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Konu  :Mavi ışığı filtreleyen (bluecut) plano camlı çerçevelerin “KORUYUCU 
GÖZLÜK” sınıfı altına dahil edilerek internet üzerinden satışına izin verilmesinin gerek kamu 
sağlığı gerekse mevzuat yönünden sorunlara sebebiyet vereceğinden bahisle, söz konusu 
düzenleme ve iznin yeniden incelenmesi talebimiz hakkındadır. 
 
I. Tarafımızca öncelikle söz konusu ürünün optisyenlik müesseselerinin satabileceği 
bir ürün gamında yer almasına izin verildiği görülmüştür. 
 
Halbuki 5193 sayılı “Optisyenlik Hakkında Kanun”un 6 numaralı Maddesine göre optisyenler 
yalnızca; 

• Koruyucu gözlük 
• Güneş gözlüğü 
• Göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük 
camları 
• Her türlü lensler  
• Optik görme gereçleri ve 
• Gözlük çerçevelerini satabilirler. 
 

Gözlükçülük ruhsatnamesine haiz olup önceki hakları kapsamında aynı mekânda eczacılık 
ve/veya saatçilik faaliyetleri sürdüren kuruluşlar haricinde, optik mağazalarda bu ürünler 
dışında başka bir ürünün satışına izin verilmez. 
 
Bu noktada “mavi ışığı filtreleyen plano camlı yeni icat gözlükler” optisyenlik müesseseleri 
tarafından satılabilsinler diye (kendi mağazalarında satabilsinler diye) “koruyucu gözlük” 
kategorisine dahil edilmiştir. 
 
II. Ardından ürünün internette satılabilmesi için gerekli işlemler tamamlanmış ve 
maalesef ileride tüm optik ürünlerin internette satılabilmesine yol açacak çok tehlikeli 
bir kapı aralamıştır.  
 
Burada özellikle yasaları korumak ve başta toplum ve fertler yararına, sonra da sektörün her 
kesiminin ihtiyaç ve kazanımlarına uygun şekilde düzenlemekle sorumlu kurumlara ve 
onların yöneticilerine büyük görev düşmektedir. Bu derece önemli kararların tarafların 
temsilcilerinden oluşan bir kurul tarafından alınması gerekmekte olup; aksine nerdeyse “oldu 
bitti” şeklinde düzenleme yapılması sektörümüze büyük zararlar vermektedir. 
 



Kısaca işbu zararları belirtmek gerekirse;  
 
Bu ürünün koruyucu gözlük kategorisine alınmasıyla, “koruyucu gözlük” kavramı kökten 
değiştirilmiş ve toplum ve fertlerin sağlığına zarar verebilecek bir hale getirilmiştir.  
 
2004’de yayınlanan 5193 sayılı kanunun 6. maddesinde yer alan “koruyucu gözlük”, gözü 
çeşitli çalışmalar sırasında fiziksel olarak koruyan bir ürün grubu olarak yasada yerini 
almıştır. Bu yasa yürürlüğe girdiğinde mavi ışığı filtreleyen camlar üretilmiyor, hatta 
kavramsal olarak bile bilinmiyordu. Mavi ışık gözü fiziksel olarak etkilemez. Bundan sonra 
da gözü fiziksel olarak etkilemeyen, ama yapısal ve işlevsel olarak göz sağlığı ile doğrudan 
etkili bir çok cam çeşidi olabilir ve bunların doğrudan bu kategoriye girişleri sağlık açısından 
problem yaratabilir. 
 
Şu anda plano dahi olsa denetime tabi olmayan, aynı güneş gözlüğünde olduğu gibi göz 
hekimi, gözlükçü ve  optisyen filtresinden geçmek zorunda olmayan ve aslında denetimsiz 
kullanımı göze büyük zararlar verebilecek nitelikte camların ortalığa yayılacağı bir ürün 
grubunun meşru hale gelmesine yol açılmıştır.  
 
Yıllar önce optik sektörü olarak, güneş gözlüğünün sağlık ürünü statüsünden çıkarılmasına da 
aynı bu şekilde şahit olmuştuk. Bugün yaşanan birçok göz sağlığı probleminin arka planında 
sokaklarda ve herkes tarafından satılan güneş gözlükleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Güneş 
gözlüğünün Sağlık Bakanlığı’ndan alınıp ticari meta haline dönüştürülüşü de maalesef yıllar 
önce böyle yabancı zincir mağazaların lobi çalışması sonucunda olmuştu. 
 
Oysa kanunumuzun ilk maddesi “toplumun ve fertlerin göz sağlığı” demekle asıl önemli olanı 
vurgulamaktadır. 
 
III. Sonuç olarak; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu’nun ivedilikle verilen iznin 
öncelikle dondurularak, şu anki satışların durdurulmasını, Kurum tarafından “koruyucu 
gözlük” kavramı üzerinde çalışacak bir komisyon kurulmasını ve bu komisyonda Türk 
Optisyen Gözlükçüler Birliği ve Optisyen-Gözlükçüler Odaları Temsilcilerimizin bulunması 
ve bu konuyu, geleceği de içine alacak şekilde, çok yönlü bir bakış açısıyla ele alarak yeniden 
kurgulaması suretiyle yukarıda bahsedilen noktaların gözden geçirilmesi talebimizi 
saygılarımızla görüşlerinize arz ederim. 
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