerçeveler önerilebilir

 Burunluğun tavana yakın olması gözlüğün düşük durmasına yardımcı olur

 Uzak görüşü emetrop olan kullanıcının çerçeve üzerinden bakması kolaylaşır

PRESBİYOPİ İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ 1 

Tek odaklı lensler için
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 Yanağa doğru eğimli (pantoskopik açı) çerçeve

 Verteks mesafesinin ölçümü  önemlidir

 Çerçeve yüksekliğinin (B mesafesinin) fazla olması

 Koridor mesafesinin genişliği çerçevenin küçük veya 

büyük olmasını doğrudan etkiler 

 Bifokal ve trifokal lensler hemen hemen her çerçeveye 

uygun montajı yapılabilmektedir fakat progresifler böyle 

değildir

Çok odaklı lensler için

PRESBİYOPİ İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ 2 
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 Progresif lens kullanıcılarında havacı tip (damla modeli) tercih edilmemelidir.

 Progresif lenslerde kenar bölgelerde (periferik bölgelerde) bozulmalar olacağı 

için yatayda genişleyen çerçeveler tavsiye edilmez.

PRESBİYOPİ İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ 3 
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Progresif cam ve periferik bozulma

PRESBİYOPİ İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ 4 
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 Çerçevenin hafif olmasına dikkat etmek gerekir. 

 Yaşlı insanlar diğer insanlara göre daha ince bir deriye sahiptir. 

 Ağır gözlük kullanan bir yaşlı hasta burun bölgesi çevresinde bir kızarık 

şikayet olarak karşınıza çıkabilir. 

 Geniş burunluklu (plaketli) çerçeve seçimi

 Yaşlıların modaya çok uygunluk aramaması

YAŞLILAR İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ
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 Çerçevenin çocuğun günlük yaşamına uygun olması gerekir.

 İnce metal yada çerçevesiz gözlüklerden uzak durmak gerekir. Bu tür 

çerçeveler genellikle kırılır. (Sağlamlık)

 Menteşeleri esneyen bir çerçeve çocuğun günlük hayatına uyumludur. 

 Polikarbon türevli lensler: Sağlam olması açısından çocuklar için ideal 

olabilir. 

ÇOCUKLAR İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ 1 



 Ebeveyn çerçevelerin benzeri

 Sığ oluklu çerçeve

 Naylon kordonlu çerçeve

 Darbeye karşı dayanıksız lens 

seçimi

 Dayanıklı Çerçeve

 Derin oluklu çerçeve

 Kaliteli yaylı sap

 Düşük kullanımda destek 

sağlayacak köprülü çerçeve

 Polikarbon veya Trivex gibi  

dayanıklı lens seçimi
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ÇOCUKLAR İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ 2 
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ÇOCUKLAR İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ 3 
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ÇOCUKLAR İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ 4 
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ÇOCUKLAR İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ 5 
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 İki göz arasındaki diyoptri farkının üçten fazla olması durumunda ortaya 

çıkar

 Bir göz miyop, diğer göz hipermetrop olabilir

 Uygulanacak lenslerin kenar ve merkez kalınlıkları göz önünde 

bulundurulmalıdır

 Tam rim halkalı çerçeve seçilmelidir

 Ayarlanabilir malzemeden yapılmış çerçeveler tercih edilmeli

ANİZOMETROPİ İÇİN ÇERÇEVE SEÇİMİ
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ÖRNEKLER

 Düşük miyopta her tür çerçeve önerilebilir. 

 Blue kaplamalı cam veya antirefle UV korumalı cam önerilebilir
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 Tam yuvarlak yerine hafif köşeli bir çerçeve önerilebilir.

 1.56, çift yüzey antirefleli cam tavsiye edilebilir.

ÖRNEKLER
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 Astigmat değerinden dolayı faset çerçeve önerilmemelidir. Çok 

köşeli, büyük ekartman çerçeve dezavantajlıdır. 

 1.56 veya 1.61 cam önerilebilir.

ÖRNEKLER
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 Mineral cam çizilmelere karşı daha dayanıklıdır. Güvenlik açısından?

ÖRNEKLER
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 Kemik saplı-metal gövdeli (kombine) çerçeve önerilebilir. Sıcak hava 

koşullarında kemik çerçeve genleşme ile camın düşmesine sebebiyet verebilir. 

Göz boşluğunu kaplayacak bir çerçeve daha uygun olur.

 1.56, 1.61 veya 1.67 cam tavsiye edilir. Diyoptriye göre koruyucu gözlük ayrıca 

hazırlanabilir.

ÖRNEKLER
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ÖRNEKLER
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Gözlüksüz de yakını iyi görebilir mi?

ÖRNEKLER
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 Tek odaklı cam ile çerçeve önerisi: olabildiğince küçük, oval, kemik bir çerçeve 

modeli ile camlar oval üretim tercih edilebilir.

 Faset, nilör, ince metal çerçeve diyoptrilerden dolayı estetik olmaz.

 1.67, 1.74 cam önerilmelidir. 

 Progresif için: (add:2.50, yaş 55), B mesafesi geniş bir çerçeve önerilir.

ÖRNEKLER
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 Çerçeve önerisi: PD ile uyumlu olabilecek en küçük çerçeve seçilmelidir.

 (add: 1.75)

 1.61 veya 1.67 cam önerilebilir.(asferik dizayn)

ÖRNEKLER
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 Sağ ve sol göz arasında 1.75 diyoptri farkı var. 

 Progresif cam önerilecekse kişiye özel (free-form) tercih edilmeli.

 1.56 veya 1.61 cam önerilebilir.

ÖRNEKLER
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 (add:2.50), sağ ve sol diyoptri değerleri eşit değil. Doktordan teyit alınması önemli.

 Tek odaklı cam için çerçeve modeli büyük tercih edilirse cam indeks oranı 

arttırılmalıdır.

ÖRNEKLER
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 Kemik ve küçük bir çerçeve modeli ile 1,67-1,74 cam tercih edilmeli.

 Sağ ve sol göz cam kalınlığını dengelemek için balans işlemi uygulanabilir.

ÖRNEKLER



59

 1.74 cam ile kemik, büyük bir çerçeve seçilebilir veya kemik, küçük bir çerçeve 

ile 1.67 cam önerilebilir. 

 Faset önerilmez, trivex camın indeksi inceltme için yeterli olmayacağı gibi 

camın kenar kalınlıkları gizlenemez.

ÖRNEKLER
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 Sol gözün aks değeri, yakın sol aks değerinden farklı. (Sol lens dislokasyonu)

ÖRNEKLER



61



62

TEŞEKKÜRLER


