
OPTİK SÖZLEŞMESİ

T A R A F L A R

T.C.  Sosyal  Güvenlik  Kurumu  Emekli  Sandığı  Genel  Müdürlüğü  (Devredilen)  ile 
…………………………………………….   ...
……………………………………………………………………………………...  adresinde 
faaliyet  gösteren  ……………………………...…………...…………  müessesesi  arasında 
aşağıda belirtilen hususlarda görüş birliğine varılarak iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

D A Y A N A K  v e  K A P S A M

Madde 1- Bu sözleşme, 25.06.2003 tarih ve 4905 sayılı Kanunun 4.maddesinin 3. 
fıkrası  gereğince  hazırlanan  emekli  ve  malullük  aylığı  bağlanmış  olanlarla,  bunların 
kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanların muayene 
ile  tedavileri  hakkında  yönetmelik  ve  Bütçe  Uygulama  Talimatının  ilgili  hükümleri 
çerçevesinde yapılmıştır. 

Madde 2-Bu sözleşmedeki “KURUM” ibaresi sözleşmeyi imzalayan kamu kurum ve 
kuruluşu olarak Tebliğ kapsamındaki hak sahipleri açısından T.C. Emekli Sandığı ile Maliye 
Bakanlığını, diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi hak sahipleri açısından ise ilgili sosyal 
güvenlik  kurumunu  (Bağ-Kur  veya  SSK),  gözlük  cam  ve  çerçevelerinin  ödenmesi  ve 
sözleşmenin diğer hükümleri bakımından ise ilgili kamu kurum ve kuruluşuna, “OPTİSYEN-
GÖZLÜKÇÜ” ibaresi  ise  5193  sayılı  Optisyenlik  Hakkında  Kanun  hükümlerine  uygun 
olarak faaliyetlerini sürdüren müesseseyi ve mesul müdürü ifade eder. 

U Y G U L A N A C A K  E S A S L A R

Madde 3- Optisyen-Gözlükçü,  muayene  ve  tedavilerin  şekil  ve  şartlarını  belirten 
Yönetmeliğin 7.maddesinde tanımlanmış bulunan Sağlık Kurum ve Kuruluşları’nca verilen 
reçetelerde yazılı gözlükleri verir. 

Madde 4- a) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca yapılan muayene ve tedavi sonucunda 
öngörülen  cam  ve  çerçeve,  Sandıkça  düzenlenen  sağlık  karnelerindeki  reçetelere 
yazılacaktır.  Reçetelerin  düzenlenmesinde  hak  sahibinin  adı  ve  soyadı,  emeklilik  sicil 
numarası, sağlık kurum ve kuruluşunun adı, protokol tarih ve numarası yazılacak reçeteyi 
düzenleyen  hekimin  imza  ve  kaşesi  (kaşede  kurumun  adı,  hekimin  uzmanlık  dalı  ve 
diploma numarası yer alacaktır.) bulunacaktır.

b)  Sağlık  karnelerinde  belirtilen  geçerlilik  süresi  sona  erenlere  gözlük 
verilmeyecektir.

c)  İlgililerin  sağlık  karnesi  hiçbir  şekilde  müessesede  alıkonulmayacak,  işlemler 
tamamlandıktan sonra geri verilecektir.

d) Gözlük camı ve çerçevesinin, reçetelerin düzenlenme tarihinden başlayarak en 
geç 3 ay içerisinde yaptırılması gerekmekte olup, bu süreden sonraki başvurularda yeni 
tarihli reçete istenecektir. 

e) Cam ve çerçeve bedelinin ödenmesinde reçete tanzim tarihi esas alınır.

Madde 5- a) Reçetede iki gözlük (uzak-yakın) yazılı ise ikisi de verilecektir.
b) Reçetede uzak ve daimi gözlük yazılı ise bunlardan yalnız bir tanesi verilecektir. 
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c)  Reçeteye  uzak-yakın  gözlüklerle  birlikte  “Bifocal/Progressive” gözlük  de 
yazılmış  ise,  her  üç  gözlük  bir  arada  verilmeyecek,  yalnız  uzak  ve  yakın  veya 
“Bifocal/Progressive” gözlük verilecektir. ”Bifocal/Progressive” gözlük verilmesi halinde 
tek çerçeve bedeli talep edilecektir.

Madde  6- Gözlük  camı  değişse  bile  iki  yıldan  önce  çerçeve  bedeli 
ödenmeyeceğinden,  sağlık  karnesi  incelenerek  birinci  defa  aldığı  çerçevenin  tarihine 
bakılacaktır.

Madde 7- Evvelce verilen gözlük camları numaralarının değişmesi gerektiği reçete 
ile  belgelense  bile  6 aydan  önce  cam  bedeli  ödenmeyecektir.  Cam  numaralarının 
değişmediği durumlarda, geçen süre ne olursa olsun ikinci alınan cam ve çerçeve bedeli 
ödenmeyecektir. 

Madde 8- Sandıkça,  çerçeve ve cam bedellerinin ödenmesinde Bütçe Uygulama 
Talimatı ve eki fiyat listesi esas alınacaktır. İlgili tarafından bu listedeki  camlar dışında ayrı 
çap,  cins,  marka ve  fiyatta  cam istenmesi  halinde,  alınan reçeteye  göre Talimata ekli  
“Gözlük Camları Fiyat Listesi”ndeki normal camların tutarı kadarı Sandıkça karşılanacak, 
bu miktarı aşan kısmı ile renk, degrade ve antireflo farkı ise ilgiliden alınacaktır.

Madde 9- Göz tedavilerinde kullanılmasına kesin zorunluluk olduğu sağlık kurulu 
raporu  ile  belgelendirilse  bile,  “CONTAKT-LENS” camlarına  ait  bedeller  hiçbir  şekilde 
ödenmeyecektir. 

Resmi  Sağlık  Kurulu  raporuyla  zorunlu  görülmesi  şartıyla  puva,  prizmatik  ve 
teleskopik gözlük camları Sandıkça belirlenecek fiyatlar üzerinden ödenecektir. 

Ö D E M E  Ş A R T L A R I

Madde 10- Hak sahibine teslim edildiğinde  reçetenin arkasına, müessese kaşesi 
basılacak ve ilgili tarafından cam ve çerçeve veya yalnız cam ya da yalnız çerçeve aldığı 
yazı ile belirtilecek, gözlüğü aldığı tarih yazılacak, altına imzası alınacaktır.

Madde 11- Sağlık karnesinin ilgili sahifesine  müessese kaşesi basılarak, gözlüğün 
verildiği tarih (cam ve çerçeve olarak ayrı ayrı ) yazılıp imza edilecektir.

Madde 12- Optisyen-Gözlükçü, yukarıdaki açıklamaya göre verdiği cam bedellerini, 
düzenleyeceği fatura, döküm listesi, reçete ve çerçevelere ait garanti belgeleri ile birlikte 
Sandığa gönderecek ve tutarını isteyecektir. 

S Ö Z L E Ş M E

Madde  13- Sözleşmeden  doğacak  her  türlü  vergi,  resim,  harç  ve  masraflar 
optisyen/gözlükçüye ait olacaktır.

Madde 14-  Optisyen/gözlükçü,  vitrin  camlarının  görünür  bir  yerine  “T.C.  EMEKLİ 
SANDIĞI EMEKLİ DUL ve YETİMLERİNİN GÖZLÜKLERİ VERİLİR”  levhası asacaktır.  
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Madde  15- Müessesenin  devredilmesi,  kapatılması,  adres  ve  sorumlu  müdürün 
değiştirilmesi hallerinde, durum en kısa sürede Sandığa bildirilecek ve bu süre içerisinde 
elde mevcut reçeteler bekletilmeden Sandığa fatura edilecektir. 

Aynı isim ve/veya farklı isimler altında birden fazla Optisyenlik Müessesesi bulunan 
gerçek ve tüzel kişiler her şubesi için 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine 
uygun  olarak  faaliyetlerini  sürdürdüğünü  belgeleyecek,  buna  ilişkin  belgeleri  Sandığa 
verecektir.

Aksi taktirde doğacak uyuşmazlıklardan Sandık sorumlu tutulmayacaktır.

Madde  16- “Optisyen-Gözlükçü”,  5193  sayılı  Optisyenlik  Hakkında  Kanun 
hükümlerine  uygun  müessese  olduğunu,  mesleği  icraya  yetkili  sorumlu  müdürün 
bulundurduğunu, ruhsata göre mahalli yetkili sağlık kuruluşuna tescilini yaptırdığını “Gözlük 
Reçetesi  Kayıt  Defteri”  tuttuğunu,  faturalarında  adı-soyadı,  ruhsat  tarihi  ve  numarası 
bulunduğunu, mesleğin icrası için fenni alet ve gereçleri  bulunduğunu, kabul ve taahhüt 
edecektir.

Madde  17 –  Sandık,  ödemelerini  Bilgisayar  teknolojisini  kullanarak  DİAL-UP 
uygulamak suretiyle veya İnternet üzerinden yapacağından optisyen/gözlükçü bu sisteme 
uygun techizat ve donanımı kendisi temin edecektir.

Bu  sisteme  dahil  olmayan  optisyen/gözlükçülerle  ilgili  sözleşme  işlemlerinin  ne 
şekilde yapılacağı ve ödeme süresinin belirlenmesi hususlarında Sandık yetkilidir.

Madde 18- Bu sözleşmeden doğan haklar temlik edilemez.

F E S İ H

Madde 19- Bu sözleşme;
1425 Sayılı Kanunun 7 maddesi ile 5434 sayılı kanuna eklenen geçici 7 maddenin 

(5434 Sayılı Kanunun geçici 139. maddesi ) uygulama süresi bittiğinde, 
Müessesenin kapanması, devredilmesi hallerinde, fesh edilmiş olur.

Madde 20- Müessese bir aylık, Sandık on beş günlük ihbar süresine uymak suretiyle 
sözleşmeyi sebep göstermeden her zaman fesh edebilir. 

Yazılı  uyarıya  rağmen,  aynı  yıl  içerisinde  sözleşme  hükümlerine  uygun  hareket 
etmediği anlaşılan müessesenin sözleşmesi bir yıl süreyle fesh edilir.

Müessesenin  Sosyal  Sigortalar  Kurumu  Başkanlığı  ve  Bağ-Kur  Genel 
Müdürlüğünden  biri  ile  yaptığı  sözleşmenin,  anılan  sosyal  güvenlik  kurumlarınca  fesh 
edildiğinin tespiti halinde Sandık da Müessese ile yaptığı sözleşmeyi fesh edecektir. 

Madde  21- Aşağıda  belirtilen  fiiller  nedeniyle  müessesenin  sözleşmesi  Sandık 
tarafından tek taraflı olarak fesh edilir. 

a)  Sözleşmesi  Sandık tarafından fesh edilen başka bir  müessesece kabul  edilen 
reçetelerin Sandığa fatura edilmesi 1 YIL,

b)  Yazılı  uyarıya  rağmen,  aynı  yıl  içinde  sözleşmesi  bulunmayan  veya  bulunan 
müesseselerce kabul edilen reçetelerin Sandığa fatura edilmesi 1 YIL,

c) Reçete muhteviyatı cam ya da çerçeve ilgiliye verilmeden verilmiş gibi gösterilerek 
Sandığa fatura edilmesi 4 YIL,

d) Reçete üzerinde tahrifat yapılması   7 YIL,
e) Sahte reçete tanzimi ve kullanılması         7 YIL,
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Belirtilen  fesih  süresi  dolmadan  yeniden  sözleşme  yapılmaz.  Ayrıca  c,  d,  ve  e 
maddelerine  istinaden  sözleşmeleri  fesh  edilen  müessese  ile  yeniden  sözleşme 
imzalanmasında hukuki bir zorunluluk bulunmayıp bu husus Sandıkça takdir edilir.

Sandık,  yukarıda  belirtilen  fiillerden  dolayı,  mahkemelerde  yargılanmaları  devam 
eden müesseseler ile yargılama süresince sözleşme yapmaz. 

Madde 22-  20. ve 21.  maddelerde belirtilen nedenlerle,  sözleşmesi  fesh edilen; 
Gerçek  ve  tüzel  kişiler  tarafından,  aynı  veya  farklı  isimler   altında  müessese  ve  şube 
işletilmesi halinde bir müessesenin ve şubenin sözleşmesi fesh edildiği takdirde diğerlerinin 
de sözleşmesi fesh edilir. 

a)  Müessese  sahibinin  başka  adlar  altında  müessese  açması  veya  aynı 
müessesenin bir başka optisyen/gözlükçü tarafından muvazaalı bir şekilde devralınması, 

b)  Müessesenin sorumlu müdürünün başka adlar altında müessese açması veya 
başka bir müessesede sorumlu müdür olarak görev alması durumlarında da, fesih ile ilgili 
hükümler uygulanır. Ancak, birden fazla şube ve müessesesi olan yerlerde, fiilin işlendiği 
yer  haricinde kalan yerlerdeki sorumlu müdürlerin müessese açma ve sözleşme yapma 
hakları saklıdır.   

İ H T İ L A F

Madde  23- Bu  sözleşmenin  tatbikatından  doğacak  ihtilafların  çözümlenmesinde, 
Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 24- Sandık, gerekli gördüğü hallerde bu sözleşme hükümlerinin uygulanması 
ile ilgili hususları yerinde kontrol ve teftiş etmeye/ettirmeye yetkilidir.

Y Ü R Ü R L Ü K

Madde  25- Müessese  adres  değişikliğini  bir  hafta  içinde  Sandığa  bildirmek 
zorundadır. Bildirmediği taktirde bu adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Madde 26-  Bu sözleşme  ……../ ………. / ………. tarihinden itibaren geçerli olup, 
Sandık bu sözleşmenin şartlarını dilediğinde değiştirmeye yetkilidir.

Madde  27- Sözleşmenin  herhangi  bir  nedenle  sona  ermesi  halinde,  bu  esnada 
işleme alınmış olan evrak, sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılır. …./…. / ….………

SORUMLU MÜDÜR
ADI –SOYADI

İmza

T.C. Kimlik No:

MÜESSESE SAHİBİ
ADI-SOYADI

İmza

T.C. Kimlik No:

TÜRKİYE CUMURİYETİ EMEKLİ 
SANDIĞI

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Dernek veya Noter Onayı
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