
TOD GENEL BAŞKANI GENÇ OFTALMOLOGLARLA
TOD Genel Başkanı Sayın Osman Şevki Arslan’ la önümüzdeki günlerde de
devam edecek bir sohbet dizisine başlıyoruz. İşte sorularımıza aldığımız yanıtlar.
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Türk Oftalmoloji Derneğinin Türk oftalmolojisindeki yerinden kısaca bahsedebilir 
misiniz
TOD 1928 yılında kurulmuş, Türk tıp camiasının en köklü derneklerinden birisi ve ülkemizde-
ki hemen hemen tüm Göz hastalıkları uzman ve asistanlarını kapsıyor. Yaklaşık 4500 üyemiz 
var ve biliyorsunuz artık yurtdışından da fahri üyelik statüsü sayesinde üye kabulüne 
başladık. Daha şimdiden uluslararası fahri üye sayımız yaklaşık 250’yi buldu. TOD’un 
böylesine bir rağbet görmesinin, bir alternati� olmamasının, ve daha önemlisi bir alternatif 
arayışının olmasının en önemli nedeni üyelerimizin arasındaki, gündelik hayata ve siyasete 
dair tüm farklılıkları bir kenara bırakıp göz hastalıkları eğitimine konsantre olmamız, üstelik 
bunu yıllardır çok başarılı bir şekilde yapmamız.  Tekrar vurgulamak gerekirse, pek çok görev 
ve sorumluluk alanları olsa da, TOD’ un en büyük başarısı ve günümüzdeki en büyük 
fonksiyonu uzmanlık sonrası eğitimdir. Derneğimiz bu konuda hem Sağlık Bakanlığının hem 
de ülkemizdeki göz hekimlerinin tek muhatabı. Yıllık ortalama 120’den fazla toplantı 
yapıyoruz. Bunlara İstanbul, Ankara ve Bursa TODEM’lerde neredeyse her hafta sonu 
yaptığımız uygulamalı eğitimleri de katarsanız nasıl bir eğitim yükünün altından 
kalktığımızı görebilirsiniz. Yakında İzmir TODEM’ de bu merkezlere eklenecek. Şunu özellikle 
vurgulamak istiyorum, yüz yüze pratik beceri ve deneyim aktarımı çok pahalıya verilen bir 
hizmet. Nitekim, TODEM’lerdeki eğitimlerin batıdaki benzerlikleri çok yüksek bedeller 
karşılığında veriliyor. TOD ise, üyelerimizin fedakarlıkları sayesinde aynı uygulamalı eğitim-
leri sembolik bir ücretle ve neredeyse her hafta sonu veriyor. Tüm bu açılardan eski yönetim-
ler gibi biz de bayrağı biraz daha ileriye, çıtayı biraz daha yükseğe taşıyoruz. Bu vesileyle 
TODEM’lerde yapılan BAK ve BAL’lara hiçbir maddi menfaatleri olmaksızın ve çoğu hafta-
sonunda evlerinden uzak kalmak pahasına eğitici olarak katılan meslektaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. 

Kongre Hazırlıklarından bahsedebilir misiniz ? Bu kongreyi öncekilerden farklılaştıran 
ayrıntılar neler ? 
Biliyorsunuz kongrenin hazırlığını TOD-MYK’ nın kontrolü altında Ulusal Kongre Organizasyon 
Komitesi (UKOK) yapıyor. UKOK pek çok alt komisyondan oluşan, yılların deneyimine sahip son 
derece profesyonel bir yapılanma ve her kongreden hemen sonra, geri dönüşleri de dikkate 
alarak bir sonrakinin hazırlığına başlıyor. Bu sene,  bu profesyonel yaklaşım ve deneyimi 
sayesinde hem ülkemizdeki en lüks otellerden birisi olan Maxx Royalde,  hem de maliyeti daha 
alt segmentteki kongre merkezleriyle eşdeğer olacak şekilde başarılı bir organizasyon 
gerçekleştirdi. 

Bu kongre, 52. Ulusal kongremiz ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. derneğimizin ise 90. 
yılına denk geldi. Bu seneki kongreyi diğerlerinden ayıran noktalardan birisi yurtdışından 
alanlarında önder pozisyonda bulunan yabancı meslektaşlarımızı davet etmiş olmamız. Bu 
davetlilerden 4’ü aynı zamanda ulusal derneklerinin başkanlığını yürüten oftalmologlar. Ayrıca 
genç oftalmologlara insiyatif kullanma özgürlüğü verdik ve hareket alanı sağladık. TOD-GO’nun 
insiyati� ve MYK-nın izni ile yurt dışından 40 yaş altında 35 genç oftalmoloğu misa�r ediyoruz. 
Toplam 55 genç oftalmolog 4 panel düzenliyor bu kongrede. Bu vesile ile genç meslektaşlarımızı 
da yurt dışından gelen gerek önder pozisyonundaki oftalmologlarla gerekse yaşıtları olan yabancı 
meslektaşları ile sosyal ilişkiler kurmaya davet ediyoruz. Bu yıllarda edinilecek dostlukların hem 
kendilerine hem de daha geniş perspektifte Türk Oftalmolojisine faydası olacağını düşünüyorum.

Sayın Hocam bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Yarınki sayıda başka Genç 
Oftalmologların başka soruları olacak.
Rica ederim, sizler için hepimizin her zaman vakti var.
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RETİNA BİLEP 1 ve 2
SUNUMLARI YAPILDI
Dr. Serra Arf moderatörlüğünde Bursa salonunda yapılan ilk toplantının konusu ‘Retinal 
Potpuri’, 2. İse ‘Toksik retinopatiler ve tedavileri; retina ve koroide etkileri’ idi. İlk 
toplantıda özellikle gözden kaçan ve başka hastalıklarla karışabilen bazı konulara dikkat 
çekilirken, 2. Toplantıda ise ilaç sektöründeki baş döndürücü gelişme ve yeni ilaçların çıkmasıyla 
sık kullanılan sistemik ve topikal ilaçların bilinmeyen göz yan etkilerinin anlatıldığı çok yararlı bir 
BİLEP geçirdik. 1. BİLEP’te Miyopik KNV tedavisi’nde Dr. Cezmi Akkın tanıda FFA’nın OCT’den 
daha duyarlı olduğunu ve tedavide artık tedavide PDT kullanılmaması gerektiğini, Coat’s 
hastalığı tedavisi’nde Dr. Ayşe Öner şu anki güncel tedavinin antiVEGF ve retinal ablasyon 
olduğunu, Arteriyel makroanevrizma tedavisi’nde Dr. Selçuk Sızmaz bulgu vermeyen 
makroanevrizmalarda gözlem yapılması gerektiğini tedaviye gerek olmadığını, Oküler iskemik 
sendrom tedavisi’nde Dr. Hürkan Kerimoğlu birçok karotis tıkanıklığı hastasının teşhisini göz 
hekimlerinin koyduğunu ve aslında gözde ki hastalığın tedavisinin komplikasyon tedavisi 
olduğunu, PED varlığında yaş tip YBMD Tedavisi’nde Dr. Murat Karaçorlu PRN tedavi yerine 
proaktif antiVEGF tedavisi yapılması gerektiğini, YBMD ve Miyopik KNV dışı KNV’lerin tedavisi Dr. 
Filiz Afrashi bu sene bu hastalıkta MİNERVA çalışmasının yapıldığını ve bu çalışmada yılda 5 
ranibizumab enjeksiyonuyla hastalığın stabilleştiğini ve adölesanlarda ilacın güvenli olduğunun 
gösterildiğini, Psödofakik makula ödemi tedavisi’nde Dr. Banu Turgut Öztürk riskli olgularda 
NSAİD damlaların pre/postop kullanılması gerektiğini, RAP ile ilintili yaş tip YBMD tedavisi Dr. 
Serra Arf bu olgularda tedavi uzat protokolünün daha etkili olduğunu ve RAP’ınsık bilateralitif 
olabileceğini ve nükslere ve maküler atro�ye neden olduğunu anlattı. 2. BİLEP’te Klorokin 
retinopatisi ve izlemi’nde Dr. Hakan Özdemir normalde hastaların 10.2görme alanı ile takip 
edildiğini ama son zamanlarsa periferik retinada da toksisite olduğunun gösterilmesiyle 24 ve 
30.2 görme alanının kullanılabileceğini, Kristalin retinopati yapan ilaçlar’da Dr. İmren Akkoyun 
böyle bir durumda hemen sistemik ilaçların sorgulanması gerektiğini, Erektil disfonksiyon 
ilaçları’nda Dr. Feyza Önder AMD tedavisinde sildena�lin kullanılabileceğine dair çalışmalar 
olduğunu ve bu tür ilaçların toksisitesinde hastaların kullandığı ilacı söylemekten kaçındığını, 
Anti-psikotikler’de Dr. Özlem Budakoğlu yeni kuşak antipsikotiklerin göz yan etkilerine dair 
sadece olgu sunumlarının olduğunu ve eski kuşaklara göre daha az toksisite gösterdiğini, 
Makula ödemi yapan sistemik ilaçlar’da Dr. Dicle Hazırolan ilacın toksisitesi geliştiğinde derhal 
kesmek gerektiğini, Makula ödemi yapan topikal ilaçlar’da Dr. Baki Mudun Prostoglandin ve 
banzalkolyum CL içeren ilaçların KMÖ yapabileceğini, Radyasyon toksistesinde Dr. Murat Tunç, 
Shields’in radyasyon tedavisi verilecek hastalarda aynı anda antiVEGF’lerle pro�laktik tedavi 
uygulanabileceğini, Fototoksisite’de Zeliha Yazar kaynak ışıklarının sadece korneada değil 
retinada da toksisite yapabileceğinden bahsetti.

VRC BİLEP 1 ve 2
SUNUMLARI YAPILDI
Dr. Emin Özmert (BİLEP 1) ve Dr. Seyhan Sonar Özkan (BİLEP 2)  moderatörlüğünde Bursa 
salonunda yapılan toplantıların konusu ‘Vitreoretinal Cerrahide Sorunlar ve Çözümler’  idi. 
VRC’de son gelişmelerin ve nüansların anlatıldığı çok yararlı bir BİLEP oldu.  
1. BİLEP’te Dejeneratif retina ve optik sinir hastalıklarında kök hücre uygulaması’nda Dr. Ayşe 
Öner 2018’de yayınlanan çalışmada Ret.Pigmentosa hastalarının kök hücre tedavisi ile 
%65’inde görme artışı saptandığını, VRC de enstrümentasyonda yenilikler’de Dr. Yusuf Akar 
LED ışığın retinal toksisite yaratmadığını, Retina dekolmanında görsel prognozu etkileyen 
faktörler’de Dr. Nur Kır Makulası kalkık dekolmanların en fazla 7 gün içerisinde tedavi 
edilmesi gerektiğini, Retinektomi endikasyon ve teknikleri’nde Dr. Levent Karabaş retinek-
tominin boyutunun çok iyi ayarlanması gerektiğini, Subklinik retina dekolmanları’nda Dr. 
Gürsel Yılmaz Lazer ve yakın takip gerektiğini her olguya VRC yapılmaması gerektiğini, 
Skleral çökertme endikasyonları’nda Dr. Süleyman Kaynak bu yöntemin genç VRC cerrahları-
na öğretilmesi gerektiğini ve uzun dönem sonuçlarının birçok endikasyonda VRC’ye üstün 
olduğunu,  Dev retina yırtıkları’nda Dr. Nilüfer Koçak bir gözde dev retinal yırtığa bağlı 
dekolmanı olan hastalarda diğer göze de pro�laksi yapılması gerektiğini ve tamponad olarak 
silikon kullanılması gerektiğini, Silikon yağı uzun süredeki komplikasyonları’nda Dr. Melih 
Ünal silikona bağlı açıklnamayan görme azlığı adında yeni bir tanımlama olduğunu ve 
OCT’de retina tabakalarının incelmesiyle tanı konulabileceğini, Miyopik makula deliklerinde 
cerrahi’de Dr. Remzi Avcı bu olgularda delikten retina dekolmanı gelişebileceğini ve hızlıca 
ameliyat edilmeleri gerektiğini, Keratoprotezle kombine vitreoretinal cerrahi’de Dr. Gökhan 
Gürelik bu cerrahinin inceliklerinden bahsetti.
2. BİLEP’te Alt kadranın kronik retina dekolmanları’nda Dr. Ercan Sağlam makula tutulumun-
da hastanın mümkünse aynı gün ameliyat edilmesi gerektiğini,Retinoskizise bağlı retina 
dekolmanları’nda Dr. Seyhan Topbaş retinoskizisin iyi seyirli bir hastalık olduğunu ve takipte 
dekolman gelişimi açısından önemli olan bulguların değerlendirmesi gerektiğini, Arka 
segmenti tutan açık göz yaralanmalarında VRC zamanlaması’nda Dr. Ali Hakan Durukan en 
uygun zamanın 5. Ve 10. Günler olduğunu ve ameliyatın 2 haftadan geç yapılmasının 
komplikasyonları arttırdığını, FEVR tanı ve tedavisindeki ipuçları’nda Dr. Şengül Özdek 
hastalığın ömür boyu progresyon gösterdiğini ve ömür boyu takip ve tedavi edilmesi 
gerektiğini, ROP zamanlaması ve cerrahiyi etkileyen faktörler’de Dr. Solmaz Akar ROP4A’nın 
cerrahi için en uygun evre olduğunu, Koroid kolobomu ile birlikte retina dekolmanı’nda Dr. 
Nazmiye Erol bu olgularda %40 dekolman riski olduğunu ve ömür boyu takip edilmesi 
gerektiğini, Vitreoretinal cerrahide ilaç dinamikleri’nde Dr. Hürkan Kerimoğlu VRC öncesinde 
antiVEGF uygulaması cerrahi sırasında kanamayı azaltıp, cerrahi süresini kısalttığını, cerrahi 
öncesi optimal enjeksiyon zamanının 5-7 gün öncesi olduğunu, Endoftalmi tedavisinde 
yenilikler’de Dr. Ziya Kapran EVS çalışmasında endoftalmi tedavisinde rehber olmasına 
rağmen vitrektomi zamanlamasının hala tartışmalı olduğunu, Suprakoroidal hemoraji ‘ de 
Dr. Cengiz Aras 11-14. Günün cerrahi için en uygun zaman olduğunu , Ağır silikon yağlarının 
vitreoretinal cerrahideki yeri’nde Dr. Murat Öncel ağır silikonların alt kadran dekolmanların-
da, komplike, nüks ve travmaya bağlı dekolmanlarda kullanılabileceğinden bahsetti.Dr. Dilek Yaşa, Beyoğlu Göz HastanesiDr. Çağatay ÇAĞLAR, Hitit Üniversitesi Göz Kliniği                                                                      
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Dr. Selim Cevher Hitit Üniversitesi Tıp Fakütesi.

KOY Toplantısında Kim Ne Dedi?

KOY 2 Toplantısında Kim Ne Dedi?

Ömür Ucakhan Gündüz Kuru göz tanısı ve sini�amasinda en iyi testin osmolarite olduğunu 
söyledi. İnvivo konfokal mikroskopinin oküler yüzeyde anormal sinir li� tespiti yaparak tanıda 
yardımcı olduğunu belirtti. Volkan Hürmeriç Perifer konlarin tomogra� tarafından tam 
olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Engin Bilge Özgürhan Pediatrik kk hastalarında 
hemen cxl yapısı gerektiğini söyledi. Kk da gözlük veya Kontakt lens  ile başarı sağlanamıyor-
sa halka uygulanabileceğini belirtti. İatrojenik ektazilerde daha az oranda keratoplasti 
gerektiğini söyledi. Esin Başer Korneanın biyomekanik karakterini Ocular Response Analyzer 
ve Corvis St ile tespit edildiğini anlattı.Bu bilgilerin refraktif cerrahi ve sonrasında ektazilerde 
hastalıkların takibinde kullanıldığını anlattı. Akif Özdemir Tüm verileri dikkate alan, 
progresyonu ve tedaviyi yanıtı değerlendiren en iyi parametrenin Belin ABCD progresyon 
analizi olduğunu vurguladı. Özge İlhan Saraç Çocuklarda kk un nprogresyonu hızlı olduğu 
için takip değil tedavinin önerilmesi gerektiğini söyledi. Çocuklarda keratoplasti red oranının 
%70 civarında olduğunu söyledi. Cxl ile %75 stabilizasyon sağlandığını belirtti. 
Faik Oruçoğlu Cxl yapılan hastalarda korneal skar gelişme riski yüksek olan hasta grubunu 
anlattı. Bu grupta en önemli hasta grubunun ileri kk hastaları olduğunu belirtti. 
Skar dan korunmak için aşırı cxl uygulamasından, korneanın ısınması ve dehidrate olmasın-
dan ve eknlazer uygulamalarından kaçınılması gerektiğini ifade etti. Aylin Karalezli
Vernal konjontvititlerde orta evrede %0.05, ciddi vernal konjontvititlerde ise %0.1 siklospo-
rin’in kullanılması gerektiğini vurguladı. Kronik olan vakalarda vitamin D bakılması ve 
tedaviye eklenilmesi gerektiğini belirtti. Bora Yüksel Kimyasal yaralanmalarda yıkamanın ilk 
10 sn de yapılması gerektiğini belirtti.Yikamada bss‘ in daha rahatlatıcı etkisi olduğunu 
söyledi ve ölü dokuların kısa sürede debride edilmesi gerektiğini söyledi. İsmet Durak
Kulture Limbal kök hücre naklinin başarısının yüksek olduğunu,immunsupresif tedavi 
gerekmediğini ama pahalı bir yöntem olduğunu ifade etti. Bilateral Limbal kök hücre 
yetmezliğinde ise ağız mukozası’ ndan kültüre edilip işlemin yapılabileceğini söyledi. 
Cem Küçükerdönmez Pterjium cerrahisinde Fibrin yapıştırıcı kullanılmasının erken vasku-
larizasyonu sağladığı ve in�amasyonu azalttığı için rekurrens oranı azalttığını belirtti.

Züleyha Yalnız Akkaya Amniyon zar preparatinin nasıl hazırlandığını ve saklama koşul-
larının nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verdi. Mehmet Orhan Keratin olgularında 
Steroid kullanılacaksa eğer elimizde mutlaka kültür sonucu olması gerektiğini belirtti.Keratit 
çalışmalarında  önerilen steroidin loteprednolun önerildiği söyledi.  Necip Kara Enfeksiyöz 
keratitlerde medikal tedaviye yanıtsız olgularda cxl nin kullanilabilecegini belirtti.
Elif Erdem Santral korneal kalınlığı 400 mikron ustu olan, bakteriyel etkeni olan, lezyonun 
küçük olan ve medikal tedaviye yanıtsız olgularda cxl’nin uygulamasının keratitlerde etkili 
olduğunu ifade etti. Fikret Akata Keratoplasti komplikasyonlar i hakkında bol fotoğraf 
destekli çok değerli bilgiler verdi. Nilüfer Alparslan Keratoplasti sonrası gelişen red 
durumunda uygulanacak tedavide bir protokolün olmadığını tedavinin temelini steroidlerin 
oluşturduğunu ifade etti. Özlem Evren Kemer Penetran keratoplasti sonrası görülen 
astigmatizmayi azaltmak için preoperatif, peroperatif ve postoperatlf dikkat edilmesi gereken 
hususlar hakkında bilgi verdi.  Banu Avar Dalk sırasında meydana gelebilen desme mem-
branı perforasyonlarında nasıl yol izlemeliyiz konusunda öğretici bir sunum yaptı. Nurullah 
Çağıl Dsaek  ile dmek cerrahisi nin benzer endikasyonlara sahip olduğunu stromal opasiteye 
sahip olan hastalarda vitrektomize gözlerde pkp sonrası endotelyal yetmezliği olanlarda ve 
glokom olan gözlerde dsaek’in dmek e tercih edilebiecegini anlattı. Osman Şevki Arslan 
Yeni başlayanlar için Dmek cerrahisini fotoğraf ve video destekli olarak anlattı ve vaka 
sırasında myozisin önemine değindi. Ayşe Burcu Kornea erime durumlarında bandaj Kontakt 
lens, doku yapıştırıcıları, cxl, Amt,gunderson �ebi ve yama �ebi gibi yöntemlerin penetran 
cerrahilere alternatif olarak kullanilabilecegini anlattı.

TOD Bursa Şubesi’ nin Katkılarıyla

Hasan Ali Bayhan Kappa açısının öneminden bahsetti. Özellikle Kappa açısı geniş olan 
hastalarda multifokal gil implantasyonu na daha dikkatli yaklaşılmasını önerdi.
İzzet Can Posterior korneal astigmatizmadan bahsetti. Korneal ön yüzünün dikliğinin yaşla 
beraber değiştiğini arka yüzünün ise değişmediğini belirtti. Arka yüzey astigmatizmasının gil 
gücü hesaplamasında önemli olduğunu vurguladı. İsmet Durak Katarakt cerrahisi nin artık 
refraktif cerrahi olduğunu vurguladı ve mevcut formüllerin yakın zamanda değişeceğini ve Q 
değerinin formüllere gireceğini belirtti. Yusuf Yıldırım Refraktif cerrahinin keratometrik 
değerlere, yarıçap değerine ve efektif lens pozisyonuna etki ederek gil hesaplanmasinda 
hataya neden olabileceğini belirtti. Nilüfer Koçak Katarakt cerrahisi planlanan her hastaya 
mutlaka oct ile değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Rana Altan Yağcıoğlu Katarakt 
cerrahisi planlanan hastalarda topogra� de bakılması gereken 5 önemli unsurun önemine 
değindi. Bunların Genel kontrol, astigmat varlığı, ektazik hastalık varlığı, refraktif cerrahi 
bulgusu varlığı, ve topogra� ile uyumlu olup olmadığı belirtti. Ayşe Burcu Katarakt cerrahisi 
ve kuru göz ilişkisinden bahsetti. Göz yaşı osmolaritesindeki artışın gil hesaplamasında %10 a 
kadar hataya neden olabileceğini belirtti. Katarakt cerrahisi düşünülen her hastanın kuru göz 
açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Volkan Yaylalı Fakik gil gücü hesaplamasın-
da neler yapılması gerektiğini anlattı.  Santral endotel hücre sayısının çok önemli olduğunu 
ve gözden kaçmaması gerektiğini söyledi. Uygun lens seçiminin ne kadar önemli olduğundan 
bahsetti. İridokorneal acı ölçümünde ubm’nin en objektif cihaz olduğu belirtti.
Süleyman Kaynak Silikonlu gözlerde gil hesaplamasındaki inceliklerden bahsetti. Çoğu 
cihazlarda silikon modu oldugunu belirtti. Zeki Tunç Hangi keratokonus ta torik gil implan-
tasyonu yapılabileceğinden bahsetti. Kk ta stabillesme olmadan (2yil refraktif değerlerde  
değişiklik olmamalı) cerrahinin yapılmamasi gerektigini ve kornea santralinin saydam olmasi 
gerektiğini söyledi. Başlangıç ve orta kk larda ve stabil kornealarda torik gil uygulanabilecegi-
ni belirtti.

KRC 1 Toplantısında Kim Ne Dedi?

Tamer Takmaz Viskoelastik maddelerin genel özelliklerini ve değişik uygulama yöntemleri-
ni anlattı. Fuch's endotel distro�si gibi endotelin korunması gereken durumlarda tri-soft Shell 
ve software Shell bridge gibi tekniklerin kullanılmasının uygun olduğunu vurguladı.
Pelin Ozyol Midriyazisin sürdürülmesinde kullanılan ajanları anlattı. Özellikle mydrane 
solüsyonun tropikamid, fenilefrin ve lidokain içermesi bakımından hem midriyazis devamı 
hem ağrı kontrolü açısından iyi bir ajan olduğunu belirtti. Omidria ketiorolak ve fenilefrin’ in 
de benzer etkiye sahip olduğunu söyledi. İn�amasyon’un kontrolunde ise FDA onaylı dexycu 
preparatinin(deksametason) etkili olduğu söyledi. Fatih Karel Kapsüller blok ve yanlış sıvı 
yönlenme sendromunu anlattı. Malign glokom da myotiklerin kontrendike olduğunu 
vurguladı ve medikal tedaviye yanıtsız olgularda girişimsel tedavilerin uygulanması gerek-
tiğini söyledi.  Yaşar Küçük Sümer Arka polar katarktta hidro prosedürlerden bahsetti. 
Topikal anesteziden kaçınılmasını önerdi. Viscodiseksiyon ve/veya hisdrodeluniasyon 
yapılması gerektiğini belirtti. Basak Bostancı Ceran İntraoperatif aberometrinin 3.ve 4. 
Jenerasyon formullerine göre daha emetropik sonuç verebildiğini söyledi. 
Özlem Evren Kemer Postoperatlf vitreus değerlendirilmesinin tass ve endoftalmi ayrımında 
önemli olduğunu vurguladı. Altan Atakan Özcan Torik gil uygulanması sonrası reziduel 
astigmatizmanin yönetiminden bahsetti. Sferik ekuvelan değerinin hede�enen araliktaysa 
lens pozisyonunun düzeltilmesi gerektiğini eğer beklenen aralıkta değilse refraktif cerrahi ile 
düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Banu Coşar Multifokal gil implantasyonu sonrası reziduel 
ametropi de tedavi yöntemlerinden bahsetti. Kendi tercihinin lazer refraktif cerrahi olduğunu 
söyledi. Bekir Sıtkı Arslan Disfotopsi’den ve önlemleriden bahsetti.  Anil Kubaloğlu
Pediatrik katarakt cerrahisi sonrası refraktif değerleri dikkatle takip etmek gerektiğini ve 
ambliyopi tedavisinin önemine dikkat çekti.

KRC 2 Toplantısında Kim Ne Dedi?
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GLOKOM BİLEP’İNDEN İZLENİMLERİMİZ

KRC BİLEP 3 İZLENİMLERİMİZ

Strateji Oyunları-1 adı altında düzenlenen oturumda, Prof Dr. Özcan Ocakoğlu ve Prof. Dr. Atilla 
Bayer’in moderatörlüğünde, psödoeksfoliyatif glokom, primer açık açılı glokom , dar açılı 
glokom, normotansif glokom gibi farklı olgular üzerinden tedavi yaklaşımları tartışıldı. Miyopik 
hasta tanı ve takibinde OCT’de retina sinir li� kalınlık ölçümünde yanlış ölçümler olabileceği 
göz önünde bulundurularak takipte retina sinir li�, makuler gangliyon hücre ve iç pleksiform 
tabaka kalınlık ölçümünün yanı sıra  özellikle 10/2 görme alanının da zaman içerisindeki 
değişimlerinin birlikte değerlendirilmesinin önemi vurgulandı. Dar açılı hastalarda , ön 
segment dinamik OCT’nin ve lens vaultunun değerlendirilmesinin tanı ve takipteki öneminden 
bahsedildi. Peiferik iridotomi yapılamayan ya da periferik iridotomiden fayda görmeyen dar 
açılı hastalarda argon periferik lazer iridoplastinin bir tedavi seçeneği olabileceği bildirildi. 
Normotansif glokom olgularında özellikle alt temporal bölgenin etkilendiği dolayısıyla 
tetkiklerde sektör analizinin önemi ve  görme alanı tetkikinde VFI indeksinin ön planda 
değerlendirilmesi gerekliliği vurgulandı.

Strateji Oyunları-2 başlığı altında Prof. Dr. Nilgün Yıldırım ve Prof.Dr. Halil Ateş moder-
atörlüğünde yapılan toplantıda farklı üveitik glokom olgularındaki tedavi yaklaşımları üzerinde 
duruldu.  Üveitik glokomlarda medikal ve nonpenetran cerrahi trabekülektomi  ve seton 
implantasyonu gibi farklı tedavi seçenekleri tartışıldı. . İlk tercih olmamakla birlikte inaktif 
hastalıkta prostaglandin anolaglarının ek tedavide kullanılabileceğinden bahsedildi .OCT 
Anjiyogra�nin glokom tanı ve takibinde kullanılabilecek gelişmekte olan bir yöntem olması ile 
birlikte henüz yeterli ve güvenilir verilerin olmadığına dikkat çekildi.

KRC BLEP 3 oturumunda sırasıyla Dr.Y.Küçüksümer ve Dr.Y.Akova korneal astigmatı olan 
olgularda ameliyat tercihlerinden; Dr.A.Akman ve Dr.M.Orhan glokom hastalarında presbiyopik 
GİL tercihlerinden; Dr.O.Müftüoğlu ve Dr.K.Devranoğlu LASİK geçirmiş hastalarda GİL kullanıp 
kullanmadıklarından;  Dr.N.Cinhüseyinoğlu ve Dr.A.Yaman presbiyopik lenslerin pediatrik 
kataraktlı olgulardaki yerinden; son olarak da Dr.Ü.Günenç ve Dr.M.Baykara kapsül desteği 
olmayan hastalardaki GİL tercihlerinden bahsetti. Konuşmacılar kendi tercihlerinin olumlu ve 
olumsuz yanlarını ve kendi klinik tecrübelerini bizlerle paylaştılar. Oturum eğlenceli bir 
tartışma havasında geçti.

Dr. Mehmet Emin Sucu

Değerli Hocamız Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz ile Röportaj
KRC BLEB-3 bitiminde oturum başkanlarından değerli hocamız 
Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz ile keyi�i ve verimli bir röportaj 
yaptık. Vakit kısıtlılığından dolayı kendisine birkaç soru sorabildik. 
İlk sorumuz kariyeri ile ilgili oldu. 

-Kariyerinizde dönüm noktası diyebileceğiniz en önemli olay nedir?
Biz Hacettepe’yi 5 kişi bitirdik. Kariyer imkanı bulamadığım için arabamı satıp. Cebimde 5000 
mark ile Almanya’ya gittim. Orada 3 ayda Goethe enstitüsünde yoğun bir çaba ile Almanca 
öğrendim. Düsseldorf Üniversitesinde şef yardımcısı olarak çalıştım. 1984 yılında Özal’ın 
ülkede yaptığı reformlardan etkilenerek Türkiye’ye döndüm. O zamanlar Türkiye’de oftalmo-
loji çağın gerisindeydi. 1985-86’da İstanbul’daki tüm üniversiteleri gezdim fakat hiçbirine 
kabul edilmedim. Bunun üzerinde 1986’da Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesine şef 
olarak başladım. Kısa sürede Türkiye’de oftalmolojide onlarca yeniliğe imza attık. Hede�miz 
Beyoğlu Hastanesi’ni Moor�eld Eye Hospital ve Wills Eye Hospital standartlarında bir göz 
hastanesi yapmaktı. Nitekim 1988’de Beyoğlu Göz Hastanesi ismini Türkiye’ye kazandırdık. 
Böylece hayatımın en zevkli yıllarını orada yaşadım. Sonraki yıllarda Van Yüzüncü Yıl Üniver-
sitesi’ne Dr. Şaban Şimşek tarafından davet edildim ve orada profesörlük unvanımı aldım. 
Şaban hocamız “Doktorum Altın Kafeste” ve “Doktor Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı kitaplarında 
benden “doğrucu Davut” ve “John Wayne” isimleri ile bahseder. Şuan özel Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Gazmiosman Paşa Hastanesi’nde bölüm direktörü olarak çalışmaktayım.

-Yurtdışında gezip gördüğünüz yerlerden sizi en çok etkileyen yer neresidir? 
Nepal. 4 dinin de bir arada savaşsız olarak yaşadığı ender yerlerden biri olması beni çok 
etkilemiştir. Buda ve Hindu tapınakları, cami ve kiliselerin birbirine bu kadar yakın olması ve 
insanların buralarda sorunsuzca ibadet etmesi etkileyiciydi. İşte benim hayal ettiğim dünya 
da bu. İnsanların özgürce, savaşmadan istedikleri gibi yaşayabildiği bir dünya.
Son olarak mesleğinin başındaki genç oftalmologlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Bizim zamanımızda işinde iyi doktor olmak yetiyordu. Fakat şimdi iyi bir doktor olmanın 
yanında iyi bir tüccar da olmak gerekiyor. Çünkü sağlık sistemi hekimlik mesleğini bir sanat 
ve serbest meslek olmaktan çıkarmıştır. 


