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TÜRK OPTĠSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BĠRLĠĞĠ 

DEONTOLOJĠ YÖNETMELĠĞĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; temel gayesi fertlerin ve toplumun sağlığını korumak olan optisyenlik-

gözlükçülük mesleği mensuplarının birbirleri, kamu kurum ve kuruluşları ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü 

ve güveni hâkim kılmak, meslekî disiplini ve ahlâkı tesis etmek ve korumak üzere, bu meslek mensuplarının 

deontoloji bakımından uymak zorunda oldukları ilkeleri ve diğer kuralları düzenlemektir.  

Kapsam  

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine 

göre  optisyenlik mesleğini icra etmek yetkisini haiz kişileri, optisyenlik müessesesinin sahip ve işletenleri ile 

bunların faaliyetlerini kapsar.  

(2) Sahibinin ve işleteninin kim ve hangi kuruluş olduğuna bakılmaksızın, optisyenlik müesseselerindeki 

bütün meslekî faaliyetler, deontoloji bakımından bu Yönetmelik hükümlerine tâbidir. 

Dayanak  

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un geçici 4 üncü maddesi ile 

25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun 39 uncu maddesinin (g) ve (h) bentlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  
Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik’te geçen;  

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,  

b) Birlik: 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un ek 1 inci maddesine göre kurulmuş bulunan Türk 

Optisyen-Gözlükçüler Birliği’ni, 

c) Kanun: 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’u,  

ç) Kurum: Türkiye İlâç ve Tıbbî Cihaz Kurumu’nu, 

d) Mesul müdür: Kanun uyarınca, optisyenlik müessesesinde optisyenlik mesleğinin icra edilmesinden ve 

müessesenin faaliyetlerinden bizzat sorumlu olan kişiyi,  

e) Müdürlük:  İl sağlık müdürlüğünü,  

f) Müessese: Kanun uyarınca kurulup faaliyet gösteren optisyenlik müessesesini, 

g) Oda: Optisyen-gözlükçünün Kanun uyarınca kaydolmak zorunda olduğu optisyen-gözlükçüler odasını, 

h) Optisyen-gözlükçü: Kanun uyarınca, optisyenlik-gözlükçülük mesleğini icra etmek hakkını ve yetkisini 

haiz meslek mensubunu,  

ı) Ruhsatname: Müessese açılabilmesi için müdürlük tarafından verilen belgeyi,  

i) Sağlık meslekleri mensubu: 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık 

Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair 

Yönetmelikte belirtilen meslek mensuplarını, 

ifade eder. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Temel Ġlkeler, Ġş ve Görev Tanımları 

Temel ilkeler  
Madde 5 - (1) Optisyen-gözlükçülerin uymakla yükümlü olduğu temel deontolojik ilke ve kurallar şunlardır: 

a) Birbirleriyle ve göz hastalıkları uzmanı tabipler ile karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde çalışır, fertlerin ve 

toplumun göz ve görme sağılığını korumayı, geliştirilmeyi ve iyileştirilmeyi birinci ve sürekli önceliği sayar, 

mesleğini icra ettiği müessesede bizzat bulunur. 

b) Optisyen-Gözlükçüler, diğer sağlık meslek kuruluşları ile işbirliği yapar; kendileri ile diğer sağlık meslek 

mensupları arasında saygı ve güven hisleri yaratmaya çalışır. Hastalar ve diğer iş sahipleri ile ilişkilerinde, meslek 

ahlâk ve adabına uygun şekilde hareket eder. 
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Ġş ve görev tanımları  
Madde 6 - (1) Optisyen-gözlükçü; 

a) Üstlenmiş olduğu görevleri, almış olduğu eğitim ve kazanmış olduğu bilgi ve beceriler doğrultusunda, 

verimlilik ve kalite gereklerine uygun, hekim ve ilgili diğer sağlık çalışanları ile birlikte ekip anlayışı içerisinde, 

multidisipliner yaklaşımla, önce hasta sağlığını gözeterek ve sağlık hizmeti sunumunun devamlılığı esasına bağlı 

olarak yapar.  

b) Bakanlığın ve Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği sağlık mesleği etik ilkelerine, kamu görevlileri etik 

davranış ilkelerine, optisyenlik-gözlükçülük mesleği etik kurallarına, bu Yönetmeliğe ve diğer mevzuata uyar.  

c) Millî ve milletlerarası mevzuat ile kabul görmüş hasta haklarını gözetir.  

ç) Oda ve Birlik tarafından alınmış meslekî kararları gerektiği şekilde uygular. 

d) Hastalar ve temsilcileri ile, Birlik tarafından belirlenmiş etik ve deontolojik kurallara aykırı sözlü veya 

yazılı anlaşmalara başvurmaz. 

e) Odanın ve Birliğin meslekî eğitim, ilmî ve teknik etkinlik, danışmanlık, araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerine katılır.   

f) Müessesedeki stajyer öğrencilerin eğitimine destek verir.  

g) Sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerine katılır. Toplumun sağlık hizmetlerinden 

faydalanma bilgisinin ve bilincinin artırılması için çalışmalarda bulunur ve bu konuda oda, Birlik, Bakanlık ve 

diğer kurum ve kuruluşular tarafından yürütülen çalışmalara destek verir.  

h) Görevlerini yürütürken meslek ahlâkına ve adabına uygun davranır; meslektaşlarının ve diğer sağlık 

meslekleri mensuplarının meslekî itibarını ve itimadını zedeleyecek davranışlardan kaçınır.  

ı) Fertleri ve toplumu, göz ve görme sağlığı ile ilgili konularda yanlış yönlendirebilecek olan ifadelerden ve 

davranışlardan kaçınır.  

i) Hizmet sunumunda ve her türlü meslekî uygulamalarda topluma karşı etik sorumluluk anlayışına uygun 

olmayan, şahsî çıkarları gözeten, yanlı ve yanıltıcı davranışlar ile sözlü ve yazılı ifadelerden kaçınır.  

j) Meslekî itibarı koruyacak şekilde her zaman dürüst ve güven verici biçimde hizmet eder.  

k) Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla, güvenli çalışma ortamının tesis edilmesine, 

sürdürülebilmesine ve muhtemel risklerin giderilmesine yönelik uygulamaları gerçekleştirir veya 

gerçekleştirilmesini sağlar.  

l) Gerek kendisini ve gerekse çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği risklerine ve meslekî risklere karşı korumak 

üzere, mevzuat ile öngörülen korunma tedbirlerini alır veya alınmasını sağlar ve bu husustaki tedbirleri ve 

uygulamaları denetler.  

m) Kanun ve diğer mevzuat ile belirlenmiş olan iş ve görev tanımlarına uygun olarak mesleğini icra eder ve 

mesleği ile ilgili kayıtları ilgili mevzuattaki usule uygun olarak tutar veya tutulmasını sağlar.  

n) Yetkili kişiler marifetiyle acil sağlık hizmeti verilmesi sağlanıncaya kadar, görmüş olduğu eğitim-öğretim 

çerçevesinde ilk yardım hizmetlerine ilişkin sorumluluklarının gereklerini yerine getirir.  

o) İlgili mevzuat gereğince rapor düzenlenmesi ve hastanın veya diğer kişilerin hayatî tehlikesi söz konusu 

olan haller ile kanunî mecburiyet halleri hariç olmak üzere; meslekî uygulamalar sırasında edindiği şahsî verileri ve 

sağlık ile ilgili özel bilgileri muhafaza eder ve üçüncü kişilerin eline geçmesini önlemek üzere gereken tedbirleri 

alır. 

ö) Sağlık meslekleri mensupları, sağlık meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 

üreticiler, tedarikçiler ve bunların temsilcileri ile olan ilişkilerinde Birlik tarafından belirlenmiş meslekî etik 

ilkelere ve deontoloji kurallarına uygun hareket eder.  

p) Tabiat varlıklarının, tabiî, kültürel ve tarihî dokunun zarar görmemesi için özen gösterir. Çevrenin 

korunması ile ilgili hukukî düzenlemelere uygun hareket eder. Meslekî hizmetlerin verilmesinden doğan tıbbî 

atıklar ile ev atıklarının insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelerini sağlar. 

r) Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne ve hayvan hakları ile ilgili millî mevzuata uyar ve bu cümleden 

olarak hayvanların insanca gözetilmesi, bakılması, korunması ve hayatını sürdürmesi haklarına saygı gösterir.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Optisyen-Gözlükçülerin Birbirleri, Tabipler, Hastalar ve Ġş Sahipleri ile Ġlişkileri 

Meslekî özen ve tarafsızlık 

Madde 7 - (1) Optisyen-gözlükçü;  

a) Göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilmiş olan reçetelerde yazılı görmeye yardımcı tıbbî cihazları 

ve malzemeleri, hastanın ihtiyaçlarına en uygun hizmet verilmesi ve maliyet-yararlılık temelinde değerlendirip 

niteliklerini tespit ederek satışını ve Kanun’daki meslekî yetki çerçevesinde uygulamasını yapar.   

b) Müesseseye gelen hastalara daima en iyi hizmeti sunar; işinde azamî dikkati ve özeni gösterir. 

c) Kullanacağı görmeye yardımcı tıbbî cihazın ve malzemenin veya güneş gözlüğünün özellikleri ve kullanımı 

hakkında gereken bilgileri de vererek, hastanın veya kullanıcının tercihine bırakılması sözkonusu olan iş, işlem ve 

durumlar için danışmanlık yapar. 

ç) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve hasta hakları ile ilgili mevzuat çerçevesinde, hastanın ırkı, etnik 

kökeni, kültürü, politik görüşü, dinî ve felsefî inancı, meslekî ve sosyo-ekonomik durumu, medenî hali, cinsiyeti, 

yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, hayat tarzı, zihnî veya bedenî yeteneği veya diğer durumları ve tutumları 

temelinde hiçbir ayrımcılık yapmaksızın, müesseseye gelen herkese hizmet verir. 

 

Mahremiyete ve kişilik haklarına saygı 

Madde 8 - (1) Optisyen-gözlükçü;  

a) Meslekî uygulamalar sırasında edindiği sırları, şahsî verileri ve sağlık ile ilgili özel bilgileri, ilgili 

mevzuatın öngördüğü biçimde ve mevzuatta öngörülen süre boyunca muhafaza eder ve üçüncü kişilerin eline 

geçmemesi için gerekli tedbirleri alır. Bunları ifşa etmez ve kanunî bir mecburiyet olmadıkça başkalarına vermez. 

Şahsî bilgileri, hastanın ölümünden sonra bile gizli tutar. 

b) Meslekî toplantılarda ve yayınlarda, açık izni olmaksızın hastanın kimliğini açıklamaz.  

c) Meslekî hizmet verdiği ferdlerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir.  

Reçetesiz satış ve uygulama 

Madde 9 - (1) Optisyen-gözlükçüler;  

a) Mesleklerini icra ederlerken aldıkları eğitim, edindikleri deneyim ve sahip oldukları bilgi, becerinin 

tamamını kullanmak suretiyle koruyucu göz sağlığı hizmeti verirken ilgili mevzuat hükümleri gereğince reçetesiz 

satış ve uygulama yapmazlar. 

b) Reçetede kayıtlı tüm bilgileri dikkatle okur, reçetede eksik, yanlış, anlaşılmayan hususlar var ise mutlaka 

göz hastalıkları uzmanı tabip ile temasa geçer, göz hastalıkları uzmanı tabip tarafından onayını almadan uygulama 

ve satışını yapmaz veya hastaya ve hasta yakınlarına tavsiyede bulunmazlar. 

ç) Tıbbî deontolojiye uymadığı açıkça görülen reçeteleri odaya bildirirler.  

Hastaya saygı ve hasta haklarına riayet 

Madde 10 -  (1) Optisyen-gözlükçü;  

a) Hastanın özerkliğine ve kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı gösterir. Bunun için 

hastaya, sağlık durumu hakkında, hastanın sosyo-kültürel ve ruhsal durumunu gözönünde tutarak doğru ve 

maneviyatını yükseltecek şekilde yeterli bilgilendirmede bulunur.  

b) Müesseseye gelen hastayı güler yüz ve nezaket ile karşılar. Hastalara karşı iyi bir dinleyici olarak davranır; 

dürüst ve güvenilir bir sağlık meslekleri mensubu olarak hareket eder.  

c) Hastaya verilen bilginin basit, açık ve kolay anlaşılabilir olmasına dikkat eder. 

Meslekî yetkilerin kullanılması 

Madde 11 - (1) Optisyen-gözlükçü;  

a) Göz hastalıkları uzmanı tabip tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarının, her türlü 

lenslerin, optik görme gereçlerinin ve gözlük çerçevelerinin hastaya sunulmasını, maliyet-yarar dengesini de 

gözeterek en uygun biçimde sağlar.  

b) Standartlara, meslekî bilgilere ve gerekliliklere uygun olarak gözlük montajı yapar, onarır, tespitini sağlar 

ve kişinin kullanımına uygun hale getirir.  

c) Optik görme gereçlerini kullananlara ve hastalara ait kayıtları ilgili mevzuata uygun olarak tutar ve 

gerektiğinde ilgili kurumlara verir.  
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ç) Meslekî bilgilere, gerekliliklere ve mevzuatta öngörülen prosedürlere uygun olarak, düzenlenen reçete 

muhteviyatına göre satışını gerçekleştirdiği ve uyguladığı cihazın performansının yetersiz kalmasından, görme 

kusurunu yeterince düzeltmemesinden veya tedavi etmemesinden dolayı sorumlu tutulamaz ve kınanamaz. 

Meslekî itibara uygun davranma mükellefiyeti  

Madde 12- (1) Optisyen-gözlükçü;  

a)  Mesleğinin icrası sırasında veya hariçte, meslek ahlâkı ve âdâbı ile bağdaşmayan ve mesleğe olması 

gereken güven duygusunu sarsacak her türlü hareketlerden kaçınır.   

b) Mesleğin şerefine ve haysiyetine uymayacak şekilde diplomasını veya ruhsatını yazılı veya sözlü, açık veya 

gizli anlaşmalar suretiyle başkalarına kullandırtmaz; yetkilerini kısmen veya tamamen ehliyetsiz kişilere 

devrederek veya başka bir suretle muvazaalı müessese işletilmesine sebebiyet vermez. 

c) Hiçbir gerekçe ile ferd ve toplum sağlığını tehlikeye düşürecek olan anlaşmalara ve mevzuata ve mesleğin 

gereklerine aykırı sözleşmelere taraf olmaz. 

ç) Haksız rekabete sebebiyet verecek davranışlarda bulunmaz. 

d) Hastaların ve kamunun kaynaklarının gereksiz sarfına ve yersiz talep yaratmaya yönelik davranışlardan ve 

tutumlardan kaçınır. 

e) Fertlerin ve toplumun sağlığını tehlikeye atacak fiillerde bulunmaz ve bu gibi fiillere iştirak etmez ve 

yardımcı olmaz. 

f) İzinli olduğu günlerde tâbi olduğu mevzuatın hükümlerine uygun hareket etmekle mükelleftir.  

g) Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet yolu ile veya 

başkaca herhangi bir usûl ile, hasta ve müşteri ile müessese içerisinde bizzat karşı karşıya gelmeksizin sözleşme 

kurulmasına imkân veren araçları veya ortamları kullanarak reçete kabul etmez, satış yapmaz ve meslekî 

uygulamada bulunmaz.  

h) Birliğin resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile akdettiği sözleşme ve anlaşma ve hükümlerine uyar. Özel 

kuruluşlar ile akdedeceği sözleşmelerde, bu Yönetmelikte belirtilen ilkelere aykırı hükümlere yer vermekten 

kaçınır.  

ı) Kendisine reçete gönderilmesini sağlamak üzere, her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, tabipler, diğer sağlık 

kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli işbirliği veya özel anlaşma yoluna gitmez; simsar, 

kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulundurmaz; reçete toplama veya yönlendirme faaliyetinde 

bulunmaz ve bu yollarla gelen reçeteleri kabûl etmez. 

(2) Mesul müdür olan optisyen-gözlükçünün müessesede bizatihî bulunması esastır.  

(3) Meslek mensupları, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak müesseselerinin mesai saatlerini 

düzenlerler ve haftanın herhangi bir gününü çalışanlar için tatil günü olarak belirlerler. 

Yayım, tanıtım ve reklâm ilkeleri 

Madde 13 - (1) Optisyen-gözlükçünün yapacağı yayınlarda, mesleğin ve meslektaşın şerefini ve haysiyetini 

üstün tutulmasına özen gösterilir. 

(2) Optisyenlik mesleğini icra etmeye yetkili olanlar ile optisyenlik müesseselerinin sahipleri ve işletenleri; 

yanıltıcı, talep artırıcı ve kendilerini övücü tanıtım yapamaz, kampanya düzenleyemezler, hiçbir şekilde reklâm 

yapmazlar ve uzaktan iletişim araçlarını kullanarak sözleşme akdedilmesi yoluna gitmezler. Bunlar, sadece 

isimlerini, unvanlarını ve adreslerini belirten kartvizitler bastırabilirler.  

(3) Ruhsatnamede kayıtlı müessese ismi dışında başka bir isim kullanılmaz.  

(4) Meslek mensuplarının, müesseselerin, göz ve görme gereçlerini üretenlerin veya pazarlayanların; bir mal 

veya hizmetin satışını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla herhangi bir 

mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollar ile gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğinde yaptıkları 

duyurular veya reklâm olduğu açıkça belirtilmeksizin, yazılarda, haberlerde, yayınlarda ve tanıtıcı yayım 

programlarında, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret 

unvanının veya işletme adlarının talep artırıcı ve ilgililer arasında haksız rekabete yol açacak biçimde reklâm 

yapmak amacıyla yer alması veya tanıtıcı mahiyette sunulması hususlarındaki faaliyetleri, bu Yönetmeliğin 

uygulanmasında reklâm kabul edilir. 
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(5) Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi iletişim 

yolları kullanılarak, ilgililerin karşı karşıya gelmesi gerekmeksizin sözleşme akdedilmesine imkân veren her türlü 

araçlar veya ortamlar, bu Yönetmeliğin uygulanmasında uzaktan iletişim aracı sayılır. 

Kamu görevlisi olanlar 

Madde 14 - (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile meslekî kuruluşlarda görevli olan optisyen-gözlükçü, bu 

görevlerinin sağladığı nüfuzu, şahsî menfaatleri için kullanmaz.  

Dürüstlük, meslekî titizlik ve hassasiyet 

Madde 15 - (1) Optisyen-gözlükçü;  

a) Mesleğini icra ettiği kurum, kuruluş ve müessesede meşruiyet ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde iş ve 

işlemlerde bulunur.  

b) Müessesesinde verdiği sağlık hizmetini, görmüş olduğu eğitim-öğretim, edindiği bilgi, deneyim ve ilmî ve 

meslekî görüşler doğrultusunda sosyo-kültürel değerleri dikkate alarak yürütür.  

c) Fertlere ve topluma karşı yararlılık, zarar vermeme, özerklik ve adalet ilkelerine uygun olarak hareket eder.  

ç) Müdürlük ve oda tarafından yapılan denetimlerde istenilen her türlü bilgiyi ve belgeyi verir ve ilgililere 

gereken kolaylığı gösterir.  

Meslekî dayanışma ve uzlaşma 

Madde 16 - (1) Optisyen-gözlükçüler;  

a) Meslektaşları ile iyi ilişkiler kurarak maddî ve manevî bakımdan birbirlerine yardım ederler. 

b) Meslekî anlaşmazlıkları önce kendi aralarında çözmeye çalışırlar ve bunu başaramadıkları takdirde, üye 

oldukları bölge odasına durumu bildirirler.  

Meslektaşın yetiştirilmesi 

Madde 17 - (1) Optisyen-gözlükçü; üniversitelerin optisyenlik programlarında eğitim-öğretim gören 

öğrencilerin staj çalışmalarını düzenler ve değerlendirir. Stajyerlerin müessese faaliyetlerine, atölye ve laboratuvar 

uygulamalarına iştirak etmeleri, meslekî sevgi ve saygı, deontoloji ve meslekî etik kuralları özümseyerek 

yetişmeleri ve meslekî açıdan gelişmeleri için gerekli imkânları ve fırsatları sağlar.  

Küçük düşürücü davranışlardan kaçınma 

Madde 18 - (1) Optisyen-gözlükçü; meslek ve meslektaşı hakkında deontolojik ve etik ilke ve kurallara aykırı 

olarak, küçük düşürücü nitelikteki şahsî görüşlerini ve düşüncelerini kamuoyu önünde belirtmez.  

(2) Birinci fıkradaki ilkeye aykırı davranışlara ilişkin şikâyetler hakkında yetkili merci odadır.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Odaya üyelik, mükellefiyetler ve müeyyideler 

Madde 19 - (1) Optisyen-gözlükçü;   

a) Mesleğini serbest olarak icra etmeye veya özel kuruluşlarda meslek ile ilgili hizmetlerde çalışmaya 

başlamadan önce bulunduğu ildeki bölge odasına kaydını yaptırır ve üyelik mükellefiyetlerinin gereklerini yerine 

getirir. 

b) Optisyen veya gözlükçü unvanını haiz olmadığı hâlde optisyenlik yapanları veya optisyen-gözlükçü 

olduğunu ilân edenleri tespit ettiğinde, durumu odaya bildirir. 

c) Oda ve Birlik tarafından alınmış meslekî kararlara uyar.  

ç) Birlik tarafından yürürlüğe konulan asgarî hizmet bedelleri listesinde belirtilenlerin altında bir bedel ile 

hizmet kabul etmekten ve vermekten kaçınır. 

d) Bu Yönetmelikte belirlenen deontolojik ilkelere ve kurallara, Birlik tarafından belirlenen meslekî etik 

kurallara, meslek ile ilgili kanunlara ve yönetmeliklere, yürürlükteki mevzuat ile belirlenen resmî tatil günlerine, 

Bakanlık ve Kurum tarafından yayınlanmış olan diğer mevzuat hükümlerine uyar.  

e) Yasaklanmış göz ve görme gereçlerini satmaktan, satın almaktan ve bulundurmaktan kaçınır.  
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(2) Bu Yönetmelik ile belirlenen ilkelere ve kurallara aykırı fiil ve davranışlarda bulunulması hâlinde, 6643 

sayılı Kanun’un ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

Kanun’a ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliklere aykırı olan fiiller ve haller, ayrıca Bakanlık teşkilâtına bildirilir.  

(3) Kanun ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine aykırı fiil ve haller sebebiyle Bakanlık 

teşkilâtınca idarî müeyyide tatbiki yoluna gidilmesi ve ceza kanunları uyarınca takibat yapılması, bu Yönetmelik ile 

belirlenen ilkelere ve kurallara aykırı fiil ve davranışlarda bulunmaktan dolayı oda tarafından disiplin soruşturması 

açılmasına ve disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez. 

(4) Optisyen-gözlükçü, görevlerini yaptığı sırada bir suçun işlendiğine ilişkin herhangi bir delil ve emare ile 

karşılaştığı takdirde, durumu yetkili makamlara bildirmemesi veya bu hususta gecikme göstermesi durumunda 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 280 inci maddesine göre cezaî soruşturma açılır. 

GEÇĠCĠ MADDE 1 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce bu Yönetmelikte belirtilen deontoloji 

ilkelerine ve kurallarına aykırı olarak işlenmiş olan fiil ve haller hakkında, 6643 sayılı Kanun’un ve Türk Eczacıları 

Birliği Deontoloji Tüzüğü’nün disipline ilişkin hükümleri kıyasen uygulanarak işlem yapılır. 

Yürürlük  

Madde 20- (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Merkez Yönetim Kurulu 

Başkanı yürütür.  


