
Yasal Uyarı
15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Tıbbi Cihaz 
Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği çerçevesinde 
geri ödeme kapsamında olan tıbbi cihazların, 
dolayısıyla numaralı camların ve gözlüklerin reklamı 
yasaklanmıştır. Bu metin, pazarlama ve marka 
yönetimi sektörü çalışanlarının Atasun Optik’in 
faaliyet alanlarını anlamalarını sağlamak için 
hazırlanmış olup, bu kitap sınırlı sayıda üretilmiştir. 
İçerik ve görseller kesinlikle nihai gözlük 
kullanıcısına yönelik hazırlanmamıştır ve bir ürün 
reklamı amacı taşımamaktadır.

Pazar
Türkiye’de nüfusun göz bozukluğu oranları ile ilgili 
kamuya açık bir veri bulunmuyor. Ancak Avrupa’da 
nüfusun %36’sı gözlük kullanıyor. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun 2012 tarihli Sağlık Araştırması, 
Türkiye’de 15 yaş ve üzeri nüfusun %30’unun 
gözlük kullandığını gösteriyor. Gözlük kullanımı 45 
ve üzeri yaş grubunda %50-60 oranlarına varıyor. 
 Türkiye’de optik perakende pazarı, mevcut 
5 bin 400 mağazanın sadece %9’unu oluşturan 
zincir mağazalar ve kalanı %91 olan bireysel 
mağazalarla çok parçalı bir yapıya sahip. Geleneksel 
perakendenin bu kadar yoğun olduğu sektörde, 
pazarın her sene %4 civarı büyüdüğü düşünülüyor. 
 Atasun Optik, dünyanın en büyük optik 
perakendecilerinden GrandVision’in iştiraki.  
GrandVision, Hollanda’nın en köklü ve büyük 
firmalarından uluslararası bir yatırım firması olan 
HAL Holding’in, optik perakende yatırımlarını bir 
uzmanlık altında yönetebilmek için 1989 yılında 
kurduğu, 2015 yılı itibarıyla 43 ülkede faaliyet 
gösteren optik perakende şirketi. 
 GrandVision Avrupa; Latin Amerika, Orta Doğu 
ve Asya’da 43 ülkede 5 bin 600’den fazla mağaza 
ve 25 binden fazla çalışana ulaştı, 2014’te 2 milyar 
600 milyon Euro ciro elde etti ve hisseleri 6 Şubat 
2015’te Amsterdam Euronext borsasında işlem 
görmeye başladı. Böylece şirketin piyasa değeri 5 
milyar Euro’yu geçti. 

 Atasun Optik ise 2007 yılının sonunda kurularak, 
yedi yılda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, 
Antalya, Gaziantep, Kocaeli, Eskişehir, Mersin, 
Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de tamamı kendine 
ait 100’den fazla mağazada, 700 personeliyle 
1 milyondan fazla müşteriye hizmet verdi.
 Atasun Optik müşterilerine uzman hizmet, 
kaliteli ürünler, şeffaf ve ekonomik fiyatlar 
sunuyor. Tüm mağazalarında, büyük eğitim 
yatırımları ile yetiştirdiği personeliyle müşterilerine 
aynı güvenilir ve güleryüzlü hizmeti veriyor. 
Müşterilerinin memnuniyeti için daima yeni ürün ve 
hizmet sunuyor. 
 Türkiye’nin en fazla bilinen optik perakende 
mağazası olan Atasun Optik, 2018’de yılda 300 
milyon TL’den fazla ciroya ve 200’den fazla 
mağazaya ulaşmayı hedefliyor. 
 Atasun Optik’in vizyonu; en iyi görüş kalitesini 
herkese ulaştırmak, en çok tercih edilen optik 
perakende markası olmak ve en başarılı büyüme 
hikâyelerinden birine imza atmak.
 Atasun Optik’in misyonu; müşterilerinin 
ihtiyacına en iyi karşılık veren ürünü en uzman 
hizmet ve en ekonomik fiyatlarla, kolaylıkla 
ulaşılabilecek şekilde sunmak. Uzman ekipler 
kurarak, tüm iş ortaklarıyla katma değer yaratan, 
müşteri odaklı işler yapmak. 
 Atasun Optik’in değerleri; müşteri odaklılık, saygı, 
takım çalışması, güvenilirlik ve performans kültürü. 

Başarılar
Atasun Optik, kurulduğu günden itibaren 
müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun kaliteli ürünleri, 
uzman hizmet ve ekonomik fiyatlar ile sunmaya 
odaklandı. Bu yolda yedi yılda 100’den fazla 
mağazaya ulaştı ve 1 milyondan fazla müşteriye 
hizmet verdi.
 Müşteri memnuniyeti odaklı hizmeti ve 
sağladığı yüksek müşteri memnuniyeti sonrasında, 
Türkiye’nin en büyük optik perakende markası 
oldu. Ayrıca Atasun, Türkiye’nin en çok bilinen 

optik perakende mağazası (Ipsos, 2014). İlk akla 
gelme oranı %53 olan Atasun Optik, markasını 
bu şekilde inşa ederken, başka başarılar da elde 
etti. (2010 - 2011 - 2012) kariyer.net “İnsana 
Saygı Ödülü”, (2013) Mediacat Felis “En İyi Yeni 
Medya Kullanımı” başarı, “Özel Hedef Kitleler” 
birincilik, “En Yaratıcı Dijital Reklam Uygulaması” 
birincilik, Kristal Elma “Dayanıklı Tüketim Dijital 
Reklam Uygulamaları” Kristal Elma, (2014) Türkiye 
Araştırmacılar Derneği “Vizyoner Baykuş” gümüş, 
Doğrudan Pazarlama Derneği (DPİD) Ödülleri 
“Entegre Uygulamalar” ikincilik, Guinness World 
Records “Dünyanın En Büyük Online Selfie 
Fotoğraf Albümü”, (2015) Superbrands-AC 
Nielsen “Türkiye’nin Süpermarkaları” gibi ödüllere 
layık görüldü.

Tarihçe
Türkiye pazarına 2007 sonunda giren Hollanda 
menşeli global optik perakende devi HAL 
Holding’in 2008’de ilk Atasun Optik mağazasını 
açmasıyla, Türkiye optik pazarında özellikle tüketici 
lehine önemli değişimler de başlamış oldu. 
 2007 yılında HAL Optik Perakende Tic. A.Ş. 
İstanbul’da kuruldu ve Türkiye’nin köklü optik 
markalarından Fahri Kuz Optik’in %60’ını satın aldı.
 2008 yılında Serdal Bozkaya Optik, Atasun Optik 
ve Optishop’ı satın aldı. Yaptığı tüketici araştırmaları 
sonrasında, Türkiye optik perakende faaliyetlerini 
Atasun Optik markası ile devam ettirme kararı aldı 
ve ismini Atasun Optik Perakende Ticaret A.Ş. 
olarak değiştirdi ve ilk Atasun Optik mağazasını 
açtı.
 2009 yılında satın aldığı Ozan Optik’i, Atasun 
Optik mağazalarına çevirdi. İlk açıkhava reklam 
kampanyasını gerçekleştirdi. 
 2010 yılında Fahri Kuz’un tamamı Atasun 
Optik’e devroldu. “Hem uzman hem ekonomik” 
konumlandırmasını kullanmaya başladı.
 2011 yılında Türkiye optik perakende 
sektöründe ilk TV reklam kampanyası başladı. 
50. Atasun Optik mağazası açıldı.
 2012 yılında Türkiye’nin en büyük optik 
mağazalarından biri İstanbul İstiklal Caddesi’nde 
açıldı. İzmir’de ilk iki Atasun Optik mağazası, 
60. Atasun Optik mağazası açıldı.
 2013 yılında Atasun Optik müşterilerinin 
görüşlerine yer verilen yeni TV reklam kampanyası 
başladı. Antalya ve Gaziantep’te ilk mağazalar,
70. ve 80. Atasun Optik mağazaları açıldı.
 2014 yılında TV’de ilk kez güneş gözlükleri ve 
hizmetler ile ilgili reklam kampanyaları yapıldı. 
Denizli, Diyarbakır ve Kayseri’de ilk mağazalar açıldı. 
Ankara’nın ünlü optik markalarından Özel Optik’in 
mağazaları devir alındı. 90. ve 100. Atasun Optik 
mağazaları açıldı. 
 2015 yılında da en iyi görüş kalitesini herkese 
ulaştırmak için mağaza sayısını artıran Atasun Optik, 
en çok tercih edilen optik perakende markası 
olmak için yatırımlarına devam ediyor.

Ürün 
Atasun Optik, müşterilerinin memnuniyeti için 
sürekli yeni hizmetler geliştiriyor. 2014’te Atasun 
Akademi bünyesinde toplamda 10 bin saat eğitim 
almış optisyen ve satış danışmanları ile reçeteye 
uygun uygulamalar, her hastaya uygulanan 3’lü 

Hassas Ölçüm (Gözbebeği, Yükseklik ve Çap 
Ölçer) ile kişiye özel çözümler, son teknoloji 
ekipmanlar ile optik çerçeve ve cam montajı... 
Ekonomik fiyata iki adet cam ve çerçeve dahil 
68 TL’ye yüzlerce çeşit gözlük, yine 68 TL’den 
başlayan güneş gözlükleri, SGK reçete hakkı ve 
diğer kurum anlaşmalarına yok fiyata gözlükler, 
fırsat reyonlarında %70’e varan indirimlerle 
çerçeve ve güneş gözlükleri. Koşulsuz iade ve 
değişim garantisi ile tüm ürünlerde hasarsız ürün 
ve fatura ibrazında, fatura tarihinden itibaren 
yedi gün içinde iade, 30 gün içinde değişim 
hakkı, kaplamalı camlarda bir yıl kaplama atmama 
garantisi, açılmamış kontak lens ve solüsyonlarda 
da fatura ibrazında, fatura tarihinden itibaren yedi 
gün içinde iade, 30 gün içinde değişim hakkı. Tümü 
Avrupa Birliği standartlarında üretilmiş çerçeve 
ve güneş gözlükleri, her zevke ve bütçeye uygun 
binlerce çerçeve, güneş gözlüğü, lens ve aksesuar, 
sürekli yenilenen kaliteli ürün yelpazesi... Ömür 
boyu ücretsiz gözlük bakımı (plaket, vida ayarı ve 
değişimi), gözlüklerinizi uzun süre kullanabilmeniz 
için ücretsiz temizleme bezi ve kılıf, Atasun 
Optik’ten alınmasa bile tüm gözlükler için ücretsiz 
ultrasonik temizlik, Atasun Optik’in müşterilerine 
sunduğu hizmetler arasında.

En Son Gelişmeler
Atasun Optik, Türkiye’nin en iyi optik hizmetini 
verebilmek için çalışanına yatırım yapan optik 
perakendecisi. 
 Atasun Optik, kurulduğu ilk günden beri 120 
milyon TL sektörel yatırım yaptı. Ayrıca hedeflerini 
gerçekleştirmek için işinin uzmanı çalışanları 
bünyesine dahil ediyor ve onların daha da 
gelişmesini sağlamak için sürekli yatırımlar yapmaya 
devam ediyor. 
 2009 yılında, hem nitelikli yetişmiş insan kaynağını 
Türk optik sektörüne kazandırmak hem de 
çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak 
için Atasun Akademi kuruldu. Atasun Akademi’de 
çalışanlara işe başladıkları ilk yıl içerisinde toplam 
48 saatlik, optik konusunda teknik ve satış temelli 
eğitimler veriliyor. 2014 yılında toplamda 10 bin 
saatin üzerinde eğitim verildi. 2015’te ise toplamda 
13 bin saatin üzerinde eğitim verilmesi planlanıyor. 

Promosyon
Atasun Optik, her gün ekonomik fiyat sunma 
stratejisi ile müşterilerini memnun etmeye 
çalışıyor. Bu çerçevede kuruluşundan beri zam 
yapmadığı giriş fiyatlarındaki ürünleri müşterilere 
senelerdir kaliteden ödün vermeden ulaştırıyor. 
Sadece Atasun Optik’te satılan Avrupa Birliği 
standartlarında üretilmiş bazı markalar, sınırlı 
bütçeyle kaliteyi arayan müşteriler için bir cazibe 

merkezi oldu ve Türkiye’deki müşterilerinin 
vazgeçilmezi haline geldi.
 Bunun yanında sektörde önde gelen dünya 
markalarının hemen hepsini mağazalarında sunan 
Atasun Optik, bu markalarda da sezon sonu değil, 
sezon dönemlerinde müşterilerine çok avantajlı 
indirimler sunarak, perakendeye alışılmadık bir 
hizmet anlayışı getirdi. 
 Atasun Optik’in çok önem verdiği konulardan 
biri de müşterinin bütçesine göre değil, ihtiyacına 
yönelik ürün önerme ve şeffaf fiyat politikası. 
Atasun Optik personeli müşterinin ihtiyacını 
anladıktan sonra yaptığı öneriler sayesinde 
müşteriler için en uygun ürünü seçer, müşteriler 
aldığı ürünün markasını, özelliklerini, garantisini 
detaylarıyla birlikte öğrenirler. 
 Atasun Optik müşterileri, beğendikleri ürünü 
Atasun Optik’in tüm mağazalarında aynı ekonomik 
fiyata bulurlar. Atasun Optik’te tüm ürünlerin 
fiyatları fiyat etiketlerinde, tüm servis masalarındaki 
fiyat listelerinde açık ve net şekilde görülüyor. 
Müşteriler geniş ve ferah mağazalarda ürünler ile 
aralarında bir bariyer olmadan, tüm ürünleri arzu 
ettikleri gibi deneyebiliyorlar.

Marka Değerleri
Bağımsız araştırma kuruluşu Ipsos KMG firmasının 
Ocak - Aralık 2014 tarihleri arasında; İstanbul, 

Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin ve Eskişehir’de, 
18 - 64 yaşları arasında, son üç yılda kendileri 
için numaralı gözlük almış ve önümüzdeki bir yıl 
içerisinde yeni gözlük almayı planlayan 1.655 kişi ile 
görüşüldü, bu kişilerden 749’u gözlüklerini Atasun 
Optik’ten almışlardı. 
 Araştırmanın sonucuna göre; gözlük 
kullanıcılarının %90’ı Atasun Optik markasını biliyor. 
Atasun Optik’ten sonra en çok bilinen marka %49 
oranında kalıyor. Gözlük kullanıcılarının %53’ünün 
aklına ilk olarak Atasun Optik markası geliyor. 
Atasun Optik’ten sonra en çok ilk akla gelen 
marka %7 oranında kalıyor. Bilinen optik markaları 
içinde ürünleri, fiyatları ve satış temsilcileri en çok 
beğenilen marka, %55 ile Atasun Optik oldu. 
Atasun Optik’ten sonra en çok beğenilen marka 
%8 oranında kaldı. Son üç yıl içerisinde Atasun 
Optik’ten alışveriş yapmış gözlük kullanıcılarının 
%95’i hizmetten memnun kaldığını, %93’ü Atasun 
Optik’i arkadaşlarına ve aile üyelerine tavsiye 
edeceklerini söylediler.

www.atasunoptik.com.tr

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Atasun Optik
›	Atasun Optik, Türkiye’nin en büyük optik 
 mağazalarından birini İstanbul İstiklal 
 Caddesi’nde hizmete açtı. İstiklal Caddesi 
 mağazası, iki katta 400 m2 alanda 40’a yakın 
 marka ve 6 bin 500’e yakın ürünü müşterilerle 
 buluşturuyor. Ayrıca geniş ürün stoğu ve tam 
 teşekküllü cam atölyesi ile gözlükleri kısa 
 sürede teslim ediyor. 

›	Ürün, hizmet ve iletişim kampanyalarını 
 tasarlarken müşterilerinin ihtiyaçlarından 
 ve hayatlarından ilham alan Atasun Optik, 
 2014 yılında Oscar gecesi sonrasında 
 “Selfie” modasını reklam kampanyalarına 
 taşıyan ilk marka oldu. Bu reklam kampanyası 
 ile birlikte iki ay boyunca Türkiye’deki güneş 
 gözlüğü kullanıcıları, güneş gözlükleri ile 
 çektikleri selfie’leri Atasun Optik web sitesinde 
 paylaştılar. Böylece toplanan 103 bin 690 farklı  
 Selfie ile Türkiye, Guiness World Records, 
 “Dünyanın En Büyük Online Selfie Fotoğraf 
 Albümü” rekorunun sahibi oldu. 

›	2014 yılı itibarıyla Türkiye’de numaralı 
 gözlük reklamı yapmak yasaklandı.


