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opti§yenlik Müe§§esesi Acılış başvurusunda mekanda vapılan ön incelemede aşağıda belirtiıen şart|arın
yerine getirilmesi gerekmektedir.

ı ğöz hastalıkları uzmanı tabiplerin mesleğini icra euiği özel muayenehane, sğlık kurum ve kuruluşlannın bulunduğu
bin4 mü$emilatı ve hizmet veren sğlık tesisine ai! sağlık imarlı alanı ile market ve süpermarket
bünyesinde optisyenlik müessesesi açılamaz.

' OPtisYenlik müessesi aÇılacak yerlerin, kullanım alanınırı asgaıi 25 m2 olması ve bu alanın en az 4 m2,si atölye olarak
kullanılabilecek şekilde düzenlenmesi,

ı AtölYenin ön kısımla bağlarıtısınırı olması, dış mekana açılan kapısının bulunmııması,
ı Müessesenin bütiin ortamlarının hğyeııe uygunluğunım sağlanması
ı Müessssinin içerisinde akar su tertibatının bulunması,
ı OPtisYenlik müessesesinin isminin uygun olup olmadığına diki€t edilmesi, (optisyenlik müesseselerinin

isimlendirilmesinde; kiŞilerin yanlış algılaması ve kanşıklığn önltnmesi amacıyl4 aynı
ildeki oPtisYenlik müesseselerinin isimleri ile aynı olanıaz, Optisyentik müessesenin sahibi aynı ise isimlerine sem!
numara ve benzeri ibareler eklenerek ayırt edilmesi gerekir.)

' Müesseseye asılacak tabelanın azami biiyüklüği 8 m2 olur. Müessesenin birden faela cephesi var ise, en fazla iki
cephesine bu tabeladan asılabilir.

ı Tabela ıŞıklandınlabilir veya dışından aydınlatılabilir, (Optisyenlikmüesseseleri tabelalan ile vitrinlerinde,
ruhsatnamesinde kaYıtlı müesse§e ismi dışında başka bir isim kutlandamaz, optisyenlik müeşsesesinin dış tabelasında
müeŞsesenin unvaru, süibinin ismi yer alır, Bıınlann dışında Gözliikçü, Lens vb. ifadeler yer a[arrıaz.

' Cadde, sokd veya kaldınmlara sabit veya seyyar levha koyulamae ve ışıklı kayan yazı:rw bıılunmaz.
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;ı. AçILIŞ DİLEKÇESi (Süibi

açma taleplerini belirten )

veya mesul müdürü tarafindan müessesenin adının, adresinin, sahip veya süiplerinin ve

2. DİPLOMA ÖnNBĞİ (Cözlükçü ruhsatııamesine sahip olanlann ÇKYS' den doğrulanmış Müdürlükçe onaylı ömeği,
aÇan göz hastalıkları uananı ise uzmanlık belgesinin örneği ile kayıtlı olduğu il tabip odasından alınmış tabiplik
mesleğini icra etmediğine dair belge 1 ğlçe sağlık Müdüılüğli tarafindan Diploma fotokopisinin aıkalı ,önlü aslı
gibidir onayı yapılınalı )

3. ŞÜrus cÜzDAN FoToKoPİ§İ 1Müessese süibi vç mesul müdtirİİntİn )4. TİCARET §İCİL GAZETESİ (Ticari şirket tarafindan açılıyorsa kayıtlı olunan tiçaret sicil memurluğunun adı ve
iicaret sicil nuınarrıst beyanı, şirket ana sözleşmesi, imza beyanı.)

5. VERGİ LEVHA§I, YOKLAMA rİşİ 1şuue açıhşlannda)
ö. HİZMET §ÖZLEŞMESİ (Müessese sahibi ve mesui müdiirii aıasuıda yapılmış, ıslak imzalı olmalı )7. 2 ADET FOTOĞRAF (Mesul müdiire ait son altı aydaçekilmiş )
8. SAĞLIK BEYANI (65 yaş üzeri ise sağlık raporu Mesul müdiiıün opti§y;lik yapabileceğine dair ibare olmalı)
9. KROKİ * (İÇ mekanı gösteren ve l/l00 ölçekli olacak şekildg Müesseso olarak kullanılacak yere ait ve iç mokdnıda

gösterir A4'e çizilmiş olmalıdır. İlçe Sağlık Müdtlrlüğü tarafından onaylı olmalıdır.) Krokide kullanım alanının asgari
25 rn2 olması ve bu alanın çı az 4 m2'sinin atölye olarak aynlmış olması, sağında solunda ne olduğunun belirtilınesi,
akar su tertibatının kokide belirtilmesi, alan ölçilınlerinin yazılması, adres ve müessese isminin belirtilmesi ve krokinin
İlçe §ağlık Mtidürlüğince onaylanması,

10. ARAÇ GEREÇ Lİ§TE§İ ( Mesui müdür tarafindan imzalanmış Ek-l'de.yer_alan bulundurulması zorunlu asgari araç_
gereç listesi )

l1. YANGIN RAPORU İtfaiye Müdürlüğii'nden alınmış belgenin aslı ( gerekli tedbirlçrinin alındığ belirtilmeli )
12. IıAK YOK§I]NLUĞU OLMADIĞINA DAİR BEvAN (Mesul mııdiirtın 26/0gn}a4tarihli ve 5237 sayılıTıirk Ceza

Kanununun S3.maddesine göre hak yoksunluğu olmadığına dair beyan )
13. TABELA RISMİ * Tabçla ve dış cepheyi gösterecek şekilde fotoğaf alınması (müessesenin bulunduğu bina tamamen

görilnmeli, sağında ve solunda ne var açıkça görünmeli ve müçşesenin birden fazla cephesi var ise iki cephesind«ı de
görüntü alınmalı, Optisyenlik müessesesinin dış tabelasında müesşçsenin unvanı ile sahibinin ismi göriintülenmeti),
Mekdnın iç kısmını gösterecek şekilde fotoğaf alınması (Atölyenin ön kısımla bçlantısının olmadığı, dış mekdna
aÇılan kapısının bulunmadığı ve akar su tertibatınıı bulunduğu görünmeli) ve fotoğafların ön kısmının imzalı olması,

14. İNCELEME RAPoRU * Açılmak istenen müessesenin fiziki ve diğer şartlan ile ilgili mahallinde gerekli
değerlendirme ve ölçüm nçticesinde İnceleme Raporunun üç denetçi ve müe§§ese mesul müdiiriiniin imzası ilç
haarlanması,

15. ODA §İCİL KAYDI (Optisyen müesse§e değştirdiğinde oda sicil kaydının yeni miiessese ismine göre düzeıılenmesi)
16. Ü§T Y^7,I * Tiim evraklann hazır olması akabinde, "Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; 5193 saylı optisyenlik

Hakkında Kanunun vç bu Kanun'a istinaden yayımlanan t8.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Optisyenlik Müeşseseleri
Hakkında Yönetmçlik hükiimlerinçç .,. isimli müesesesenin açılış / nakil / mesul müdür değişikliği i vb. uygun
görülmüştiir." gibi uygun görüş belirten üst yaa ile gönderilmesi.

|7. İrıııBrçaır BELGESİ (Mesul müdiirBursailinde ikametetmeli)
1S. İMZA SİnrİlSİİ (Mesıl miidfirve qnhihine citnıanıu\


