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DÜNYAGÖZ VAKFI 

 
 

Çocuklarda görme gelişiminin % 90’ı ilk 

6 yaş içinde tamamlanır. Bu nedenle 

gelecekte oluşabilecek görme 

bozukluklarının önlenebilmesindeki en 

temel unsur, 0-6 yaş arasında yapılacak 

düzenli göz muayeneleridir. 

Okul öncesi; göz problemini tespit 

edebilmek, okulda buna bağlı öğrenme 

güçlüğünü önlemek açısından çok 

önemlidir.  

Vakfımız bu gerçekten yola çıkarak; 

uzmanların denetiminde hazırlanan 

“Kaptan Niloya ile Süper Görüş 

Serüveni” masal kitabını çıkardı. 

Kitapta yer alan görme testleri 

çocukların görme ile ilgili yaşayabileceği sorunların eğlenceli ve basit bir şekilde 

tespitine yöneliktir. 

Ancak bu testlerin bir göz muayenesinin yerini tutmayacağını özellikle 

vurgulamak isteriz.  

Göz kendini yenilemeyen tek organ. Bu nedenle ebeveynler olarak çocuklarımızı 

göz sağlığının ve erken tanının önemi konusunda bilinçlendirmek gelecekte 

mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri adına bizlerin sorumluluğu. 

 

Demet Kapıcıoğlu Melik 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
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Okul öncesi 3-8 yaşa yönelik “Kaptan 

Niloya ile Süper Görüş Serüveni” masal 

kitabı, çocukların sevdikleri Niloya 

karakterinin yer aldığı hikaye akışı içine 

yerleştirilen göz testlerinden oluşuyor.  

Çocukların huzursuz olmadan, ev 

ortamında görme ile ilgili 

yaşayabilecekleri sorunlar eğlenceli ve 

basit bir şekilde tespit edilebiliyor. 

 

Yardımcı materyaller kullanılmak suretiyle; 

 Uzak Görüş Testi 

Çocuğun uzak görüşünü ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 Renk Körlüğü Testi 

Farklı renkleri ayrıştırma yeterliliğini test etmek üzere oluşturulmuştur. 

 Derinlik algısı testi  

Zemin üzerinde yer alan farklı derinlikleri algılama yetisini ölçmek üzere 

oluşturulmuştur. 

yapılabiliyor. Çocukların testlere verdikleri yanıtlar, kullanma kılavuzu arkasında 

bulunan cevap anahtarına işaretlenerek web sitemiz üzerinden gönderildiğinde 

doktorumuzun testle ilgili görüşleri ailesini bildiriliyor. 

Mayıs ayından bu yana; D&R, TveK, Nezih Kırtasiye, Tırtıl Kitabevi, Armağan 

Oyuncak ve online olarak Hepsiburada üzerinde satılan kitabın satışından elde 

edilecek tüm gelir de görme engelli çocuklar yararına kullanılacak.    
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SPORCU GÖZ SAĞLIĞI- “GÖRMEYE DEVAM ET” 

 

Yüze ve başa alınan 

darbeler nedeniyle 

futbolcular gözle ilgili 

sorunlarla daha fazla 

karşılaşabiliyorlar. 

Başarılı bir spor hayatı 

için göz sağlığı ve 

düzenli göz muayenesi 

çok önemli.  

 

 

Futbol sezonu öncesi 201 BJK altyapı futbolcularının göz muayenelerini 

gerçekleştirdik . 
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“GÖRMEYE DEVAM ET”- NTV  

Toplumu göz hastalıkları konusunda 

bilinçlendirmek ve göz sağlığının 

korunmasının önemine dikkat çekmek 

amacıyla hazırlanan seri sağlık 

programları  “Görmeye Devam Et” NTV’ 

de yayınlandı.  

 

Dünyagöz Hastanesinin hekimleri göz hastalıkları konusunda aydınlatıcı 

açıklamalarda bulundular. 
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14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ 

 

 

Beşiktaş Belediyesi işbirliği ile 14 

Kasım Dünya Diyabet günü 

kapsamında düzenlediğimiz 

“Diyabete Dikkat Görmeye Devam 

Et” konulu seminerde Op.Dr. Fevzi 

Akkan Diyabetin göze etkisinden 

söz etti.  

 

 

 

Şef, yemek yazarı, Aydan Üstkanat 

ise “Şekersiz daha Güzelim” 

başlıklı konuşmasında şekersiz 

yaşam ve faydalarından söz etti. 

Etkinlik sonunda katılımcılara 

ücretsiz göz muayenesi yapıldı.  
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İSTANBUL ÇOCUK KRALLIĞI 

9-10 Haziran tarihlerinde Zorlu Center’da yapılan İstanbul Çocuk Krallığı 

etkinliğine katıldık. Zorlu Center Açık Alan’ da yapılan etkinlikte sayısız 

sürprizlerle dolu standımızda Kaptan Niloya İle Süper Görüş Serüveni Masal 

Kitabımızın tanıtımını gerçekleştirdik. Etkinliğe katılan tüm çocuklarımızın göz 

kontrollerini yaptık. 
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HALDUN TANER HİKAYELERİ 

Gülse Birsel’ in seslendirdiği sesli kitap “Haldun Taner Hikayeleri” Storytel 

üzerinden satılıyor. Satışından elde edilen gelir de görme engelliler yararına 

projelere aktarılıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


