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Konu: Tam kapanma kısıtlamasında muafiyet h.k.  

                                 

T.C. 
İZMİR VALİLİĞİ 

 

Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış 8.000 Optisyenlik müessesesi 
bulunmaktadır. Optisyen-Gözlükçüler sağlık meslek mensubu olup müesseselerinde satışını yaptıkları 
gözlük cam ve çerçeveleri, kontak lens ve lens solüsyonları Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım 
Yönetmeliği’ne göre tıbbi cihaz olarak tanımlanmış ürünlerdir. Göz ve görme tedavilerine 
vatandaşlarımızın ulaşmasında Optisyenlik müesseseleri çok kritik ve önemli bir sağlık hizmet sunucusu 
pozisyonundadır. Nitekim, pandeminin başladığı günden bugüne İçişleri Bakanlığı tarafından 
yayınlanan tüm genelgelerde tıbbi cihaz satışına ilişkin faaliyet gösteren iş yerleri sokağa çıkma 
kısıtlamasından muaf tutulmuşlardır.  

26.04.2021 tarihli tam kapanma genelgesi kapsamında da tıbbi cihaz satışına ilişkin faaliyet 
yürüten işyerleri muaf tutulmuştur. Bu konuda T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
tarafından 81 İl Valiliğine Optisyenlilk müesseseleri ve çalışanlarının tam kapama sürecinde açık 
olduğuna ilişkin resmi yazılar gönderilmiştir. 30 Nisan 2021 tarihinde saat 17.00’de Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen bir resmi yazı ile Optisyenlik 
müesseselerinin tam kapanma sürecinde kapalı tutulacağı bilgisi verilmiştir. Devlet, vakıf ve özel 
hastanelerde göz poliklinikleri açık olup vatandaşlarımıza göz muayenesi yapılıyorken optisyenlik 
müesseselerinin ani bir kararla kapatılmasına bir anlam veremediğimiz gibi kanun önünde eşit 
olduklarımızdan farklı muameleye tabi tutulmuş olmamızın meslek mensuplarımız ve bizleri maddi ve 
manevi açıdan sarsacağı aşikardır. 

Optisyenlik müesseselerinin kapalı tutulmasıyla hastanede muayene olan vatandaşlarımız 
gözlüklerini temin edemeyecek ve gözlük çerçevesi, camı kırılan vatandaşlarımız gözlüksüz yaşamlarına 
devam etmek zorunda kalacaklardır. Muayene olup aldığı reçete ile 10 günlük süre içinde bir 
Optisyenlik müessesesine müracaat edememiş olan vatandaşlarımız geri ödeme sisteminden istifade 
edemeyecek ve mağduriyet yaşayacaklardır. 15 Mayıs’a kadar 8.000 gözlükçünün Sosyal Güvenlik 
Kurumuna teslim etmesi gereken gözlük reçeteleri ve faturaları teslim edilemeyeceği için ekonomik 
kayıplar yaşanacaktır. Optisyenlik müesseselerine Sağlık Bakanlığınca 17 Mayısa kadar ‘’Ürün Takip 
Sisteminde’’ Ürün Eşleştirme işlemlerini yapmaları için süre verilmiştir. Bu işlemleri henüz yapmamış 
olan müesseseler yine mağduriyet yaşayacaktır. Optisyenlik müesseseleri ile optisyenlik 
müesseselerine ürün tedarik eden üretici, ithalatçı ve toptancıların bu haksız kapanma kararı ile 
ödenemeyen çekler, senetler, krediler vb. ekonomik kayıplar için aleyhte davalar açılacaktır.  
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İçişleri Bakanlığı’nın 26.04.2021 tarihli Genelgesi ile halk sağlığının korunması ve sağlık hizmetinin 
kesintisiz sunulması açısından optisyenlik müesseselerinin kapanma döneminde diğer sağlık sunucuları 
gibi açık kalması önem arz etmektedir. İçişleri Bakanlığı’nın düzenleyici işlemine karşın Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu’nun bir yazı ile verilen hakkı kaldırması doğru değildir. Yukarıda belirttiğimiz 
gerekçelere istinaden; Optisyenlik müesseselerinin kapatılması yönünde alınmış olan bu kararın halk 
sağlığını korumaya yönelik bir karar olmadığı gibi kamu menfaatini korumaya yönelik bir karar olmadığı 
da açık ve nettir. İlgi kararın iptaline ilişkin talebimizin Sağlık bakanlığımız ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumuna iletilmesi, bu kararın yeniden gözden geçirilerek doğru bir kararın alınması için bizlere 
yardımcı olmanız ve rehberlik etmeniz hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
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