
Doç. Dr. Altuğ Çetinkaya kimdir?

Doç. Dr. Altuğ Çetinkaya 1975 Trabzon doğumludur. 
İlkokulu 1985’te Trabzon’da tamamladıktan sonra sırasıyla 
1989’da Trabzon Anadolu Lisesi orta kısmını ve 1992’de 
Ankara Fen Lisesi’ni birincilikle bitirmiş, Hacettepe 
Üniversitesi İngilizce Tıp Bölümü’nden 1998’de mezun 
olmuştur. Göz İhtisasını Başkent Üniversitesi’nde 
tamamlamasının ardından, geçtiği sınavlar ve mülakatlar 
sonucunda Amerika Birleşik Devletleri Cincinnati 
Üniversitesi’nde Oküloplastik Cerrahi üst ihtisasına kabul 
edilmiş ve Şubat 2006- Haziran 2009 arasında bu klinikte 
ve Cincinnati Eye Institute’de tam zamanlı Oküloplastik 
Cerrah olarak çalışmıştır. 2009 yılında Türkiye’ye dönerek 
Başkent Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 
bünyesinde Oküloplastik Cerrahi birimini kurmuş ve 2011 
yılında Doçent unvanını almıştır. 2012 yılında kurduğu 
Ata Beauty & Wellness Merkezi ile eşzamanlı olarak özel 
bir hastanede çalışmalarına devam eden Dr. Çetinkaya, 
2019 Kasım ayı itibariyle Madian İş Merkezi’ndeki özel 
muayenehanesinde hizmet vermektedir.

Dr. Çetinkaya Türkiye’deki uzmanlığının yanında, Avrupa 
Birliği göz uzmanlığı denkliğine ve ABD Ohio Eyaleti’nde 
serbest hekimlik lisansına sahiptir. Amerika ve Avrupa 
Oftalmik Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Dernekleri’nin 
asil üyesi olan Dr. Çetinkaya Türk Oftalmoloji Derneği 
Oküloplastik Cerrahi Birimi Yürütme Kurulu üyesidir.

Yurt dışı ağırlıklı olmak üzere pek çok konferansa davetli, 
konuşmacı ve kurs eğitmeni olarak katılmaktadır. Yurt 
içi ve yurt dışı makale, kongre sunumu, kitap bölümü ve 
çevirilerini içeren 250’nin üzerinde bilimsel yayının ve 
makalelerine yapılmış olan 500’den fazla bilimsel atfın 
yanı sıra, pek çok ulusal ve uluslararası bilimsel dergi için 
hakemlik yapan Dr. Çetinkaya evlidir ve 2 çocuk babasıdır.
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Doç. Dr. Altuğ Çetinkaya, Ankara Life Dergisi’ne özel 
Protez Göz Ameliyatları ve Göz Kapağı Tümörlerini 
kaleme aldı.



Hareketli Göz Protezi nedir?

Görme fonksiyonunu yitirmiş ve dış 
görünümü bozulmuş olan bir gözün 
estetik olarak diğer göze benzer bir şekle 
getirilmesini protez göz ameliyatı ile 
sağlayabiliyoruz. Bu ameliyatta gözün 
işlev görmeyen çürümüş kısımlarını 
boşaltılır ve gözün küre şeklini tekrar 
oluşturacak olan bir implant, tüm kas 
fonksiyonlarını koruyacak biçimde iç 
kısma yerleştirilir. Protez göz görme 
yeteneğine sahip değildir ama ameliyat 
titizlikle yapıldığında göze hareket 
kabiliyeti kazandırılabilmektedir.

Yüzde yüz hareket sağlamak 
mümkün mü?

Protez göz ameliyatında detaylı bir 
anatomi bilgisi çok önemlidir. Dış 
protezin üzerine yerleşeceği iç yüzey, 
ameliyat ile ne kadar hacimli ve pürüzsüz 
yapılabilirse ve de kasların doğal yapısına 
uyumlu bir ameliyat gerçekleştirilirse, 
hareket de o kadar fazla olacaktır. Farklı 
pek çok teknik içerisinden hastanın 
anatomisine uygun olan tekniğin 
seçilerek kullanılması da hareketin 
artmasında önemlidir.

Diğer insanlar protez kullandığımı 
anlar mı?

Doğru tekniklerle yapılan bir ameliyat 
sonrasında yüzey ile uyumlu güzel de 
bir dış protez yapıldığında çoğu hastanın 
hangi gözünün protez olduğu dahi 
anlaşılmamaktadır. Pek çok hastamız 
göz muayenesine gittiğinde protez 
olan gözün gerçek göz zannedilerek o 
gözden de ölçüm alınmaya çalışıldığını 
tebessümle ve mutlulukla anlatmaktadır.

Göz protezi nasıl takılır?

Ameliyatla oluşturulan hareketli yüzey, 
tıpkı diğer göz gibi yuvarlaktır ve 
kapaklar içerisine doğru girintili alan 
mevcuttur. Dış protez, tıpkı büyük ve 
kalın bir kontakt lens gibi kapaklarla göz 
arasından bu yüzey üzerine yerleştirilir. 
İstenildiğinde çıkarılabilmekte ve 
temizlenerek yerine takılabilmektedir.

Zaman içinde göz kapaklarında 
düşme olursa ne yapılır?

Protezin üst kapağı kaldıran kası 
yıllar içerisinde esnetmesi sonucu sık 
karşılaştığımız bu durum ameliyatla 
düzeltilebilmektedir. Çoğunlukla cilt 
kesisi yapmaksızın kapağın iç yüzeyinden 
kısa ve acısız bir ameliyatla bu durumu 
kalıcı olarak düzeltebilmekteyiz.

Ameliyatlarınızı nasıl 
gerçekleştiriyorsunuz?

Ameliyatlar genel anestezi altında hasta 
uyurken gerçekleştirilir. Gözün işlevini 

yitirmiş olan ve şekil bozukluğu yapan 
kısımları alınır ve göz içerisine yuvarlak 
bir küre yerleştirilir. Burada önemli olan 
3 nokta vardır. Birincisi, diğer göz ile 
eşdeğer hacim oluşturacak kadar büyük 
bir küreyi yerleştirebilmek; bu gözlerin 
simetrisini ve hareket kabiliyetini 
temin etmede çok önemli. İkincisi, 
yüzeyi kapatırken dokularda gerginlik 
yaratmayacak bir ameliyat tekniği ve 
küre boyutu kullanmak; bu da konulan 
implantın ileride atılmaması ve tekrar 
ameliyat gerektirmemesi adına çok 
önemli. Üçüncüsü ise, gözü hareket ettiren 
kasların hasarlanmadan, yerlerinin ve 
boyutlarının değiştirilmeden titiz bir 
teknikle yapılmasıdır. Ameliyat bitiminde 
yüzeye geçici protez konulur, göz sıkı 
bandaj ile kapatılır, 24 saat hastanede 
gözlem yapılır ve hasta ertesi gün taburcu 
edilir. Yaklaşık 4-6 hafta sonra yüzey 
iyileşmesi tamamlandığında yüzeyden 
kalıp alınarak dış protez hazırlanır ve 
yüzeye yerleştirilir.

Hazır protez mi öneriyorsunuz 
yoksa kişiye özel üretilmiş protez 
mi?
 
Kişiye özel protez üretimi, göz yüzeyi ile 
protez arasında hiçbir boşluk kalmaması 
sayesinde hareket kabiliyetini arttırması, 
protez kullanımının daha konforlu 
olması ve yüzey uyumu sayesinde 
çapaklanma, batma gibi problemlerin 
daha az görülmesi nedeniyle tercih 
sebebidir. Ayrıca, özel üretim protezlerde 
göz bebeği rengi, boyutu, damarlar gibi 
yapılar diğer gözden referans alınarak 
hazırlandığı için simetri açısından da 
daha yüz güldürücüdür.

Göz kapağı 
tümörlerinin 

belirtileri 
nelerdir?

Göz kapağında iyi ve kötü huylu çok 
sayıda tümör tipi vardır. Her birin de 
görünüm farklı olabilmekte ve farklı 
seyredebilmektedir. Tümörün iyi-kötü 
huylu olduğunun tespiti oküloplastik 
muayene ile çoğu zaman anlaşılabilmekte, 
ancak kesin tanı yapılacak biyopsi ve 
doku incelemesi ile mümkün olmaktadır. 
Özellikle hızlı büyüyen, kenarları 
düzensiz, pullanma ya da kanama 
yapan, dış kenarları yüksek merkezi 
çukur görünümünde olan, içinde farklı 
renkler barındıran ya da zamanla renk 
değiştiren, kirpiklerde dökülme görülen 

kitleler için vakit kaybetmeden göz 
kapağı konusunda uzman bir doktora 
başvurulması önemlidir.

Göz kapağı tümörleri nasıl tedavi 
edilir?

Kapak tümörlerinin kesin tedavisi, onları 
cerrahi yöntemlerle uzaklaştırmaktır. 
Şanslıyız ki çoğu kapak tümörü 
vücuda saçılma yapmayan yapıdadır. 
Bu nedenle güvenli biçimde 
uzaklaştırıldığında sorundan kalıcı olarak 
kurtulabilmekteyiz. Ancak bazı nadir 
tipleri de hayatı tehdit edici olduğundan 
mutlaka ve vakit kaybetmeden uzman bir 
göz tarafından değerlendirilmelidirler. 
Kitle iyi huylu ise, kitlenin alımı ile tam 
tedavi sağlanır. Kötü huylu kitlelerde ise 
geride hiçbir tümör hücresinin kalma- 
dığı geniş bir çıkartım sonrası, çevre 
dokuların ya da yakın bölge dokuların 
onarımda kullanımı ile göz kapağı 
yeniden yapılandırılır. Bu esnada estetik 
görünüm temin edilirken önemli olan 
nokta gözün yapısının ve göz-kapak 
fonksiyonlarının da ihmal edilmeden 
tamir edilebilmesidir.

Göz kapağı tümörü ameliyatından 
sonra göz şeklimiz bozulur mu ?

Göz kapağı tümörlerinde öncelik tabii 
ki sağlık açısından tam düzelmenin 
sağlanmasıdır. Ancak gözün ve kapağın 
orijinal şeklini temin etmek de aynı 
esnada mümkündür. Sadece tümör 
ameliyatlarında değil, travmalara bağlı 
yaralanmalarda, doğuştan olan veya 
sonradan gelişen tüm kapak şekil 
bozukluklarında hem işlevsel hem de 
estetik onarım için yüzyıllar içerisinde 
oküloplastik cerrahlar tarafından 
tanımlanmış ve geliştirilmiş çok sayıda 
teknik mevcuttur.
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