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Konu: SUT ve EK3D Fiyat Değişikliği Talebimiz Hakkında    

 

SGK Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan sigortalılara 2018 yılı Görmeye Yardımcı 

Tıbbi Malzeme Sözleşmesi, Sağlık Uygulama Tebliği ( SUT ) Genelge vb mevzuat 

hükümlerince Kurumunuz ile sözleşmeli optisyenlik müesseseleri aracılığı ile sağlık hizmeti 

sunmaktayız. 

 

Uygulamada sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunmakta mezkur mevzuat hükümlerince 

yaşanılan  ve tarafımızca tesbit ettiğimiz bazı konular hakkında hazırladığımız dosyamız 

EK’tedir. Kurumunuzun da uygun görmesi halinde Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan 

sigortalıların göz sağlığı konusunda sağlıklı bir yaşam kalitesi , sağlıklı eğitim, sağlıklı bir 

dünya için sigortalara verilen Kurumuzun katkı paylarının  ve yardımların arttırılması ve 

desteklenmesi ile olacaktır. 

 

Konfederasyonumuzun talepleri konusunda Kurumunuzun ve makamınızın desteklerini 

esirgemeyeceğine olan inancımızla, Genel Sağlık Sigoratsı kapsamında bulunan sigortalıların 

görmeye yardımcı tıbbi malzemelerin temini konusunda iyileştirme görüş ve taleplerimizi 

içeren EK’te yer alan dosyamızı sunma fırsatı verdiğiniz için teşekkür eder, yaptığınız ve 

yapacağınız çalışmalarda sizlerle birlikte olduğumuzu yenileyerek çalışmalarınızda başarılar 

dileriz.  

 

Saygılarımızla,  

 

 

 

.                   Turgut VARDİ  

                  Genel Başkan 

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği  

 



 

EKLER; 

1-)  Sağlık Uygulama Tebliği ( SUT ) Talepleri, 

a) 0,50 Dioptri Değişikliği, 

b) Gözlük Çerçeve Hakediş Süreleri, 

c) EK-3D Fiyat Listesinde yer almayan 3 CYL üzeri Gözlük Camları ve Fiyat Artış 

Talebi 

d) IOL Göz içi Lensler, 

e) Prizma Camlar,  

 

 

 

1-) Sağlık Uygulama Tebliği ( SUT ) Talepleri, 

 

Genel sağlık sigortası kapsamında bulunan sigortalılarına görmeye yardımcı tıbbi malzeme 

hizmeti sunan optisyenlik müesseselerinin günümüz ekonomik şartları ile  tüm dünyayı etkisi 

altına alan COVİD 19 pandemisinin 2 yılı aşkın süredir de etkisini göstermesi ile değişen ve 

gelişen ülkemiz şartları çerçevesinde uygulanabilir ve sürdürülebilir sağlık hizmeti için gerekli, 

gerekçeli durumlarda yeni düzenlemeler sağlanmalıdır. Bu bağlamda;  

 

a) 0,50 Dioptri Değişikliği, 

 

Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.3. “ Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler ” başlıklı 

bölümünde; “Gözlük camı ve çerçevelerinin yenilenme süresi 3 yıldır. Ancak,görme 

bozukluğunda 0,5 diyoptrilik olması halinde gözlük camı süresinden önce yenilenebilir. 

 

Büyüme ve gelişme çağındaki çocukların kullanması gereken gözlük cam ve çerçeveleri 

çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığının ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık 

kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce yenilenebilir.” denilmektedir. Sağlık 

Kurulu Raporunun temininin SGK bütçesine maliyeti ile birlikte Sağlık Kurulu Raporu 

düzenlenmesi ve hastaya temini için hastanelerde göz polikliniklerinde yığılmalara sebep 

olacaktır. Bu nedenle sigortalara ek bir maliyet, işlem, belge vs getirmesi nedeniyle  sigortalılar 

tarafından bugüne kadar bu haklarını maalesef kullanmamışlardır.( Medula optik provizyon 

sisteminden bunun istatistiki bilgilerine ulaşa bilirsiniz. )  

 

T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'nın 22.02.2013 tarih ve 

20315 Sayı ile Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu'na gönderilen yazıda  “05.12.2013 

tarihinde yapılan bilimsel komisyon toplantısında; optisyenlik müesseseleri tarafından satışı 

yapılan optik ürünlerin (kontakt lensler, gözlükler, az görmeye yardımcı cihazlar) “reçeteye 

tabi ilaçlar ve tedaviler” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kararı alındığı ve bu kararın 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na iletildiği” belirtilmiştir. 

 

 

Bu durumda gözlük camları ve diğer optik ürünler her ne kadar uygulamada tıbbi cihaz olarak 

değerlendirilse de ve/veya Kurumunuzca yapılan düzenlemelerde  “ Görmeye Yardımcı Tıbbi 

Malzeme “ olarak yer alsa da “ ilaç ve tedavi “ kapsamında değerlendirilmektedir. 

Kurumunuzun SUT ilgili paragrafı  gereği 0,50 dioptrilik değişiklik olması halinde süresinden 

önce yenilenmesinde katkı sağlamaktadır. Ancak özellikle 0-9 yaş aralığında sıkça 

karşılaştığımız  Strabismus (Şaşılık), Ambiyopi ( Göz Tembelliği ) gibi göz hastalıklarında 

öncelikli tedavi yöntemi numaralı gözlüktür. Bu tedavi sürecinde kısa süreli kontroller ile 



birlikte gözlük kullanımı  ve göz egzersizleri tedaviyi cerrahisiz olarak tamamlama imkanı 

sağlamaktadır. Bu tedavi sürecinde 0,25 dioptri değişikliklerinde SUT hükmü gereği sigortalı 

yardım kullanamamaktadır. Oysa ilk defa gözlük kullanan hastalarımızda dioptrisi 0,25 dahi 

olsa kurum cam yardımı yapmaktadır. Tedavi sürecinde eğer refraksiyon kusuru ve teşhisi 

“Astiğmatizma“ olarak değerlendirilen hastalarda ise aks değerleri de ayrıca bir etmendir. Yani 

dioptri değişmemiş olsada gerek hekim, gerekse teknolojik muayene araç ve gereçlerinden 

kaynaklı ve/veya farklı iki sağlık merkezi tarafından yapılan ölçümlerde aks değeri 

değişiklikleri de tedavi için önemli bir unsurdur.  

 

Tüm bu değerlendirmeler göz önünde bulundurulursa Kurumunuz sigortalılarının sağlıkları için 

sağlanan imkanların faydalı ve yerinde kullanılması amacıyla erken teşhis ve tedavi sürecinde 

önlenebilir sağlık sorunlarının kalıtsal bir durum kazanmaması ve kalıtsal bir durum olması 

halinde ise yine Kurumunuz bütçesinden ilerleyen sürede daha fazla gider olacağı bilinmelidir. 

Bu nedenle bugün yürürlükte bulunan SUT ilgili paragrafında gerekli düzenlemenin yine 

Başkanlığınızca oluşturulacak bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirilerek gerekli ve 

haklı talebimizin karşılık bulmasını talep ediyoruz.   

 

b) Gözlük Çerçeve Hakediş Süreleri, 

 

Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.3. “ Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler ” başlıklı 

bölümünde; “Gözlük camı ve çerçevelerinin yenilenme süresi 3 yıldır. Ancak,görme 

bozukluğunda 0,5 diyoptrilik olması halinde gözlük camı süresinden önce yenilenebilir. 

 

Büyüme ve gelişme çağındaki çocukların kullanması gereken gözlük cam ve çerçeveleri 

çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığının ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık 

kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce yenilenebilir.” denilmektedir. 

 

Bilindiği üzere 2004 yılında T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan Tıbbı Cihaz 

Yönetmeliğine göre gözlük cam ve çerçeveleri tıbbı cihaz olarak tanımlanmakla birlikte 

24.08.2011 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda buna vurgu 

yapılarak gözlük cam ve çerçeveler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt 

zorunluluğu getirmek suretiyle bu malzemelerin takip edilmesi sağlanmıştır. TİTUBB ( 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ) kayıtlar yapılırken UNSPSC kodu, 

(gözlük camı:42142902, gözlük çerçevesi : 42142903) ve GMDN kodu, (gözlük camı:35957, 

gözlük çerçevesi: 32816) gözlük cam ve çerçeveler ayrı ayrı kayıt altına alınmış ve ve halende 

alınmaktadır. 

 

Diğer taraftan 24 Nisan 2011 tarihinde Resmi Gazete de yürürlüğe giren 27914 sayılı 

yönetmelikte EK-1 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun gereğince garanti belgesi 

ile satılması zorunlu olan ürünler listesinde olan;  2.1 Güneş Gözlükleri, 2.2 Gözlük Çerçeveleri 

yer almaktadır. 

 

Kurumunuz Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan sigortalılarımıza göz hastalıkları 

uzmanı tarafından düzenlenen reçete ile Kurumunuz tarafından sözleşmeli optisyenlik 

müesseselerince sigortalıya sunulan gözlük çerçevelerinin garanti belgesi süresi 2 yıldır. Oysa 

Kurumunuzun sigortalılara gözlük çerçeve yardım süreleri ilgili mevzuat hükümlerince 3 yıldır. 

Arada kalan bu bir yıllık süre içerisinde sigortalılar garanti süresi bitmiş, sağlıksız bir optik 

ürün kullanmak zorunda bırakılmaktadır. Gözlük çerçevesi mevzuat hükümlerince gerekli 

testlerden geçtikten ve yetkilendirilmiş kurumlardan alınan belgeler ile garanti belgesi 

düzenlenmekte ve o ürünün insan sağlığı için uygunluk belgesi verilmektedir. Tüm bu işlemler 



sadece ve sadece 2 yıl için geçerlidir. 2 yılın sonunda bu ürünlerin aynı teknik donanım ve insan 

sağlığı için sorun olmayacağını kontrol eden, denetleyen bir sistem bulunmamaktadır.  

 

Bu durumda Kurumunuz gözlük çerçeve hak ediş süresini 3 yıl olarak gerekli mevzuatı 

düzenleyerek Kurumunuz Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan sigortalılara Garanti 

Belgeli gözlük çerçevesi temin etmesine rağmen mezkur mevzuat hükümlerince bir yıl garanti 

belgesi kapsamı dışında kalan bir ürünü kullanmak zorunda bırakmaktadır. Gözlük  çerçeveleri 

her ne kadar tedavi edici tıbbi cihaz olmasa da numaralı gözlük çamları ile birlikte tedavi edici 

tıbbi cihaz olarak kullanılmakta ve değerlendirilmektedir. Bu durumda olan optik ürünler cilde 

temas eden kısımlarda oksitlenme, cilt tahrişleri ve benzeri cilt hastalıklarına sebep olmaktadır.  

 

Tüm bu değerlendirmeler ve hukuki dayanaklarda göz önünde bulundurulduğunda; Genel 

Sağlık Sigortası kapsamında bulunan sigortalıların sağlığını ve sağlıklı ürün kullanımını 

dikkate alırsak gözlük çerçeve hak ediş süresinin 3 yıl yerine 2 yıl olarak düzenlenmesi 

gerekmektedir. Kurumunuzun önceliği sigortalılarının sağlıklı hayat yaşamalarını sağlamak 

amacıyla kamu kaynaklarını ilgili mevzuat hükümlerince kullandığı da dikkate alınırsa bahse 

konu önem arz etmektedir.  

 

c) EK-3D Fiyat Listesinde yer almayan 3 CYL üzeri Gözlük Camları ve Fiyat Artış 

Talebi,  

 

Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği ( SUT ) EK-3D Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme 

Fiyat listesidir. EK-3D de CYL 3 dioptiri ve üzeri olan gözlük camlarına ait bazı gruplarda fiyat 

bilgisi bulunmamaktadır. Muhtelif zamanlarda ilgili Daire Başkanlarımıza, İlgili Şube 

Müdürlerimize anılan konu hakkında yazılı ve sözlü taleplerimizi aktarsak da maalesef karşılık 

bulmamıştır.  

 

Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan sigortalılara göz hastalıkları uzmanı tarafından 

düzenlenen reçete ile 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun, Yönetmelik vb mevzuat 

hükümlerince faaliyet gösteren ve Kurumunuz ile de sözleşmeli optisyenlik müesseselerince 

Medula Optik Provizyon Sistemi üzerinden onay ve sisteme kaydı gerçekleştirilerek 

Kurumunuzun gerek sözleşme, gerekse SUT kapsamında hizmet sunumu yapılmaktadır. 

Kurumunuz sigortalılarına ilgili sözleşme hükümlerince en iyi hizmeti, kişi veya sigorta statüsü 

( Yeşilkart, Yurtdışı Sigorta, 4A, 4B, 4C, vb ) her ne olursa aynı hizmet sunumu yapılmaktadır. 

 

Ancak Kurumunuz sigortalısı adına düzenlenen reçete de hekimin muayenesi sonrası 

sigortalıya gerekli yüksek dioptrilerin olmasına rağmen, kullanması zorunlu bulunan gözlükler 

dioptri değeri yüzünden EK-3D listesinde fiyatı bulunamadığı için Medula Provizyon 

Sistemine kayıt aşamasında “ Ürün Fiyat Bilgisi Bulunamadı “ uyarısı verilerek sigortalının 

gözlük kullanım hakkı sağlanamamaktadır.  

 

Diğer taraftan Kurumunuz ile sözleşmeli optisyenlik müesseselerimiz 8-9 yıl gibi uzun bir 

süredir fiyat listesinde bir değişiklik olmaması sebebiyle  8-9 yıl öncesi Kurumunuz tarafından 

belirlenen fiyatlar çerçevesinde Kurumunuz sigortalılarına hizmet sunumu yapılmaktadır. Bu 

günde halen yürülükte bulunan Sağlık Uygulama Tebliği EK-3D optik ürün için Kurumun 

sağladığı yardım bedeli ile -işçilik-hizmet bedelini de içermektedir. Takdir edersiniz ki 8-9 yıl 

gibi sürede müessese işletme giderleri ( kira, elektrik, telefon, internet, SSK-Bağkur 

primleri vergiler vb. ) hızla artmakta, müesseselerimizde istihdam ettiğimiz 

optisyen/gözlükçü unvanına sahip gerçek kişiler ile diğer personellerin işçilik bedelleri ( 

Asgari ücret, AGİ,  yemek, yol vb ) de her yıl artmaktadır.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örneğin;  

 

Asgari ücretin yıllara göre değişimi : 

 

Yıllar    Brüt   Net   Artış %  

 

2016  1.647,00 1.300,99 30 

2017  1.777,50 1.404,06 7,92 

2018  2.029,50 1.603,12 14,17 

2019  2.558,40 2.020,90 26 

2020  2.943,00 2.324,71 15 

2021  3.577,50 2.825,90 21,6 

2022  5.004,00 4.253,40 49  

 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sağlık Hizmetleri’nin 

Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi” başlıklı 72. Maddesi çerçevesinde kanunda sayılan ve 

finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye Sağlık 

Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkili kılınmıştır. 

 

Bu nedenle, EK-3D Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Fiyat Listesinde cam grubu bulunan 

ancak karşılığında fiyat bilgisi bulunmayan ürünleri için Başkanlığınızca bir an önce “ Sağlık 

Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu” aracılığı ile Kurumunuz sigortalıları arasında hak 

kaybına ve göz sağlığı için kullanması zorunlu olan optik ürün için listede yer alan cam grubu 

karşılı fiyat bilgilerinin de yer almasının sağlanmasını, günümüz ekonomik şartlarında dikkate 

alınarak Kurumunuzun takdiri ile en az 2022 yılı yıllık enflasyon oranında artış 

yapılmasını arz ve talep ederiz. 

 

d) IOL Göz içi Lensler, 

 

Katarak Ameliyatlarında Kullanılan  Göz İçi Lensler ( IOL Lensler )  Satış Yeri ve EK-3G 

Hakkında,  

 

Bilindiği üzere, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere; optisyen/gözlükçü unvanının 

kullanılmasına, optisyenlik mesleğinin icra edilmesine, optisyenlik müesseselerinin açılmasına, 

faaliyetlerine, sahip olmaları gereken şartlara, optisyenlik müesseselerinin denetimine, tanıtım 

ve reklamlarına, tutulacak defterlere dair usul ve esaslar, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında 

Kanun ve 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Optisyenlik 

Müesseseleri Hakkında Yönetmelik ve 15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, 

Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 

 



24.06.2004 gün, 25504 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5193 sayılı 

Optisyenlik Hakkı'nda kanunun 6'ıncı. Maddesi 1' inci fıkrasında; '' Optisyenler, yalnız 

koruyucu gözlükleri, güneş̧ gözlüklerini ve göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen 

reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü̈ lensleri, optik görme gereçlerini ve 

gözlük çerçevelerini satabilirler. ''  denilmek suretiyle her türlü lensleri satma yetkisi 

Optisyenlik Müesseselerine verilmiştir. 

  

Optisyenlik Hakkında Kanunun 6 'inci maddesi gayet açık ve net olduğu halde katarakt 

ameliyatlarında kullanılan Göz içi lensler (IOL lensler) ve sarf malzemeleri hali hazırda satış 

yetkisi ve ehliyeti olmayan kişi ve kuruluşlardan tedarik edilmekte ve Sosyal Güvenlik 

Kurumuna fatura edilmektedir.  

  

Gerek kamu hastaneleri, gerekse özel hastaneler vb. kurum ve kuruluşların Kanunen satış 

yetkisi olmayan kişi ve kuruluşlardan bu ürünleri tedarik etmesi, yetkisiz kişi ve kurumlara 

devlet eliyle geri ödeme yapılması 5193 Optisyenlik Hakkında Kanun yanı sıra 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununa aykırı 

olup suç teşkil etmektedir. 

  

Bu bağlamda T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına 

yaptığımız müracaat sonrası Bakanlık da “..... Her türlü lensin optisyenlik müesseselerinde 

satılması gerektiğini...” bilgilerine yer verilen 19.01.2016 tarih ve 6398 sayılı yazısı ile 

Kurumunuz ile birlikte Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına, Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğüne gerekli yazışmaları yapmış olup, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü de 

ayrıca 81 il Valilik makamları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüklerine bahse konu olan yazıyı 

tebliğ etti.  

 

Sonuç olarak; Kurumunuzunda T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

Başkanlığının 19.01.2016 tarih ve 6398 sayılı yazısı gereği Sağlık Uygulama Tebliği EK-3G 

listesinde yer alan Göz İçi Lensler ( IOL Lensler )in EK-3D listesine dahil edilerek gerekli 

düzenlemelerin mezkur mevzuat hükümlerince göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen 

reçete ile sadece optisyenlik müesseselerince satışına izin verilen her türlü lensler ( Göz İçi 

Lensler ( IOL Lensler ) de dahil ) için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını arz ve 

talep ederiz.  

 

a) Prizmatik Camlar, 

 

2013 yılında GZ 11080 Kodu ile Prizmatik Tek cam için 40.00 TL, Prizmatik Çift cam için 

80.00 TL Sağlık Uygulama Tebliği ( SUT ) EK-6 listesine göre geri ödeme kapsamında 

bulunmasına rağmen bir sonraki düzenleme ile Prizmatik cam bedelleri Kurum tarafından 

ödenmemeye başladı.  

 

Fresnel Prizma ve Optik Folyolar; 

 

Gözlük camına yapıştırılan ince fresnel ve göz kapama folyolarının kullanım alanları 

 

Gözlükçülükte folyolar çok amaçlı kullanılmaktadır. Uzun süreli değişken tedaviler bu 

yöntemle gerçekleşebilir, örneğin şaşılık, ambliyopi, diabet hastalığı ve postoperatif göz 

kusurlarında bu yöntem diğer seçeneklere göre daha ekonomik uygulanabilir.  

 



Özellikle çocuklarda şaşılık ve buna bağlı olarak ambliyopi, folyo ile uygulanan optik 

düzeltmeler için en önemli kullanım alanıdır. Çocuklarda erken yaşta tedavi ile büyük başarılar 

elde edilmektedir ve ömür boyu kalabilecek göz kusurlarını önlemek bu şekilde mümkündür. 

Folyolarda kullanılan hammadde, her zaman esnek bir plastik materiyeldir. Adhesiv (yapışkan) 

özelliği sayesinde gözlük camlarına mükemmel bir şekilde yapışır. Uygulama da tüm folyo 

tiplerinde aynıdır: Plastik folyoyu çok basit bir şekilde bir makas ile kesebilirsiniz. Optik 

folyolarında tüm çeşitlerde ister 3M , Press on , veya diğer markalar olsun, camın iç yüzeyine 

uyulanır ve her zaman folyoda bulunan düz yüzey (pürüzsüz taraf) cama yapıştırılır. 

 

Prizmatik Gözlük Camlarda Odaklama  

 

Kusursuz bir prizmatik gözlüğün olması için, prizmatik gözlük camı reçetesi, kullanımı ve 

uygulaması hakkında tüm fizik ve geometrik-optik bilgilere sahip olmak gerekir. Estetik göz 

önünde bulundurarak, doğru gözlük camı seçimi, gözlüğün kabul edilmesi ve rahat 

kullanabilinmesi için çok önemli bir faktördür. Özel hesaplamalar ile prizmatik camlarda 

incelik elde edilebilir. 

 

Prizmatik camlarda, genel olarak aberasyonlar (sapmalar) daha fazla olduğu için, müşteriyi 

muhtemel alışma süresine hazırlamakta fayda vardır. Prizmatik etki, kesinlikle prizmatik 

gözlük camı ile sağlanmalıdır, camın odak merkezini kaydırmak kesin  çözüm değildir.  

Desantrasyon (odak kaydırma) ile elde edilen prizmatik etki, gözlük camının daha fazla hatalara 

yol açmasına sebep olur, özellikle simetrik olmayan hatalar ortaya çıkar. 

 

Doktor muayenesinde kullanılan ölçüm camlarındaki etkiyi aynen gözlükte de 

gerçekleştirebilmek için, üretici firma ölçüm koşullarını mutlaka bilmelidir. Prizmatik cam 

odaklamasında, gözlerin yapması gereken dengeleyici hareket dikkate alınmalıdır. 

 

Prizmatik gözlük camı uygulaması, gözlükçünün standart işlerinden biridir. Buna rağmen 

birçok gözlükçü bu konuda tedirgin veya net bilgi sahibi değildir. Bunun için sebeplerden biri, 

prizmatik camlarda daha sık sorunlarla karşılaşılmasıdır. Prizmatik camların alışma süresi 

vardır, hatta bazı hasta ihtiyacı olduğu halde kullanamaz. Bunun dışında sipariş verilmesi, 

kontrolü ve odaklaması konusunda bilgi eksikliği söz konusudur. 

 

Sonuç olarak; prizmatik gözlük camları da görmeye yardımcı tıbbi malzeme ( optik ürün ) 

olarak göz sağlığı için bir tedavi aracıdır. Kurumunuz 2014 yılına kadar ödeme listesinde 

bulunan prizmatik camların tekrar listeye alınması için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını arz 

ve talep ederiz.  

 

 

 

 

 


