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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

 

Sayı: 2021/339                                                                                             Tarih: 3 Mayıs 2021 

Konu: Optisyenlik Müesseseleri ve Çalışanlarının Tam Kapanma  

           Kısıtlamalarından Muafiyeti Hakkında 

 

Ülkemizde devam etmekte olan COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında 

26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 

itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma kararı 

alınmış, konu hakkında Bakanlığınızın 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesinde “Tıbbi 

cihaz üretimi, nakliyesi, ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar” 

tam kapanma kısıtlamalarından muaf tutulmuştur. 

 

“Tıbbi cihaz” kavramının uygulamada herhangi bir kafa karışıklığına mahal vermemesi 

maksadıyla Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği 12.04.2021 tarihli ve E.835619 sayılı yazısı ile 

optisyenlik müesseselerinin tıbbi cihaz satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri arasında sayılıp 

sayılmayacağı hususunu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

(TİTCK)’na taşımış, Birlik’in anılan yazısına cevaben TİTCK, 28.04.2021 tarihli ve E.419352 

sayılı yazısı ile optisyenlik müesseselerinin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 

10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri yanıtını (EK-1) vermiştir. 

 

Buna ek olarak TİTCK, 29.04.2021 tarihli ve E.421200 sayılı “sağlık hizmeti sunumunun 

aksamaması ve kamu sağlığının korunması adına İçişleri Bakanlığı 27/4/2021 tarihli ve 

89780865-153-7576 sayılı yazı uyarınca optisyenlik müesseselerinin 10:00-17:00 saatleri 

arasında faaliyet gösterebilecekleri ve burada görev yapanların sokağa çıkma ve şehirlerarası 

seyahat kısıtlamalarından muaf olacakları, uygulamada da değerlendirmenin bu şekilde 

yapılması ve böylece herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyip mağduriyete neden 

olunmaması” cihetindeki yazısını (EK-2) 81 il valiliğine göndermiştir. 

 

TİTCK’nun 28.04.2021 ve 29.04.2021 tarihli her iki yazısı da meslek camiamızca 

memnuniyetle karşılanmış iken idare hukukunun temeli olan “idari işlemlerde tutarlılık ve 

istikrar” ilkesine tamamen aykırı bir muhteviyatla TİTCK bu defa ertesi gün, 30.04.2021 

tarihli ve E.422927 sayılı yazısını (EK-3) 81 il valiliğine dağıtarak; “her ne kadar 28.04.2021 

ve 29.04.2021 tarihli yazılarda optisyenlik müesseselerinin tam kapanmadan muaf oldukları 

belirtilmiş ise de bulaşın engellenmesi hususunda sahada yaşanan sorunlar nedeniyle bu 

muafiyetin kaldırılmasının zorunlu hale geldiği” yönünde işlem tesis etmiş, bu durum, 

optisyenlik-gözlükçülük mesleği mensupları ile vatandaşlar arasında kafa karışıklığına ve 

endişe haline sebebiyet vermiştir. 

 

TİTCK’nun 30.04.2021 tarihli işbu son yazısı ile tesis ettiği “optisyenlik müesseselerinin 

tam kapanma muafiyetini kaldırma” cihetindeki hukuka ve usule aykırı işleminin icrasında 

meslek mensupları ve kamu sağlığı yönünden birtakım sakıncalar bulunmaktadır. Şöyle ki: 

 
 



 

Evvela, 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve 

Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin “b” bendi, 

optisyenlerin “sağlık meslek mensubu” olduğunu düzenlemektedir. Sair tüm sağlık meslek 

mensupları tam kapanma sürecinde topluma hizmet vermeye devam ederken yine sağlık meslek 

mensubu olarak nitelendirilmiş optisyenlerin bu sürecin dışında bırakılması her şeyden önce 

meslek mensuplarımızı değersiz hissettirmiş, diğer sağlık meslek mensupları ile eşit hak, 

sorumluluk ve statüye sahip olmadıklarını düşündürmüştür. 

 

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un “Amaç” başlıklı 1 inci maddesi de “Bu 

Kanunun amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere, optisyen unvanının 

kullanılması, optisyenlik mesleğinin icra edilmesi ve optisyenlik müessesesinin açılması ve 

işletilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.” hükmünü havi olup optisyenliğin doğrudan 

halk sağlığını koruma maksadı ile icra edileceğini açıklamaktadır. 

 

Malumları olduğu üzere, tam kapanma sürecinde tüm hastaneler ve göz poliklinikleri 

faaliyetleri ile hizmetlerine devam etmekte, göz ve görme rahatsızlıkları ile başvuran 

vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tıbbi desteği sağlamakta ve neticeten vatandaşlara reçeteler 

keserek gözlük/lens alımı hususunda optisyenlik müesseselerine sevk etmektedir. Hekim 

muayenesinden geçen ve ellerindeki reçete ile kendilerine uygun gözlük/lens satın alımı için     

-TİTCK’nun 30.04.2021 tarihli işlemi ile muafiyet kapsamı dışında bıraktığı- optisyenlik 

müesseselerine giden vatandaşlarımız, reçetelerde yazan tıbbi cihazlara, yani gözlük ve 

lenslerine kavuşamamaktadır. Tıbbi müdahale süreci, teşhis ve tedavi ile bir bütün teşkil eder. 

TİTCK’nun işbu yazımıza konu 30.04.2021 tarihli işlemi, bu bütünü bölmekte, vatandaşı 

tedaviden mahrum bırakmakta, böylece teşhisi de sonuçsuz kılmaktadır.  

 

Göz ve görme sağlığının insan hayatı için önemi ihtilafsızdır. Yukarıda anlatılan 

sebeplerle vatandaşı mağdur eden TİTCK’nun 30.04.2021 tarihli işlemi, toplumu 17.05.2021 

tarihine kadar görme hakkından mahrum bırakmakta, gereği gibi görememenin yol açtığı 

sorunlar başta olmak üzere beraberinde gelen, baş ağrısı, denge problemleri gibi sayılabilecek 

pek çok sağlık sorununun çözümünü tam kapanmanın sona ereceği tarihe ertelemekte, 

vatandaşın, hiçbir gereği olmamasına rağmen, anılan fizyolojik sorunlara 17 gün gibi uzun bir 

süre boyunca katlanmasına sebebiyet vermektedir.  

 

Öte yandan, SGK geri ödeme sistemi, muayene neticesinde alınan reçetelerin 10 günlük 

süre zarfında bir optisyenlik müessesesine ibraz edilip gözlüğün alınması gerektiğini 

öngörmektedir. Tam kapanma sürecinde faal olan hastane/polikliniklerde muayene olup 

reçetesini alan vatandaşlar, TİTCK’nun 30.04.2021 tarihli idari işlemi mucibince 17.05.2021 

tarihine kadar kapalı kalacağına karar verilen optisyenlik müesseselerine işbu reçeteleri ile 

başvuramayacak, böylece SGK geri ödeme usulünden istifade edemeyecek, neticeten maddi 

kayıp yaşayacaklardır. 
 





 

 

 

EK: 

1-) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 28.04.2021 tarihli ve E.419352 

sayılı yazısı. 

2-) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 28.04.2021 tarihli ve E.421200 

sayılı yazısı. 

3-) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 28.04.2021 tarihli ve E.422927 

sayılı yazısı. 
 


