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Optisyenlik-Gözlükçülük mesleği 1940 yılından bugüne ülkemizde kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sağlık 
mesleği olarak icra edilmektedir.  

 

Ülkemiz sınırları içerisinde hali hazırda Sağlık Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış 8.000 Optisyenlik 
müessesesi bulunmaktadır.  

 
2017 yılında gözlük cam üreticisi ’’Fransa’’ merkezli ve gözlük çerçeve üreticisi ’’İtalya’’ merkezli iki büyük şirketin 

birleşme kararı alması dünyada ve özellikle ülkemizde büyük bir tekelleşmeye sebebiyet vermiştir. Birleşik 

teşebbüs perakende alanında AB de bazı teşebbüslerini satmak zorunda kalmış olmasına rağmen ülkemizde 
faaliyet gösteren en büyük optik zincirini ’’Hollanda’’ merkezli şirketi de bünyesine katarak büyümeye devam 

etmiştir. 
 

Ülkemizde faaliyet gösteren çok uluslu optik zincirleri pazar paylarını büyütmek, hâkim durumlarını güçlendirmek 
adına devletimizin kurumlarından kapitülasyonları çağrıştıran bir dizi yeni imtiyazlar talep etmektedirler.  

 

Bu şirketlerin devlet kurumlarımızdan talep ettikleri imtiyazlar şunlardır; serbestçe reklam yapabilmek, 
internetten satış yapabilmek ve sahip oldukları müesseselerde göz muayenehanesi yapılabilen alanlar 

oluşturmaya imkân sağlayan yeni düzenlemelerdir. 
 

Milli optisyenlik müesseselerimizin bu çok uluslu şirketlerle sermaye büyüklüğü olarak rekabet edebilme şansları 

bulunmamaktadır. Yukarıdaki sayılan imtiyazların bu şirketlere tanınması halinde; binlerce milli optisyenlik 
müessesesi kapısına kilit vuracak, optisyen-gözlükçüler, aileleri, çocukları ve çalışanları mağdur olacaktır. 

 
Bu şirketler aynı zamanda kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarımız ve birliğimizin yürüttüğü milli 

politikalardan büyük rahatsızlık duyduklarından siyasi iradeye muhalefet ederek Anayasa mahkemesi nezdinde 
açtıkları davalarla birlik ve odalarımızı işlevsiz hale getirmek arzusundadırlar. 

 

Anayasa Mahkemesinin verdiği son karar; birlik ve odalarımızın mesleki disiplin ve ahlakı tesis etmek korumak 
adına yürüttüğü çalışmalara sekte vurmuştur. Söz konusu karar Anayasa Mahkemesi tarafından T.B.M.M’ye 

havale edilmiştir. Birlik ve odalarımızın eksik kalan hukukunun en kısa sürede düzenlenmesi bu çevrelere 
verilecek en doğru cevap olacaktır.  

 

8.000 milli optisyenlik müessesesinin hukukunun ülkemizde faaliyet gösteren çok uluslu bir optik zincirden büyük 
olduğunun, tıpkı ’’Dünya beşten büyüktür’’ devlet politikamız ve sloganımızla örtüşmesi adına göz ve görme 

sağlığı hizmetlerinin ticarileşmesini engellemek, optik sektöründeki tekelleşme ve haksız rekabetin önüne 
geçilmesi amacıyla Birlik ve Odalarımız tarafından hazırlanarak taslak metin haline getirilen ve Meslek 

Kanunumuzda yapılmasını talep ettiğimiz değişikliklere ilişkin istek ve taleplerimizi emir müsaadelerinize arz 

ederiz. 
 

En kalbi sevgi ve saygılarımla… 
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