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18 Ocak 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886

YÖNETMELİK

Türk�ye İlaç ve Tıbb� C�haz Kurumundan:

OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, fertler�n ve toplumun sağlığını korumak üzere; opt�syen unvanının
kullanılmasına, opt�syenl�k mesleğ�n�n �cra ed�lmes�ne, opt�syenl�k müesseseler�n�n açılışına, faal�yetler�ne, sah�p
olmaları gereken şartlara, opt�syenl�k müesseses�n�n denet�m�ne, tanıtım ve reklamlarına, tutulacak defterlere da�r usûl
ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, opt�syenl�k mesleğ�n� �cra etme yetk�s�n� ha�z k�ş�ler �le opt�syenl�k
müesseses�n�n sah�p ve �şletenler� �le opt�syenl�k müesseseler�n�n faal�yetler�n� kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 22/6/2004 tar�hl� ve 5193 sayılı Opt�syenl�k Hakkında Kanunun 16 ncı
maddes� �le 11/10/2011 tar�hl� ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamen�n 40 ıncı maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Gözlükçülük ruhsatnames�: Bakanlık tarafından, Kanunun geç�c� 1 �nc� maddes� uyarınca düzenlenen ve
gözlükçü unvanıyla opt�syenl�k mesleğ�n� �cra etmek hak ve yetk�s�n� gösteren belgey�,

c) İl müdürlüğü: Bakanlık �l sağlık müdürlükler�n�,

ç) Kanun: 5193 sayılı Opt�syenl�k Hakkında Kanunu,

d) Kontakt lens: Kornea üzer�ne yerleşt�r�len refrakt�f, kozmet�k, terapöt�k amaçla kullanılan tıbb� gereçler�,

e) Kurum: Türk�ye İlaç ve Tıbb� C�haz Kurumunu,

f) Mesul müdür: Opt�syenl�k müesseses�nde opt�syenl�k mesleğ�n�n �cra ed�lmes�nden ve müessesen�n
faal�yetler�nden b�zat�h� sorumlu k�ş�y�,

g) Opt�syenl�k müesseses� ruhsatnames�: Opt�syenl�k müesseses� açılab�lmes� �ç�n �l müdürlüğü tarafından
ver�len belgey�,

ğ) Personel çalışma belges�: Opt�syenl�k müesseses�nde mesul müdür har�c�nde çalışan ve opt�syenl�k
mesleğ�n� �cra hak ve yetk�s�n� ha�z olanlar �ç�n, müessesede çalıştıklarını göstermek üzere �l müdürlüğü tarafından
düzenlenen belgey�,

�fade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Opt�syenl�k Mesleğ�n� İcra Yetk�s� ve Opt�syenl�k

Müesseses� Ruhsatnames�

Opt�syenl�k mesleğ�n� �cra etmeye yetk�l� olanlar

MADDE 5 – (1) Aşağıdak� k�ş�ler opt�syenl�k mesleğ�n� �cra etmeye yetk�l�d�r:

a) Kanunun 4 üncü maddes�ne göre, opt�syenl�k alanında en az ön l�sans sev�yes�nde meslekî eğ�t�m ve
öğret�m veren meslek yüksekokullarından mezun olanlar veya bu konuda yurt dışındak� b�r eğ�t�m ve öğret�m
kurumundan alınmış d�plomalarının denkl�ğ� yetk�l� makamlarca kabul ed�lenler, opt�syen unvanını kullanmak
suret�yle,

b) Kanunun 5 �nc� maddes�ne göre, tab�pl�k yapmamak kaydıyla, göz hastalıkları uzmanı tab�pler,

c) Kanunun geç�c� 1 �nc� maddes� uyarınca gözlükçülük ruhsatnames�ne sah�p olanlar, gözlükçü unvanını
kullanmak suret�yle,

opt�syenl�k mesleğ�n� �cra edeb�l�r.

Opt�syenl�k müesseses� açmaya yetk�l� olanlar

MADDE 6 – (1) Opt�syenl�k müesseses�n� açmaya;

a) B�zzat mesul müdürlük görev� üstlen�lmek suret�yle, opt�syen veya gözlükçülük ruhsatnames�n� ha�z olanlar
ve göz hastalıkları uzmanı tab�pler,

b) Opt�syenl�k mesleğ�n� �cra etmeye yetk�l� olan b�r k�msey� mesul müdür olarak çalıştırmak kaydıyla, gerçek
k�ş�ler veya özel hukuk tüzel k�ş�ler�,

yetk�l�d�r.

Ruhsatname başvurusu ve belgeler

MADDE 7 – (1) Opt�syenl�k müesseses� açacak olanlar b�zzat veya mesul müdürü tarafından, müessesen�n
açılacağı adres�n, müessesen�n �sm�n�n, sah�p veya sah�pler�n�n bel�rt�ld�ğ� ve açılma �şlemler�n�n başlatılmasını talep
eden b�r d�lekçe �le �l müdürlüğüne başvurur.

(2) Başvuru d�lekçes�ne ekl� başvuru dosyasında bulunması gereken b�lg� ve belgeler şunlardır:

a) Bakanlığımızca tesc�l� yapılmış opt�syenl�k d�plomasının örneğ�; gözlükçü ruhsatnames�n� ha�z olan b�r�s�
tarafından açılacak �se gözlükçülük ruhsatnames�n�n Çek�rdek Kaynak Yönet�m S�stem�nden doğrulaması yapılmış ve
aslına uygunluğu �l müdürlüğünce onaylı örneğ�; göz hastalıkları uzmanı tarafından açılacak �se uzmanlık belges�n�n
örneğ� �le kayıtlı bulunduğu �l tab�p odasından alınmış, tab�pl�k mesleğ�n� �cra etmed�ğ�ne da�r belge,

b) Müessese sah�b�, opt�syenl�k mesleğ�n� �cra etme hak ve yetk�s�n� ha�z olmayan gerçek k�ş� �se sah�b�n�n ve
mesul müdürün T.C. k�ml�k numarası,

c) Opt�syenl�k müesseses� b�r t�caret ş�rket� tarafından açılacak �se t�caret unvanı, kayıtlı olunan t�caret s�c�l
memurluğunun adı ve t�caret s�c�l numarası beyanı, (ş�rket ana sözleşmes� Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde
1/10/2003 tar�h�nden önce yayınlanmışsa Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�n�n aslı veya Kurumca onaylı örneğ�),

ç) Müessese sah�b� �le mesul müdür arasında akded�lm�ş h�zmet sözleşmes�,

d) Mesul müdüre a�t son altı ay �çer�s�nde çek�lm�ş �k� adet ves�kalık fotoğraf,
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e) Mesul müdürün opt�syenl�k yapab�leceğ�ne da�r sağlık durum beyanı, 65 yaş üzer�nde olan mesul müdürler
�ç�n opt�syenl�k yapab�leceğ�ne da�r sağlık raporu,

f) Müessese olarak kullanılacak yere a�t olan ve �ç mekânı da göster�r 1/100 ölçekl� �l müdürlüğünce
onaylanmış krok� veya plan,

g) Opt�syenl�k müesseses�nde kullanılan ve bulundurulması zorunlu olan ve ek-1’de bel�rt�len asgar� araç-
gerec�n mesul müdür tarafından �mzalanmış l�stes�,

ğ) Müessese olarak kullanılacak yerde, yangına karşı gerekl� tedb�rler�n alındığına da�r �lg�l� mevzuata göre
yetk�l� olan merc�lerden alınan belge,

h) Opt�syenl�k müesseses�nde mesul müdür har�c�nde opt�syenl�k mesleğ�n� �cra etme hak ve yetk�s�n� ha�z
olan personel çalışacak �se bu personel �ç�n �k�nc� fıkranın (a) bend�nde sayılan belgeler, �k� adet ves�kalık fotoğraf,
sağlık durum beyanı, 65 yaş üzer�nde �se opt�syenl�k yapab�leceğ�ne da�r sağlık raporu,

ı) Mesul müdürün 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes�ne göre hak
yoksunluğunun bulunmadığına da�r beyanı.

(3) Bu Yönetmel�k kapsamında b�r opt�syenl�k müesseses� açanlar ve �şletenlerce şube n�tel�ğ�nde �k�nc� b�r
opt�syenl�k müesseses� açılmak �stenmes� durumunda b�r�nc� fıkraya göre başvuru yapılması ve �k�nc� fıkrada sayılan
belgeler�n sunulması gerek�r.

Başvurunun değerlend�r�lmes�

MADDE 8 – (1) 7 nc� maddeye uygun olarak hazırlanan başvuru dosyası �l müdürlüğü tarafından, başvuru
tar�h�nden �t�baren on beş �ş günü �ç�nde �ncelen�r. Dosyada eks�kl�kler varsa müessese açmak �steyenlere b�ld�r�l�r.
Başvuru dosyasında eks�kl�k yoksa �l müdürlüğü tarafından başvuru tar�h�nden �t�baren otuz �ş günü �çer�s�nde yer�nde
�nceleme yapılır.

(2) Yer�nde yapılan �nceleme net�ces�nde opt�syenl�k müesseses�n�n uygun şartları taşımadığının tesp�t
ed�lmes� hal�nde düzenlenen �nceleme raporu �le müesseseye a�t eks�kl�kler müessese sah�pl�ğ�ne b�ld�r�l�r. Müessese
sah�b�, bu eks�kl�kler�n� g�dererek yen�den ruhsat almak �ç�n dosya hazırlamadan d�lekçe �le �l müdürlüğüne
başvurab�l�r. Başvuru süres�, yer�nde �nceleme tar�h�nden �t�baren kırkbeş günü geçemez. Başvuruyu müteak�p �l
müdürlüğü onbeş �ş günü �çer�s�nde; müessesen�n f�z�k� özell�kler�n� ve donanımını yer�nde �nceleyerek yen�den
raporunu hazırlar. İl müdürlüğü raporunun b�r örneğ� müessese sah�b�ne ver�l�r, d�ğer örneğ� müesseseye a�t dosya
�çer�s�nde �l müdürlüğünde muhafaza ed�l�r.

(3) Yer�nde yapılan �lk �ncelemeye a�t raporun düzenlenme tar�h�n� müteak�p kırk beş gün �çer�s�nde ruhsat
almak �ç�n yen�den başvurmayanlar �le �l müdürlüğü tarafından �k�nc� defa yapılan değerlend�rme sonucu faal�yete
başlaması uygun görülmeyenler�n başvuruları redded�lerek durum hakkında sah�pl�ğe b�lg� ver�l�r.

(4) İnceleme sonucunda uygun başvurusu bulunanlara, �l müdürlüğü tarafından ek-2’de örneğ� yer alan
opt�syenl�k müesseses� ruhsatnames� düzenlen�r.

(5) Müessesede mesul müdür har�c�nde personel çalışacak �se bu personel �ç�n ek-3’te yer alan personel
çalışma belges� düzenlen�r.

(6) İl sağlık müdürlüğünden opt�syenl�k müesseses� ruhsatnames�n� almış müesseseler, �lg�l� beled�yeden
ayrıca �şyer� açma ve çalıştırma ruhsatı almak zorunda değ�ld�r.

(7) Müessese ruhsatnames� ve personel çalışma belgeler�, �mza karşılığında mesul müdüre tesl�m ed�l�r.

Müessesen�n nakl� ve devr�

MADDE 9 – (1) Opt�syenl�k müesseses�n�n aynı �l �çer�s�nde başka b�r adrese nakl� hal�nde, sah�b� veya mesul
müdürü tarafından müessese olarak kullanılmak �sten�len yer�n adres�n�n de bel�rt�ld�ğ� b�r nak�l talep d�lekçes� �le
b�rl�kte 7 nc� madden�n �k�nc� fıkrasının (f) ve (ğ) bentler�nde bel�rt�len belgeler �l müdürlüğüne sunulur.
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(2) Müessesen�n devr� hal�nde, dev�r alacak gerçek veya tüzel k�ş�; dev�r sened�, b�r d�lekçe ve 7 nc� madden�n
�k�nc� fıkrasında bel�rt�len belgeler� �çeren b�r dosya �le �l müdürlüğüne başvurur. Başvurunun bel�rlenen şartlara
uygun olması hal�nde �lg�l� adına yen� ruhsatname düzenlen�r ve 8 �nc� madden�n yed�nc� fıkrasında bel�rt�len �şlemler
yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Opt�syenl�k Müesseses�n�n F�z�k ve D�ğer Şartları �le

Müessese Açılamayacak Yerler ve Tabela

Müessesen�n f�z�k� ve d�ğer şartları

MADDE 10 – (1) Opt�syenl�k müesseses� açılacak yerler�n;

a) Kullanım alanının asgarî 25 m2 olması ve bu alanın en az 4 m2’s� atölye olarak kullanılab�lecek şek�lde
düzenlenmes�,

b) Atölyen�n ön kısımla bağlantısının olması, ancak dış mekana açılan kapısının bulunmaması,

c) Müessesen�n bütün ortamlarının h�jyene uygunluğunun sağlanması, ısınma s�stem�n�n, havalandırmasının
ve ışıklandırmasının yeterl� olması,

ç) Müessesen�n �çer�s�nde akar su tert�batının bulunması,

d) Personel çalışma belges�, opt�syenl�k müesseses� ruhsatnames� �le opt�syenl�k d�plomasının, gözlükçülük
ruhsatnames�n�n veya göz hastalıkları uzmanının uzmanlık belges�n�n asıllarının, müessesede vatandaş tarafından
görüleb�lecek b�r yere asılması,

gerek�r.

Müessese açılamayacak yerler

MADDE 11 – (1) Göz hastalıkları uzmanı tab�pler�n mesleğ�n� �cra ett�ğ� özel muayenehane, sağlık kurum ve
kuruluşlarının bulunduğu b�na, müştem�latı ve h�zmet veren sağlık tes�s�ne a�t, sağlık �marlı alanı �le market ve
süpermarket bünyes�nde opt�syenl�k müesseses� açılamaz.

Müessese �sm� ve tabelası

MADDE 12 – (1) Tabelalarda ve kullanılan basılı materyaldek� �s�mlend�rmede, opt�syenl�k müesseses�n�n
�sm�n� tak�ben bu Yönetmel�k hükümler�nce tanımlanan opt�syenl�k müesseses� veya opt�k unvanı yer alır.

(2) Opt�syenl�k müesseseler�n�n �s�mlend�r�lmes�nde; k�ş�ler�n yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmes�
amacıyla, aynı �ldek� opt�syenl�k müesseseler�n�n �s�mler� �le aynı olamaz. Opt�syenl�k müessesen�n sah�b� aynı �se
�s�mler�ne semt, numara ve benzer� �bareler eklenerek ayırt ed�lmes� gerek�r.

(3) Opt�syenl�k müesseseler� tabelaları �le v�tr�nler�nde, ruhsatnames�nde kayıtlı müessese �sm� dışında başka
b�r �s�m kullanılamaz.

(4) Opt�syenl�k müesseses�n�n dış tabelasında müessesen�n unvanı, sah�b�n�n �sm� yer alır. Tabelanın azamî
büyüklüğü 8 m²’d�r. Müessesen�n b�rden fazla cephes� var �se en fazla �k� cephes�ne bu tabeladan asılab�l�r. Tabela,
ışıklandırab�l�r veya dışırıdan aydınlatılab�l�r.

(5) Alış ver�ş merkezler�nde faal�yet gösteren opt�syenl�k müesseseler�, alış ver�ş merkez�nde faal�yet gösteren
�şyerler�n�n �s�mler�n�n yer aldığı panoda, müessesen�n ve sah�b�n�n �sm� yer alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mesul Müdür ve D�ğer Personel
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Mesul müdür

MADDE 13 – (1) Her opt�syenl�k müesseses�nde, 5 �nc� maddeye uygun olarak opt�syenl�k mesleğ�n� �cra
etme yetk�s�n� ha�z olan b�r k�ş�, mesul müdür olarak çalışır.

(2) Mesul müdürün görev ve yetk�ler� şunlardır:

a) Opt�syenl�k müesseses�n�n ruhsatlandırılması �ş ve �şlemler�n� yürütmek.

b) Müessesedek� personel, f�z�k� veya ruhsatname ver�lmes�ne esas her türlü değ�ş�kl�ğ� b�r hafta �çer�s�nde �l
müdürlüğüne b�ld�rmek.

c) Müessesede adına personel çalışma belges� düzenlenen opt�syen�n ayrılması durumunda, çalışma belges�n�
ayrılış tar�h�nden �t�baren en geç b�r hafta �çer�s�nde �l müdürlüğüne �ade etmek.

ç) Müessesen�n h�zmetler�n�n Kanuna ve bu Yönetmel�ğe uygun şek�lde düzenl� ve sürekl� olarak
yürütülmes�n� sağlamak.

d) Müessese adına düzenlenen her türlü belgey� onaylamak.

e) Müessesen�n kayıtlarının ve defterler�n�n düzenl� tutulmasını sağlamak, bunları muhafaza etmek ve
denet�mlerde, denet�m elemanlarınca �sten�len her türlü b�lg� ve belgeler� tem�n etmek.

f) Staj yapan Opt�syenl�k Programı öğrenc�ler�n�n çalışmalarını düzenlemek ve gerek�r �se değerlend�rmek.

g) Kanunda ve bu Yönetmel�kte öngörülen ve müessese faal�yetler� �le �lg�l� olan d�ğer görevler� yer�ne
get�rmek.

Mesul müdürün kısa sürel� ayrılması

MADDE 14 – (1) Mesul müdürün müessesede b�zzat bulunması esastır.

a) Opt�syenl�k müesseses�n�n mesul müdürü yıl �çer�s�nde toplam otuz gün �z�n kullanab�l�r. Mesul müdür �zne
ayrılmadan önce kullanacağı �z�n süres� �le geç�c� olarak yer�ne mesul müdürlük yapacak olan ve bu Yönetmel�kte
bel�rt�len şartları ha�z b�r k�ş� müessese tarafından �l müdürlüğüne b�ld�r�l�r. Aks� halde bu süre zarfında müessesede
reçetel� opt�k ürünler�n satışı yapılamaz.

b) Mesul müdürün, hastalık ve sa�r zorlayıcı sebeplerden dolayı b�r aydan fazla olmamak üzere müesseseden
ayrılması durumunda, mazeret hal�n�n ortaya çıkmasından �t�baren kırk sek�z saat �çer�s�nde b�r d�lekçe �le �l
müdürlüğüne b�lg� ver�l�r.

Geç�c� mesul müdür tay�n�n� gerekt�ren haller

MADDE 15 – (1) Aşağıdak� durumlarda, bu Yönetmel�kte bel�rt�len şartları taşıyan b�r k�ş� mesul müdür
olarak �l müdürlüğüne b�ld�r�lmek kaydıyla, müessese faal�yet�ne devam edeb�l�r. Mesul müdürlük görev�n�
yürütmekte �ken;

a) M�lletvek�l� veya beled�ye başkanı seç�lenler �le askerl�k h�zmet� sebeb�yle s�lâhaltına alınanlar, bu görev
veya h�zmetler� süres�nce,

b) Hürr�yet� bağlayıcı ceza �le mahkûm olanlar, cezanın �nfazı süres�nce,

c) Hastalık ve sa�r zorlayıcı veya kabul ed�leb�l�r sebeplerden dolayı, b�r aydan fazla müesseseler�n�n başında
bulunamayacak olanlar, bu mazeretler� süres�nce,

ç) Hac�r altına alınanlar, vas�ler�n�n taleb� üzer�ne, hac�r altında bulundukları sürece,

sah�p ve mesul müdür olan k�msen�n vefatı hal�nde, kanunî m�rasçılar, vefatından �t�baren b�r ay �ç�nde
opt�syen veya gözlükçülük ruhsatnames� sah�b� olan b�r�n�, mesul müdür olarak tay�n etmek suret�yle müessesen�n
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faal�yet�n� devam ett�reb�l�rler.

Mesul müdürün değ�şmes�

MADDE 16 – (1) Mesul müdürün görev�ne son ver�lmes�, �st�fası, mesul müdürlük şartlarını herhang� b�r
şek�lde kaybetmes� veya vefatı g�b� hallerde müessese sah�b� tarafından, böyle b�r durumun ortaya çıkmasından
�t�baren beş gün, vefatta �se on beş gün �çer�s�nde �l müdürlüğüne b�ld�r�mde bulunulması ve en geç b�r ay �çer�s�nde
de yen� b�r mesul müdür görevlend�r�lmes� gerek�r.

D�ğer personel

MADDE 17 – (1) Opt�syenl�k müesseses�nde, mesul müdür har�c�nde başka opt�syen veya gözlükçü
ruhsatnames� olan k�ş�ler, ek-3’te yer alan personel çalışma belges� düzenlenmes� kaydıyla çalışab�l�r.

(2) Ayrıca müessesede opt�syenl�k mesleğ� har�c�ndek� �şler� yürütmek üzere yeter� kadar personel
çalıştırılab�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt S�stem� ve Defterler

Kayıt s�stem�

MADDE 18 – (1) Müessesede yazışma, kayıt ve benzer� �şlemler b�lg�sayar ortamında gerçekleşt�r�leb�l�r.
Ancak b�lg�sayarda kayıt tutulması, yazılı kayıt s�stem�n�n bulundurulma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) B�lg�sayar kayıtlarının ve yazılı kayıt s�stem�n�n düzenl� tutulmasından ve b�rb�r�yle tutarlı olmasından
mesul müdür sorumludur.

(3) Müessesen�n faturalarında, opt�syenl�k müesseses� ruhsatnames�n�n tar�h�n�n ve sayısının bel�rtmes�
zorunludur.

Reçete kayıt defter�

MADDE 19 – (1) Opt�syenl�k müesseses�nde, ek-4’te göster�len ve �l müdürlüğü tarafından yaprak aded�
tasd�k ed�lm�ş reçete kayıt defter� kullanılması zorunludur.

(2) Müesseselere gelen gözlük ve kontakt lens reçeteler�, hasta onayından sonra mesul müdür tarafından tar�h
konulup �mzalanır ve reçete kayıt defter�ne aynı gün kayded�l�r.

(3) Kayıtlar, elektron�k ortamda da tutulab�l�r. Hastaların b�lg�ler�ne a�t gerekl� kayıtların elektron�k ortamda
saklanmasının, değ�şt�r�lmes�n�n ve s�l�nmes�n�n önlenmes� ve g�zl�l�ğ�n �hlal ed�lmemes� �ç�n f�z�k�, manyet�k veya
elektron�k müdahalelere ve olası su�st�mallere karşı gerekl� �dar� ve tekn�k tedb�rler�n alınması hal�nde, b�r�nc� fıkrada
bel�rt�len yazılı kayıt şartı aranmaz. Bu konudak� gerekl� �dar� ve tekn�k tedb�rler�n alınmasından ve per�yod�k olarak
denetlenmes�nden mesul müdür sorumludur. Elektron�k ortamdak� ver�ler, güvenl� yedekleme s�stem�yle düzenl�
olarak yedeklen�r.

(4) Elektron�k ortamdak� kayıtların, denet�m veya başkaca resmî amaçla �stend�ğ�nde, b�lg�sayar ekranında
�zlenen ver�lerle daha öncek� çıktıların tutarlılık göstermes� zorunludur.

Kabul ed�lmeyecek reçeteler

MADDE 20 – (1) Opt�syenl�k müesseses�nde, göz hastalıkları uzmanı tab�pler tarafından yazılmayan ve
tab�b�n adını, d�ploma veya s�c�l numarasını, görev adres�n� veya çalıştığı sağlık kurum ve kuruluşun �sm�n� �ht�va
etmeyen reçeteler kabul ed�lemez ve bu şek�ldek� reçetelerde yazılı olan numaralı gözlük camları ve her türlü lens
satılamaz.

Teft�ş ve denet�m defter�
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MADDE 21 – (1) Opt�syenl�k müesseses�nde, 26 ncı madde uyarınca Bakanlık veya �l müdürlüğü tarafından
yapılan teft�ş ve denet�mler�n sonuçlarının yazıldığı ve ek-5’te göster�len �l müdürlüğü tarafından tasd�k ed�len teft�ş
ve denet�m defter� bulunur.

Defterler�n saklanması

MADDE 22 – (1) Opt�syenl�k müesseses�nde kullanılan reçete kayıt defter� �le teft�ş ve denet�m defter�,
müessesede beş yıl süre �le saklanır.

(2) Faal�yet� sona eren müessese, yazılı ve/veya elektron�k kayıtlarını, defterler�n� ve d�ğer belgeler�,
16/5/1988 tar�hl� ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arş�v H�zmetler� Hakkında Yönetmel�k �le
bel�rt�len süre müddet�nce saklanmak üzere b�r tutanakla �l müdürlüğüne devreder.

ALTINCI BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

İl müdürlüğünün sorumlulukları

MADDE 23 – (1) İl müdürlüğünün, opt�syenl�k müesseseler�n�n açılışı, faal�yet�, denet�mler� ve d�ğer
hususlardak� sorumlulukları şunlardır:

a) Opt�syenl�k müesseses� ruhsatnames� ve personel çalışma belges� almak �ç�n başvuran müesseseler�n
başvuru dosyasını �ncelemek.

b) Müesseseler�, bu Yönetmel�kte bel�rlenen aralıklarla rut�n veya gerekl� görüldüğünde denetlemek.

c) Müesseseler�n açılışı ve faal�yetler� bakımından, Kanuna ve bu Yönetmel�ğe uymayanlar hakkında gerekl�
�şlemler� gerçekleşt�rmek.

ç) Zay� olan veya yıpranan gözlükçülük ruhsatnames�n�n yen�lenmes� talepler�n� b�r üst yazı �le Kuruma
b�ld�rmek.

d) Faal�yette bulunan ve faal�yete geçen müesseseler�n ve sah�pler� �le mesul müdürler�n�n �s�mler�n�n,
Bakanlığın Çek�rdek Kaynak Yönet�m S�stem�ne düzenl� olarak kaydını yapmak.

e) Gözlükçü ruhsatnames�n� ha�z olup vefat edenler�n ruhsatnameler�n�n �ptal� �ç�n gözlükçülük
ruhsatnames�n�n aslının Kuruma �nt�kal�n� sağlamak.

f) Kanunda, bu Yönetmel�kte ve d�ğer düzenley�c� �şlemlerde öngörülen d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Tanıtım ve reklam

MADDE 24 – (1) Opt�syenl�k müesseseler�n�n gerçeğe aykırı reklâmı yapılamaz.

(2) Opt�syenl�k müesseseler� tabelaları, v�tr�nler� �le basılı ve elektron�k ortam materyaller�nde,
ruhsatnames�nde kayıtlı opt�syenl�k müesseses� �sm� dışında başka b�r �s�m kullanamaz. Müessese v�tr�n�nde faal�yet�
�le �lg�l� b�lg�ler�, satışını yaptığı opt�k ürünler �le bu ürünler�n f�yatları ve anlaşma yapılan kurumların �s�mler�
bel�rt�leb�l�r.

Yasaklar

MADDE 25 – (1) Aşağıda bel�rt�len hususların yapılması yasaktır.

a) Müesseseler�n, reçetes�z olarak numaralı gözlük camı satmaları, vermeler� veya tavs�ye etmeler� ve
otorefroktometre ve keratometre g�b� b�lg�sayarlı aletler �le olanlar da dah�l olmak üzere, her nev� göz ve görme
muayene ve testler� yapmaları veya müesseseler�nde bu �şlere yarayan her türlü aletler� ve c�hazları bulundurmaları.
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b) Opt�syenl�k müesseses�nde, reçetes�z her türlü kontakt lens satılması ve her türlü kontakt lens uygulaması,
lens uygulamasıyla �lg�l� alet bulundurması.

c) Opt�syenl�k mesleğ�n� �cra edenler�n, opt�syenl�k yaptıkları sürece müesseseler�nde başka b�r �ş yapmaları
ve müesseseler�n� muayenehane g�b� kullandırmaları.

ç) Opt�syenler�n başka b�r unvan kullanmaları veya opt�syenl�k müesseseler�n�n gerçeğe aykırı reklâm
yapmaları.

d) Opt�syenl�k mesleğ�n� �cra etme hak ve yetk�s�n� ha�z olanların, b�rden fazla müessesen�n mesul müdürlük
görev�n� üstlenmeler�.

e) Opt�syenl�k müesseses� ruhsatnames� ve gerek�yor �se personel çalışma belges� alınmaksızın faal�yet
göster�lmes�.

f) Opt�syenl�k müesseseler�nce cadde, sokak veya kaldırımlara seyyar veya sab�t levha konulması.

g) Opt�syenl�k mesleğ�n� �cra edenler�n ve müesseseler�n, k�ş�ler�, herhang� b�r sağlık kurum veya kuruluşuna
veyahut tab�be yönlend�rmes� veya buralardan kend� müesseseler�ne hasta yönlend�rmes�, bunlara aracılık etmes�.

ğ) B�r adres �ç�n düzenlenen opt�syenl�k müesseses� ruhsatnames�n�n başka b�r adreste açılan müessesede veya
d�ğer şubede kullanılması.

h) Opt�syenl�k müesseses� b�r ş�rket tarafından açılmış �se ş�rket�n faal�yet�ne g�ren d�ğer �şler�n opt�syenl�k
müesseses�nde yapılması.

ı) Müessese dışındak� b�r atölyede numaralı gözlük camı montajı yapılması.

�) 24 üncü maddeye aykırı tanıtım ve reklam yapılması.

j) T.C. İlaç ve Tıbb� C�haz Ulusal B�lg� Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmayan opt�k ürünler�n satışının
yapılması.

k) Opt�syenl�k müesseseler�nde; bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı olarak mesul müdürün müessesede
bulunmadığı zamanlarda reçetel� opt�k ürünler�n satışının yapılması.

Denet�m

MADDE 26 – (1) Opt�syenl�k müesseses�, Kurum veya �l müdürlüğü tarafından oluşturulan b�r ek�p tarafından
düzenl� olarak denetlen�r. Olağan denet�mler �l müdürlüğünce yılda en az �k� kez yapılır. Ş�kâyet, soruşturma veya
kurumun taleb� üzer�ne olağan dışı denet�mler yapılab�l�r. Denet�mlerde ek-6'da yer alan denet�m formu kullanılır.
Denet�m �le �lg�l� tesp�tler ve sonuçlar, müesseseye a�t denet�m defter�ne yazılır.

(2) Denet�mler, denet�m �şlem� �ç�n �l müdürlüğü tarafından görevlend�r�len b�r� sorumlu olmak kaydıyla, en az
üç personel tarafından gerçekleşt�r�l�r.

(3) Üst üste �k� denet�mde mesul müdürün görev�n�n başında bulunmadığının tesp�t ed�ld�ğ� ve geçerl�
mazeret�n bulunmadığı durumlarda Kanunun 15 �nc� maddes� hükmüne göre �şlem yapılır.

(4) İl müdürlüğü tarafından yapılan denet�mlerde, mesul müdür tarafından b�ld�r�mde bulunulmadan, b�r aydan
fazla süre �le kapalı olduğu tesp�t ed�len opt�syenl�k müesseses�n�n ruhsatı �ptal ed�l�r.

Yaptırımlar

MADDE 27 – (1) Denet�mler sonunda, Kanuna ve bu Yönetmel�ğe aykırı davrandığı tesp�t ed�len müesseseler
hakkında f��ller�n�n durumuna göre ek-6’dak� denetleme formunda bel�rt�len �dar� müeyy�deler uygulanır.

(2) Bu Yönetmel�ğe aykırı faal�yette bulunduğu tesp�t ed�len k�ş�ler hakkında, n�tel�k ve f��l�n mah�yet�ne göre
Kanun, 23/2/1995 tar�hl� ve 4077 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun, 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı
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Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 7/12/1994 tar�hl� ve 4054 sayılı Rekabet�n Korunması
Hakkında Kanun hükümler� uygulanır.

(3) Opt�syen unvanını ve gözlükçülük ruhsatnames�n� ha�z olmadığı halde, opt�syenl�k mesleğ�n� �cra edenler
veya kend�ler�n�n opt�syenl�k mesleğ�n� �craya yetk�l� olduklarını �lân edenler hakkında, Kanunun 14 üncü maddes�
hükmü uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k

MADDE 28 – (1) 27/9/2004 tar�hl� ve 25596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Opt�syenl�k Müesseseler�
Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.

Geç�ş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce gözlükçülük ruhsatnames�n� ha�z olup
aynı mekânda eczacılık ve/veya saatç�l�k faal�yetler�n� b�rl�kte yapanlar, bu şek�lde faal�yetler�ne devam edeb�l�rler. Bu
hakları, �şyerler�n�n nakl� hal�nde de devam eder ancak, devred�lemez.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce; market ve süpermarketler bünyes�nde ruhsatlandırılmış
olan opt�syenl�k müesseseler� nakled�leb�l�r ancak, devred�lemez.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk�ye İlaç ve Tıbb� C�haz Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Ekler� �ç�n tıklayınız.
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