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MUS V ALiLiGi 

i1 MUli Egitim Mudfulugii 


SaYl :32026198-100-E.14794492 25.09.2017 

Konu : Goz TaramaSl Talebi Hk. 

............................................KAYMAKAMLIGINA 
ilye Milli Egitim MiidfulUgii 

..................................................MlJDURI.,UGUNE 


Mu~ Valiligi i1 YaZl i~leri Miidfuliigii 22/0912017 tarih ve 5692 saYlh yazlsmda Tfuk 
KlzIlayl Mu~ $ube Ba~kanhgmm goz taramaSl yapIlacak 90cuklann gorsel bozukluklar1lll 
ortaya 9lkarmak amaclyla okullarda saghk taramaSl yapllacal?;t belirtilmekte olup, konuyla 
ilgili yazl ekte gonderilmi~tir. 

Bilgilerinizi ve okulunuza goz taramaSl i9in gelen saghk ekibine gerekli kolayhgm 
saglanmasl hususunda; geregini rica ederim. 

Metin iLCi 

VaH a. 


Milli Egitim Miidiirii 


Eki: 

l-Yazl ve Ekleri (4 Adet) 


Daglt1m: 

iIye Kaymakamhklanna 

Anaokulu(Anasmlfl), ilkokul ve Ortaokul Miid. 


Bu evrak giivenli elektronik il11za He imzalanml.tlr. bttps:fJevraksorgu.meb.gov.tr adresinden d4aO-OOc8-3d56-b91d-21d4 kodu ile teyit edilebilir. 
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MU~ vALiLiGi 


il Yazl i~leri Mudilr1ugil 


SaYl : 44268759-000-E.5692 22/09/2017 
Konu : Goz Taramasl Talebi Hk. 

MU~ iL MILLi EGiTiM MODORLuGUNE 

ilgi: KlZllay M~ ~ube B~lcanhgmm 12.09.2017 tarihli ve 127 saYllt yazlSl. 

Kiztlay Mu~ ~ube Ba~kanhgmm flGoz Taramasl Talebi" konulu ilgi 'de kaYlth yazls1 
yazlmlz ekinde ilgisi nedeniyle ekte gonderilmi~tir. 

Bilgi ve geregini rica ederim. 

Abdulkadir OKAY 

VaH a. 


Vali Yardlmcisl 

Ek: ilgi yazl 

DAGITlM: 

MUS iL MiLLi EGiTiM MOnORLUGUNE 

MUS iL SAGLIK MODORLOdUNE 


*Bu beIge elektronik imzalldlf. imZall suretinin asIml gormek i\rin https://www.e-icis!eri.gov.trlEyrakDogrulama adresine 
girerek (RleOEH-K+4XEW-x6Gd+ I-B 9SNPW-IZXBj lAp) kodunuyaz1ll1Z. 

Killtiir Mal!. !stasyon Cad Atatiirk Bulv. Hiikiimet Kona~ Kat 2 Bilgi i~: Alp.er "",,-lMS 
TelefonNo: (436)212 1255 Dabili: 121 Faks No: (436)2121255 ~EF 
e-Posta: IIlns(Wicisleri.gov./r Internet Adresi: \vwwjci,lerigov.tr TelefonNo: 

'furandi 
'Su'r§ SALUVAN 
6U-?-'/20~.. 

http:vwwjci,lerigov.tr
https://www.e-icis!eri.gov.trlEyrakDogrulama
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TURKKIZILAYI 
1868 

MU~ ~UBE B~KANLIGI 
KUltilr Moo. Bankalar Cad. Hal Sok. KlZllay ~ Ham 
Kat:4 No:16 Mu~ 
Tel:0436 212 37 95 Fax:0436 212 23 15 
rrius.kiziJay@mynetcom 

SaYI : D.50.0.KZY.1.09.03/4-49-804-01/127 Tarih: 1289.201-9
Konu ; G5z Taramasl Talebi Hk. 

MU~ VALiLiGi 
( il Yazl Miidiirliigii'ne ) 

MUS 

Klztlay Demegi Mu~ Sube B~kanhglmlzca yiiriitiilmekte olan Vizyon 2023 Aydmhk bir Ya~am 
Egitim'de ba~arl ve Goz saghgl Tarama Programl kapsammda aym projede payda~ olan Mu~ Valiligi 
biinyesine bagIl olan il saghk miidiirlUgu,il milli egitim miidUrlUgii lIe Koordinasyon Toplantlsl talep 
etmekteyiz 

Geregini bilgilerinize arz ederim. 
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ViZYON 2023 


AYDINLIK BiR YA$AM VE EGiTiMDE BA$ARI PROJESI 
Olkemizde Sagllk hizmetierinin sunumunda yanetim aksakhklan, donamm eksikligi, saghk personelinin saylca ve 

nitelikve yetersizligi nedeniyle birinci basamak temel ve koruyucu sagllk hizmetlerinin onemli alvude aksadlQI 
gorGlmektedir. 

Milli Egitim ve Saghk Bakanllgl'na bag!! kurumlarda garme kusuriarmm tespiti ile ilgUi yapllan 9all§malann da 
yeterli olmadlgl gorulmektedir. Garme kusurlan, Turkiye'de orgiin egitime 5 ya§Jnda ba§layan c;ocuklarm egitimini 
olumsuz bir §ekilde etkilemektedir. Aydmhk bir ya§am ve Egitimde Ba§an Projesi, Halklmlzm doktora ve 
muayene imkanma ula§masl noktasmda zorlandlgml klrsai balgelerde, , yoksul ve yoksun, sosyo ekonomik 
ko§ullarda ya§ayan c;ocuklar hedef almarak egitimini surdurmeye 9ali§an ogrencilerin ba§an seviyelerini 
yGkseltmeye yonelik ve kalicl saglik problemlerinin erken te§his ile tedavi olanaklannln belirlenmesi ve akademik 
c;all§malar yapllarak Olkenin sosyo ekonomik gelecegine katkl olarak uygulanmaktadlr. 

PROJENiN AMACI VE HEDEFi 
OMOR BOYU AYDINLIK BIR YA$AM slogam ile ba§layacak olan goz tarama faaliyeti 

ViZVON 2023 kapsammda Aydlnllk bir ya§am egitimde ba§an ana fikri 2017 Yllindan itibaren Glke genelinde goz 
taramalan gerc;ekle§tirmeyi hedeflemektedir . 

ViZVON 2023 projesinde daha once geleneksel olarak yapllan goz taramalan dl§mda erken te§hisin oneminin 
tarama sonuc;lannm raporlanmasl tarama sonuc;lan Olkemizin sosyo ve ekonomik durumu ve dunyadaki 
arneklerin elde edilerek gec;ici c;6z0mlerin dl§mda kalici c;azOmlerin akademik c;all§malar yapllarak Olkemizde bu 
konuda nasll bir model olu§turma noktasmda c;ah§tay ,sempozyum , ve pilot balge uygulamalan ile sahada 
denenerek klsa orta ve uzun vadede gozlenerek sonuc;lan ile kamu yaranna kurumsal bir kamu ve stk c;emberi 
olu§turularak hedefi net olup hayati anem arzetmektedir. 

Ozellikle bebeklik d6neminde g6z kaymasl genelde bu durum goz tembelligine yol ac;ar. Veni dogan kataraktlan 
kayma olu§turmadan once genelde verdigi beyaz refle sayesinde tamnabilir. ilk 9 ya§ma kadar gaz hastahklan 
aC;lsmdan c;ocuga yapllan yatlnm hayati anem ta§lmaktadlr. Bu danemde tedavi edilmeyen pek c;ok hastallk daha 
ileri ya§ta tedavi edilemezken i§levsel yetersizliklere neden olmaktadlr. 

TORKlvE ve AB Olkeleri goz doktorlan raporunda Olkemizde ki§i ba§ma ortalama 100.000 (yOz bin) ki§iye 3,9 
g6z doktoru dO§mektedir bu oran klrsal ve dogu gOneydogu b61gelerinde 100.000 ki§iye bir hekime kadar 
dO§mekle beraber doktora ula§lm zorluklan ve aksakllklan g6zlemlenmektedir 



Goz sa&lIglbd2uk bir bireyin oncelikle kallcl saghk problemi ve gelecekteki vizyonu dunyaya katacagl pozitif 
fii~leJ elinden almml~ olup sosyo ve ekonomik durumunun geri kalmasma sebep olmaktadlr . 

'~ 

bf~mlde korluge neden hastahk ve anzanll1 0-15 ya~ arasmda tedavilerinin erken te~his ile mumkun olabilecegi 
go;~dnmektedir. 

Goz kaymasl , ~a~llIk , Ambliyopi ,gorme kusurlan ve aynca goz vucuttaki ba~ka ciddi ve kalici hastallklann 
erken te~hisi aglsmdan tam belirleyici bir yontemdir. 

Ya~ ortalamasl 9 olan ogrencilerin tarama faaliyetleri sonucunda % 61 yani 10 gocuktan 6 SII1I11 gozlerinde kusur 
gorLilmektedir buna ragmen % 7 si gozlOk kullanlyor. 

Dunya ekonomik forumunun raporlanna gore gozlUk ihtiyaci olup kullanmayan yeti~kinler yuzunden kGresel 
ekonomiye Yllhk 227. Milyar dolar verimlilik kaybl ya~al1lyor 

Rapora gore, illsanlanll gOlme kabiliyetleIinin artmasl, sosyo-ekonomik geli~meyi luzlandlrlyor. Cocuklanll gonue bozukluklanlll dilzeltmek, onlann akademik 

performanslanm ylikseltmeye ve daha egitimli olmalanna kalkl sunarkell, yeli.;;killlerin gonne sOTUnlanm gidennek verimliligi artlrarak, i§giicil piyasasl ve ekOllOTIliye 

onemii gen donii~iimler Rapora gore dunyada 2.5 miIyar insan gozliik kullanmadlgl ir;:ill iyi bir vizyon sagIayamtyor, bunlann 624 milyonu gozliik takmadan 

germe yetisine sahip lmhuunuyor. 

Erken te~his ile 239 milyon fi:ocugun gonne sorunlannm giderilcbiJccegi belirtiliyor 

Uzagl geremerne olarak tammlanan miyop 08-J2 yll§ arasmda yaygm gorCtlilrken mevcut trendin devam etmcsi dumTIlunda 2050 yJlUlda 4.8 milyar insanlll miyop 

olacgJ. tahmin ediliyor 

Okuma yazma bilmemek her Yll kilresel ekonomide yllhk 1,19 tlilyon dolarhk maliyet olu~turuyor. Ara§ttrmalar okuma yazma bilmeyen yeti~kinlerde % 74 unde 

oknma gozlugiinlin saglanmasl durumunda Yllda. % 34 liik verimlilik artl~l bekleniyor 

Oknllarda goz taramaSl yapllarak r;:ocuklann gorsel bozukhJldannm ortaya I,:lkartllmasm1l1 maliyet elkin bir yakla~un oldugu ifade edilen raporda gonne bozukluklan 

5011JIlUnun yoziimii ile dijital ekonollliyede katlhllun artacagl vurguIarnyor . 

Bu konuda tilkelerin saghk egitim ve maliye bakanhklan vc stk lann biT araya ge1erek okullarda iicret~iz g5z taramaSI faaliyetJerinin yaygmla§tll11masll11 tavsiye 

etmektedir 

TORKIYEDE DAHA ONCE YAPILAN UYGULAMA VE ORTAKLAR! 

Ba~bakanllk 

Milli egitirn , Sag Ilk ve Aile sosyal politikalar bakanilgl 

II valilikleri 

Oniversiteler 

Giiz sagllgJnI koruma ve giirme engelliler dernegi 

WHO ( dunya sagltkorguto ) 

MC DONOlDS COCUK VAKFI 


