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YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU 



22.02.2020 tarihinde yapılan odamızın ilk Olağan Seçimli Genel 
Kurulu sonrası odamız organlarına seçilen yönetim, denetim ve 
disiplin kurullarımız İlçe Seçim kurulundan mazbatasını alarak 
yönetmelikte belirlenen süreler içinde kendi içinde görev 
dağılımını yaparak görevine başlamıştır. 

SEÇİMLİ GENEL KURUL  



Yönetim Kurulu Asıl 
H. Fatih İŞÇİMEN Başkan  
Hüseyin KONUŞ Bşk.Yrd.  
Mehmet Soylu G.Sekreter  
Mithat BEZİRCİ Sayman 
Hacı Musa CERAN Yön.Kur.Üye 
Hüseyin CİNBAŞ Yön.Kur.Üye 
İ. Mehmet SEÇKİN Yön.Kur.Üye 
 
Yönetim Kurulu Yedek 
A. Nihal SAMANCI Yön.Kur.Üye 
M. Mustafa DİNSEL Yön.Kur.Üye 
Mehmet AKYÜZ Yön.Kur.Üye 
Mehmet BEKTİK Yön.Kur.Üye 
E. Batuhan KÖKSAL Yön.Kur.Üye 
Selman RASTGELDİ Yön.Kur.Üye 
B. Sefa DÜGEN Yön.Kur.Üye 

ODA ORGANLARI GÖREV DAĞILIMI 
Denetim Kurulu Asıl 
Cumhur EROĞLU Başkan  
Ömer KARAKAŞ Bşk.Yrd.  
Selçuk Uğur SAMANCI Üye 
Denetim Kurulu Yedek 
Fatih AKTAŞ Üye 
Hayati UÇAR Üye 
Mehmet KIRMAN Üye 

Disiplin Kurulu Asıl 
Mehmet HELAVACIOĞLU Başkan 
Mehmet HEBEBCİ Bşk.Yrd. 
Ali SOĞANCIOĞLU Sözcü 
Bülent ÖZSELÇUK Üye 
Burhan İLİMLER Üye 
Disiplin Kurulu Yedek 
Fatih KICIKOĞLU Üye 
Mehmet TOPÇU Üye 
Ahmet UÇMAK Üye 
İsmail BÜYÜKCENGİZ Üye 
Özcan KARAKAYA Üye 



Yönetim Kurulumuz öncelikle il ve ilçe temsilcilerimizi tespit 
etmiş ve çalışma komisyonlarını oluşturmuştur. 
 

İL ve İLÇE TEMSİLCİLERİMİZ 
 Karaman Temsilcisi  - Hacı Musa CERAN 
 Ereğli Temsilcisi        - Serpil BİÇİCİ 
 Akşehir Temsilcisi     - Abdullah Nuri SARI 
 

ÇALIŞMA KOMİSYONLARI 
 

 Eğitim Komisyonu 
 SUT Komisyonu 
 Muvazaa ve Etik Komisyonu 
 Tıbbi Cihaz Komisyonu 
 Sosyal Dayanışma ve Organizasyon Komisyonu 
 

TEMSİLCİLER ve KOMİSYONLAR 



Yönetim kurulumuz kendi içinde asıl, yedek ayrımı yapmaksızın 
14 üyesi ile yönetim kurulu toplantılarını icra etmiş, meslek 
mensuplarımızı en iyi şekilde temsil etmek, onların müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğimizin genel menfaatlere uygun olarak gelişimini 
sağlamak, meslek mensuplarımızın birbirleri ile ve halk ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, mesleki disiplini 
ve ahlâkı tesis edip korumak amacıyla eşitlik ve adalet 
ilkelerinden ödün vermeden faaliyetlerini yürütmüştür. 



Yönetim kurulumuzun görevine başlamasından kısa bir 
süre sonra Dünya sağlık örgütü tarafından 16 Mart 2020 
tarihinde corona virüs salgını sebebiyle dünya genelinde 
pandemi ilan edilmiş, bu olağanüstü durum karşısında 
ülkemiz genelinde birçok kısıtlama ve tedbir kararları peşi 
sıra alınmıştır.  



Yönetim Kurulumuz sürecin başından itibaren İl Pandemi 
Kurulu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun belirlediği 
önlemler doğrultusunda; meslek mensuplarımızın iş 
yerlerinde gerekli koruyucu önlemlerin alınması için gerekli 
bilgilendirme çalışmalarını yapmış, süreci yakından takip 
ederek olası sorunlara anında müdahale etmiştir. Valilik, 
Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere 
ilgili kurumlarla iyi ilişkiler kurarak sorunlarımızı ve 
taleplerimizi gündeme getirme ve gerçekleştirme fırsatı 
bulmuştur. 



İş ve çalışma hayatımızı derinden etkileyen bu olağanüstü durum 
karşısında meslek mensuplarımızın müesseselerini kapatmadan göz ve 
görme sağlığı hizmetini devam ettirebilmeleri, ekonomik kayıplarını en aza 
indirgemeleri amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz ile gerçekleştirdiğimiz 
görüşmeler neticesinde, bölgemizde faaliyet gösteren optisyenlik 
müesseselerinin çalışma saatleri ile sokağa çıkma kısıtlaması olan 
günlerde gönüllülük esasına göre nöbet tutulması, nöbet uygulamasının 
odamız tarafından organize edilmesi hususunda Sağlık Müdürlüğümüzün 
talepleri dikkate alınmak suretiyle, üyelerimizin mesleki faaliyetlerine 
devam etmesinin mesleğin genel menfaate uygun olacağı kanaatiyle 
odamız bölgesinde nöbet uygulaması başlatılmıştır. 



Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Bilim Kurulu kararları 
çerçevesinde İl Pandemi Koordinasyon Kurullarının kurulması sonucu 
odamızı temsilen bu kurulda yer almak için müracaatta bulunulmuş ve 
odamız il pandemi kuruluna dahil edilmiştir. İl Pandemi Koordinasyon 
Kurulunun oda başkanlarının davet edildiği toplantılarına katılmakta 
halk ve toplum sağlığı adına görüş  ve önerilerimizi dile getirmekteyiz. 
İl Pandemi kuruluna odamızın davet edilmiş olması odamız ve 
optisyen-gözlükçülük mesleği adına kazanılmış büyük bir prestijdir. 



Odamız bölgesinde faaliyet gösteren optisyenlik 
müesseselerinde gerekli tedbir ve önlemlerin 
alınmasına yönelik duyurular yaptık. Üyelerimize 
maske ve broşürler dağıttık. 



Odamız bölgesinde faaliyet gösteren optisyenlik 
müesseselerine mücbir sebep hali ortadan kalkıncaya 
kadar ödeme kolaylığı sağlanması için cam, çerçeve, 
kontak lens üretici, ithalatçı ve tedarikçileri ile iletişime 
geçtik, bu konuda bir bildiri yayınlayarak gözlükçü 
kamuoyu ile paylaştık. 



Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgi Bakanlıklar ve 
Konya Milletvekilleri iletişime geçerek meslek ve 
meslektaşlarımız adına gerekli ekonomik tedbirlerin 
alınması hususunda taleplerimizi bürokratlarımız ve 
siyasilerle paylaştık. 



Konya Milletvekillerimize ilettiğimiz taleplerimiz bir 
milletvekilimiz tarafından meclis kürsüsünde dile 
getirildi. Odamız ve meslek mensuplarımızın beklenti ve 
talepleri meclis gündemine taşındı. 



Virüs salgını ile mücadele kapsamında fedakârca çalışan 
tüm sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu 
hissettirmek amacıyla odamız bölgesinde bulunan, kamu 
hastanelerinde görevli hekimlere dağıtılmak üzere 
odamızca koruyucu gözlük satın alındı ve Konya, 
Karaman İl Sağlık Müdürlüklerimize bağışta bulunuldu. 



Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 65 yaş ve üstü 
mesul müdür olarak görev yapan meslek mensuplarımızın 
’’işyerlerinde görev yapmasının uygun bulunmadığına’’ 
dair verdiği görüşün değişmesi, üyelerimizin işyerlerine 
gidebilmeleri için gerekli resmi yazışmalar odamızca 
yapıldı. Birlik ve Oda Yönetimimizin girişim ve çalışmaları 
sonucunda 65 yaş üzeri meslektaşlarımızın işyerlerine 
gidebilmeleri sağlandı. 



Odamız bölgesinde faaliyet gösteren işportacı ve seyyar 
satıcıların denetlenmesi, ülkemize yanıltıcı ve düşük kıymet 
beyanları veya kaçak yollardan giren hazır okuma 
gözlüklerinin toplatılması, imha edilmesi ve ilgili kişiler 
hakkında cezai işlem uygulanmasına yönelik Konya ve 
Karaman İl Sağlık Müdürlüklerine gerekli müracaatlar 
yapıldı. 



Odamız üyelerine Ramazan Bayramı münasebetiyle 
tebrik kartı ile birlikte lokum yaptırılmış ve tüm 
üyelerimize dağıtımı yapılmıştır.  



1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler günü kutlamaları 
çerçevesinde, valilikten gerekli izinler alınarak Atatürk 
anıtına çelenk konulmuş ve basın bildirimiz basın 
kuruluşları ile paylaşılmış, basın bildirimiz birçok yerel 
gazete yayınlanması sağlanılmıştır. 



1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler günü etkinleri 
çerçevesinde odamız üyeleri arasında bilgi yarışması tertip 
edilmiş, yarışmayı kazanan meslek mensuplarımıza ödül 
olarak iş önlüğü ve plaket hediye edilmiştir. 



MNG Kargo, Lukoil, Mepaş, Kızılay Hastanesi ve Siber 
Optik firması ile odamız üyelerine özel indirim 
anlaşmaları yapılmıştır. 



Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türk Ekonomi Bankası 
tarafından odamız üyelerine sunulan özel avantajlar ve 
finansman destekleri üyelerimizle paylaşılarak 
istifadelerine sunulmuştur. 



Oda başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz geçtiğimiz 
Karaman'da meslektaşlarımızla bir araya geldi. 
Odamızın kuruluşundan bugüne oda yönetim kurulumuzun 
gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalar hakkında üyelerimiz 
bilgilendirilerek meslek mensuplarımızın odamızdan beklenti ve 
talepleri dinlenmiştir. 

KARAMAN ZİYARETİMİZ 



Odamızın kamu kurum, kuruluşları ve halk ile olan 
ilişkilerinde itibar ve saygınlığını artırmak, üyelerimizin 
odamıza olan aidiyet duygusunu geliştirmek, üyelerimize 
daha aktif, nitelikli kurumsal hizmet verebilmek amacıyla 
yeni bir idari ofis tefriş etme ihtiyacının  ortaya çıkmasıyla 
odamıza yeni bir mülk alınmasına yönelik çalışmalar 
başlatılmış, vakıflar il müdürlüğü, özel İdare ve 
belediyelerle bir dizi görüşmeler yapıldıktan sonra  Meram 
Belediyesinin 16.07.2020 tarihinde yapacağı ihaleye 
katılmaya karar verilmiş ve sonrasında bugün mali genel 
kurulumuzu yaptığımız oda merkezimiz 676.980 TL bedelle 
satın alınmıştır. 



TADİLAT ÖNCESİ 



TADİLAT SONRASI 



Üyelerimizin oda hizmetlerine uzaktan daha kolay 
erişebilmeleri amacıyla odamız internet sitesi üzerinden E-
ODA hizmeti sunulmaya başlanmış bu hizmetin devreye 
girmesi ile uzaktan e-imzalı ve e- belge sorgulamalı oda 
sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi alabilme ve oda aidatını 
ödeye bilme imkanı sağlanmıştır. 



2018 yılı ‘’Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine 
İlişkin Sözleşme’’ metninde ve SUT’ta yapılması gereken 
değişikliklerle ilgili yönetim kurulumuzca bir çalışma 
yapılarak Birlik Merkez heyetine gönderilmiştir. 



Güneş Gözlüklerine getirilen ek gümrük vergilerinin 
kaldırılması, ürün güvenliği ve denetimi hususunda kamu 
yararı ve kamu düzeninin korunması adına Ticaret 
Bakanlığına taleplerimiz iletilmiştir. 



Virüs salgınından dolayı göz hekimlerinin ve kamu 
hastanelerinin göz muayenelerinde kısıtlamaya gitmesi, 
reçete sayılarının düşmesinden dolayı, meslek 
mensuplarımızın yaşadığı sıkıntılar ilimizdeki bürokrat ve 
milletvekillerine iletilmiş, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve Türk Oftalmoloji Derneği ile gözlük ve lens 
reçetesi üretimine yönelik çözüm önerilerimizi içeren 
resmi yazışmalar yapılmıştır. 



Yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı reklam ve 
internet satışlarının durdurulmasına yönelik Sağlık 
Bakanlığı ve ilgili kurumlarla resmi yazışmalar 
yapılmıştır. 



Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği tarafından hazırlanan 
Asgari Hizmet Bedelleri tarifesi bastırılarak 
üyelerimize dağıtılmıştır. 



Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Kurucu Heyeti tarafından 
Antalya’da 22 - 25 Eylül tarihleri arasında yapılan çalıştaya 
katıldık. TOGB Yönetmeliği ve çıkması düşünülen diğer 
yönetmeliklerle ilgili odamızın tespit görüş ve önerilerini 
ilettik. 



Büyükşehir Belediyesi ve Meram, Selçuklu, Karatay 
Belediye Başkanlarımız ile görüşülmüş yeni oda 
merkezimizin tefrişi için ayni bağış talebinde 
bulunulmuştur. Büyükşehir ve Meram Belediyemizden 
65.000 TL ye yakın ayni bağış alınmıştır. 



Yönetim Kurulumuz oda merkezimizin inşaat ve tadilat 
işleri ile demirbaş alımları için sektörümüzde faaliyet 
gösteren üretici ve ithalatçı birçok firma ile görüşmeler 
gerçekleştirmiş ayni ve nakit olarak 52.000 TL bağış 
toplamıştır.  Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizde odamıza 
ayni ve nakdi olmak üzere bu süreçte önemli miktarda 
bağışlar  yapmıştır. 



İlimizdeki bazı özel göz hastanelerinin etik dışı reklam 
çalışmaları ve faaliyetlerine ticari bir görünüm vermeye devam 
etmeleri üzerine Sağlık Meslek Mensuplarının Uyması Gereken 
Temel İlkeler ve İş Görev Tanımları ile mesleki etik ve 
deontolojiye uygun olmayan faaliyetleri hakkında Konya Tabip 
Odasına resmi yazı gönderilmiş, yazımız ekindeki tıbbi 
deontolojiye uygun olmayan reçete örnekleri vb. belgeler Tabip 
Odası ile paylaşılmış, mevzuata aykırı faaliyet ve davranış içinde 
olan kişi ve kuruluşların uyarılması hususundaki talebimiz 
iletilmiştir. 



Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin 5-8 Kasım 2020 
tarihleri arasında Ankara’da yapılan çalıştayına katıldık. 
Çalıştayda alınan karar ile oda başkanımız 5193 sayılı 
kanunun revizyonu için kurulan komisyonda görev aldı. 



01.01.2021 tarihi itibari ile üyelerimize yeni oda merkezimizde 
hizmet vermeye başladık. Disiplin Kurulu, Denetim Kurulu 
üyelerimiz ve meslek büyüklerimiz odamızı ziyaret ederek hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular. Kahvaltı ikramı sonrası gerçekleşen 
sohbetlerde güncel mesleki konularda fikir alışverişinde 
bulunuldu ve odamızın faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 



3-4 Nisan 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Türk 
Optisyen Gözlükçüler Birliği 1. Olağan Genel Kurul Toplantısına 
oda delegelerimizle birlikte eksiksiz katılım sağladık. 



Üyelerimizin TİTUBB Veri Aktarımı ve ÜTS Envanteri Eşitleme 
işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Birliğimiz tarafından 
hazırlanan program üyelerimize bedelsiz olarak kullanımına 
açıldı, bu işlemlerini yapmakta zorlanan üyelerimize dışarıdan 
cüzi bir ücret karşılığı teknik destek almaları için gerekli imkanlar 
sağlandı. 



1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler gününde üyelerimize 
tebrik kartı ile birlikte küçük bir kutlama pastası gönderildi. 



Yönetim kurulumuz tarafından Atatürk Anıtına çelenk konulmuş, 
basın bildirimiz basın kuruluşları ile paylaşılmış, basın bildirimiz 
birçok yerel gazete yayınlanması sağlanmış, kutlama ve 
etkinlikler oda merkezimizde devam edilmiştir. 



Essilor-Luxottica’nın Atasun Optik satın almak amacıyla Rekabet 
Kuruluna yaptığı başvuruya istinaden bu satın alma işlemine 
karşı çekincelerimizi içeren raporumuzu Rekabet Kuruluna resmi 
bir yazı ile iletildi. 



Optisyenlik müesseselerinin E-Fatura dönüşümünü kolaylaştırmak 
amacıyla bu hizmeti veren entegratör firmalar ile görüşmeler 
yapıldı. Meslektaşlarımıza en cazip teklifleri sunan firmalar 
üyelerimizle paylaşıldı,  zoom üzerinden uzaktan tanıtım ve 
eğitimler gerçekleştirildi. 



2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacak KTO 
Karatay Üniversitesi Optisyenlik Programının eğitim müfredatının 
görüşülüp, değerlendirilmesi amacıyla üniversite yönetimi 
akademisyen ve meslek kuruluşlarının temsilcilerini bir araya 
getirmiş ‘’mesleğinde yetkin, yenilikçi, girişimci, üretken, ülke 
ekonomisine değer katan, meslek mensupları yetiştirmek için bir 
çalıştay gerçekleştirmiştir. Bu çalıştay Birlik Başkanımız, Oda 
Başkanlarımız, Yöneticilerimiz birçok akademisyenin iştiraki ile 
gerçekleşmiştir. 



KTO Karatay Üniversitesinde gerçekleşen çalıştay sonrası Birlik 
Başkanımız, Oda Başkanlarımız, Yöneticilerimiz ve öğretim 
üyelerimiz odamızı ziyaret etmişlerdir. Odamız tarafından 
çalıştaya katılan tüm katılımcılara akşam yemeği verilmiştir. 

ÇALIŞTAY SONRASI ODAMIZA ZİYARET 



KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile 
Odamız arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Yapılan protokole 
istinaden, üniversitemiz ile odamız arasında eğitim müfredatı, staj, 
laboratuvar kurulması, mezunların istihdamı, mesleki girişimcilik, proje 
çalışmaları, meslek içi eğitim, seminer, sertifikasyon, konferans ve 
tanıtım etkinliklerine yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. 
Optisyenlik mesleğinin ilimizde üretim, toptan ve perakende alanında 
gelişimini sağlamak adına imzalanan protokolün şehrimiz, 
üniversitemiz, odamız, mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına hayırlı 
uğurlu olmasını diliyoruz. 

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İLE ODAMIZ 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 



Odamız Disiplin Kurulumuzun ‘’yürürlükteki kanun ve 
yönetmeliklere aykırı olarak tanıtım, reklam,  internet, ve sosyal 
medya hesapları üzerinden e-ticaret işlemleri, optisyenlerin 
kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla kendilerine müşteri 
gönderilmesine yönelik yönlendirme, özel anlaşma 
yapmayacaklarına’’ ilişkin kararı üyelerimize tebliğ edilerek 
bölgemizde faaliyet gösteren tüm optisyenlik müesseselerine 
duyurulmuştur. 



Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebiyle, yanan yerlerin 
yeniden ağaçlandırmasına destek olmak amacıyla üyelerimiz 
adına üyemiz sayısınca Orman Genel Müdürlüğüne fidan bağışı 
yapılması yönünde karar alınmıştır.  

SOSYAL SORUMLULUK  



İlimizdeki bazı özel göz hastanelerinin etik dışı reklam çalışmaları 
ve faaliyetlerine ticari bir görünüm vermeye devam etmeleri, 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yaptığımız birçok 
müracaata rağmen internetten yasal olmayan bir şekilde kontak 
lens satışının devam etmesi üzerine  vatandaşlarımızı göz ve 
görme sağlığı hususunda bilinçlendirmek amacıyla kamu spotu 
niteliğinde odamız bölgesinde yolcu yoğunluğu yüksek olan ve 
güzergâhı uzun olan minibüslere odamızca reklam verilmiş ve 
ayrıca odamızın sosyal medya hesapları üzerinden 
vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik kamu spotları  
hazırlanarak paylaşımları yapılmaya başlanılmıştır. 

GÖZ ve GÖRME SAĞLIĞI ALANINDA 
ETİK DIŞI PAZARLAMA YÖNTEMLERİ İLE MÜCADELE 







 1'nci Olağan Mali Genel 
Kurulu 

Odamızın 1'nci Olağan 
Mali Genel Kurulu 19 

Eylül Pazar günü 
çoğunluk aranmaksızın 

odamızın konferans 
salonunda 

gerçekleştirilmiştir. 
Odamızın faaliyetlerine 
ilişkin önemli kararlar 

alınmıştır. 



 1'nci Olağan Mali Genel 
Kurulu 



Konya Ticaret Odası Yönetim 
Kurulunun Odamıza Ziyareti 

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı, Konya Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
Odamızı ziyaret ederek Oda başkanımız ve Yönetim Kurulumuza tebrik 
ve başarı dileklerini iletmişlerdir. 

• KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulu üyelerine gerçekleştirmiş 
oldukları ziyarette odamızca yürütülen mesleki faaliyet ve çalışmalar ile 
KTO Karatay Üniversitesiyle odamız arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde ilimizde optik sektörünün gelişimi adına üretim, toptan ve 
perakende alanlarında odamızca gerçekleştirilmesi planlanan yeni 
projeler hakkında bilgi verilmiştir. 
 



Oda Üyelerimiz İle Kahvaltı 
Programları 

• Yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği faaliyet ve 
çalışmalar hakkında üyelerimizi 
bilgilendirme, mesleki konularda karşılıklı 
görüş, öneri ve taleplerin alındığı istişare ve 
hasbihal toplantılarımızı odamızda gerçekleştirdik 



AKŞEHİR ZİYARETİMİZ 

• Oda başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz geçtiğimiz Akşehir'de meslektaşlarımızla bir 
araya geldi. 

• Odamızın kuruluşundan bugüne oda yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği faaliyet ve 
çalışmalar hakkında üyelerimiz bilgilendirilerek, Akşehir ilçe temsilcimiz ve meslek 
mensuplarımızın odamızdan beklenti ve talepleri dinlenmiştir. 

• Mesleki konularda karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşıldığı toplantı sonrası odamızın 
gerçekleştirdiği faaliyet ve etkinliklere meslek mensuplarımızdan daha katılımcı olmaları 
hususundaki yönetim kurulumuzun beklentisi iletilmiş ve bu tür toplantıların daha sık 
yapılması hususunda fikir birliğine varılmıştır. 



EREĞLİ ZİYARETİMİZ 

• Oda başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz Ereğli'de 
meslektaşlarımızla bir araya geldi. 

• Odamızın kuruluşundan bugüne oda yönetim kurulumuzun 
gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalar hakkında üyelerimiz 
bilgilendirilerek, Ereğli ilçe temsilcimiz ve meslek mensuplarımızın 
odamızdan beklenti ve talepleri dinlenmiştir. 



SİLMO İSTANBUL OPTİK FUARI 
ORGANİZASYONU 

 

• Silmo İstanbul Optik Fuarına katılmak 
isteyen üyelerimiz için otobüs seferi 
düzenledik. 



SİLMO İSTANBUL OPTİK FUARI 
ZİYARETLERİMİZ 

 

• Silmo İstanbul Optik Fuarında Odamıza katkıda 
bulunan üretici ve tedarikçi firmaların standları Oda 
Yönetim Kurulumuz tarafından ziyaret edilmiş ve 
kendilerine plaket takdim edilmiştir. 



SİLMO İSTANBUL OPTİK FUARI 
ZİYARETLERİMİZ 

 



REKABET KURULUNUN ATASUN OPTİK'İN 
SATIN ALINMA İŞLEMİNE İLİŞKİN İZNİ 

SÜRECİNİN TAKİBİ 

 

• Odamız ve Birliğimiz, Süreç İle İlgili Rekabet Kurulu ve 
Diğer İlgili Devlet Organları ile Sürekli İletişim Halinde 
Kalarak, Bu Kurumlara Tavsiye Niteliğinde Raporlar 
Sunmuştur. Haksız Rekabeti Önleyici Anlaşma 
Maddelerinin Oluşturulmasında Rol Almıştır. 



KVKK VERBİS KAYIT 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE DİĞER 

YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince 
31.12.2021 tarihine kadar VERBİS kayıt yükümlülüğü 
işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmekteydi.  

• Odamız, üyelerimizin süreci hızlı ve problemsiz geçirmesi 
için hukuk danışmanları ile anlaşma yaparak, üyelerimizi bu 
uzmanlara yönlendirmiştir. 



K.V.K.K TEMEL EĞİTİMİ 
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

• Odamız tarafından planlanan Meslek İçi Eğitim 
Seminerlerinin ilki olan ‘’KVKK Temel Eğitim’’ semineri 
geçen hafta 26.12.2021 tarihinde meslek 
mensuplarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  



MESLEKİ ETİK VE DEONTOLOJİ 
KONFERANSIMIZI 
GERÇEKLEŞTİRDİK 

 
• Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim 
Dalı Başkanı, Türk Optisyenler-
Gözlükçüler Birliği Deontoloji ve 
Etik danışmanı Bülent Kıran 
Tarafından, Odamız bölgesinde 
mesleki disiplin ve ahlakı tesis 
edip korumak açısından çok 
önemli ve değerli olan Mesleki 
Etik ve Deontoloji Konulu 
Konferans verildi 



MESLEKİ ETİK VE DEONTOLOJİ 
KONFERANSIMIZI 
GERÇEKLEŞTİRDİK 

 



KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANIMIZI ZİYARETİMİZ 

• Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay'ı makamında ziyaret ederek 
odamıza yapmış oldukları yardım ve 
katkılardan dolayı teşekkürlerimizi ilettik. 

 
  

 



ADALET VE KALKINMA PARTİSİ T.B.M.M GRUP 
BAŞKANVEKİLİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ 

MUSTAFA ELİTAŞ‘I ZİYARETİMİZ 

• Adalet ve Kalkınma Partisi T.B.M.M Grup Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ı makamında Konya 
Milletvekilimiz Halil Etyemez, Birlik Yöneticileri, Oda 
Başkanları ve Oda Yöneticilerimizle ziyaret ederek meslek 
Kanunumuzda yapılmasını talep ettiğimiz düzenlemelere 
öncelik verilmesi yönündeki talep ve beklentilerimizi ilettik. 

  
  

 



KONYA MİLLET VEKİLİ HALİL ETYEMEZ’İ 
T.B.M.M’DE ZİYARETİMİZ  

• Konya Milletvekilimiz Halil Etyemez'i Birlik Yöneticilerimiz ve 
Oda Başkanlarımızla T.B..M.M de ziyaret ederek Meslek 
Kanunumuzda yapılmasını talep ettiğimiz düzenlemelere ilişkin 
desteklerini talep ettik. 



ÇALIŞMA SOSYAL GÜVENLİK BAKAN 
YARDIMCISI ZİYARETİMİZ 

• Çalışma Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Opr. Dr. 
Ertuğrul Soysal'ı Birlik Yöneticileri, Oda Başkanları ve 
Oda Yöneticilerimizle ziyaret ederek Sosyal Güvenlik 
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılmasını talep 
ettiğimiz düzenlemelere ilişkin taleplerimizi ilettik. 



KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 
OPTİSYENLİK PROGRAMI ÖĞRETİM 

ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ODAMIZI 
ZİYARETİ 

• KTO Karatay Üniversitesi 
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 
Optisyenlik Programı Ögretim 
Üyesi Dr.Gamze EKİCİ, 
Ögretim Üyesi Şeyma 
KAHVECİ ve öğrencileri 
odamızı 18 Mart 2021 Cuma 
günü ziyaret ederek, odamız 
tarafından yürütülen faaliyet 
ve çalışmalar hakkında bilgi 
almışlardır. 



TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ 
UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI 

TANITIM VE REKLAM FAALİYETLERİ 

• Odamız Bölgesinde 
faaliyet gösteren Özel 
Göz Hastanesi’nin haksız 
rekabet içeren reklamı 
girişimlerimiz sonucu 
durdurulmuş ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından para 
cezası verilmiştir. 



TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ 
UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI 

TANITIM VE REKLAM FAALİYETLERİ 



SAĞLIK VE GIDA POLİTİKALARI KURULU 
ÜYELERİNİN ODAMIZA ZİYARETİ 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Tıp 
Doktoru 25. ve 26. Dönem AK Parti Konya Milletvekilimiz Sn. Hüsniye 
Erdoğan'ı odamızda misafir ettik. 
Sn.Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere Birliğimiz tarafından hazırlanan 
kanun taslağı ve bilgi notumuz devamında meslektaşlarımızın talep, 
beklenti ve istekleri kendilerine iletilmiştir. 
 



ADALET VE KALKINMA PARTISI GENEL 
BAŞKAN YARDIMCISI SN. LEYLA ŞAHİN 

USTA’NIN ODAMIZI ZİYARETİ 

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Konya 
Milletvekili Tıp Doktoru Sn.Leyla Şahin Usta ve Adalet ve 
Kalkınma Partisinin İl ve İlçe Yöneticilerini odamızda misafir ettik. 
Birliğimiz tarafından hazırlanan kanun taslağı hakkında 
meslektaşlarımızın talep, beklenti ve istekleri kendilerine 
iletilmiştir. 



İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARINA 
İLİŞKİN SELÇUKLU BELEDİYESİNE AÇILAN DAVA 



YÖNETİM KURULUMUZ NECMETTİN 
ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜ 

ZİYARET ETTİ 

• Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cem ZORLU Oda başkanımız ve 
beraberindeki heyet makamında ziyaret 
etmiştir. Ziyarette mesleki eğitim hususunda 
fikir alışverişi ve istişarede bulunulmuştur.  



YÖNETİM KURULUMUZ KTO KARATAY 
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜ ZİYARET ETTİ 

• KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç’ı 
Oda başkanımız ve Genel sekreterimiz Ziyarette mesleki 
eğitim hususunda fikir alışverişi ve istişarede 
bulunulmuştur. KTO Karatay Üniversitesi ile işbirliği 
protokolünü geliştirmek ve daha ileri bir noktaya taşımak 
noktasında rektörümüzle fikir birliğine varılmıştır. 



T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER 
BAŞKANI ZİYARETİMİZ 

• T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı hemşerimiz 
Dr.Metin KIRATLI'yı Birlik ve Odalarımızı temsilen Birlik 
hukuk müşavirlerimiz ile birlikte makamında ziyaret 
ederek, 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun'un 
tadili hususunda destek taleplerimizi ilettik. 



ÇALIŞMA SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
PİYASA GÖZETIM VE DENETİM DAİRE 

BAŞKANI’NI ZİYARETİMİZ 

• Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetim ve 
Denetim Daire Başkanı Sn. Aldülhekim Korkuta' yı 
makamında ziyaret ederek Güneş Gözlüklerinin Piyasa 
Gözetim ve Denetimine ilişkin taleplerimizi ilettik. 



1 HAZİRAN GÖZLÜKÇÜLER VE 
OPTİSYENLER GÜNÜNÜ KUTLADIK 



1 HAZİRAN GÖZLÜKÇÜLER VE OPTİSYENLER 
GÜNÜNÜNDE HAZIRLANAN MİNİ BELGESEL  



OPTİSYENLİK PROGRAMI ÖĞRETİM 
ÜYELERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİMİZİ 

ODAMIZDA MİSAFİR ETTİK 

• 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü 
etkinlerimiz çerçevesinde KTO Karatay Üniversitesi 
Optisyenlik Programı Öğretim Üyelerimiz ve 
Öğrencilerimizi odamızda misafir ettik. 



KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE RESMİ, ÖZEL 
KURUMLAR VE SENDİKALARLA YAPILAN 

ANLAŞMALAR 

• Odamız bölgesinde faaliyet gösteren optisyenlik 
müesseselerinden  banka, sendika vb. resmi ve özel kurumlar ile 
indirim anlaşması yapanlar resmi yazı ile ihtar edilerek, 
anlaşmaları bitirme hususunda bilgilendirilmiştir. Ayrıca 
anlaşmaya konu olan kurumlara da anlaşmaların yasal olmadığını 
bildiren dilekçelerimiz avukatımız aracılığı ile iletilmiştir. 
Akabinde, hem kurumlardan hem de müesseslerden 
anlaşmaların iptal edildiğine ilişkin geri bildirimler gelmiştir. 



REÇETELERİN ÜZERİNE YAZILAN MARKA 
VE ÜRÜN İSİMLERİ İLE İLGİLİ RESMİ 

KURUMLARLA YAZIŞMALAR 

• Odamızın resmi yazısı ve başvurusu üzerine Gözlük 
reçetelerine marka, model ismi yazılamayacağına ilişkin 
Konya İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından ilgililere resmi 
yazı göndermiştir. 



T.B.M.M ZİYARETİMİZ 

• Adalet ve Kalkınma Partisi T.B.M.M Grup Başkanı Sivas Milletvekili 
İsmet Yılmaz'ı Birlik Başkanımız Ergün Karaçanak, Birlik 
Saymanımız Sırrı Alan ile birlikte T.B.M.M de ziyaret ederek meslek 
Kanunumuzda yapılmasını talep ettiğimiz düzenlemelere öncelik 
verilmesi yönündeki taleplerimizi yineledik. 
 



TIBBİ CİHAZ KURUMU ZİYARETİMİZ 

•  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler 
Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Hakan FIRAT'ı Birlik Genel 
Sekreterimiz Ferhat Sayım ile birlikte makamında ziyaret ederek 
yeni görevlerinde başarılar diledik ve meslek kanunumuzda talep 
ettiğimiz düzenlemelere ilişkin taleplerimizi yineledik. 

  

 



SERMAYE GRUPLARININ FAALİYETLERİNE 
İLİŞKİN BASIN BİLDİRGESİ 

• Ülkemizde faaliyet gösteren çokuluslu sermaye şirketlerinin 
sektörümüzü arzu ettikleri şeklide dizayn etme çaba ve gayretlerine, 
bu doğrultuda yürüttükleri lobi faaliyetlerin, Birlik ve Odalarımızı 
işlevsiz kılmaya yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında meslek 
mensuplarımızı ve devlet büyüklerimizi bilgilendirmeye yönelik 
açıklamalar ve resmi yazışmalar yaparak devlet büyüklerimiz ve bağlı 
bulunduğumuz bakanlık ve kurumları bilgilendirdik.  
 



NEÜ. REKTÖRÜMÜZ CEM ZORLU’NUN 
ODAMIZI ZİYARETİ 



SOSYAL GÜVENLIK KURUMU GENEL 
SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRÜ 

ZİYARETİ 

• Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Porf. Dr. 
Gökhan Tuna Öztürk'ü Birlik Başkan Yrd. Levent Akyer ve Gözkoop Başkanımız 
Kamil Nuri Gizer ile birlikte ziyaret ederek Görmeye Yardımcı Tıbbi 
Malzemelerin Geri Ödemesinde yapılması gerekli iyileştirmeler, SUT 
düzenlemesi ve Medula'da yaşanan sıkıntı ve problemleri kendilerine ilettik.  

 



SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TIBBİ CİHAZ 
DAİRE BAŞKANI ZİYARETİ 

• Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Alkan Demirtaş'ı 
Birlik Başkan Yrd. Levent Akyer ve Gözkoop Başkanımız Kamil Nuri 
Gizer ile birlikte ziyaret ederek Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin 
Geri Ödemesi fiyat iyileştirmeleri, SUT değişikliği ve Medula yaşanan 
sıkıntı ve problemlerin çözümüyle ilgili süreci başlattık. 
 



KONYA VALİMİZİ ZİYARETİMİZ 

• Konya Valimiz Sn. Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret 
ederek vatandaşlarımızın kamu ve üniversite 
hastanelerinde randevu alma hususunda yaşadıkları 
zorluklar ile ilimiz ve ilçelerimizde göz hastalıkları uzman 
hekim eksikliğini dile getirdik. 



Yönetim Kurulumuzun 2020 ve 2022 yılları arasında 
gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri takdir ve bilgilerinize 
arz ederiz.  


