
YENİ OPTİSYENLİK MÜESSESESİ AÇILIŞI VE UTS ‘ YE KAYIT İŞLEMLERİ 

Optisyenlik müessesenize İl Sağlık Müdürlüğü’nden ruhsatınız çıkınca sizi ÇKYS sistemine kayıt ederler 
ve tarafınıza bir ÇKYS numarası verirler. Şimdi UTS ‘ye kayıt olmak için tek eksiğiniz E-İMZA’dır. Firma 
sahibi kendine bir e-imza edindikten sonra UTS’ye kayıt olabilirsiniz. 

UTS’ye kayıt işlemleri: 

Google’a UTS yazdığınızda en üst sırada utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ adresi çıkmaktadır. 
Tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki resimdeki ekran gelecektir. 

En solda BAŞVURU alanına tıklayınız. Daha sonra firma sahibi E-İMZA’sı  ile devam edin.  
(Bilgisayarınızda ‘’arksigner’’ uygulaması yok ise üstte uyarı verecek ve arksigner yüklemeniz için sizi 
yönlendirecektir. Çok kısa sürede arksigner uygulamasını indirip kurmanız mümkün. Daha sonra 
devam edebilirsiniz) 

 

 
Giriş yaptıktan sonra sağ üstte YENİ BAŞVURU menüsünden ‘’Tıbbi Cihaz Firması ‘’ menüsüne 
basınız. Daha sonra aşağıdaki resimde olduğu gibi devam ediniz.VEDOPTAN’tan getirdikten 
sonra ÇKYS numaranızı yazınız ve kaydedin. 



 
Daha sonra; 

 



 
• Önemli Not: Eğer açılacak olan optisyenlik müessesesi ‘’adi ortaklık’’ ise istenilen evrak 

sayısı fazla ve süreç uzun olabiliyor. Bu konuda UTS ‘yi arayarak yardım alabilirsiniz. 
 
 

MESUL MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ 

Yeni mesul müdür başvurusundan sonra yeni ruhsatınızı İl Sağlık Müdürlüğünden teslim alınız. İl 
Sağlık Müdürlüğü ÇKYS ‘den yeni mesul müdürünüzün güncellenip güncellenmediğiniz sorunuz. ÇKYS 
‘den yeni mesul müdür bilgileriniz güncelledikten sonra firma sahibi kendi bilgileri ile UTS’ye girer. 

UTS’ye girdikten sonra sağ üstte köşede kendi isminin yazılı olduğu alana tıklar ve FİRMA BİLGİLERİM 
menüsünü seçer. 

Aşağıdaki resimde anlatıldığı gibi DIŞ SİSTEM İŞLEMLERİ butonuna sonra da ÇKYS’den Güncelle 
menüsüne tıklar. Sistem ÇKYS ‘de kayıtlı son bilgileri güncelleyecektir.  

 

 
 
 
 



 

OPTİSYENLİK MÜESSESESİNİN KAPANMASI DURUMUNDA 

Optisyenlik müessesenizi kapattığınızda hesabınız otomatik olarak pasife alınacaktır.  

• Firma sahibi UTS’ye kendi bilgileri ile girerek sağ üstte köşede kendi isminin yazılı olduğu 
alana tıklar ve FİRMA BİLGİLERİM menüsünü seçer. 
  
Aşağıdaki resimde anlatıldığı gibi YÖNETİM İŞLEMLERİ butonuna sonra da ‘’Faaliyeti Durdur ‘’ 
menüsüne tıklar.   

 

 

OPTİSYENLİK MÜESSESENİZİ DEVİR ETMENİZ DURUMUNDA 

Faal bir optisyenlik müessesesi devir edilecekse; Öncelikle vergi dairesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden 
devir işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra devir eden firma sahibi UTS’ye 
kendi bilgileri ile giriş yaptıktan sonra, sağ üstte köşede kendi isminin yazılı olduğu alana tıklar ve 
TALEP BİLDİR menüsünü seçer. 



Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere Talep Alanı kısmına ‘’Kullanıcı ve Firma İşlemleri ‘’ kısmını seçerek 
konu ve açıklama kısmını doldurur. 

 

Burada kısaca UTS sahibi firmasını devir ettiği şahsı ve şahsın imza sirkülerini pdf yada jpeg olarak 
sisteme yükler. Kısa bir süre sonra firmayı satın alan yeni sahibi kendi bilgileri ile UTS’ye giriş 
yapabilir. 

Önemli Not 1: Bir optisyenlik müessesesini devir aldığınız zaman UTS’yi devir almak son derece 
kolaydır. Yalnız unutulmamalıdır ki bir başkasına ait UTS’yi devir almak demek o firmanın stoğunda 
görünen bütün ürünleri devir almak demektir.  

Örnek: Devir eden firma geçmişte X marka üründen 100 adet almış, satmış ve bu ürünleri UTS 
stoğundan düşmemiş ise bu ürünlerde artık sizde gözükecektir. Devir işlemlerinde en çok karşılaşılan 
sorunlardan bir tanesi budur. Devir aldığınız firma size fiziksel olarak 500 adet ürün devretmiştir, 
oysaki arka planda o firmanın satıp da stoğundan düşmediği binlerce ürünü de devir aldığınız 
anlamına gelir. UTS devir işlemlerinden sonra mutlaka stoğunuzdaki ürünleriniz ile mevcutta fiziksel 
olarak var olan ürünlerinizi eşitlemeniz gerekmektedir.  

Önemli Not 2: Bir optisyenlik müessesesi kapanışı verir ve siz fiziki olarak mevcut dükkanı ve ürünleri 
devir alırsanız bu durumda dolayısıyla yeniden vergi levhası ve ruhsat aldığınız gibi UTS’ye de baştan 
kendinizin kayıt olması gerekmektedir. Kapanış veren bir dükkanı devir aldığınız da o firmanın UTS 
stoğu size devir edilmeyeceğinden, devir eden firmanın ürünleri sizde gözükmeyecektir. Bu durumda 



o firmadan tarafınıza geçen ürünlerin karekodlarını da kullanamayacaksınız. Böyle durumlarda önceki 
firmadan size geçen ürünlerin tespit edilerek, önceki firma UTS’si tarafından sizin UTS’ye transferi 
gerekmektedir.  Bütün ürünler tarafınıza kesilmiş fatura numaraları ile sizin UTS adresinize 
aktarılmadan karekodları kullanamazsanız. 

 

*** UTS sistemi güncellemeleri sebebiyle zamanla bu içerikte değişmeler olabilir.  UTS Sistemi 
hakkında herhangi bir konuda yardıma ihtiyaç duyan meslektaşlarım whatshApp’tan bana yazabilirler. 
Wp: 0543 772 42 66 

Optisyen İsmail UYAR 

 


