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1. OrVİn nfurrÇrSİ (Devir edenin devir etmek istediğine dair, devir alarun devir aldığına dair dilekçeleri )
2. PnVİn SÖZl,rŞllUSİ (Devir eden ve alanur imzalarının bulunduğu sözleşme )
3. rİCl,nEt SİCİL GAZETESİ 1rlcarl şlrket tarafindan devir alınıyor ise kayıtlı olunarı ticarçt sicil memurluğunun

adı ve ticaret sicil numarası beyanı, şirket ana sözleşmesi, imza beyanı.)
4. VERGİ LEVIIA§I, YoKLAMA rİşİ 1şube Açılışlannda)
5. 2 ADET FOTOĞRAF (Mesul müdiire ait son altı ayda çekilmiş )
6. YANGIN RAPORU İtfaiye Müdrrlüğii'nden aluımış belgenin aslı (gerekli tedbirlerinin alındığı belirtilrneli)

(Müessesede isim değişikliği olacaksa) _
1. ME§UL MÜDÜR TAAHHÜTNAME (Optisyenlik müesse§ğ ruhsatnamesinin dijeenlenip teslim edileceği tarihe

kadar müşsesedç bir fiil bulunacağını taahhüt etneli )
8. HİZMET SÖZLEŞMESİ 1Müessese sa}ıibi ve mesul müdürii arasındayapılmış, ıslak imzalı olmalı )
9. TABELA RE§Mİ * (Müessesenin isim değişikliği olacaka) Tabela ve dış cepheyi gösterec§k şekilde fotoğraf alınması

(müessesenin bulunduğu bina tamamen göriinmeli, sağırıda ve solunda ne var açıkça görtinmeli ve müesşçsenin birden
fazla cephesİ var ise iki cephesinden de göriintii alınmalı, Optisyenlik müessesesinin dış tabelasında müesseseırin ruıvanı
ile sahibinin ismi göriintiilenmeli), Mekfinın iç kısmını gösterecek şekilde fotoğaf alınması (AtOlyenin ön kısımla
bağlantısının olmadığı, dış mek5na açılan kapısının bulunmadığ ve akar şu tertibatının bulunduğu göriirımeli) ve
fotoffaflann ön kısmının imzalı olması,

10. ÜST YAZi * Tüm evrakların hazır olmasr akabinde, "Müdiırlüğihnüzce yapılan incelemçde; 5193 sayıIı Optişyenlik
Hakkında Kanunun ve bu Kanun'a istinaden yayımlanan 18.01.20t4 tarih ve 28886 §ayılı Optisyenlik Müessçseleri
Hakkında Yönetmelik hükiimlerinçe ... isimli müeseşesçnin açılış / nakil /devir/ meşul müdür değşikliği / vb. uygun
göriilmüşttir," gibi uygun görüş belirten üst yazı ile gönderilmesi.

tı. RUH§ATNAMEA§LI
12. IIv|?,^ SİruÜSÜ (Mesul müdür ve şahibine ait olacak)
13. MESULVE sAIIiBiNhI rİıvrıİx FoToKoPİ§İ

Mesul müdür değişeksç:
14. DİPLOMA ÖnNrĞİ (Gözlükçü rüsatnamesine sahip olanlann ÇKYS' den doğulaıımış Müdiırliikçe onaylı ömeği,

açan göz hastalıklan uananı ise uzmanlık belgesinin ömeği ile kayıtlı olduğu il tabip odasından alınmış tabiplik
mesleğini icra etmediğne dair belge ) (İlçe sağlık Müdiirlüğii tarafindan Diploma fotokopisinin arkalı ,önlü aslı
gibidir onayı yapılınalı )

15. SAĞLIK BEYANI (65 yaş üzeri ise sağlık raporu Mçsul müdiirlin optiqyenlik yapabileceğine dair ibare olmalı )(Mesul
müüdfu değişecekse)

ı6. HAK YOK§UNLUĞU oLMADıĞINA DAİR BEYAN (Mesul müdİirün 26/0912004 tarihli ve 5237 sayılı Tİiık Ceza

Kanununun S3.maddesine göre hak yoksunluğu olmaüğuıa dair beyan ) (Mssul Müdur değişecekse)

17. ARAÇ GERaÇ LİSTESİ (Mesul müdür tarafindan imzalanmış Ek-l'de yer aian bulundurulması zorunlu asgaıi araç-

'r. 
fffi'rl'fftln BELGEsİ (Mesul müdür değişirse) (Buna iıinde ikamet etıneli)

19. MESUL M-IJDtIR'tIN DİLEKçE§İ ( Değişmeyecek ise devam edeceğini belirtrneii. )

20. MÜE§sEsE SAHİBİ DİLEKçE§İ (Mesul müdür ile çalışmak istediğine dair)

21. ODA SİCİL KAYDI BELGESİ (optisyen müe§§ese değiştirdiğinde oda sicil kaydının yeni müessese ismine göre

düzenlenmesi)


