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“GÖZLÜK” TANIMI, TARİHİ 
VE KAPSAMI

Kullanma oranının yüksekliği, o toplumun 
gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesi 

kabul edilen gözlük, gözleri dış etkilere karşı 
koruyan ve insanların net görememe sorununu 

çözen bir tedavi aracıdır.



Başlangıçta estetik kaygılardan uzak sadece net 
görmeyi sağlayan bu araç, 
moda olgusuyla beraber büyük bir değişim    göstermiş, 
eskiden ihtiyaç olarak görülen 
gözlüğe günümüzde bu çok önemli sağlık gereci olması 
niteliği yanında estetik  
özelliği ile de bir aksesuar olarak bakılmaya başlanmıştır. 
Tarihteki ilk gözlük- Günümüzde… 



TARİHİ
Gözlüğün ilk olarak nerede geliştirildiği kesin 
olarak bilinmemekle beraber, çok eskilerden beri 
Çin’de ve Avrupa’da, okumak için çerçeveye 
tutturulmuş büyütücü mercekler yaygın olarak 
kullanılmıştır.



Gözlükçü - Optisyen

⦿ Sağlık Bakanlığı ruhsat sahibi gözlükçü 
veya önlisans eğitimi almış diplomalı 
optisyen. 

⦿ Göz hekimi tarafından yazılmış numaralı 
gözlük reçetesi muhteviyatına uygun 
emtiayı hazırlayıp hastaya sunan 

⦿ Bu eylem için malzeme bilgisine sahip, el 
aleti, makine ve donanımı kullanabilen 
kişidir.



Gözlükçülük- Optisyenlik 

⦿ Sağlık sunucusu 
⦿ Ticaret yapan kişi 
⦿ Zanaatkar 
⦿ Modacı



Doğu’da Gözlükçülük Tarihi
Ebu Ali Hasan İbn’ül-Heysem (965-1040) 

Optiğe önemli katkıları olan Ebu Ali 
Hasan İbn’ül Heysem, İslam fizikçilerinin 
en büyüğü sayı lmaktadır. Bat ıda 
Alhazen olarak bilinen Heysem’in fiziki 
bilimlere ve özellikle de optiğe yapmış 
olduğu katkılar, hem teori hem de 
pratikte yeni bir çağ açmıştır.



Heysem’in optik konusundaki yapıtı Avrupa’da 
bu konuda yapılan çalışmaların birçoğuna temel 
oluşturmuştur. Optik Hazinesi adlı kitabında daha 
önce Yunanlılarca ileri sürülmüş olan bir 
düşünceyi, gözün bakılan nesneye doğru ışık 
ışınları yaydığı düşüncesini reddetmiş, onun 
yerine ışık ışınlarının bakılan nesneden göze 
geldiğ ini ileri sürmüştür. Kırılma yasalarını 
keş feden Heysem ayr ıca, gözün çeş i t l i 
bölümlerini doğru olarak tanımlayan ve görme 
olgusunun bilimsel bir izahını veren ilk kişidir. 
Optikteki kapsamlı araştırmaları sayesinde 
Heysem, modern optiğin babası olarak kabul 
edilmektedir.



Aynı tarihlerde, (11. Asır) yaşamış büyük ilim 
adamı Mavsili ise, gözün anatomisi, göz 
kapakları, gözyaşı kanalları, saydam tabaka, 
damar tabaka, mercek ve göz sinirleri üzerinde 
büyük araştırmalar yapmış, oftalmoloji dalında 
çok değerli iki eser yazmıştır.  

Bunların en meşhuru, 18. Asra kadar, göz 
hastalıkları konusunda en iyi ders kitabı olarak 
kabul edilen “Kitab-ül-Müntehat Fi İlac-ıl Ayn” 
“Göz Tedavisi ve Kullanılan İlaçlar Kitabı” asıl adı 
Ebu Kasım Ammar olan Mavsil i Katarakt 
Ameliyatını ilk defa gerçekleştiren hekimdir.



Batı’da Gözlükçülük Tarihi
Avrupa’da önce İtalya’da ortaya çıkan gözlüğü, 
ilk kez Floransalı Alessandro Di Spina’nın 
geliştirdiği kabul edilmektedir. 



 
 
İlk gözlüklü insan resmi ise, 
1352’de Tommaso Da 
Modena’nın yaptığı 
Provence’li Hugues’ün 
portresidir. 1480’de 
Domenice Ghırlandajo’nun 
bir resminde, üzerinde gözlük 
bulunan bir sıranın önünde 
görülen Aziz Hieronymus 
gözlük yapımcıları loncasının 
kurucusu olarak kabul 
edilmektedir. 



Miyopluk için kullanılan iç bükey camlara ise ilk kez 
Raphael’in 1517’de yaptığ ı Papa X. Leo’nun 
portresinde rastlanmaktadır. 1784’te, Benjamin Franklin 
mercekleri yakın ve uzak görüşe göre ayırmış ve 
bunları tek bir çerçevede birleştirerek çift odaklı 
sistemi bulmuştur.  
Gözlüğün 13. YY’ın sonlarına doğru Bacon tarafından 
icat edildiği rivayet edilmektedir. Bu rivayete göre; 
Bacon buluşundan dostu Goethal’i haberdar etmişti. 
O da İtalya’ya yaptığı bir seyahat sırasında, bu sırrı 
Pisa rahiplerinden Spina’ya açmış, Salvato d’Amarti 
adında bir Floransalı da gözlük kullanımını yaymıştır.  
13. YY’ın son yirmi senesi içinde gözlük kullanıldığı 
konusunda tarih vesikaları hemfikirdir. 14. YY’ın 
ortalarında ise gözlük artık iyice yaygınlaşmıştır.



İlk 
zamanlarda 
gözlüğün 
daha ziyade 
lup ve pens 
şekilleri 
kullanılıyordu 



Bunlarla beraber, 
madeni teller ve 
ince kayışlar ile 
kulaklara ve 
şapkaya tutturulan 
“besicle” adlı 
gözlükler de 
mevcuttu.



Bu i lk montür lere presbiyopluğu (yakını 
görmezliği) düzeltmeye yarayan konveks camlar 
takılırdı. Miyop camlar 15. YY’ın sonlarında 
yontulmuş ve 17. YY’ın ortalarında doğru 
genelleşmiştir.



19. YY’a gelinceye kadar gözlükçülükte; iki yüzü 
sferik veya bir yüzü düz, diğer yüzü sferik camlar 
kullanılmaktaydı. Bu basit küresel camların ancak 
merkez kısımlarının net gördüğü, çevrelerinin 
kürelik sapma ve astigmatizma gibi kusurlardan 
dolayı, yaygın ve bulanık hayaller verdiği 
anlaşılmıştır. 19. YY’ın başlarında, İngiliz fizik 
alimlerinden Wollaston, bu kusurların giderilmesi 
çarelerini araştırmaya koyulmuş ve 1803’te 
Dollond’a yaptırdığı menisk (bir tarafı konveks bir 
tarafı konkav) camları övmüştür. Ancak 
Wollaston’un neşriyatı 19. YY optisyenlerinin 
dikkatini çekmemiş ve bu camların yayılması için 
96 yıl beklenmesi gerekmiştir.



1899’da Fransız okülistlerinden Ostwalt menisk 
camlar meselesini tekrar ele alarak uzun 
hesaplar ve deneyler sonucunda, menisk 
konkav camların miyoplara büyük faydalar 
sağladıklarına, buna karşı menisk konveks 
camların basit küresel camlardan pek te üstün 
olmadıklarına kanaat getirmiştir.



1905’te Prof. Tcherning, bükey camların ön 
y ü z l e r i n i n y a r ı ç a p l a r ı n ı h e s a p l a y a r a k 
astigmatizmayı azami derecede düzeltmeye 
çalışmış ve astigmatizmasız camların muhtelif 
şekillerini tayin etmiştir.  

1911’de Von Rohr hipermetroplara, miyoplara, 
presbiyoplara ve astigmatlara mahsus menisk 
camların hesaplarını yapmış ve katarakt 
ameliyatı geçirenler için “aspherique” camları 
bulmuştur.



1912’de Iena Üniversitesi, bir optik medikal 
kürsüsü ihdas ederek, Von Rohr’u bunun başına 
geçirmiştir.  

1917 tarihinde de Zeiss Müessesesi, Iena’da bir 
gözlükçülük mektebi açmıştır. Astigmat camlar 
19. YY’da bulunmuştur.  

1826’ta Chamblant silindirik camları yapmıştır. 
Torik camlar da 1840’ta yontulmuş ve Prentice’in 
1895’te yayınlanan bilimsel çalışmasından sonra 
revaç bulmuştur.



1844’te Chevalier prizmatik camları 
tavsiye etmiştir. Gözlük şekli önceleri az 
kullanılmaktaydı. Ancak 19. YY’da 
Dollond, Ramsden ve Adams gibi 
tanınmış İngiliz optisyenlerinin çalışmaları 
s a y e s i n d e g e l i şm i ş t i r. İ l k g ö z l ü k 
montürlerinin köprü ve sapları deriyi 
kestikleri için hastalara eziyet verirlerdi. 
Sonraları gözlük çerçevelerinin köprü ve 
sapları rahat kullanılabilir hale getirilmiş ve 
plaketli köprüler ve esnek pensler de 
yapılmıştır.



1885’te, Ernst Abbe ile Otto Schott, erimiş 
cama yeni elementlerin katı lmasıyla 
merceğ in kı rma indis inin ve ayırma 
g ü c ü n ü n i s t e n i l e n b i ç i m d e 
düzenlenebileceğini bulmuşlardır.  

1910’da, tek parça çift odaklı camlar 
üretilmeye baş lanmış ve ilk üretimler 
Nurnberg ve Venedik’te yapılmıştır.  

Bugün dünyadaki en hafif gözlük 1.5 
gram’dır.



Türkiye’de Gözlükçülük Tarihi

Türkiye’de gözlükçülük, 1940 tarihli, 3958 
Sayılı Kanun ile yasal bir meslek kimliğini 
kazanmıştır.  

Osmanlı’nın değişik kültür ortamından gelen 
meslek ustalarının, Cumhuriyet Dönemi’nde 
de gözlükçülük dalında devam ettiğini 
görmekteyiz.



Önceleri İstanbul’da Eminönü ve Karaköy’de ve 
Anadolu’nun birkaç şehrinde bazı saatçi ve 
eczanelerde “Pince Au Nez” veya “Ront” 
tipinde Avrupa menşeli çok az miktarda 
bulundurulurdu.  

1941 yılından sonra Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti’nce düzenlenen kurslar sonucu, edinilen 
r u h s a t n a m e l e r i l e , m e s l e k i u y g u l a m a 
yaygınlaşmaya baş lamıştır. Bu dönemde, 
mesleğin gelişimi açısından, her firmanın bir okul 
olduğunu görmekteyiz.



Gelişen toplum düzeyinin gereği gözlük 
talebinin artmasına paralel olarak yeni 
perakende firmalar kurulmaya başlamış ve 
her kesimi tamamen ithalata dayalı 
sektörde gözlük cam ve çerçeve toptan 
satıcıları oluşmuştur.



Bu toptancı-ithalatçı firmalar 1945-1955 arası 
İ s t a n b u l ’ d a S u l t a n h a m a m , S i r k e c i v e 
Eminönü’nde kümelenmiştir. Bu firmalardan 
önde gelenlerden bazıları, Sultanhamam 
H a v u z l u h a n ’ d a L i g o r A n e s t i d i s , y i n e 
Sultanhamam Camcıbaşı Han Pipo Pazarı 
kurucusu Yervan Ütücüyan ve bu aileden Yegiya 
Ütücüyan, Vade Ütücüyan, kurucusu Yordan 
Eumopulidis olan Faros firması halen Kuzikoğlu 
Ailesindedir. Eminönü Celal Bey Han’da Juan 
Saragossi, Sava Savaidis, Yorgi T. Pangiris, 
Sirkeci’de Essel Gözlük Deposu, Aristodimos 
Emmanoilidis’in Ariko Zeiss Firması, Sirkeci Nafız 
Bey Han’da Kiryako, Toma Sifiropulos Kardeşler 
gözlük Cam ve Çerçeve Depoları’dır.



1941-1950 yılları arasında ruhsatnameli perakende gözlük 
firmalarından bazıları şunlardır;  

1936 tarihinde İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlı Ankara 
Cad. 143 Sirkeci Adresi’nde Fevzi Toksoy Firması bugün aynı 
adreste Modern Optik Yüksel Toksoy ve Ortağı Koll. Şti olarak 
devam etmektedir;  

Ecz. Salih Necati Emgen Bahçekapı Eczanesi oğlu Rahmi 
Emgen tarafından 1948’de Beyoğlu İtiklal Caddesi’ne 
taşınmış, halen torun Çetin Emgen tarafından Emgen Firması 
devam etmektedir;  

Sirkeci Osmaniye Han’da Yusuf Sami Ünlüçerçi Oğulları Hulusi 
Ünlüçerçii İzmir’de torun Serdar Ünlüçerçi İnteroptik Firması 
İstanbul’da ayrıca Yılmaz, Necati, Erol, Metin ve Ethem 
Ünlüçerçi de aynı mesleği devam ettirmektedir; 



Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde Yorgo Lettas Kardeşler (Yorgo, Kosta, 
Niko) Sirkeci Mısır Çarşısı karşısında; 1944 ruhsatnameli, halen Tüm 
Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği Onursal Başkanı Tevfik 
Aydın Firması İstanbul’da Ankara Sıhhıye’de; Mehmet Salim Diker 
Firması oğulları Alev ve Anıl Diker, torun Atıl Diker İstanbul’da 
devam etmekte;  

yine Ankara’da Tevfik Rıza Gözlükçü oğlu Hazım Rıza Gözlükçü; 
Ulus’ta torunlar Cafer, Rıza Gözlükçü ve Kadir Haluk Gözlükçü 
İstanbul’da mesleği sürdürmekte;  

Nurettin Saatçioğlu 1940 yılında Erzurum’da; oğlu Necip 
Saatçıoğlu İstanbul’da, Sıraç Altındağ önce Diyarbakır, halen 
oğulları Cem ve Fatih Altındağ ile İstanbul’da Adil Kahraman 
Gaziantep’te Satmanlar ise Kayseri’de mesleğin ilkleri arasında 
sayılmaktadır.  

Ayrıca Tüm Fenni Gözlükçüler Derneği Başkanlığını uzun yıllar 
yapmış, gözlükçübaşı Sedat Ertun da mesleğin emektarlarındandır.



Tüm girdileri ithalata dayalı sektörde Milli Korunma Kanunu 
ile 1956-1960 yılları arası büyük durgunluk yaşanmış ve 
imalatın ilk adımları atılmıştır. Bunlardan 
İzmir’de 1962 yılında Yatırımlar Holding önderliğinde Gözlük 
Sanayi A.Ş. kurulmuş, asetat ve selüloit gözlük çerçevesi 
üretimine başlamıştır. İstanbul’da 1931 yılından beri faaliyet 
gösteren Barika Afşar ve Oğulları Tarak Sanayi 1960 yılında 
Uygun Afşar önderliğinde selüloit hammaddesinden Luxor 
gözlük çerçeveleri üretimi başlamıştır.  

1972 yılından itibaren Yalçın İnan, Uygun Afşar ve Argun 
Afşar İnan Limited Şirketi’ni kurup metal gözlük çerçevesi 
üretimine geçmiş olup 2013 yılında sağlık nedenlerinden 
dolayı kapandı.  

Yine aynı yıllarda, 1962’de Pan Koll. Şti. Nazaret 
Zergeroğlu, Garbis Zergeroğlu ve Muharrem Cömert 
ortaklığıyla OP-SA adıyla faaliyete başlamıştır.



Rengin – Anadol – Cel Optik – EMOP vs. gibi pek 
çok firma kurulmuş ve iç tüketime yönelik 
çalışmışlardır. Sektörde her yönüyle yenilenme ve 
gelişme 1980’li yıllardan sonra başlamış, sektörün 
her katmanı ü ret imden perakende ve 
laboratuar çalışma düzeyini i ler i ülkeler 
seviyesine taşıma gayretiyle büyük aşama 
kaydedilmiştir. Büyük alışveriş merkezlerinin 
yaygınlaşması, İstanbul ilçelerinde hızlı nüfus artışı 
ve ticari potansiyelin gelişmesi sonucu bazı 
firmalar şubeleşmeye başlamış ve optik firma 
grupları oluşmuştur. Bu kuruluşlardan bazılar Fahri 
Kuz Optik, Şişli Optik, Göz Grup, Eksen Grup 
mağazalarıdır.



Gözlüğü; 
1. Optik (Numaralı), 
2. Güneş, 
3. Sportif faaliyetlerde, çalışma ortamında 
kullanılan koruyucu gözlükler,  

olarak üç gruba ayırabiliriz.



Gözlük mağazalarında satılan optik ve güneş 
gözlüklerinin çerçeveleri metal türleri, asetat, 
plastik, ultem, optyl ve karbon materyallerden 
oluşmaktadır. Koruyucu iş gözlüklerine, örnek 
olarak kaynak gözlükleri, iş güvenliği gereçleri 
temin edilen iş Yerlerinde satılmaktadır.



SEKTÖRÜN GELİŞİMİ VE POTANSİYELİ
Sektörü, 1982 öncesi ve sonrası olarak iki 
dönemde değerlendirmemiz doğru olur.  

1982 öncesi ithalatı çok kısıtlı, dış dünyaya kapalı 
sektörün, sıkı koruma altındaki yerli sanayi tekel 
konumunun verdiği rehavetle gerek materyal, 
gerek aksesuar ve de en önemlisi model bazında 
son derece geri kalmış ve tüketici beğenisinden 
uzak bir üretim çizgisinde “ne yaparsam satarım” 
konumundan, 1982 sonrasında birden inanılmaz 
bir değişim ve gelişim sürecine ulaşmıştır.



Sektörün gelişme olanakları ve potansiyeli, 3 
değişik konu başlığıyla Değerlendirilmelidir; 

(1) Üretim,  
(2) İthalat,  
(3) Perakende.



1) ÜRETİM
Cam :  
Mükemmel ekolojik alt yapısıyla iç talebi karşılayan 
yerli ve yabancı sermayeli şirketler, özellikle cam 
üretiminde ileri teknoloji ürünü hammadde kullanarak, 
tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ve 
yetenektedir. 
Çerçeve:  
Serbest piyasa ekonomisi ve bilgi i letiş iminin 
yaygınlaşt ığ ı günümüzde üretim kal itesi çok 
yükselmiştir. Özellikle metal çerçevelerde yabancı 
firmalara fason üretim yapacak kadar gelişmiş 
durumdadır. Ayrıca, asetat modasının yükselişe geçtiği 
günümüzde, Avrupa’da el işçilik maliyetinin son 
derece pahalı olması yerl i üretici ler i olumlu 
etkilemektedir.



Son yıllarda ucuz Uzakdoğu mallarının işporta ve 
semt pazarlarında kayıt dışı olarak piyasaya 
girmesi, yerli üreticiler için önemli bir sorun 
yaratmıştır. Standart dışı bu malların kalite 
eksikliği, perakendeci optik firma ve tüketicileri 
olumsuz etkilemektedir.



2) İTHALAT
Cam : Her türlü mineral ve organik cam çeşidinin 
üretildiği sektörde, ileri teknoloji kullanılmaktadır. 
Son yıllarda pazarda organik cam hakimiyeti ön 
plana çıkmaktadır. 
Ancak, ucuz ve standart dışı uzak doğu üretimi 
antirefleli organik camlar önemli satış grafikleri 
çizmektedir. Çerçevesiz gözlük modası sürdükçe, 
kırılmayan polikarbonat camlar yakın gelecekte 
cam pazarının favori ürünü olacaktır. Bunların 
dışında, Avrupa ve Japonya’dan ünlü markaların 
çok görüşlü camlarında da ithalat önemli bir 
yer tutmaktadır.



Çerçeve : Pazarda önemli bir ithal çerçeve 
hakimiyeti vardır. Pazar, özellikle AB’de çerçeve 
üretimini ele geçiren İtalyan markalarının 
hakimiyeti altındadır. Ayrıca pek çok ünlü marka 
üretimlerini ucuz işçilik ve subvansiyon nedeniyle 
Uzakdoğu ve özellikle Çin’e taşıdıklarından, 
i thalat ın yönü büyük oranda Doğu’ya 
çevrilmiştir.



3) PERAKENDE
Son yıllarda hızla devreye giren alış veriş 
merkezleri, optik sektöründe ciddi kabuk 
değişimlerinin yaşanmasına sebep olmuş ve 
olmaktadır. Bu merkezlerdeki optik mağazalarla 
rekabet etmek için diğer optik mağazalarında 
da önemli gelişmeler gözlenmektedir. Optik 
firmaların vitrin, teşhir düzenlemeleri ile mağaza 
dekorasyonları ve gözlük hazırlanmasındaki 
teknolojik gelişme, makine ve müşteriye hizmet 
şeklinde değişmiştir.



Halen pazarda görülmeyen yabancı sermayeli 
büyük mağaza zincirleri yakın gelecekte 
Türk iye’de de gündeme gelecekt i r. Bu 
büyümenin doğal sonucu olarak rekabet ortamı 
ve reklamlarla kampanyalar dönemi de 
başlayacaktır.



Sonuç olarak, nüfusunun maksimum % 15‘i 
gözlük kullanan bir ülkede yaşamaktayız. Bu 
o r a n , T ü r k i n s a n ı n ı n g ö z s ağ l ığ ı n ı n 
mükemmelliğinden değil, bu konudaki bilinç ve 
sistem eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak, 
optometri eğitimi veren okulların faaliyete 
başlayıp yaygınlaştırılması ile gelecekte dünya 
ortalamaları olan % 55-60 seviyelerine çıkacaktır. 
Bu oranlar ise pazarda olumlu bir gelecek 
işaretleridir.



G ö z l ü k s a n a y i , 2 1 . Y Y ’ ı n e n ö n e m l i 
sanayilerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
Önemli bir sağlık gereci olmasının yanında 
estetik ve moda unsuru da gözlük kullanımını 
yaygınlaştırmaktadır.



SEKTÖRÜN GÜNCEL DURUMU VE 
PERFORMANSI



1) KAPASİTE

Genelde pek çok sektörde olduğu gibi 
istatistiki bilgi eksikliği, gözlük sektöründe de 
büyük bir sorun teşkil etmektedir. Üretimden 
ithalata, istihdamdan yatırıma dek birçok 
konuda doğru bilgi edinmek mümkün 
değildir. Zira, bazı firmalar istatistiki bilgi 
taleplerine doğru yanıt vermemeyi tercih 
etmektedirler.



Hastanelerde ve özel poliklinik muayenelerinde 
de istatistikî bilgi toplanmadığından dolayı, göz 
hastası, hastalıkları ve refraksiyon kusurları ve 
dağılımları hakkında bilgi derlenememekte, 
dolayısıyla sektör yatırımcısına yol gösterecek ön 
bilgi birikiminden yoksun kalınmaktadır. Bu 
belirsizlik, firmaların stok maliyetlerini de ciddi 
oranda etki lemekte, rasyonel çal ışmayı 
engellemektedir. Sağlıklı bir sektör profiline 
ulaşılamamaktadır.



2) ÜRETİM

Günümüzde cam ve çerçeve üretiminde 
kapasite fazlalığı mevcuttur. Pazara hakim 
üreticiler belirli dönemler haricinde hala tek 
vardiya çalışmaktadır. Türkiye’de gözlük 
camı ve çerçevesi üretimi son derece sınırlı 
s a y ı d a f i r m a t a r a f ı n d a n 
gerçekleştiri lmektedir. Birçok firmanın 
üretimi de istatistiklere yansımamaktadır.





İmalat Birimlerinin büyük çoğunluğu KOBİ 
tanımında olan sektör firmalarının AB-KOSGEB 
Finansman Destek Süreçleri Grubu İcra 
Komitesi’nin 21.05.2003 tarih, 2003/18 No’lu 
Kararı’na istinaden, çeşitli konu, kapsam ve 
unsurları içeren destek programlarından 
yararlanmaları gerekmektedir.



Gözlük endüstrisinin katma değerinin çok yüksek 
olduğu herkesçe bilinmektedir. Türk ekonomisi, 
sadece Çin Halk Cumhuriyeti’nden yapılan 
ithalattan dolayı bile her yıl en az 100 milyon 
dolarlık bir kayba uğramaktadır. Kota, TSE 
mecbur i standart, garant i belgesi gibi 
uygulamalar ithalattın hızını kesmekte başarılı 
olamamıştır.



Ankara Ticaret Odası’nın, 2003 yılında yapmış 
olduğu "Çin Malları Piyasa Araştırması"na göre, 
gözlükçülük sektörü de Çin mallarının istilasına 
uğramış olup, bugün piyasadaki malların % 40’ı 
Çin Halk Cumhuriyeti’nden ithal edilmektedir.



3) TÜKETİM

Gözlük tüketiminde arz talep dengesi arzın 
k e n d i n i d e n e t l e m e s i y l e d e n g e d e 
g ö r ü n m e k l e b i r l i k t e , t ü k e t i c i n i n 
b i l i nç lenmes iy le ta lep gen i ş l emes i 
yaşanacak ve üretimde çok vardiyalı 
rasyonel sisteme geçilebilecektir.



3.1) TÜRKİYE’DE GÖZLÜK KULLANIMININ 
YETERSİZ OLMASININ 
SEBEPLERİ

 G ö z s ağ l ığ ı n a b i r e y o l a r a k ö n e m 
verilmemektedir, 
 Halkımız göz sağlığı ve gözlük kullanma 
konusunda yeterli düzeyde bilinçli değildir, 
 T ü r k i y e ’ d e y a y g ı n g ö z t a r a m a l a r ı 
yapılamamaktadır, 
 Göz doktorlarının sayısı düşüktür ve belli 
merkezlerde yoğunlaşmışlardır.



Gözlük konusunda % 90’ı bilinçsiz durumda olan 
halkın, göz sağlığı konusunda bilinçlenmesi 
gözlük tüketimini artıracak bir etkendir. Çünkü, 
göz lük tüket imi ar t ı ş ı insan lar ın sosya l 
statülerindeki yükselme, okuma alışkanlığı, 
bilgisayar ve benzeri araçların kullanımlarının 
yaygınlaşması, özet olarak bilinçlenmeyle doğru 
orantılıdır.



4) DİĞER SEKTÖRLERLE İLİŞKİLER
Yan sanayii dışa bağımlı bir sektör olan optik 
endüstrisinin, bu bağımlılığından kurtulması teknik 
ve teknolojik ilerlemesiyle mümkündür. Gözlük 
sektörünün ilgili olduğu diğer sektörleri şu şekilde 
sıralayabiliriz;



1. Der i , kuma ş , to rba ve p las t i k kutu 
muhafazalar, 
2. Aksesuar, 
3. Gözlük camı temizleyici kumaş ve spreyler, 
4. Tel, vida, plaket, yay ve süs gibi metal ve 
silikon maddeler, 
5. Cam ve çerçevelerin özelliklerini belirten ve 
koruyan ambalajlar, 
6. Çerçeveye cam montajı hazır l ığ ında 
kullanılan optik-optometrik ölçüm, kesme 
makine, alet avadanlık ve aksesuarları.



5) İSTİHDAM
Gözlük sektörünün istihdam durumu, dünya 
standartlarındaki rakamlarla karşılaştırıldığında, 
a t ö l y e b a z ı n d a k i i s t i h d a m r a k a m l a r ı 
görülmektedir. Üretimde geniş bir istihdam 
olanağı mevcut değildir. Perakende sektöründe 
yetişmiş eleman açığı vardır. 31 üniversite 
bünyesinde açılmış bulunan “Optisyenlik Meslek 
Yüksek Okulları” mezun vermekte olup halende 
açılmaya devam etmektedir.



Fakat 11 yı ldı r diploma veren bu okul 
mezunlarına maalesef T. C. Sağlık Bakanlığı 3958 
Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun’un bir 
maddesinde gereken düzenleme uzun yıllar, 
meslek örgüt ler i ve ünivers i te ler in tüm 
çabalarına rağmen yapılamadığı için iş yeri 
açma ruhsatı verilememekteydi. Ancak 2004 
yılında çıkartılan 5193 sayılı Yasa ile bu yanlış 
kısmen düzeltilmiştir.



Türkiye’de optik ve optometrik meslekler 
alanında bir insan gücü planlaması ve ileriye 
dönük perspektifleri yapılmamıştır. İnsan gücü 
çeşitleri belli değildir. Dünya Optometri Konseyi 
ve Avrupa Optometri ve Optik Konseyi’nin 
ekonomik insan gücü istihdamı için yaptığı 
araştırmalar sonunda, kesin görev ve yetki 
tanımları yapılarak uygulamaya konulabilmiştir.



Bu araştırmalarla, gelişmiş ülkeler için, her 100 
bin kişiye bir göz doktoru, her 10 bin kişiye bir 
optometrist ve her 5 bin kişiye bir optisyen 
ist ihdamının sağ l ık hizmetler i ekonomis i 
açısından ve halkın koruyucu göz ve görme 
sağlığı hizmetlerine erişebilmesi yönünden 
optimal çözüm olduğu sonucuna varılmıştır.



Oftalmoloji fakülteleri dış ında, 20 kadar 
optometri kolej veya fakültesi ile optisyen yüksek 
okullarının açılması yönünde çaba harcayarak, 
bugün 6,5 milyar nüfuslu dünya için, 110 bin 
oftalmoloğa ilaveten bir bu kadar optometrist 
ve 250 bini aşkın optisyen yetiştirilmesine 
çalışılmıştır. 
Bugün, optometri ve optisyenlik mesleğine 
kanunla yer vermeyen gelişmiş bir ülke 
kalmadığ ı gibi, gelişmekte olan ülkelerin 
çoğunda, Türkiye’den çok daha ileri düzeyde, 
bu elemanların yetişt i r i lmeler ine gayret 
edilmektedir.



6) DIŞ TİCARET




