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Malumlarınız olduğu üzere fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere, optisyen unvanının 

kullanılması, optisyenlik mesleğinin icra edilmesi ve optisyenlik müesseselerinin açılması ve 

işletilmesiyle ilgili usul ve esaslar 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.  

Diğer taraftan, 28/11/2017 tarihinde Kabul edilen Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanunun 80 inci maddesi ile 22/6/2004 tarihli ve 

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun'a ek madde 1 ilave edilerek kamu kurumu niteliğinde 

Optisyen-Gözlükçüler Odaları Ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğini teşkil edileceği kararı 

alınmıştır.  

Mezkûr Kanun’un 16 ncı maddesinde, “Optisyenlik müesseselerinin açılışına ve sahip olmaları 

gereken şartlara dair usul ve esaslar ile optisyenlerin yapacağı ilân ve reklamlar, tutacakları defterler 

ve diğer hususlar Bakanlıkça bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılacak 

yönetmelik ile düzenlenir.” hükmü ile optisyenlik müesseselerinin açılışına ve sahip olmaları gereken 

şartlara dair düzenlemelerin yönetmelik ile yapılabileceği belirtilmiştir. Yani, kanun koyucu 

optisyenlik faaliyeti ile ilgili temel esasları Kanun ile getirmiş, ayrıntılarının ise Yönetmelik hükümleri 

ile düzenlenmesini öngörmüştür. Bu itibarla, anılan Kanun’un uygulanmasının sağlaması maksadıyla 

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik 18/01/82014 tarih ve 28886 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.  

Yönetmeliğin “Ruhsatname başvurusu ve belgeler” başlıklı 7 inci maddesinin ikinci fıkrası 

hükmünde; ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler arasında oda kayıt belgesi 

bulunmamakla birlikte 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun (Ek: 6/12/2017-7063/7 md.) Geçici 

4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının “Oda kurulan illerde ve bölgelerde faaliyette bulunmakta olan 

meslek mensupları, odaların kuruluşundan itibaren üç ay içinde odaya kayıt olmak zorundadır. Odalar, 

Birlik Merkez Yönetim Kurulunun yapacağı tebligattan itibaren bir ay içinde genel kurullarını 

toplayarak yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetim kurulu üyeleri ile Birlik Genel Kurulunda 

kendilerini temsil edecek olan mümessillerini seçerler.” hükmü uyarınca optisyenlik 

müesseseselerinde sorumlu müdür ve diğer personel olarak görev yapan meslek mensuplarının oda 

kayıtlarının yapılması gerekmekte olup bu minvalde ilinizde faaliyet gösteren optisyenlik müesselerine 

gerekli bilgilendirmenin müdürlüğünüz tarafından yapılması hususunda;  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
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