
BAĞLI OLUNAN VERGİ 
DAİRESİ MÜDRLÜĞÜ

Şirketler için Ticaret İl 
Müdürlüğüne müracaat edilir.

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Yangın raporu alınması için 
müracaat edilir.

AÇILACAK MÜESSESENİN 
BULUNDUĞU ADRESTEKİ 

İLÇE SAĞLIK MÜD.
Açılış ile alakalı müracaat 

yapılır.

SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMU

Anlaşma yapılacaksa 
müracaat edilir.

BAĞLI OLUNAN BELEDİYE

İş yeri açma ruhsatı için 
müracaat edilir.

OPTİSYEN & 
GÖZLÜKÇÜLER ODASI

Oda kaydı müracaatı yapılır.

OPTİSYENLİK MÜESSESESİ AÇILIŞINDA 
BAŞVURULMASI GEREKEN KURUMLAR



ODA KAYDI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) Dilekçe ( Üyeliğe Giriş Fişi ve Dilekçe odadan temin edilecektir. Kadın üyeler kayıt işlemlerinde, soyadlarının yanı sıra var ise eski soy adlarını ayrıca belirteceklerdir. ),

Dilekçe için tıklayın…

2) T.C. Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartının Fotokopisi,

3) Optisyenlik Diploması Fotokopisi ( Oda tarafından “ Aslı Gibidir “ onayı yapılıp dilekçeye eklenecektir. ),

4) Gözlükçülük Ruhsatnamesi Fotokopisi ( Oda tarafından “ Aslı Gibidir “ onayı yapılıp dilekçeye eklenecektir. ),

5) Göz Hastalıkları Uzmanı üye olacak ise;

Göz Hastalıkları Uzmanlık Belgesi ( Noter tasdikli sureti ) Tabiplik mesleğini icra etmediğine ilişkin kayıtlı olduğu tabipler odasından alınmış olan belgenin aslı,

6) Özgeçmiş ( Optisyen/Gözlükçü unvanına sahip gerçek kişinin mesleki öğrenim, kurs, seminer faaliyetleri ve fiilen meslek icra ettiği devreleri ayrı ayrı gösteren mesleki geçmiş
Bilgileri ile vermek istediği şahsi bilgiler ),

7) Altı (6) adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. ),

8) Adli Sicil Beyanı ( E-Devlet sisteminden alınan Adli Sicil Belgesine el yazısı ile “ Optisyen-Gözlükçüler odasına kaydolmak bakımından 5443 sayılı Kanuna ve Türk Optisyen-
Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğine göre üyeliğe engel teşkil eden mahkumiyetimin veya meslekten yasaklama cezamın bulunmadığını beyan ederim. “ şeklinde olacak, mahkumiyet 
veya yasaklama cezası var ise, buna dair karar ve sair belge de eklenecektir. Bu beyanın gerçeğe aykırılığı halinde, ilgililer Türk Ceza Kanununa göre sorumluluğu saklıdır. ),

9) İkametgah Belgesi ( Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlık veya E-Devlet uygulamasından alınabilir. Herhangi bir sebeple mesleğini icra etmemekte olan meslek mensubu, ikametgahlarını 
teyit etmek- üzere ikamet ettiği yerin mülkiyetinin kendisine, eşine, çocuklarına veya birinci derece kan hısımlarına ait olduğunu gösteren tapu senedi veya kiracı olunan hallerde 
taraf olduğu kira sözleşmesini istenilen belgelere ekleyecektir. Yönetmelik 55/3 ),

10) İmza Sirküleri/Beyanı ( Odaya kayıt için gerekli istenilen evrakları oda yetkilisi huzurunda imzalanması halinde istenmeyecektir. Belgeleri ve üyelik işlemleri kendi dışında bir 
başkası tarafından gerçekleştirilecek ise imza sirküleri/Beyanı Fotokopisi eklenecektir. ),

11) Faaliyette Bulunan Optisyen/Gözlükçü unvanına sahip gerçek kişi adına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi “ Fotokopisi ( Oda 
tarafından “ Aslı Gibidir “ onayı yapılıp dilekçeye eklenecektir. ),

12) Mesul Müdür (Optisyen/Gözlükçü) dışındakiler Personel Çalışma Belgesi Fotokopisi ekleyecektir.

https://izmir.ogo.org.tr/Icerik/Dosya/izmir.ogo.org.tr_29_CO7R27XM_dilekce.docx


BELEDİYE İÇİN HAZIRLANACAK EVRAKLAR

• (Belirli bir veya birçok malın satışına yönelik iş yerleri, ayak üstü veya pakette yemek servisi yapan iş yerleri, vb.)

• Başvuru formu (Müdürlüğümüzde doldurulacak)

• 2 adet vesikalık fotoğraf (şahıs ise)

• Tapu fotokopisi

• Kira sözleşmesi (kiracı olanlardan)

• Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi-Oda Kaydı

• Yangın söndürme tüpü makbuzu (100 m²’ye 1 adet 6 kg’lık) (iş yeri faaliyetine, iş merkezi ve meskende olmasına göre "itfaiye raporu" istenebilir)

• Oturma Raporu/İmar Affı Belgesi

• Numarataj

• Emlak-Çevre-Temizlik Vergisi/İlan reklam kaydı vb. sorgulama belgesi (Gelir biriminde onaylatılacak)

• Telli naylon dosya

• Ustalık Belgesi (Optisyenlik Diploması veya Gözlükçülük Ruhsatnamesi)

• Şirket İse: Kuruluş İlanı-Şirket Ana Sözleşmesi-İmza Sirküleri-Oda Kaydı-Ticaret Sicil Tasdiknamesi



İFTAİYE İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER

• ŞİRKETLERDEN İSTENEN BELGELER

• 1) Yapı kullanma izin belgesi
Ancak; yapı kullanma izin belgesinde “konut” olarak belirtilen işyerlerinin başvurularında;
İşyeri olarak kullanımasına müsaade edildiğine dair apartman yönetimi kararı veya yönetici yazısı (imzalı ve kaşeli) ya da bağlı bulunduğu belediyeden faaliyet 

konusununda belirtildiği itfaiye raporu talep yazısı.
Açık alanda da faaliyet gösteren işletmelerin tapu fotokopisi gerekmektedir.

2) Numarataj belgesi
3) İmza sirküleri
4) Vekaletname
5) Ticaret Sicil Gazetesi
Not 1: Akaryakıt ve LPG istasyonları için yapı kullanım izin belgesinin yanında tapu da istenilmektedir.
Not 2: Akaryakıt ve LPG istasyonları için ilgili ruhsat biriminden onaylı son durumu gösterir ölçekli Vaziyet Planı istenilmektedir.

• ŞAHISLARDAN İSTENEN BELGELER

• 1) Yapı kullanma izin belgesi
Ancak; yapı kullanma izin belgesinde “konut” olarak belirtilen işyerlerinin başvurularında;
İşyeri olarak kullanımasına müsaade edildiğine dair apartman yönetimi kararı veya yönetici yazısı (imzalı ve kaşeli) ya da bağlı bulunduğu belediyeden faaliyet 

konusununda belirtildiği itfaiye raporu talep yazısı.
Açık alanda da faaliyet gösteren işletmelerin tapu fotokopisi gerekmektedir.

2) Numarataj belgesi
3) Vekaletname
Not 1: Akaryakıt ve LPG istasyonları için yapı kullanım izin belgesinin yanında tapu da istenilmektedir.
Not 2: Akaryakıt ve LPG istasyonları için ilgili ruhsat biriminden onaylı son durumu gösterir ölçekli Vaziyet Planı istenilmektedir.



RUHSATNAME VE BAŞVURU BELGELERİ MADDE 7 

• (1) Optisyenlik müessesesi açacak olanlar bizzat veya mesul müdürü tarafından, müessesenin açılacağı adresin, müessesenin isminin, sahip veya sahiplerinin belirtildiği ve açılma 
işlemlerinin başlatılmasını talep eden bir dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur. 

• (2) Başvuru dilekçesine ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır: 

• a) Bakanlığımızca tescili yapılmış optisyenlik diplomasının örneği; gözlükçü ruhsatnamesini haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin Çekirdek Kaynak 
Yönetim Sisteminden doğrulaması yapılmış ve aslına uygunluğu il müdürlüğünce onaylı örneği; göz hastalıkları uzmanı tarafından açılacak ise uzmanlık belgesinin örneği ile kayıtlı 
bulunduğu il tabip odasından alınmış, tabiplik mesleğini icra etmediğine dair belge,

• b) Müessese sahibi, optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olmayan gerçek kişi ise sahibinin ve mesul müdürün T.C. kimlik numarası,

• c) Optisyenlik müessesesi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı, (şirket ana 
sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği), 

• ç) Müessese sahibi ile mesul müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi, 

• d) Mesul müdüre ait son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, 

• e) Mesul müdürün optisyenlik yapabileceğine dair sağlık durum beyanı, 65 yaş üzerinde olan mesul müdürler için optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu, 

• f) Müessese olarak kullanılacak yere ait olan ve iç mekanı da gösterir 1/100 ölçekli il müdürlüğünce onaylanmış kroki veya plan,

• g) Optisyenlik müessesesinde kullanılan ve bulundurulması zorunlu olan ve ek-1'de belirtilen asgari araç-gerecin mesul müdür tarafından imzalanmış listesi, 

• ğ) Müessese olarak kullanılacak yerde, yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göreyetkili olan mercilerden alınan belge, 

• h) Optisyenlik müessesesinde mesul müdür haricinde optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisinihaiz olan personel çalışacak ise bu personel için ikinci fıkranın (a) bendinde 
sayılan belgeler, iki adet vesikalık fotoğraf, sağlık durum beyanı, 65 yaş üzerinde ise optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu, 

• ı) Mesul müdürün 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesine göre hak yoksunluğunun bulunmadığına dair beyanı. 

• (3) Bu Yönetmelik kapsamında bir optisyenlik müessesesi açanlar ve işletenlerce şube niteliğinde ikinci bir optisyenlik müessesesi açılmak istenmesi durumunda birinci fıkraya göre 
başvuru yapılması ve ikinci fıkrada sayılan belgelerin sunulması gerekir.



Müessese isim ve tabelası 

• Müessese ismi ve tabelası MADDE 12 –

• (1) Tabelalarda ve kullanılan basılı materyaldeki isimlendirmede, optisyenlik müessesesinin ismini takiben bu 
Yönetmelik hükümlerince tanımlanan optisyenlik müessesesi veya optik unvanı yer alır.

• (2) Optisyenlik müesseselerinin isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmesi 
amacıyla, aynı ildeki optisyenlik müesseselerinin isimleri ile aynı olamaz. Optisyenlik müessesenin sahibi aynı 
ise isimlerine semt, numara ve benzeri ibareler eklenerek ayırt edilmesi gerekir.

• (3) Optisyenlik müesseseleri tabelaları ile vitrinlerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı müessese ismi dışında başka 
bir isim kullanılamaz.

• (4) Optisyenlik müessesesinin dış tabelasında müessesenin unvanı, sahibinin ismi yer alır. Tabelanın azamî 
büyüklüğü 8 m²’dir. Müessesenin birden fazla cephesi var ise en fazla iki cephesine bu tabeladan asılabilir. 
Tabela, ışıklandırabilir veya dışarıdan aydınlatılabilir.

• (5) Alış veriş merkezlerinde faaliyet gösteren optisyenlik müesseseleri, alış veriş merkezinde faaliyet gösteren 
işyerlerinin isimlerinin yer aldığı panoda, müessesenin ve sahibinin ismi yer alır.



SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İÇİN HAZIRLANICAK BELGELER

• 1) 3 (üç) nüsha sözleşme Her sayfası mesul müdür ve müessese sahibi tarafından imzalanacak, son sayfalara müessese kaşesi 
basılacaktır. 

• 2) Ticaret Sicil Gazetesi (Müessese şirket ise) Ortaklık Sözleşmesi (Adi ortaklık ise) Aslı veya noter onaylı örneği 

• 3) Müessese sahibi ve mesul müdürün imza sirküleri Aslı veya noter onaylı “ıslak imzalı” (geriye dönük son 6 aya ait ) 

• 4) Müessese sahibi ve mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası ve kimlik fotokopisi Sözleşme evraklarını teslim alan yetkili tarafından 
kimliğin aslına uygunluğu kontrol edilerek alınacaktır. 

• 5) Mesul müdürün optisyenlik diploması veya gözlükçülük ruhsatnamesi Aslı veya noter onaylı örneği (Dernek onaylayabilir) 

• 6) Optisyenlik müessese ruhsatnamesi Aslı veya noter onaylı örneği (Dernek onaylayabilir) 

• 7) Personel Çalışma Belgesi fotokopisi ( İkinci Optisyen çalıştırılması durumunda) Noter veya düzenleyen İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından onaylı 

• 8) Müessesenin sahibi gerçek kişi(şahıs firması) ise müessese sahibi ve mesul müdürü, tüzel kişiliklerde yöneticisi ve/veya 
ortaklarına ilişkin adli sicil kaydını gösteren belge Adli sicil kaydını gösterir belgenin aslı 

• 9) Dernek üyesi olan optisyen müesseselerinin her sözleşme yaptığında üyesi olduğu dernekten faaliye


