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2017 yılı itibariyle ortalama 3.000 mezun veren optisyenlik bölümünün mezun sayısının 2020 

yılından itibaren artacağı öngörülebilir. Zira geçtiğimiz haftalarda açıklanan ÖSYM 

kılavuzunda optisyenlik bölümü olan üniversite sayısı 77’ye yükselirken, optisyenliğe ayrılan 

kontenjan 4.888 kişiye ulaşmıştır. 

Optisyenler, Sağlık Meslek Yüksekokullarında Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Optiği, 

Kontakt Lens, Genel Anatomi, Göz Anatomisi, Refraksiyon Kusurları, Farmakoloji, İlk ve Acil 

Yardım gibi dersleri bizzat göz doktorlarından almış ve “Sağlık Teknikeri” unvanıyla mezun 

olmuşlardır. Bazı üniversitelerimizin staj uygulamaları hastanelerin göz polikliniklerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Geçtiğimiz yıllarda, yetişmiş optisyenler olmadığı için hastanelerin göz bölümlerinde, sertifika 

programlarıyla alan eğitimi almış hemşireler, ebeler ya da tıbbi sekreterler çalışmaktaydı. 

Oysa günümüzde binlerce optisyen üniversite eğitimini tamamlamıştır. Özellikle 

hastanelerde optisyenlerin Sağlık Teknikeri veya Göz Teknikeri tanımıyla istihdam 

edilebileceği birçok alan mevcuttur. Optisyenlik bölümü mezunları aldıkları bilimsel 

eğitimlerle Kamuda Devlet Hastanelerinde, Üniversite Hastanelerinde, Özel Hastanelerde, 

Göz doktorlarının yanında yardımcı personel olarak, Göz polikliniklerinde Göz Ölçüm 

Odalarında, Göz Polikliniklerinde Damla odalarında, İl-İlçe Sağlık Müdürlüklerinde, Sosyal 

Güvenlik Kurumunda çalışabilecek kapasitede ve donanımdadırlar. 

2020 yılı itibariyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi, Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi Hastanesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi Sağlık Teknikeri unvanıyla 

toplamda 6 optisyen alımı gerçekleştirmiştir. Bu sayının artması hem istihdam bekleyen 

optisyenlerin, hem de özellikle bu dönemde nitelikli personel ihtiyacı duyan hastane ve 

kurumların yararına olabilir. 

Ekte yer alan 5193 sayılı optisyenlik kanunumuzda optisyenlerin görev tanımları görmeye 

yardımcı malzemelerin satışı ve montajını yapabileceklerine ve bu kapsamda optisyenlik 

müessesesi açabileceklerine veya optisyenlik müesseselerinde çalışabileceklerine ilişkin 

detaylar ve düzenlemeleri içermektedir. Ancak hastanelerde sağlık teknikeri olarak 

çalışabileceklerine dair bir madde yoktur. Yine ekte verilen sağlık teknikeri nitelik kodları 

listesinde optisyenlerin 3031 koduyla yer aldığı görülmektedir. Bu kapsamda 5193 sayılı 

kanunun tekrar ele alınması ve optisyenlik öğrencilerinin almış olduğu dersler ile bilgi 

birikimleri göz önüne alınarak güncellenmesi, optisyen meslek tanımının, görev ve 

sorumluluklarının genişletilmesi, kadro tanımlamalarına optisyenlerin de eklenmesinin, hali 

hazırda mezun olmuş ve olacak optisyenlerin kamuda ve hastanelerde istihdamının önündeki 

engellerin aşılmasını sağlayabileceği düşüncesindeyiz.  



Bu ve bunun dışında önerebileceğiniz farklı çözüm seçenekleriyle optisyen arkadaşlarımızın 

istihdamına destek vermeniz dileğiyle konuyu bilgilerinize arz ederiz. 
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