
 

  

 
BEYKOZ (…). NOTERLİĞİ’NE 

 
 

KEŞİDECİ :  Cihan Medikal San. ve Tic. A.Ş. 
   Şehit Polis Mustafa Yazıcı Sok. No:20, Kavacık/Beykoz/İSTANBUL 
 
MUHATAPLAR : 1-) DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. 

Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi (Spine Plaza) No:243 İç Kapı No:19 
Sarıyer/İstanbul 
2-) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. 
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. 4B Sarıyer / İSTANBUL  
3-) Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz.ve Tic. A.Ş. 
Değirmen Yolu Cad. No:28 Asia OfisPark A Blok Kat:2 Ataşehir/İstanbul 
4-) Gitti Gidiyor Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. 
My Office İş Mrkz., Çiğdem Sk., No: 1/14, Barbaros Mah., Ataşehir, İstanbul 
5-) D-Market Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş. 
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:2 No:12  
Şişli/İstanbul 
 

KONU  : Şirketimiz adına tescilli olan “ELEGANCE” markalı ürünlerin internet üzerinden 
satışına tarafımızca izin verilmediği belirtmek suretiyle; başka kişi/kişiler tarafından online 
platformlarda işbu markalı ürünlerin satışının yapılması halinde satışlarına muvafakatimiz 
olmadığını ve satış yapılmak istenilmesi halinde ise satışına izin verilmemesi ve/veya satışının 
derhal durdurulması talebimiz hakkındadır.  
 
AÇIKLAMALAR :  
I. Muhatap şirketler olarak, internet üzerinden optik ürünlerin online satışına karşı 
verdiğimiz mücadele ve kararlı duruşumuz tüm sektör tarafından bilinmektedir. Özellikle de 
şirketimiz adına tescilli olan “ELEGANCE” markalı ürünlerin online satışına şirketimiz tarafından 
kesinlikle izin verilmemektedir.   
II. Ancak söz konusu ürünleri, izinsiz olarak internet üzerinden satışa sunan bazı kişi/kişilerin 
olduğu tarafımızca tespit edilmiş olup; bunun gibi tarafımızca tespit edilen kişi/kişiler derhal 
uyarılmakta ve ürünlerin satışının kaldırılması sağlanmaktadır.   
III. Bugüne kadar birçok kişi/kişiler tarafımızca bu şekilde bizzat iletişim kurulmak suretiyle 
uyarılmış ve satışlara engel olunmuştur. Fakat takdir edileceği üzere, tek tek bu satışları anında 
tespit etmek ve satışların engel olunmasını sağlamak mümkün değildir.  
IV. Ayrıca kontak lens, gözün korneasına doğrudan temas eden tıbbi bir protez olarak sağlık 
ürünü kapsamındadır ve SGK geri ödemeli ürünler içinde yer almaktadır. 5193 sayılı “Optisyenlik 
Hakkında Kanun” ve ekte görüşlerinize sunulan 78489059-511-17 sayılı “İnternetten Lens Satışı” 
konulu özelgede net bir şekilde ifade edildiği gibi, kontak lensin internetten satışı yasal değildir. 
Markası ne olursa olsun, herhangi bir kontak lensin internet platformlarında satışına izin verildiği 
takdirde yasalara aykırı davranmanın yanı sıra yasalara uygun davranan optisyenlik 



 

  

müesseselerine karşı haksız rekabet durumu yarattığı da ortaya çıkmaktadır. Yalnızca markamız 
“ELEGANCE”ın değil, internet platformalarınızda yer alan tüm marka kontak lenslerin aynı 
sonuçları doğuracağının da tarafınızdan ciddiyetle değerlendirilmesi gereğini bilgilerinize 
sunarız. 
V. Yukarıda anlatılan sebeplerle ve öncelikle 5193 sayılı “Optisyenlik Hakkında Kanun”u 
uyarınca kontak lenslerin internetten online satışının yasak olduğu hatırlatarak;  şirketimiz adına 
tescilli olan “ELEGANCE” ürünlerinin hukuka aykırı olarak internet üzerinden satışına izin 
verilmemesi amacıyla işbu markalı ürünlerin satışının yapılması halinde satışına muvafakatimiz 
olmadığını ve satış yapılmak istenilmesi halinde ise satışına izin verilmemesi ve/veya satışının 
derhal durdurulması talebimizi bilgilerinize sunuyor ve bu hususta sizlerin de işbirliğini rica 
ediyoruz. 
 
Sayın Noter; sekiz nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataplara tebliğini, bir nüshasının 
dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini saygılarımla ve 
vekâleten rica ederim. 26.01.2021 
 

Keşideci 
Cihan Medikal San. ve Tic. A.Ş. 

Adına 
Hayri Erol Harbi 

 
 
 
Eki: (1) ELEGANCE için marka tescil belgesi 
 (2) 78489059-511-17 sayılı İnternetten Lens Satışı konulu  
   Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu özelgesi 


