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ÖNSÖZ 

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun'un amaç kısmında yer alan toplumun ve fertlerin sağlığının 
korunmasını esas alan yasadan yola çıkarak optisyen/gözlükçü unvanına sahip gerçek kişilerin sağlık 
meslek mensubu olduğu,  müesseselerin birer sağlık hizmet suncucusu olarak resmiyet kazanması ile 
birlikte toplumun ve fertlerin göz sağlığı alanında faaliyetlerini sağlamak ile birlikte sürdürülebilir 
müesseselerin tesisini sağlamak amacıyla “ Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu IV. Dönem 
Çalıştay “ programı ile sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği bir program olacaktır. 

Değişimin ve gelişimin birincil derecede takibini, müesseselerimiz ve meslektaşlarımız için sivil toplum 
kuruluşu yöneticileri olarak bizler  bir yola çıktık ve o yolu istişarenin ışığı ile aydınlatma kararlılığında, 
mesleğimizin ortak geleceği, hepimizin ortak geleceği için pişmanlık denizinden bizi koruyacak bir kale 
inşa etmeye çalışıyoruz.  

Bizler istişareyi bir mesuliyet, meslektaşlarımıza karşı bir vazife olarak görüyor. İstişare bizim göreve 
geldiğimiz günden bu yana yaslandığı ve asla vazgeçmediği, vazgeçmeyeceği taşıyıcı kolondur. Sivil 
toplum kuruluşumuz istişare etmek üzere gönül kapısını uzak yakın bakmaksızın tüm üye 
meslektaşlarımıza, üniversitelerimize, komisyonlarımıza açık. 

Biz gönlümüzü ve kulağımızı açtık, mesuliyet ve bu kapıdan adım atarak istişare mekanizmasını 
çalıştırmak, beklenti ve hissiyatlarına tercüman olacaklarla geleceğimizin şekillenmesine katkı vermek 
Meslek Kuruluşlarımızın, Federasyonlarımızın, Derneklerimizin mesuliyetindedir. Eminim ki onların 
katkısı, onların vereceği renk ve onların oluşturacağı kompozisyon daha güçlü bir meslek, daha sıkı 
kucaklaşmış bir meslektaş, geleceğimizin inşasının yolu Hep Birlikte Bir olmaktan geçiyor ve Sivil 
Toplum Kuruluşlarımız en büyük gücü oluşturuyor. ....

Turgut VARDİ
Genel Başkan
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1.  Çalıştay Programı 

Gözlükçüler ve
Optisyenler Konfederasyonu
IV. Dönem Çalıştay Programı

GÖZLÜKÇÜLER VE OPTİSYENLER
 KONFEDERASYONU

Yer 

Tarih

: Mersin

: 18 - 19 Şubat 2017 (Cumartesi - Pazar)

18 Şubat 2017 Cumartesi

Saat: 10:00 Adana Dernek Merkezi

Adana Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği Genel Kurul

Toplantısı

18 Şubat 2017 Cumartesi

Saat: 14:00 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

Saat: 14:00 Akdeniz Gözlükçüler ve Optisyenler

Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Serkan YAKAN

Saat: 14:15 Gözlükçüler ve Optisyenler

Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Turgut VARDİ

Saat: 14:30 Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler

Federasyonu Genel Başkanı Sayın İlker AYAZ

Saat: 14:45 Ege Gölükçüler ve Optisyenler Dernekleri

Federasyonu Genel Başkanı Sayın Kamil Nuri GİZER

Saat: 15:00 - 15:30 Çay/Kahve Arası 

Saat: 15:30 SGK Uygulamaları, Genel Görüşme ve

Çalışmalar Sunumu,

Saat: 16:00 Optik İnovasyon Eğitimleri ve Geleceği,

Saat: 16:30 Konfederasyon MİSEP (Meslek İçi Sürekli

Eğitim Projesi) Eğitim Programları

Saat: 17:00 - 17:30 Soru ve Cevap

Saat: 20:00 Konfederasyonumuz Akşam Yemeği

19 Şubat 2017 Pazar Çalıştay Programı

Yer: Mersin Otel Toplantı Salonu

Saat: 10:00 Konfederasyon Genel Başkanı

Açılış Konuşması

Saat: 10:15 Programın Sunumu, gündem konularını

değerlendirme

Saat: 10:30 SGK Çalışma/Görüşmelerş, SUT, SGK

Taşra Teşkilatları ve Talepler

Saat: 11:30 SB Çalışma/Görüşmeleri, Optisyenlerin

Kurumsallaşması, Kanun, Yönetmelik uygulamalar,

İl Müdürlükleri ve Talepler,

Saat: 12:30 - 13:00 Çay/Kahve Arası

Saat: 13:00 Oda/Birlik Kanun Çalışmaları 

Değerlendirilmesi ve Stratejik Planlaması

Saat: 15:00 Yeni Dönem STK (Dernek, Federasyon,

Konfederasyon) Çalışma ve Usulleri,

Saat: 15:30 Konfederasyon Eğitim, Bilim ve Mevzuat

Komisyonu Çalışma Dosyaları ve Hedefleri

Saat: 16:00 Görüş ve Talepler



1. Giriş

GÖZLÜKÇÜLER VE OPTİSYENLER
 KONFEDERASYONU

Halk sağlığının ve gözlükçülük mesleğinin gelişimi için gerekli çalışmaları, bilimsel, teknik ve stratejik 

atılımları planlayan ve hayata geçiren bir meslek örgütü olarak gözlükçülerin,  toplumun tüm kesimleri 

tarafından, saygın, bilimsel, psürekli gelişen, vazgeçilmez bir meslek gurubunun üyeleri olarak 

nitelenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar kesintisiz devam etmektedir. 

Türkiye'de optisyenlik mesleği ve optik mesleklerin bilimsel ve teknik olarak gelişmesini sağlamak ve  

meslek ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, Türkiye'deki optik meslek mensupları arasında birlik ve 

beraberliği sağlamak, onların mesleki menfaatlerini korumak, Dernek üyeleri arasında mesleki bilgi 

düzeyinde denklik, yardım ve sosyal dayanışmayı geliştirmek, mesleki, toplumsal ve kültürel gelişimlerini 

sağlanmalıdır. 

Ülkenin optik ürün ve gözlükçülük politikalarına yön verecek beceri, birikim ve güce ulaşmak için gerekli 

yapılanmaları oluşturmak, Klinik gözlükçülük kavramının yerleşmesi için bilimsel ve teknik çalışmalar 

yapmak, gözlükçünün bir tedarikçi değil, danışman ve sağlık emekçisi olduğu gerçeğini vurgulamak, 

Gözlükçü Kooperatiflerinin özgür gözlükçü sermayesiyle bireysel gözlükçülüğün var olmasındaki 

yaşamsal öneminden hareketle, kooperatiflerin gelişimi için gerekli şartları hazırlamak, Gözlükçülük 

mesleğinin, serbest optikler dışındaki kamu, hastane, akademi ve sanayi gibi tüm alanlarında, istihdamdan 

özlük haklarına kadar tüm sorunlarına çözümler aramak, Gözlükçülerde verilen hizmetin kalitesini 

arttırarak toplum sağlığına ve yurttaşların yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunmak, Kamu kaynaklarının 

etkin ve doğru kullanımına yönelik, hastayı ve gözlükçüleri mağdur etmeyen akılcı çözüm önerilerinde 

bulunmak. Hasta haklarına saygılı olmak bu konudaki bilincin yerleşmesine ve gelişimine  katkı sağlamak 

asli görev ve sorumluluklarımız arasındadır. 

Türkiye'de optik mesleğinin; eğitim, öğretim, mevzuat ve uygulama yönünden gelişmesi ve ileri 

standartlara yükselmesi ve mesleki alanda teknoloji üretimi konularında çalışmalarda bulunmak, Bu 

çerçevede oluşan görüş ve önerileri, yasama ve yürütme platformlarına, uluslararası kuruluşlara, basın ve 

medya aracılığı ile de kamuoyuna ve uygun iletişim araçları ile üyelerine duyurmak, Optik mesleği faaliyet 

alanının halkın görme sağlığı açısından taşıdığı önem dikkate alınarak, ilgili Bakanlıklar nezdinde mesleki 

örgütlenme ve eğitim konularında gerekli yapılacak olan yasa, yönetmelik, tüzük ve mevzuatların 

oluşumunda görüş ve önerilerini sunmak, etkin katılımda bulunmak mecburiyetindeyiz. 

Bu bağlamda gözlükçülük mesleğinin arzu edilen hedeflere ulaşabilmenin tek yolu çalışmak, çalışmak ve 

çalışmak olduğunu biliyoruz, bu süreçte iletişim kurmak, Meslektaşlarımız ile, sivil toplum 

kuruluşlarımızın değerli temsilcileri ile yeni döneme ait strateji ve iş planları hazırlamak, gelecek yılları 

planlamak hepimizin asli vazifesidir. 

Gözlükçülüğün ve optik hizmetinin tek sorumlusu olan optisyen / gözlükçü tüm optik ürünlerin 

( numaralı gözlük camı, optik çerçeve, numaralı-numarasız kontak lens, teleskopik gözlük vb ) 

üretiminden hastaya sunumuna kadar ki tüm aşamalarda tek söz sahibidir. 
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Çalıştay Programı açılış konuşması Sayın Genel Başkan Turgut VARDİ tarafından gerçekleştirildi. 

2 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı hedefleri içerisinde de yer alan istişare 
toplantıları, çalıştay ve/veya çalışma toplantılarının biz yöneticilere ışık, rehber, hedeflere ulaşmada 
minimum hata olasılığı sağlayacağından önceliğimiz olmuştur. Biz 6140 optisyenlik müessesesi müessese 
sahipleri, mesul müdür çalışanlarımız de diğer personellerimiz ile çok büyük bir  aileyiz. Bu büyük ailenin 
mesleki ve eğitimsel sorunları olduğu hepimizce bilinmektedir. Biz yöneticiler ise bu sorunları önem 
sıralamasına göre çözümlemek, meslektaşlarımızın hakkını ve mevzuatsal çerçeve içerisinde 
sürdürülebilir sağlık hizmetinin bir parçası olmak zorundayız. 

Bu gün burada ilkini gerçekleştireceğimiz “ IV. Dönem Çalıştay Programı “ ve gündemi ile 
Konfederasyonumuz geçmişinde bir ilki başlatmış olacağız. Bu gün burada bizlerle olan siz değerli 
meslektaşlarım, yöneticilerim, temsilcilerim meslek sorun ve çözümleri öznesinde gösterdiğiniz irade  aynı 
masa etrafında toplanmanın sonucudur. 

İnanıyorum ki bugün burada konuşulacak konular ve çözüm önerileri bizlere güç, enerji ve çalışma şevki 
verecektir. 

İnanıyorum ki, sizlerin destekleri, katkıları, görüş ve düşünceleri mesleğimizi yarınlara taşıyacak, hep 
beraber çıktığımız bu kutlu yolda Bir olacağız, Diri olacağız, İri olacağız. 

Sözlerimi Hz. Mevlana'nın bir sözü ile bitirmek istiyorum. 

“ Birlik Vakti, Biz birleştirmeye geldik, ayırmaya gelmedik. “ 

Çalıştayın öncelikle mesleğimize ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni eder, çalışmalarınız ve 
katılımınız için teşekkür ederim.

1.  Protokol Konuşmaları

3.1.  Genel Başkan

Turgut VARDİ
Genel Başkan
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            Akdeniz Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı;

Sayın Başkanım, 

Konfederasyonumuzun bu tür organizasyonlarla bizleri bir masa etrafında birleştirmesi, ortak sorun ve 
çözümleri noktasında bizlere değer vermesi, bizlerin düşünce ve görüşlerine başvurması kadar güzel bir 
hareket olamaz. Bizler Konfederasyonumuzun kurucu üyesi olarak bu yapının içinde olmaktan son derece 
memnunuz. 

Konfederasyonumuz özellikle son dönemde gösterdiği üstün gayet ve çalışmalar Yen'i dönemin de ayak 
seslerini oluşturduğunu düşündüğümü yenileyerek, çalıştayın öncelikle mesleğimiz ve meslektaşlarımız 
olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımıza, cemiyetimize hayırlı olmasını ve tekrarlarının başarıyı 
kaçınılmaz kılacağını düşünüyorum, tüm katılımcılara sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunarım.

                                    
                                               

Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler  Federasyonu Genel Başkanı;

Değerli Konfederasyon Başkanım, Kıymetli Dernek Başkanlarım, sevgili meslektaşlarım,

Konfederasyonumuzun düzenlediği IV. Dönem Çalıştay programına ev sahipliği yapan Serkan Başkanıma 
teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Değerli başkanlarım, son 3-4 yıldır içinde bulunduğum yapıya maddi manevi destek olmak, aynı zamanda 
çalışmalarda fiilen yer almak, başarılı projelere imza atmak,  mesleğimiz ve meslektaşlarımızın hak ettiği 
hizmeti ve yönetim anlayışını tesis etmek birincil vazifemiz oldu, olmaya da devam edecek.

Sözü fazla uzatmadan çalıştayın öncelikle 6140 meslektaşımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, yapımız 
içinde olmayan ama kalben ve fiilen aramızda bulunan Niğde Tüm İşveren Gözlükçüler  ve Optisyenler 
Derneği  Başkanı Sayın İsa ALPAT ve Başkan Yardımcısı Fatih KARAKAYA kardeşlerimizi de tebrik eder, 
bu birlikteliğe inanıp bizlerle yola devam demesinde son derece memnunuz. Hafta sonu, hafta içi demeyip 
demeyip, gece gündüz çalışan meslek ve meslektaşlarımızın bekası için emek harcayan her bir 
yöneticimize, temsilcimize, her bir meslektaşıma tekrar tekrar teşekkür eder, çalıştayın mesleğimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim. 

                                                                                                              

Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı; 
Çalıştay Programına Katılmadı / Katılamadı 

3.1. Federasyon Başkanları 

Serkan YAKAN
Genel Başkan

 İlker AYAZ 
Genel Başkan
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Çalıştay Programına Katılan Federasyonlar,  Dernekler ve Temsilcilikler; 

1. Akdeniz Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu
2. Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu
3. Adana Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği
4. Mersin Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği
5. Niğde Tüm İşveren Gözlükçüler  ve Optisyenler Derneği
6. Osmaniye Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği 
7. İstanbul Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği Genel Merkezi
8. Bursa Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği 
9. Ankara Temsilciliği
10. İskenderun Temsilciliği 
11. Şanlıurfa Temsilciliği
12. Optisyenin Sesi Temsilciği 

 4. Çalışma Konuları 

Bilindiği üzere SGK ile imzaladığımız Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme sözleşmesi 
hükümlerince yine Kurum tarafından yayımlanan veya güncellenen SUT ( Sağlık Uygulama 
Tebliği ) EK-3D listenin aradan uzun yıllar geçmesine rağmen muhtelif zamanlarda teknik 
eksiklikler nedeniyle değişiklikler yapıldığı ancak TL değerlerinde bir değişiklik yapılmadığı 
hepimizce bilinmektedir. 

Bahse konu olan EK-3D liste hazırlanma aşamasında hesaplamalarda dikkate alınarak 
değerlendirilen “ Cam, İşçilik, Hizmet Bedelleri vs. “ yer aldığı bilinmektedir. Yıllardır değer artışı 
yapılamayan listenin tarafımızca kurulacak komisyonca yeniden değerlendirilmesi, yıllara göre 
TUİK verilerinden de faydalanarak, işçilik maliyetleri, hizmet bedelleri ve cam maliyet fiyatları ile 
dövizlerde oluşan radikal değişikliklerinde fiyatlandırmada etken olduğu da göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

3.1. Dernek Başkanları 

Programlarının yoğunluğu nedeniyle Çalıştaya katılamayıp sesli mesaj ile Dilek ve 

temennilerini paylaşan;

Sayın Mehmet Nuri KAHRAMAN  Gaziantep Gözlükçüler ve Optisyenler Dernek 

Başkanımıza,

Sayın Ecz. Turan ÇOBAN Afyonkarahisar Temciliğimize,

Sayın Ali KURNAZ Edirne Temsilciğimize,

Güzel düşünce ve duygularını ifade eden cümlelerine çalıştay grubu olarak teşekkür ederiz. 

4.1.  SUT ( Sağlık Uygulama Tebliği )
EK-3D Güncellenmesi 
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Bu bağlamda kurulan komisyona; 

- Mehmet Nuri KAHRAMAN Gaziantep 
- Murat TURAN Bursa 
- Fatih KARAKAYA Elazığ
- İbrahim YILMAZ Hatay/İskenderun
- Ramazan ÖZMUTLU  İstanbul 

Oybirliği ile seçilmiştir. 

Komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi içerisinde yapacağı ilk toplantıda tesbit edeceği, toplantının 
fiilen olmasa da e-mail, WhatsApp, telekonferans vb iletişim yöntemleri de gerçekleştirebileceği, çalışma 
sonucunda ortaya çıkacak dosyanın tüm paydaşlarımız ile görüş alışverişi yapıldıktan sonra Kurum ile de 
paylaşılarak takibinin yapılması sağlanacaktır. 

Diğer taraftan SGK tarafından sigortalılara ödenen Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Bedellerinde fiyat 
artış taleplerimizin biz optisyenlik müesseseleri temsilcileri tarafından yapılmayarak ülkemizde faaliyette 
bulunan sendikalar aracılığı ile sendika üyelerinin ek ücret ödemelerinin çok olduğu göz önünde 
bulundurularak en büyük beş sendika ile yüzümüze görüşmelerin yapılması önerisini sunan Niğde Dernek 
Başkanımız Sayın İsa ALPAT Konfederasyonumuz Başkanlık Makamı ile birlikte çalışma Programı 
oluşturulmasına karar verildi. 

 3.1.  SGK Taşra Teşkilatları Farklı Uygulamaları

SGK mevzuatsal pekçok düzenlemeyi hazırlayıp ve yayımlamakla 81 il Müdürlüklerince ve/veya SSGM 
uygulanmasını istemektedir. Takdir edersiniz ki taşra teşkilatlarında mevzuata ilişkin farklı yorumlamalar, 
farklı uygulamalar ile dönem dönem yaşamaktayız. Yaşanan bu aksaklıklar veya farklı Uygulamaları. 
Çözümü noktasında o ilde bulunan temsilciliklerimiz ve/veya dernek yöneticilerimiz ile durumun 
değerlendirilerek öncelikle yerelde çözümlenmesi, eğer çözümlenmiyor ise de sorunun sivil toplum 
kuruluşlarımızın üst organlarına aktarılarak Genel Merkez nezdinde çözüm bulunması ve ilgili taşra 
teşkilatlarının bilgilendirilmesi esas kabul edilmektedir.

Bu bağlamda geçtiğimiz dönemde pek çok sorunun çözüme kavuşması sağlanmış ve sağlanmaya da devam 
etmektedir. Bugün hali hazırda çalıştaya katılan değerli katılımcılarımızın da ifade ettikleri Medula Optik 
Provizyon Sistemi üzerinden SUT ve 2017 yılı Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi 
maddelerinden kaynaklı teknik altyapıda düzenleme yapılması gereken birkaç konunun SGK Hizmet 
Sunumu Genel Müdürlüğü ile iletişim kurularak giderilmesi ve Meslektaşlarımız ile de bu yapılan 
çalışmanın paylaşılması öngörülmektedir. 

Örneğin; e-reçete multifokal gözlük camları beyan üzerine sisteme kayıt yapılması ve hasta beyanınında 
sisteme yazıldıktan sonra reçetenin kayıt edilmesi gerekmektedir. Pek çok meslektaşlarımız bu konuyu 
dikkate almadan tek odaklı mercek reçetesi gibi sisteme kayıt  yaptığı ve il müdürlüklerince de kontrollerde 
iade ve/veya kesintilere meydan verilmektedir. Oysa bu konu Medula Optik Provizyon Sisteminde 
yapılacak düzenleme ile e – reçete multifokal verilmesi halinde beyan girişi yapılmadan reçete kaydının 
gerçekleştirilmesi engellenmelidir, diğer bir ifade ile beyan  girişi yapılmadığı uyarısı verilerek beyanın 
girilmesi zarureti zorunlu olacaktır. 
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3.1. SGK Hizmet Sunumu Güncellemeleri

6Temmuz 2016 itibari ile uygulamaya geçen e-reçete sürecinde gerek hizmet sunumu gerçekleştiren sağlık 
kuruluşları, gerekse hekim kaynaklı teknik sorunlar nedeniyle Kurum sigortalılarına hizmet sunumu 
aksamakta veya yapılamamaktadır.  

a) E-Reçetelerde yer alması gereken ilgili teşhis kısmının hekim tarafından düzenlenen reçeteye 
dioptri değeri yazıldığı zaman ICD kodu ve/veya ilgili teşhisin dijital ortamda reçete üzerinde yer 
almasıdır. 

b) 18 yaş altı hastalarımızda teslim alan kişinin T.C. Kimlik numarası sisteme kayıt edilmesi 
hususunda müesseselerimizde hastaya ait ( 18 yaş altı olanlar ) yazılmakta ve idare tarafından 
kontrollerde dikkate alınmaya başlaması sebebiyle sorunu devre dışı bırakabilmek amacıyla 
reçetenin Medula Optik Provizyon Sistemine kaydı yapılınca teslim alan kişi 18 yaş altı ise uyarı 
verilerek reçete kaydı engellenmeli, teslim alan kişi yakını ve yakınına ait T.C. Kimlik numarası 
girilmesi zorunlu olmalıdır. 

c) Sözleşmenin 6.3.9 maddesi “ ç “ ve “ d” bendi gereği hastanın talebi ile verilmesi gereken Optik 
ürünlerde beyan girişlerinin yapıldıktan sonra sisteme kaydına izn verilmesini sağlayan Medula 
Optik Provizyon Sistemi veri tabanında güncellemenin yapılmasının sağlanması ile ilgili 
görüşmelerin yapılması. 

d) Yeşil Kart sahibi sigortalıların 3 üncü basamak sağlık kuruluşlarında ( Üniversite Hastaneleri, 
Eğitim, Araştırma Hastaneleri “ muayene olmaları için gerekli olan sevk belgelerinin sistem 
üzerinden 2 inci basamak sağlık kuruluşları ile 3 üncü basamak sağlık kuruluşları arasında olması 
gerektiği ve/veya optisyenlik müessesesine müracaat eden yeşil kart sahibi bir sigortalının 3 üncü 
basamak sağlık kuruluşunda muayenesi sonrası düzenlenen reçete ile verilen hizmetin kayıt 
aşamasında da yine sistem uyarı bandı olması gerekmektedir. 

e) Dönem sonlandırma işlemleri sonrası Kuruma teslim edilmesi gereken “ Dönem Sonu Dilekçesi “ 
ve “ Reçete Listesi “ sayfasında yer alan Müessese Mesul Müdürü imza kısmında Mesul müdür 
ismi ve unvanı ( gözlükçü/optisyen ) kısmı yazılı çıkması ile ilgili gerekli görüşmelerin yapılması. 

3.2. SGK Görüş ve Önerilerin Değerlendirilmesi

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünden randevu talebinde bulunulması ve Medula Optik Provizyon 
Sisteminde tesbit edilen eksiklikler ve/veya optisyenlik müesseselerinin sürdürülebilir sağlık 
hizmetlerinde aksaklıkları veya eksiklikleri ortadan kaldıracak uygulama kolaylıkları için Mart 2017 
döneminde gerekli görüşmelerin tamamlanarak paydaşlarımız ile bilgi alışverişi yapılması 
öngörülmektedir. 
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3958 Sayılı Kanunumuz 1940 yılında yürürlüğe girmesi ve sağlık mesleği olarak uygulanmasına rağmen 
oda birlik yasamızın olmaması mesleki anlamda büyük eksikliğimiz. Dönem dönem oda birlik yasası için 
çalışmalar yapılsa da müebbet bir sonuç alınamaması da biz yöneticilerin siyasi  eksikliği olduğu 
düşünülmektedir. Ancak son dönemde özellikle son iki yıldır Ankara Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği 
Başkanı Sayın Mahmut YETİM liderliğinde yapılan çalışmalara destek olmak ortak paydamız olan Oda 
Birlik yasası çıkartılması için Konfederasyonumuzun da yer almasıdır. 

Bu bağlamda Ankara Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği Başkanı Sayın Mahmut YETİM'in uzun süredir 
TBMM de sürdürdüğü çalışmalar sonucunda; 

“ Türkiye Optisyenler ve Gözlükçüler Birliği Kanunu Teklifi “ 04.05.2016 tarih ve 134 sayı ile Adalet ve 
Kalkınma Partisi TBMM Grup Başkanlığı aracılığı ile Başbakan Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü'ne ( 
Sn. Lütfi ELVAN ) arz edildi. 

Başbakan Yardımcımız Sayın Lütfi ELVAN tarafından 17.05.2016 tarih ve 339 sayılı yazı ile Şanlıurfa 
Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali CEVHERİ ve arkadaşlarının “ Türkiye Optisyenler ve Gözlükçüler 
Birliği Kanunu Teklifi “ sırasıyla Adalet Bakanlığı,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığınca incelenerek görüşleri istendi. 

- T.C. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü 29.08.2016 tarih ve 5666 sayılı yazısı ile teknik 
bir iki husus dışında Teklif geneli itibarıyla uygun mütalâa edildiği, 

- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 26.07.2016 tarih ve 16513929 sayılı yazısı 
ile 5362 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla belirlenen esnaf ve sanatkârlık kolları ve örgütlenme 
biçimine aykırı olduğu düşünülmektedir bilgisi paylaşıldığı, 

- T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 28.11.2016 tarih ve 9625 sayılı 
yazısı ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerinin uygulanması suretiyle takip ve tahsil 
edilmesinin daha uygun olacağı düşünüldüğünden “ süresi içinde ödenmeyen kayıt aidatı ve yıllık 
aidatlar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir. Şeklinde değiştirilmesi 
gerekli görüldüğü, 

- T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığının 10.01.2017 tarih ve 
511.17 sayılı yazısı ile ““ Türkiye Optisyenler ve Gözlükçüler Birliği Kanunu Teklifi “ taslağının 
bu halinin uygun olmadığı mütaala edildiği, 

T.C. Başbakan Yardımcılığı makamının ilgili Bakanlıklardan aldığı görüşler 12.01.2017 tarih ve 43 sayılı 
yazı ile Adalet ve Kalınma Partisi TBMM Grup Başkanlalığına gönderilmiştir. 

Bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinden oluşan bir heyetimizde 14 Şubat 2017 Salı 
günü Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Toplantısı sonrası Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM'a anılan 
konuları makamında ziyaret ederek arzettik. 

Başbakanımız ile birlikte yanında bulunan Şanlıurfa milletvekillerimiz ile Grup Başkan Vekili Sayın 
Mustafa ELİTAŞ beyefendiye gerekli düzenlemenin yapılmasını aktarmıştır. Çalışmalarımız yine Ankara 
Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği başkanlığında devam edecektir. 

3. Türk Optisyenler ve
Gözlükçüler Oda/Birlik Çalışmaları
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Sivil Toplum Kuruluşu Olmak !

Çoğulculuk, karar süreçlerine katılım, meslektaşlarımızın hissiyat ve beklentilerinin sivil toplum 
kuruluşlarında yer bulması, ortak aklın tesisi ve o ortak aklın ortak gelecek inşasında belirleyici olması, 
sistemi ortak paydada zenginleştirmek, yönetenler ile yönetilenlerin aynı gündemi aynı dil ile konuşmasını 
sağlamak bir mesleğin geleceği açısından hayati önemdedir.  

İstişare dediğimiz mekanizmanın hakkıyla işletilmesinde veya meslektaşlarımızın sesinin daha gür 
çıkmasında, meslek ekseriyetinin ortak hissiyat ve müşterek beklentilerine tercümanlık etmede en etkin 
kanal gönüllülük esasıyla çalışan, fedakârlık üzerine kurulan Sivil Toplum Kuruluşlarınındır.

Meslek Kuruluşu, Oda, Dernek, Vakıf adı her ne olursa olsun sayıları onlarla ifade edilse de on binlerle ifade 
edilse de toplumun belli bir kesimini ister meslek, ister hemşehrilik, isterse gaye ortaklığı çatısı altında 
buluşturan her Sivil Toplum Kuruluşu iki taraflı bir fonksiyonu ifa eder. 

Birincisi aynı çatı altında buluşturduğu üyelerinin ortak beklenti ve hissiyatının gereklerini yerine 
getirmek, yani üyelerinin mesleklerini daha iyi şartlar altında icra etmelerini sağlamak, kendi içlerinde bilgi 
paylaşımını artırmak, mesleki geleceklerini inşa etmek gibi kuruluş amaçlarına yönelik fonksiyon icrasıdır. 

İkincisi ve en az birincisi kadar Sivil Toplum Kuruluşlarının asli fonksiyonu olan işlev ise çatısı altında 
buluşturdukları üyelerinin hissiyat ve düşüncelerine tercümanlık etmek, üyelerinin beklentileri ile gelecek 
tahayyüllerini her mecrada dile getirmek, kendi bünyelerinde oluşan ortak aklı ortaya koymaktır.
Bizler bir yola çıktık ve o yolu istişarenin ışığı ile aydınlatma kararlılığında, mesleğimizin ortak geleceği, 
hepimizin ortak geleceği için pişmanlık denizinden bizi koruyacak bir kale inşa etmeye çalışıyoruz.  Bizler 
istişareyi bir mesuliyet, meslektaşlarımıza karşı bir vazife olarak görüyor. İstişare bizim göreve geldiğimiz 
günden bu yana yaslandığı ve asla vazgeçmediği, vazgeçmeyeceği taşıyıcı kolondur. Sivil toplum 
kuruluşlarımız istişare etmek üzere gönül kapısını uzak yakın bakmaksızın tüm üye meslektaşlarımıza, 
üniversitelerimize, komisyonlarımıza açık. 

Biz gönlümüzü ve kulağımızı açtık, mesuliyet ve bu kapıdan adım atarak istişare mekanizmasını 
çalıştırmak, beklenti ve hissiyatlarına tercüman olacaklarla geleceğimizin şekillenmesine katkı vermek 
Meslek Kuruluşlarımızın, Vakıflarımızın, Federasyonlarımızın,  Derneklerimizin mesuliyetindedir. 
Eminim ki onların katkısı, onların vereceği renk ve onların oluşturacağı kompozisyon daha güçlü bir 
meslek, daha sıkı kucaklaşmış bir meslektaş, geleceğimizin inşasının yolu Hep Birlikte Bir olmaktan 
geçiyor ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız en büyük gücü oluşturuyor.

6. Yeni Dönem Sivil Toplum Kuruluşlarımızın
Çalışma Usul ve Esasları 
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 Çalışma Usul ve Esasları; 

Konfederasyonumuz genel merkez sekretaryaları aracılığı ile randevu, yazışma, üye federasyonlar ile 
iletişim, federasyonlarımıza üye derneklerimiz ile koordinasyonun Başkanlık Makamında 
yapılmamaktadır. Genelde ve/veya yerelde tesbit edilen eksiklikler, çözümler vb gibi durumların Yönetim 
Kuruluna sunulmasından sonra takip eden gün içerisinde gereken aksiyonun sağlanması Başkanlık 
Makamının sorumluluğundadır. Üye dernekler doğrudan yada Üyesi olduğu federasyon aracılığı ile her 
türlü talep veya istekte bulunabileceği gibi aynı durum temsilcilikler ve federasyonlarımız için de 
geçerlidir. 

Mesleki ve optisyenlik müesseselerini doğrudan ilgilendiren yönlendirme, yetkisiz kişilerce Optik ürün 
satışları, haksız rekabete yol açan reklam, tanıtım faaliyetleri vb gibi durumların tesbiti için sivil toplum 
kuruluşu olmamıza gerek kalmaksızın 6140 meslektaşımızın asli görevi olduğunu her platformda 
paylaşmaktayız ve şikayet hattımız aracılığı ile  takibini yürütmekteyiz. 

Diğer taraftan Ankara merkezli olağan ve olağanüstü Kamu Kurum ve Kuruluşları ile çözüm odaklı 
görüşmeler de yine Başkanlık Makamında koordine edilmekte, gerekli hallerde yönetim kurlu üyelerimizle 
durum paylaşılarak katkı ve düşüncelerine müracaat edilmektedir. 

Konfederasyonumuz aylık olağan bir yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirmektedir. Yönetim Kurulu 
üyelerimizin ve/veya Başkanlık Makamının talebi üzerine olağanüstü yönetim kurlu toplantısı da  
yapılabilmektedir. 

Konfederasyonumuz ve/veya Federasyonlarımız ve/veya Derneklerimiz yazışma Usul ve esaslarında 
Resmî Yazışma yazışma kuralları çerçevesinde yapılabileceği gibi, e-mail, fax, WhatsApp, SMS gibi 
iletişim yolları ile de aktarılabilmektedir. 

7. Eğitim, Bilim ve Mevzuat Komisyonu Çalışmaları 

7.1. Optik İnovasyon Eğitimleri

Değişen ve gelişen dünya normları karşısında duyarsız kalmamamız gerekmektedir. Bizlerde bu değişim ve 
gelişimin lideri olmak, pazarımızda öncü olmak, değişimin ve gelişimin koordinasyonunu sağlamak 
zorundayız. Bu nedenle Konfederasyonumuzun Eğitim, Bilim ve Mevzuat Komisyonunca bu dönemde 
öngörülen ve uygulamaya geçecek olan sıralı eğitimlerimiz ile optisyenlik müesseselerine fayda 
sağlayacak, personelimizin gelişimine destek olacak, müessesenin işlemsel olarak artışına yön verecek 
eğitimler olacaktır. 

Uluslararası bir firmanın Türkiye distribütörlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu yılda iki defa olmak üzere  
en fazla 30-35 müessese için hazırlanacak eğitimlerde; Stok Yönetimi, Reçete Okuma ve Hasta İletişim 
Yöntemleri, Müessese Hizmet Kalitesi ve Farkındalık yaratacak konular ile yarım günlük eğitim zinciri 
planlamaktayız. Eğitimler 2018 yılı içinde uygulanmaya geçecektir. Gelişmeler ve eğitim illeri 
Konfederasyonumuz Web sayfamız aracılığı ile duyurulacak ve müracaatlar yine Web sayfamız aracılı ile 
alınacaktır. 
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7.2 Kontak Lens Eğitim Takvimi ve Programları 

2017 yılı içerisinde Bursa, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Tekirdağ, 
Samsun ilimizde olmak üzere “ Yumuşak Kontak Lens Bilgilendirme ve Alcon'un Sunduğu Çözümler “ 
isimli eğitimler düzenlemektir. Eğitimlerin birincisi 15 Mart 2017 Çarşamba günü saat 19:00 – 23:00 
arasında gerçekleştirilecek olup, kayıt ekranı açılmıştır. Eğitimlerden en fazla 100 meslektaşımız 
faydalanabilecektir. Kayır ekranı aynı zaman da T.C. Sağlık Bakanlığı ile entegrasyonu sağlandığından 
muhtemel katılımcı listesinin oluşturulması, eğitime katılacak meslektaşlarımızın cep telefonlarına Kodlar 
ile salona girişleri sağlanacağı, eğitim sonrası da katılım sağlayan meslektaşlarımızın listesi yine dijital 
ortamda Kuruma aktarılacaktır. Diğer illerin kayıt ekranları da ay içinde açılacaktır. 

     7.2 Optisyenlik Programları Panel ve Sempozyumları 

Konfederasyonumuz bir önceki dönemde gerçekleştirdiği optisyenlik Programı olan üniversitelerimizde 
gerçekleştirdiği “ Kariyer Gelişim Panelleri “ bin yeni dönemde de aynen devam etmesi gerektiği 
kararlaştırıldı. Aday optisyenlerimizin mezun olduktan sonraki iş hayatlarında karşılaşabilecekleri iş ve 
işleyişler ile birlikte mevzuatsal eksikliklerinin tanımlanması, interaktif uygulama ile optisyenlik 
Müesseseleri işleyişi hakkında bilgi paylaşımları yapılması öngörülmektedir. 

Bu bağlamda öncelikle devlet üniversiteleri olmak üzere optisyenlik Programları için bir ajanda 
oluşturulması, panelin içeriği ve konuşmacıların yine komisyonca belirlenmesi, gerekli görüşmelerin 
tamamlandıktan sonra öncelikle yönetim kurulumuzda değerlendirilmelidir. 
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 7.4. 2017 yılı Bahar Dönemi PR Çalışmaları, Öneriler 

Konfederasyonumuzca ilk defa hazırlanan iki Kamu Spotu kapsamında PR çalışmalarına yeni dönemde de 
hız verilmesinin önemi tartışmaya açıldı. Önceliğimiz mevsim itibarı ile Güneş Gözlüğü olması fikri 
benimsendi. 16 Nisa'n 2017 tarihinde gerçekleştirilecek referandum takvimine kadar halka açık alanlar, 
bilboardlar vb program ve yerleşkeler çok fazla kullanılamayacağından 16 Nisan ile 15 Mayıs 2017 
tarihleri arasının etkinlik takvimi olarak belirlendi. 

Etkinlik olarak 

“ Güneş Gözlükler Nereden Alınır ? 
· Giyim Mağazasından 
· İşportadan
· Benzinciden 
· T.C. Sağlık Bakanlığınca Ruhsatlandırılan Optiklerden “ 

Görselinin hazırlanması, ve yine aynı görselin ek broşürlerinin de bastırılarak bilboardlar ile eş zamanlı 
olarak metro girişlerinde , caddede, sokakta, avm girişlerinde anketörler aracılığı ile dağıtımının yapılarak 
halkımızı hem bilgilendirmek, hamde halkımızın doğru ürünü doğru adresten emin etmelerini sağlanmış 
olacaktır. 

Bu çalışmaya Mart ayı içinde Konfederasyonumuzca görselleri hazırlanarak e-mail ortamızda siz değerli 
çalıştay katılımcılarının görüş ve önerileri alınacaktır. 

 7.5. Tıbbi Cihaz Garanti Belgesi Süreleri, Servis Ağı Hk

Bilindiği üzere 24 Nisan 2011 tarihinde Resmi Gazete de yürürlüğe giren 27914 sayılı yönetmelikte EK-1 
4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun gereğince garanti belgesi ile satılması zorunlu olan 
ürünler listesinde olan optisyenlik müesseselerimizde satışını gerçekleştirdiğimiz Optik çerçevelerde 
uygulanmakta olan “ Garanti Belgesi “ uygulamasından kaynaklı müesseselerimiz ile tüketicilerimiz 
zaman zaman mağduriyetlere meydan veren duralar gerçekleşmektedir. 

Garanti belgesi üretici ve ithalatçı firmalarının görev ve sorumluluğunda olmasına rağmen çerçeveye 
gözlük çamlarının takılarak hastaya teslim eden müesseselerimiz 2 yıl süresince ücretsiz hizmet sunumu 
gerçekleştirmektedir. Tarafı olmamasına rağmen 2 yıllık süre içerisinde gerek tamiratı gerçekleştirerek, 
gerekse firmadan yedek parça temininde oluşan kargo vs giderlerde tek taraflı mağduriyetler ile birlikte 
iktisadi kayıplar yaşanmaktadır. 

Çözüm olarak üretici ve ithalatçı firma temsilcileri ile iletişime geçilerek optisyenlik müesseselerine servis 
ağı ücreti ödemeleri yapmaları, yada firma kendi içinde ücretsiz servis ağı kurmalarını talep edilmesine, 
ve/veya gözlük camı takıldıktan sonra gözlük çerçevesinin garanti kapsamı dışına çıkartılması ile ilgili 
Ankara nezdinde çalışmalar yapılması düşüncesi tartışmaya açıldı. 

Bu bağlamda Konfederasyonumuz Başkanlık Makamınca gerekli sivil toplum kuruluşları ile görüşmeleri 
tamamlayarak, gelişmeler ve yol haritası hakkında çalıştay katılımcıları  bilgilendirilecektir. 
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7. Kapanış 

Konfederasyon Başkanı Sayın Turgut VARDİ  Çalıştay Programı sonucunda yapılan çalışmaların bir rapor 
olarak hazırlanacağını, bizden sonraki yöneticilerede ışık ve yol gösterici olması sebebiyle gerek 
arşivlerimizde, gerekse Web sayfalarımız ve kamuoyu ile paylaşılacağını aktardı. Çalıştayın ilk olması ve 
görüşülen konular ve çözümleri konusunda yeterince donanımlı ve çözüm odaklı geliştiğini, bu tür çalışma 
toplantıları konu ve konuların taraflarca geniş açıdan değerlendirilmesi, Konfederasyonumuzun istişare 
kültürünü benimseyen yeni yöneticilere rehber olacağı bilgisini paylaştı.

Çalıştay programına hafta sonunu ailesi ile geçirmek yerine mesleki çalışmaların yapıldığı bir programa 
katılımcı olan siz değerli yöneticilerimiz, temsilcilerimiz ve meslektaşlarımıza ayrıca teşekkür eder, 
varlığınız, fikirleriniz, düşünceleriniz ve çözüm önerileriniz ile verdiğiniz destekler bizleri ziyadesiyle 
mutlu ettiğini, bir sonraki çalıştay programında görüşmek üzere saygılarımı sunduğu Çalıştay Programı son 
buldu. 

9. EKLER
 
 9.1. Çalıştaydan Fotoğraflar 
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7.1.  Katılımcı Listeleri 

19.02.2017

MERSİN TOPLANTISI KATILIMCI LİSTESİ

KATILIMCI TELEFON NUMARASI ŞEHİR

Ramazan ÖZER 0532 504 3303 Ankara

Lü�i GEZİCİ 0532 426 8129 Bursa

Ergün KARAÇANAK 0533 411 6506 Bursa

Özkan UĞUR 0532 387 3735 Bursa

Murat Turan 0532 645 8629 Bursa

Münür  AKAN 0533 473 7777 Bursa

Tuncay KIRCOVA 0530 767 5096 Bursa

Fuat Başar KİRİŞÇİ 0544 217 1787 Şanlıurfa

İsmail BOZKURT 0533 653 6323 Adana

İsa ALPAT 0535 642 5755 Niğde

İlker AYAZ 0532 335 8038 İstanbul

Turgut VARDİ 0542 326 1315 İstanbul

Ramazan ÖZMUTLU 0539 332 0814 İstanbul

Serkan YAKAN 0532 601 7281 Mersin

İlker AKGÜL 0554 959 8644  Mersin

Mustafa UZUNOĞLU 0532 737 5363 İstanbul

Orhan KÜRELİ 0507 316 9645 İstanbul

İbrahim YILMAZ 0544 472 3294 İskenderun

Fa�h KARAKAYA 0533 716 1356 Elazığ

Peyami ÇAKAR 0538 526 8587 İstanbul

Tuncay OKUR Osmaniye0532 395 0938


