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14 EKİM  

DÜNYA GÖRME GÜNÜ (2021) 

 

Dünya Görme Günü (World Sight Day), her yıl ekim ayının ikinci perşembe günü düzenlenen; 
dünyanın dikkatini ve ilgisini körlüğün de dahil olduğu tüm görme bozukluklarına odaklamayı 
amaçlayan bir farkındalık günüdür.1 

Görme duyusu, hayatın her alanında oldukça önemlidir. Görme olmadan yürüme, okuma, eğitim 
ve çalışma gibi yaşam kalitesinin arttırılması için gerçekleştirdiğimiz pek çok eylem güçleşir. Görme 
bozukluğu, zamanında müdahale edilmez ise yaşam boyu birey için ciddi ve kalıcı olabilecek 
sonuçlar doğurabilir.2 

Görme bozukluğu, göz ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan bir hastalığın, bir veya daha fazla 
görme fonksiyonunu etkilemesi olarak tanımlanmaktadır.2 Uluslararası Hastalık Sınıflandırması 11. 
revizyonuna göre (ICD-11), görme bozuklukları uzak (körlük de dahil) ve yakın görme bozukluğu 
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.1 

Görme bozukluğu; bireysel ve ekonomik düzeyde toplumları etkileyebilmektedir. Erken yaşta ciddi 
görme bozukluğu başlayan küçük çocuklar, gecikmiş motor, dil, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim 
yaşayabilirler. Okul çağındaki çocuklar daha düşük düzeyde eğitim başarısına sahip 
olabilmektedirler. Görme bozukluğu, yetişkin nüfusun da yaşam kalitesini ciddi şekilde 
etkileyebilmektedir. Görme bozukluğu olan yetişkinlerin işgücüne katılımları daha düşük ve daha 
az üretkendirler. Bu bireyler genellikle daha yüksek depresyon sıklığı ve kaygı durumu ile karşı 
karşıyadırlar. Yaşlı yetişkinler ise, görme bozukluğuna bağlı olarak sosyal izolasyona, yürüme 
güçlüğüne, daha yüksek düşme ve kırılma riskine ve bakım evlerine erken giriş olasılığına sahip 
olabilmektedirler. Ekonomik olarak ise görme bozukluğu mali bir yük oluşturmaktadır. Örneğin, 
tedavi edilmemiş miyopi ve şaşılıktan kaynaklanan görme bozukluğu ile ilişkili işgücü kayıplarının 
yıllık küresel maliyetlerinin sırasıyla 244 milyar ABD Doları ve 25,4 milyar ABD Doları olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu yük düşük ve orta gelişmiş ülkelerde daha fazla olabilmektedir.3 

Görme bozukluğunun tüm dünyada en sık sebepleri aşağıda yer almaktadır:3 

 Düzeltilmemiş kırma kusurları 
 Katarakt 
 Yaşa bağlı makula dejenerasyonu 
 Glokom 
 Diyabetik retinopati 
 Kornea opaklığı 
 Trahom 

 
                                                      
1 World Sight Day. World Health Organization, 2021. [İnternet]: https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/10/14/default-calendar/world-sight-day-2021 
Erişim: 05.10.2021 
2 World Report on Vision: Executive Summary. World Health Organization. [İnternet]: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328721/WHO-NMH-NVI-19.12-
eng.pdf Erişim: 05.10.2021 
3 Blindness and vision impairment. World Health Organization, 2021. [İnternet] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment 
Erişim: 08.10.2021 
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Günümüzde dünyada en az 2,2 milyar insanda görme bozukluğu vardır ve bunlardan en az 1 
milyarı önlenebilir veya karşılanmamış ihtiyaca bağlı bozukluklardır. 2050 yılına yapılan 
projeksiyonlara göre; nüfus artışı ve nüfusların yaşlanmasının, davranış ve yaşam tarzı 
değişikliklerinin ve kentleşmenin bu sayıyı önemli ölçüde arttıracağı tahmin edilmektedir.2,4 

Ülkemizde ise 2020 yılında tahminen 8,4 milyon görme bozukluğu olan kişi vardır ve bunlardan 
380.000’i kördür. 1990 yılında toplumun %7’sinde görme bozukluğu varken, 2020 yılında bu 
sayının %10’a yükseldiği tahmin edilmektedir. Cinsiyete göre dağılıma bakıldığında ise, görme 
bozukluğunun kadınlarda görülme sıklığı %57’dir.5,6 

Farklı toplum gruplarının görme bozukluğundan etkilenme şekilleri de farklıdır ve bir eşitsizlik söz 
konusudur. Düşük ve orta gelirli ülkelerde, yaşlılarda, kadınlarda, göçmenlerde ve yeti yitimi 
olanlarda görme bozukluğunun daha fazla olduğu bilinmektedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde 
önlenebilir görme bozuklukları, yüksek gelirli ülkelere göre daha yüksektir. Göz bakımı 
hizmetlerinin varlığı, hizmetlere erişim, göz sağlığı okuryazarlığı gibi konular ülkeler arasında ve 
hatta ülke içinde önemli farklılaşabilmektedir.2,3,7 

Dünya Görme Gününün 14 Ekim tarihinde kutlanan 2021 yılındaki teması ‘’Gözlerini Sev (Love 

Your Eyes)’’ olarak belirlenmiştir. Yaşam boyu tüm insanların en az bir göz sağlığı problemi 
yaşayacağı vurgulanırken, sorunun küresel ancak çoğu zaman önlenebilir olduğu, bu farkındalığın 
ise bireysel düzeyde başlayacağı vurgulanmaktadır.8 

Bu kapsamda ve temada, ‘’İyi bir göz sağlığı için: 4P’’ başlığı altında Uluslararası Körlüğü Önleme 

Organizasyonu (IAPB) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyadaki tüm insanları aşağıdaki aksiyonları 
almak adına ‘’söz vermeye’’ davet etmektedir. Amaç, herkesin kendi göz sağlığına özen 
göstermesinin önemini hatırlatmak ve göz sağlığı hizmetlerine erişimin sağlanmasında yapılması 
gereken çalışmalara dikkat çekmektir.7 

İyi bir göz sağlığı için: ‘’4P’’ stratejisi şunları kapsamaktadır; 

1- Göz hastalıklarını önle (Prevent): Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenerek birçok göz 

hastalığı önlenebilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı, sağlıklı beslenmek ve sağlıklı alışkanlıklar 
edinmekle ilişkilidir.9 

2- Gözlerini, göz sağlığını koru (Protect): Gözleri korumak ve onlara bakmak son 

derece önemlidir. Göz için risk skalası geniştir; şiddetli güneş ışığına doğrudan maruz kalım, 
işyeri kazaları, evlerde uzun süre ekranlara maruz kalmak vb.10 

                                                      
4 Magnitude and Projections. The International Agency for the Prevention of Blindness. [İnternet] https://www.iapb.org:8443/learn/vision-atlas/magnitude-and-
projections/ Erişim: 07.10.2021 
5 Magnitude and Projections: Turkey. The International Agency for the Prevention of Blindness. [İnternet]https://www.iapb.org/learn/vision-atlas/magnitude-and- 
projections/countries/turkey/  Erişim: 07.10.2021 
6 GBD, 2019. Blindness and Vision Impairment Collaborators; Vision Loss Expert Group of the Global Burden of Disease Study. Causes of blindness and vision impairment 
in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study. 
Lancet Glob Health. 2021 Feb;9(2):e144-e160. doi: 10.1016/S2214-109X(20)30489-7. Epub 2020 Dec 1. Erratum in: Lancet Glob Health. 2021 Apr;9(4):e408. 
7 Vision Atlas. The International Agency for the Prevention of Blindness. [İnternet] https://www.iapb.org/learn/vision-atlas/ Erişim: 07.10.2021 
8 2021 World Sight Day theme announced. The International Agency for the Prevention of Blindness. [İnternet] https://www.iapb.org/news/2021-world-sight-day-
theme-announced/  Erişim: 07.10.2021 
9 How to love your eyes: Protect. The International Agency for the Prevention of Blindness. [İnternet] https://www.iapb.org/world-sight-day/how-to-love-your-
eyes/how-to-love-your-eyes-protect/ Erişim: 08.10.2021 
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3- Düzenli göz muayenesi ol (Preserve): Düzenli aralıklarla kapsamlı göz muayenesi 

randevusu alınmalıdır. Kapsamlı bir göz muayenesi; göz doktorunun risk faktörlerini 
anlamak için ayrıntılı bir tıbbi öykü alması, aile öyküsü alması ve ardından göz muayenesi 
yapmasını içermektedir. 911 

4- Göz sağlığına ve muayenesine öncelik ver (Prioritize): Göz muayeneleri rutin 

tıbbi muayenelerin bir parçası olmalıdır. Göz sağlığına öncelik verilmeli ve “Gözlerini Sev” 
bir yaşam misyonu olarak kabul edilmelidir. Bu konunun önemi hakkında bireyler aile ve 
yakın çevresini farkındalık konusunda bilinçlendirmelidir. 912 

 
Yakın zamanda 74. Dünya Sağlık Asamblesi’nde üye devletler 2030 yılına kadar göz sağlığı için iki 
yeni küresel hedef kabul etmiştir: Kırma kusurlarına sahip bireylerde %40’lık ve katarakt 
cerrahisinde %30'luk bir artışa bağlı görmede düzelme. Bu hedefler, gelecekte yalnızca göz sağlığı 
kapsamını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kaliteli hizmetler sunmada da önemli bir rol 
oynayacaktır.1,13 

 
Sağlık sistemleri, dünya nüfusunun mevcut göz bakımı ihtiyaçlarını karşılamada önemli zorluklarla 
karşı karşıyadır. Ancak göz sağlığı ve görme bozukluğu ile ilgili ihtiyaçları ele almak için bir dizi etkili 
strateji de mevcuttur. Bunlar, sağlık müdahaleleri arasında en uygun ve maliyet-etkin olan sağlığı 
geliştirme, hastalığı önleme, tedavi ve rehabilitasyon müdahaleleridir:2 

1. Göz bakımını ve göz sağlığı, evrensel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası haline 
gelmelidir. 

2. Sağlık sistemlerine entegre kişileri odağına alan göz sağlığı hizmetleri uygulanmalıdır.   
3. Etkili göz sağlığı müdahaleleri için, kanıta dayalı uygulamalar ve sağlık araştırmaları teşvik 

edilmelidir. 
4. Kişiyi odağına alan göz bakımının uygulanmasına yönelik ilerleme değerlendirilmelidir. 
5. Göz sağlığı gereksinimleri hakkında farkındalık arttırılmalı ve topluluklar güçlendirilmelidir.2 

 

 

#GözleriniSev 
#LoveYourEyes 

 

                                                                                                                                                                                
10 How to love your eyes: Prevent. The International Agency for the Prevention of Blindness. [İnternet] https://www.iapb.org/world-sight-day/how-to-love-your-
eyes/how-to-love-your-eyes-prevent/ Erişim: 08.10.2021 
11 How to love your eyes: Preserve. The International Agency for the Prevention of Blindness. [İnternet] https://www.iapb.org/world-sight-day/how-to-love-your-
eyes/how-to-love-your-eyes-preserve/ Erişim: 08.10.2021 
12 How to love your eyes: Prioritize. The International Agency for the Prevention of Blindness. [İnternet]  https://www.iapb.org/world-sight-day/how-to-love-your-
eyes/how-to-love-your-eyes-prioritize/ Erişim: 08.10.2021 
13 Global Eye Healh Targets 2030. The International Agency for the Prevention of Blindness. [İnternet] https://www.iapb.org/blog/global-eye-health-targets-2030/ Erişim: 
08.10.2021 
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