
 

 

Ülkemizde devam etmekte olan COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında uygulanan 

tedbirlerden olan “sokağa çıkma yasakları” sırasında müesseselerini açıp faaliyetlerine devam 

eden Oda’mız üyesi meslek mensuplarının kolluk, belediye ve/veya zabıt memurlarınca yapılan 

olağan denetlemeler dahilinde yaşadıkları, yasaklar uygulanmakta iken müesseselerini açıp 

açamayacakları hususundaki problemler kapsamında tarafımıza danışılması sebebiyle işbu 

hukuki mütalâa hazırlanmış olup tarafınıza gönderilmiştir. 

Bilindiği üzere pandemi ile mücadele sürecinde hangi müesseselerin faaliyetlerine devam edip 

hangilerinin kapalı kalacağı, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın dönem dönem yayınlayarak yürürlüğe 

soktuğu Genelgeler ile düzenlenmektedir.  

Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 30.11.2020 tarih ve Sokağa Çıkma 

Kısıtlamaları konulu Genelge, “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” 

7 inci madde “İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin 

faaliyet yürüten iş yerleri ile burada çalışanlar” kapsamındaki müessese ve çalışanlarının 

kısıtlamalardan muaf tutulacağını öngörmektedir. 

Yine İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 30.03.2021 tarih ve Tedbirlerin Gözden 

Geçirilmesi konulu Genelge’de de, “Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 

daha önce illere gönderilen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde 

yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde 

şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam 

edilecek.” denilmektedir. 

Genelgelerde açıkça görülmektedir ki “Tıbbi Cihaz üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet 

yürüten iş yerleri ile buralarda çalışan şahıslar” Sokağa Çıkma Kısıtlamaları’ndan ve bu 

kapsamda kapalı kalıp çalışmayacak olan müesseselerden muaf ve müstesna tutulmuştur. 

İşbu mütalâaya konu uyuşmazlığın, sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulup uyulmadığına dair 

rutin kontrollerini gerçekleştiren yetkililerin, kısıtlamaların geçerli olduğu gün ve saatlerde açık 

ve faal olan optisyenlik müesseselerini ziyaretleri neticesinde optisyenlik müesseselerinin 

yasaklardan muaf ve istisnalar kapsamında olup olmadıkları hususunda toplandığı 

anlaşılmaktadır. 

Bu noktada optisyenlik müesseseleri ve buralarda çalışanların, Genelgelerde yer alan “Tıbbi 

Cihaz satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışan şahıslar” tanımına 

kapsamında olduğunun izahı gerektiğinden; mer’i mevzuatın aşağıdaki düzenlemeleri önem arz 

etmektedir: 

1- Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin “kapsam”ını düzenleyen 2 inci 

maddesinde “ Değişik:RG-2/9/2020-31232) (2) Kamu sağlık kurum ve kuruluşları, 18/1/2014 

tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında 

Yönetmelik kapsamına giren optisyenlik müesseseleri, … Ancak bu yerlerde piyasaya arz 

edilen veya bu yerler vasıtasıyla piyasada bulundurulan tıbbi cihazların uzaktan iletişim aracı 

vasıtasıyla ticareti, reklamı, bilgilendirme, klinik destek ve tanıtım faaliyetleri ile Kurumca 

belirlenen kayıt ve bilgi yönetim sistemlerine yönelik kayıt işlemleri bu Yönetmelik 

kapsamındadır.” hükmü yer almaktadır.  

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun, Tıbbi 

Cihazların satışı, reklamı ve tanıtımı usulüne yönelik hazırladığı, 15.05.2014 tarihli ve 29001 



 

 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik’in yukarıda alıntı yapılan 

maddesi de açıkça göstermektedir ki Optisyenlik Müesseseleri, Yönetmelik’in kapsamında ve 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yetki alanında faaliyet göstermektedir. 

Sattığı malzemeler itibarı ile Tıbbi Cihaz Mevzuatı’na tabî olan optisyenlik müesseselerinin ve 

çalışanlarının, İçişleri Bakanlığı’nın Sokağa Çıkma Kısıtlamalarından muaf ve müstesna 

tuttuğu Tıbbi Cihaz Satıcısı sıfatını haiz oldukları açıkça görülmektedir. 

Yine Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü 

maddesinin “Satış Merkezi” başlıklı t bendi; 

t) Satış merkezi: 18/01/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Optisyenlik 

Müesseseleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren optisyenlik müessesesini, 24/09/2011 

tarihli ve 28064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile 

İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren ısmarlama protez ve ortez 

merkezi ile işitme cihazı merkezini, 07/12/2005 tarihli ve 26016 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği kapsamına giren diş protez laboratuvarını 

ve tıbbi cihaz satış merkezini, 

… 

ifade eder. 

demekte, optisyenlik müesseselerinin Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinden biri olduğunu sarih bir 

şekilde hüküm altına almaktadır. 

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin Genelgelerinde muafiyet kapsamı 

hakkında “Tıbbi Cihaz Satışı yapan iş yerleri ve çalışanları” ifadesine yer verdiğine göre; hangi 

müesseselerin “Tıbbi Cihaz Satışı” yaptığına dair Tıbbi Cihaz mevzuatı incelenip yukarıda 

alıntı yapılan hükümlerde Optisyenlik Müesseselerinin Tıbbi Cihaz Satışı yaptığı ve Tıbbi 

Cihaz mevzuatına tabî olduğunun açıkça düzenlendiği görüldüğünden, Tıbbi Cihaz satışıyla 

iştigal eden Optisyenlik Müesseselerinin ve çalışanlarının, mezkûr genelgeleri yayınlayan 

İçişleri Bakanlığı’nca sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf ve müstesna kılınanlardan olduğu, 

bu sebeple; kısıtlamalar süresince optisyenlik müesseselerin açılıp faaliyet göstermesinde ve 

buralarda çalışanların da mesleklerini icra etmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı 

mülahaza edilmektedir. 

2- Bunun yanı sıra, optisyenlerin “Sağlık Meslek Mensubu” olduğu, 22.05.2014 tarihli ve 

29007 sayılı Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek 

Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü 

maddesinin b bendi;  

b) Sağlık meslek mensupları: Tabip, diş tabibi, eczacı, hemşire, ebe ve optisyen ile 1219 

sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarını, 

... ifade eder. 

hükmü ile sabittir. Bu düzenleme ile OPTİSYENLİK RUHSATI’na sahip her bireyin Sağlık 

Meslek Mensubu olduğu açıkça ortaya konulmuştur. Bu halde sağlık meslek mensubu sıfatıyla, 

toplum sağlığının korunması ve devamı maksadıyla optisyenin ve müessesesinin çalışmaya 

devam etmesi, yine kamu menfaatine olup yasaklardan etkilenmeyen diğer sağlık müesseseleri 

gibi optisyenlik müesseselerinin ve çalışanlarının da bu kapsamda ele alınması gerekir. 



 

 

3- Son olarak, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un Geçici 4 üncü Maddesinin 3 

üncü fıkrası, 6643 s. Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun idari, mali ve inzibati hükümlerinin 

kıyasen uygulanacağını ve fakat 6643 sayılı Kanun’un 20 inci maddesinin n ve o bentlerinin 

uygulanmayacağı hükümlerini amirdir. Anılan 6643 s. K. m.20/1-n ve m.20/1-o hükümleri 

şöyledir: 

 

n) (Ek:23/2/1995 - 4078/2 md.) Bölgelerindeki yerleşim yerlerinin özelliklerine göre eczaneler 

için tatil olacak günleri ve saatleri tespit etmek ve ihtiyacı karşılayacak miktarda nöbetçi 

kalacak eczane veya eczanelere ait nöbet listelerini hazırlamak ve mahallin en büyük sağlık 

amirinin onayına sunmak, 

o) (Ek : 23/2/1995 - 4078/2 md.) Nöbet görevlerini yerine getirmeyenler ile nöbetçi olmadıkları 

halde eczanelerini kapatmayan eczacıların fiillerini zapta bağlayarak oda haysiyet divanına 

sevk etmek ve mahallin en büyük sağlık amirine bildirmek 

            5193 s. K. G.M.4/3’de yer alan kıyas yasağı uyarınca Eczacılık mevzuatının nöbete 

ilişkin hükümlerinin Optisyenlik müesseselerinde uygulama alanı bulmayacağı açıkça 

düzenlenmiştir. Dolayısıyla optisyenlik müesseseleri, nöbet sistemine tabî olmadığından, hafta 

sonları da açılabilen yerlerdendir. 

Neticeten; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca ve her türlü Tıbbi 

Cihaz mevzuatınca “Tıbbi Cihaz Satıcısı” olarak tavsif edilmiş Optisyenlik Müesseselerinin, 

İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu Genelge’nin, 

“Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” 7 inci madde “İlaç, tıbbi cihaz, 

tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile 

burada çalışanlar” hakkındaki muafiyet ve istisna düzenlemesine dahil olduğu, yine İçişleri 

Bakanlığı’nın 30.03.2021 tarih ve Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi konulu Genelge’sinde de, 

“Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen Sokağa 

Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde yer alan istisna/muafiyetler ile 

sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul 

ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.” denildiği, bu halde yürürlükte olan 

mevzuat uyarınca Optisyenlik Müesseseleri ve bunların çalışanlarının sokağa çıkma 

kısıtlamalarından muaf ve müstesna kılınanlardan olduğu ve dolayısıyla açılan müesseselerin 

ve burada çalışanların fiil ve tutumlarının mer’i mevzuata uygun olduğu, bu itibarla, 

kısıtlamaların devrede olduğu gün ve saatlerde Optisyenlik Müesseselerinin açık ve faal 

olduklarından bahisle idari ve cezai yaptırımın uygulanmasının veya müesseseler ile buralarda 

istihdam edilenlerin çalışmalarına engel olmanın Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca 

yürürlüğe konulan yasal düzenlemelere aykırılık teşkil edeceği cihetindeki hukuki 

mütalâamızdır. 


