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YÖNETMELİK

Türk Opt�syen-Gözlükçüler B�rl�ğ�nden:
TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; 22/6/2004 tar�hl� ve 5193 sayılı Opt�syenl�k Hakkında Kanunun ek

1 �nc� maddes�ne göre kurulan opt�syen-gözlükçüler odaları �le Türk Opt�syen-Gözlükçüler B�rl�ğ�n�n yurt �ç�ndek� ve
yurt dışındak� faal�yetler�, organları, görevler�, toplantıları, karar alışları, gel�rler�, g�derler�, organları �ç�n seç�m,
seç�lme yeterl�l�ğ�, seç�mler�n yapılışı, meslekî s�c�l, h�zmet bedeller�n�n ve a�datın tesp�t�, d�s�pl�n cezaları ve �nfaz
ed�l�şler� �le odalar ve B�rl�k �le �lg�l� d�ğer �ş ve �şlemler hakkındak� usûl ve esasları düzenlemekt�r.

(2) Bu Yönetmel�k; Türk Opt�syen-Gözlükçüler B�rl�ğ�n�, B�rl�ğ�n organlarını, opt�syen-gözlükçü odalarını,
bunların organlarını ve ülke genel�ndek� opt�syenler �le gözlükçüler� kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 22/6/2004 tar�hl� ve 5193 sayılı Opt�syenl�k Hakkında Kanunun geç�c� 4

üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) B�rl�k: Meslek Kanunu kapsamında kurulup faal�yet gösteren Türk Opt�syen-Gözlükçüler B�rl�ğ�n�,
c) Merkez Yönet�m Kurulu: B�rl�ğ�n meslek �le alâkalı mevzuatta öngörülen bütün �ş ve �şlemler�n� B�rl�k

adına yürütmek üzere teşk�l ed�len ve B�rl�ğ�n en üst karar merc�� olan B�rl�k Merkez Yönet�m Kurulunu,
ç) Meslek: Meslek Kanunu çerçeves�nde yürütülen opt�syenl�k ve gözlükçülük faal�yetler�n�,
d) Meslek Kanunu: 22/6/2004 tar�hl� ve 5193 sayılı Opt�syenl�k Hakkında Kanunu,
e) Meslek mensubu: Opt�syenl�k ve gözlükçülük mesleğ�ne mensup olan k�mseler�,
f) Oda: Meslek Kanunu kapsamında kurulup faal�yet gösteren opt�syen-gözlükçüler odalarını,
g) Opt�syen-Gözlükçü B�lg� S�stem�: Merkez Yönet�m Kurulunca, ülke genel�ndek� meslek mensuplarının

Kanun ve bu Yönetmel�k kapsamındak� k�ş�sel ve meslekî b�lg�ler�n�n �lg�l� mevzuata uygun olarak toplandığı ve
bütün odalarca kullanılmak zorunda olan b�lg� s�stem�n�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

B�rl�ğ�n ve Odaların Kuruluşu ve Görevler�
B�rl�ğ�n amacı, yapısı ve faal�yetler�
MADDE 4 – (1) Türk�ye sınırları �ç�nde meslek ve sanatlarını �cra etmeye yetk�l� olup da, özel kanunlarında

üye olamayacakları bel�rt�lenler hâr�ç olmak üzere, sanatları �le uğraşan ve meslekler� �le �lg�l� h�zmetlerde çalışan
opt�syenl�k ve gözlükçülük mesleğ� mensuplarının katılması suret�yle; meslek mensuplarının müşterek �ht�yaçlarını
karşılamak, meslekî faal�yetler�n� kolaylaştırmak, mesleğ�n umumî menfaatlere uygun olarak gel�şmes�n� sağlamak,
meslek mensuplarının b�rb�rler� �le ve halk �le olan �l�şk�ler�nde dürüstlüğü ve güven� hâk�m kılmak üzere ve meslek
d�s�pl�n� ve ahlâkını koruyup hâk�m kılmak maksadıyla; tüzel k�ş�l�ğe sah�p ve kamu kurumu n�tel�ğ�nde meslek
kuruluşu olarak kurulan Türk Opt�syen-Gözlükçüler B�rl�ğ� ve odalar, kuruluş amaçları dışında faal�yette bulunamaz.

(2) B�rl�k; bu Yönetmel�kte kuruluş usulü bel�rt�len odalar �le B�rl�k merkez teşk�lâtı organlarından teşekkül
eder.

(3) B�rl�k ve odalar, protokol kuralları çerçeves�nde resmî törenlere katılır; amaçlarına uygun �şlerde
kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal ed�neb�l�r ve lokal, m�saf�rhane ve benzer� sosyal tes�sler açab�l�r.

Odalar ve odaya kayıt mecbur�yet�
MADDE 5 – (1) Mesleğ�n� serbest olarak �cra eden veya özel kuruluşlarda meslek �le �lg�l� h�zmetlerde

çalışacak olan meslek mensupları, �şler�ne başlamadan önce bulundukları �lde bu Yönetmel�kte bel�rt�len usul ve
esaslara göre kurulmuş bulunan odaya veya bulundukları �l�n tâb� olduğu odaya kaydolmakla ve üyel�k
mükellef�yetler�n�n gerekler�n� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

(2) Meslek Kanununun geç�c� 2 nc� maddes�ne göre meslek �crası �ç�n kazanılmış hak sah�b� olup aynı
mekânda eczacılık �le opt�syenl�k veya gözlükçülüğü ya da saatç�l�k �le opt�syenl�ğ� veya gözlükçülüğü b�rl�kte
yapanlar da b�r�nc� fıkra hükmüne tâb�d�r.

(3) Odaya kayıtlı meslek mensuplarının meslekler�n� �cra edeb�lmeler� bakımından d�ğer kanunlara göre
kurulmuş meslek odalarına kaydolmaları şartı aranmaz.

(4) Odalara �ht�yarî olarak kaydolma hususunda 25/1/1956 tar�hl� ve 6643 sayılı Türk Eczacıları B�rl�ğ�
Kanununun 1 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası hükmü kıyasen uygulanır.

B�rl�ğ�n görevler�
MADDE 6 – (1) B�rl�ğ�n görevler� şunlardır:
a) Gayes� hasta ve halk sağlığı �ç�n fedakâr ve feragatl� h�zmette bulunmak olan mesleğe �l�şk�n �lkeler� ve

gelenekler� muhafazaya ve gel�şt�rmeye çalışmak,
b) Üyeler�n�n maddî ve manev� hak ve menfaatler�n� korumak ve bunları halkın ve Devlet�n menfaat� �le en �y�

şek�lde tel�f� �ç�n gayretler göstermek,
c) Meslek Kanununun ve �lg�l� mevzuatın gereğ� g�b� tatb�k ve �crasına yardım etmek,
ç) Mensuplarının daha yüksek b�r meslek kültürüne er�şeb�lmes� �ç�n kütüphaneler tes�s etmek, derg� çıkarmak,

�lmî ve tekn�k konferans ve kongreler tert�p eylemek ve meslek �le �lg�l� eğ�t�m ve öğret�m gören öğrenc�ler�n
opt�syenl�k müesseseler�nde yapacakları stajları düzenlemek ve staj defter� hazırlamak,

d) Halk sağlığını korumaya, mensuplarını muayyen refah sev�yes�ne ulaştıracak �ş sahaları bulmaya, �lg�l�
mevzuat hükümler�n�n tatb�k�nde mesleğ�n ve meslektaşların hak ve menfaatler�n� korumaya ve her türlü �ş tevz�n�
ad�lane b�r şek�lde tanz�me çalışmak,

e) Mensuplarından yaşlı ve malûl olanlara ve ölenler�n hayatta �ken bakmakla mükellef olduğu k�mselere
yardımlarda bulunmak üzere meslek mensuplarının �şt�rak edeceğ� yardımlaşma sandığı kurmak,

f) Halk sağlığı ve meslek �le �lg�l� meseleler �ç�n resmî makamlar �le �şb�rl�ğ�nde bulunarak bu makamların
yardımını tem�ne çalışmak,

g) Meslek Kanununa göre üyeler�n�n tutmaya mecbur olduğu defterler� düzenlemek, bastırmak ve bedel�
mukab�l�nde dağıtmak,

ğ) İlg�l� mevzuat �le öngörülen d�ğer �ş ve �şlemler� yapmak.
Odaların kuruluşu
MADDE 7 – (1) Sınırları �ç�nde odalara kayıtlı en az yüz meslek mensubu bulunan her �lde b�r oda kurulur.
(2) Sınırları �ç�nde oda kurmak �ç�n yeter sayıda meslek mensubu bulunmayan �llerdek� meslek mensuplarının

hang� �llerdek� meslek mensupları �le b�rleşt�r�lerek yen� b�r oda kurulacağı ve merkez�n�n hang� �lde olacağı veya bu
g�b� �llerdek� meslek mensuplarının hang� �ldek� odaya bağlanıp kaydolacağı; memleket�n coğrafya şartları ve ulaşım
durumu �le meslek mensuplarının toplu olarak bulundukları �ller göz önüne alınarak Merkez Yönet�m Kurulunun
tekl�f� üzer�ne Büyük Genel Kurulca kararlaştırılır.

(3) Odalar, kuruluşlarını Merkez Yönet�m Kurulu mar�fet�yle Bakanlığa b�ld�rmekle tüzel k�ş�l�k kazanırlar.
(4) Yen� kurulacak odaların kurucu üyeler�, Merkez Yönet�m Kurulunca atanır. Yen� kurulan odalar en geç üç

ay �ç�nde organlarının seç�m�n� yapar. Bu seç�m; odanın kurulduğu yılın, 6643 sayılı Kanunda bel�rt�len ayında
yapılmış sayılır ve kanunî süreler buna göre hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Odaların Organları, Çalışma Düzen� ve Görevler�

Odaların organları
MADDE 8 – (1) Odaların organları şunlardır:
a) Genel Kurul.
b) Yönet�m Kurulu.
c) D�s�pl�n Kurulu.
ç) Denetleme Kurulu.
Genel Kurul
MADDE 9 – (1) Genel Kurul, odaya kayıtlı üyeler�n toplanması �le teşekkül eder.
(2) Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�, bütün odaların genel kurullarında tab�î üye olarak bulunab�l�rler. Ancak

kayıtlı bulundukları oda har�ç olmak üzere d�ğer oda genel kurullarında h�çb�r konuda oy kullanamazlar. Başkanlık
D�vanı dâh�l olmak üzere h�çb�r organda görev alamazlar. Sadece görüşmelere katılıp her konu hakkında söz alab�l�rler
ve tavs�yede bulunab�l�rler.

Genel Kurulun toplanması
MADDE 10 – (1) Genel Kurul, yılda b�r defa Eylül ayı �ç�nde odaya kayıtlı üyeler�n salt çoğunluğu �le

toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz �se ertes� gün mevcut üyeler �le yet�n�lerek toplantı yapılır.
(2) Genel Kurulun her türlü toplantılarına oda üyeler�n�n katılmaları ve seç�ml� toplantılarda da ayrıca oy

kullanmaları mecburîd�r. Mazeret� sebeb�yle Genel Kurul toplantılarına katılmayanlar �le seç�ml� toplantılarda oy
kullanmayanlar, mazeretler�n� b�r hafta �çer�s�nde oda yönet�m kuruluna yazılı olarak b�ld�rmek zorundadır. Bu süre
�çer�s�nde mazeret b�ld�rmeyenler veya b�ld�rd�kler� mazeret geçerl� kabul ed�lmeyenler hakkında 6643 sayılı Kanunun
8 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında öngörülen yaptırım uygulanır.

Genel Kurul �ç�n dâvet
MADDE 11 – (1) Genel Kurul toplantısının yapılacağı, Yönet�m Kurulunca odanın bütün üyeler�ne en az 20

gün önceden taahhütlü mektup �le b�ld�r�l�r ve gazete �lânı �le duyurur. Bu b�ld�r�mde, toplantının yer�, günü, saat� ve
gündem� bel�rt�l�r ve ayrıca, toplantıda yeterl� çoğunluk olmadığında yapılacak �k�nc� toplantının yer�, günü ve saat�
b�ld�r�l�r. Seç�m� gerekt�rmeyen olağan ve olağanüstü toplantılar �ç�n gazete �lânı �le b�ld�r�m yeterl�d�r.

Genel Kurulun gündem�
MADDE 12 – (1) Genel Kurul toplantılarında evvelce b�ld�r�len gündemde bel�rt�len konular müzakere ed�l�r.

Ayrıca müzakere olunması tekl�f ed�len b�r konu, Genel Kurulun çoğunluğu tarafından kabul ed�ld�ğ� takd�rde
gündeme �lâve olunur.

Genel Kurulun açılışı, d�van teşk�l� ve seç�m
MADDE 13 – (1) Olağan ve olağanüstü oda genel kurulları; yoklamayı tak�ben, oda başkanı, yoksa Genel

Kurulu toplantıya çağıranları tems�l eden k�ş� tarafından açılır. Daha sonra, aday göster�lmek suret� �le müzakereler�
�dare etmek üzere b�r d�van başkanı, b�r d�van başkan yardımcısı ve �k� kât�p seç�l�r.

(2) Bu seç�mlerde, odanın mührünü taşıyan oy pusulaları �le zarflar kullanılır. Oyların tasn�f�, Genel Kurula
katılanlar arasından kura �le bel�rlenecek üç k�ş�l�k b�r tasn�f kurulunca yapılır. Bu seç�mlerde b�r tek oy pusulası
kullanılır ve bu oy pusulasına Genel Kurul d�van başkanlığı, başkan yardımcılığı ve �k� kât�pl�k �ç�n göster�len
adayların �sm� yazılır.

(3) Her b�r görev �ç�n b�rden fazla �s�m yazılı olan oy pusulalarında �lk önce yazılmış olan �sme �t�bar ed�l�r.
G�zl� oy ve açık tasn�f esasına göre yapılacak olan seç�m�n sonucu, Genel Kurulu açan k�ş� tarafından açıklanır ve
d�van bundan sonra görev�ne başlar.

(4) Genel Kurulun kararları ekser�yetle alınır. Oylarda eş�tl�k olması hâl�nde, d�van başkanının bulunduğu taraf
ekser�yette sayılır.

(5) Odanın organlarının seç�m� �le �lg�l� hususlar hakkında 100 üncü madde hükümler� uygulanır.
Genel Kurulun görevler�
MADDE 14 – (1) Genel Kurulun görevler� şunlardır:
a) Yönet�m Kurulunun yıllık çalışma raporu �le Denetleme Kurulu raporunu �ncelemek,
b) Yönet�m Kurulunun b�lânçosunu tetk�k ve kabulü hâl�nde �bra etmek,
c) Bütçey� tasd�k etmek,
ç) Yönet�m Kurulunca tekl�f ed�len veya oda üyeler�nce tekl�f ed�l�p Genel Kurulun ekser�yet�nce kabul olunan

konuları müzakere etmek,
d) Yönet�m Kurulu üyeler�n� seçmek,
e) Büyük Genel Kurula �şt�rak edecek asıl ve yedek tems�lc�ler� seçmek,
f) Denetleme Kurulu üyeler�n� seçmek,
g) D�s�pl�n Kurulu üyeler�n� seçmek,
ğ) Genel Kurula ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Odaların olağanüstü genel kurulları
MADDE 15 – (1) Genel Kurul;
a) Yönet�m Kurulunca gerekl� görülüp kararlaştırılması hâl�nde,
b) Oda üyeler�n�n üçte b�r�n�n noterl�k mar�fet�yle vak� �steğ� üzer�ne,
c) Yönet�m Kurulu üye sayısı boşalmalar sebeb�yle yedekler�n de göreve get�r�lmes�nden sonra üye tam

sayısının yarısından aşağıya düştüğü takd�rde,
mevcut Yönet�m Kurulu üyeler�n�n veya Oda Denetleme Kurulu üyeler�n�n veya Merkez Yönet�m Kurulunun

dâvet� üzer�ne, b�r ay �çer�s�nde olağanüstü olarak toplanır.
Olağanüstü Genel Kurula dâvet
MADDE 16 – (1) 15 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len hâllerde, Olağanüstü Genel

Kurula dâvete �l�şk�n olarak 11 �nc� maddedek� usul uygulanır.
(2) 15 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len hâllerde, Genel Kurulun toplanmasını talep eden

ve oda üyeler� sayısının üçte b�r�n� sağlayan üyeler�n �stekler�n�n son 30 gün �çer�s�nde vak� olmaları şartıyla, bu
�steklerden üçte b�rl�k oranı sağlayan son �steğ�n odaya �nt�kal etmes�n� tak�ben en geç b�r ay �ç�nde Yönet�m
Kurulunca Genel Kurul dâvet� yapılır ve dâvet konusunda 11 �nc� maddedek� usul uygulanır.

(3) 15 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde bel�rt�len hâllerde, mevcut Yönet�m Kurulu üyeler�,
Denetleme Kurulu veya Merkez Yönet�m Kurulu; yed� gün �çer�s�nde toplanarak Olağanüstü Genel Kurul kararı almak
ve buna da�r her türlü kanunî �şlemler� tamamlayarak karar tar�h�nden �t�baren en geç b�r ay �çer�s�nde Genel Kurulu
olağanüstü olarak toplantıya dâvet etmek zorundadırlar.

(4) İk�nc� ve üçüncü fıkralarda bel�rt�len b�r aylık süre �çer�s�nde Genel Kurul dâvet� yapılmadığı takd�rde, 15
�nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) ve (c) bentler�nde bel�rt�lenler�n müracaatı üzer�ne, odanın bulunduğu mahall�n
asl�ye hukuk mahkemes�nce oda üyeler� arasından seç�lecek beş k�ş�, Yönet�m Kurulu seç�m� yapılması �ç�n Genel
Kurulun b�r ay �çer�s�nde toplanmasını sağlamak üzere görevlend�r�l�r.

(5) 15 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len sebepten dolayı yapılan Genel Kurul gündem�ne,
bu üyeler�n talep ett�kler� gündem maddeler� eklen�r. Gündem�n �lânı, Olağan Genel Kurul gündem�n�n �lânına �l�şk�n
hükümler uyarınca yapılır.

(6) Seç�mler �le �lg�l� d�ğer hususlar hakkında, 100 üncü madde hükümler� uygulanır.
Yönet�m Kurulunun ve üyeler�n�n görev süres�
MADDE 17 – (1) Üye sayısı yüz olan odaların yönet�m kurulları beş asıl ve beş yedek üyeden ve yüzden fazla

olanlarda yed� asıl ve yed� yedek üyeden teşekkül eder.
(2) Yönet�m Kurulunun görev süres� �k� yıldır. Bu süre �ç�nde asıl üyel�klerden boşalan yerlere yedeklerden en

çok oy almış olan üye get�r�l�r. İst�fa, �bra ed�lmeme, dağılma sebeb�yle veya d�ğer sebeplerle yen�den seç�len Yönet�m
Kurulu, öncek� Kurulun görev süres�nden ger�ye kalan sürey� tamamlar.

Yönet�m Kurulu üyel�ğ�ne seç�lme şartları ve üyel�ğ�n düşmes�
MADDE 18 – (1) 6643 sayılı Kanunun 16 ncı maddes�nde yer alan hükümler uyarınca; b�r seneden fazla ağır

hap�s veya üç seneden fazla hap�s cezasına veya meslekî b�r suçtan dolayı hürr�yet� tahd�t eden b�r cezaya veya meslek
ve sanatın geç�c� olarak tat�l� cezasına mahkûm olanlar ya da oda D�s�pl�n Kurulu kararı ve Yüksek D�s�pl�n
Kurulunun tasd�k� �le geç�c� olarak sanat �cra etmekten yasaklananlar Yönet�m Kurulu üyel�ğ�ne seç�lemezler.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len cezalara mahkûm ed�lm�ş veya d�s�pl�n cezası almış olup engelley�c� hâller�n�n
devam ett�ğ� anlaşılanların Yönet�m Kurulu üyel�ğ� düşer. Bu mahkûm�yetler�n�n ve d�s�pl�n cezalarının devamı
müddet�nce h�çb�r üye seç�mler�ne katılamaz ve oy kullanamazlar.

Yönet�m Kurulunun görev taks�m�
MADDE 19 – (1) Yönet�m Kuruluna seç�len asıl üyeler, seç�m net�ces�n�n kes�nleşt�ğ� tar�h� tak�p eden üç gün

�çer�s�nde Genel Kurula başkanlık eden�n veya başkan vek�l�n�n dâvet� üzer�ne, dâvet eden�n başkanlığında �lk
toplantılarını yaparak g�zl� oylamayla aralarından b�r�n� oda başkanı, b�r�n� başkan yardımcısı, b�r�n� oda genel
sekreter� ve b�r�n� de oda saymanı olarak seç�p görev taks�m� yaparlar.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len görev taks�m�nden sonra oda başkanı, Genel Kurulca Yönet�m Kuruluna ve d�ğer
organlara seç�len bütün asıl ve yedek üyelere görevler�n� ve ayrıca seç�lenler�n aldıkları oyların sıralamasını yazılı
olarak 15 gün �çer�s�nde b�ld�rmekle yükümlüdür. Bu konudak� bütün b�lg�ler, aynı süre �çer�s�nde Merkez Yönet�m
Kuruluna Genel Kurul tutanağı �le b�rl�kte sunulur.

Yönet�m Kurulunun toplantıları ve kararları
MADDE 20 – (1) Yönet�m Kurulu; en az 15 günde b�r defa oda başkanın veya onun bulunmaması hâl�nde

genel sekreter�n, genel sekreter�n bulunmaması hâl�nde başkan yardımcısının, onun da bulunmaması hâl�nde en yaşlı
üyen�n başkanlığında salt çoğunlukla toplanır.

(2) Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu �le alınır. Oylarda eş�tl�k olması hâl�nde toplantı başkanının
bulunduğu taraf ekser�yette sayılır. Olağan toplantı günler� ve saatler�, �lk Yönet�m Kurulu toplantısında b�r karar �le
bel�rlen�r.

Toplantılara katılamama
MADDE 21 – (1) Mazeretler� sebeb�yle toplantıya katılamayacak olanlar, bu mazeretler�n� toplantıdan önce

yazılı olarak Yönet�m Kurulu Başkanına veya üyeler�ne b�ld�rmekle yükümlüdür. Aks� takd�rde, toplantı tutanağına bu
k�ş�ler�n toplantıya mazerets�z olarak katılmadıkları yazılır.

(2) Mazeretl�, başka yerde görevl� veya �z�nl� olanların bu durumları da tutanağa geç�r�l�r. Mazerets�z olarak
üst üste olağan üç toplantıya katılmayan üyeler �st�fa etm�ş kabul ed�lerek yerler�ne oy sıralamasına göre yedek üyeler
çağırılır. Bel�rlenm�ş olan toplantı saat�nden �t�baren b�r saat �ç�nde çoğunluk sağlanamazsa bu durum b�r tutanakla
tesp�t ed�l�r. Hazır bulunan Yönet�m Kurulu ve var �se Denetleme Kurulu üyeler� bu tutanağı �mza ederler.

Yönet�m Kurulunun olağanüstü toplanması
MADDE 22 – (1) Oda Yönet�m Kurulu; Kurul üyeler�n�n çoğunluğunun veya başkanın, genel sekreter�n veya

Denetleme Kurulunun taleb� üzer�ne olağanüstü olarak da toplanab�l�r.
(2) Olağanüstü toplantıya başkanlık hususunda da 20 nc� madden�n b�r�nc� fıkrası hükümler� uygulanır.
Yönet�m Kurulunun düşmes�
MADDE 23 – (1) Oda Yönet�m Kurulunun �bra ed�lmeyerek düşmes� veya �bra ed�ld�kten sonra çek�lmes�

hâl�nde, yen� Yönet�m Kurulunun seç�lmes�ne kadar Yönet�m Kurulunun yapması gereken �ş ve �şlemler �le görev ve
yetk�ler�n gerekler�, Genel Kurul Başkanlık D�vanınca yer�ne get�r�l�r ve Genel Kurul en geç b�r ay �çer�s�nde seç�m
yapılmak üzere olağanüstü toplantıya dâvet ed�l�r.

Yönet�m Kurulunca uyulacak esaslar
MADDE 24 – (1) Oda Yönet�m Kurulları; çalışmaları sırasında, Büyük Genel Kurulca ve Oda Genel

Kurulunca alınmış olan bütün kararlara uymak ve odanın �ş ve �şlemler�n� bu kararların gerekler� uyarınca yürütmek
zorundadır.

(2) Oda Genel Kurulları, Büyük Genel Kurulca alınmış olan kararlara aykırılık teşk�l eden veya uyumsuz olan
kararlar alamaz.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 25 – (1) Yönet�m Kurulu; odanın gel�r-g�der b�lânçosunu ve bütçes�n� hazırlayarak Denet�m

Kurulunun raporu �le b�rl�kte Genel Kurula sunar. Odanın durumu, yapılan �şlemler� ve faal�yetler� hakkındak�
raporunun Genel Kurulda okunmasını sağladıktan sonra �brasını �ster. İbra ed�lmeyen Yönet�m Kurulu düşmüş
sayılarak yen� b�r yönet�m kurulu seç�l�r. Yen� seç�len yönet�m kurulu esk� yönet�m kurulunun süres�n� tamamlar ve bu
suretle düşen yönet�m kurulu üyeler� aradan �k� sene geçmed�kçe tekrar seç�lemezler.

(2) Yönet�m Kurulu, yıllık çalışma raporunun b�r suret�n� en geç 15 gün �çer�s�nde Merkez Yönet�m Kuruluna
gönder�r.

(3) Yönet�m Kurulunun d�ğer görevler� şunlardır:
a) Meslek Kanununda ve d�ğer kanunlarda bel�rt�lenler hâr�c�nde menfaat tem�n etmek maksadı �le gerek

üyeler arasında ve gerekse meslek mensupları �le başka şahıslar arasında g�zl� anlaşmalar yoluna g�d�lmes�ne ve
opt�syenl�k müesseseler�n�n muvazaalı olarak faal�yet yürütmeler�ne mân� olmak,

b) Oda üyeler� arasında çıkacak meslekî �ht�lâfları meslek �lkeler� ve mevzuat çerçeves�nde halletmek,
c) Meslek Kanunu kapsamındak� mal, malzeme ve h�zmet bedeller� hususunda oda üyeler� �le hasta ve hasta

sah�pler� arasında meydana gelen �ht�lâfların meslek ahlâkı �lkeler�ne uygun düşecek şek�lde halled�lmes� �ç�n
uzlaştırma veya arabuluculuk yoluna g�d�lmes� hâl�nde, �lg�l� merc�ler�n taleb� üzer�ne görüşler vermek,

ç) Üyeler�n meslekî yönden gel�şmeler� �ç�n gerekl� teşebbüslerde bulunmak ve bu hususun gerekler�n� yer�ne
get�rmek üzere resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından yararlanmak,

d) Üyeler�n meslekî b�lg� ve becer� yönünden gel�şmeler�ne katkıda bulunmak üzere kütüphane açmaya
çalışmak, üyeler�n� ülken�n sağlık meseleler� �le mesleğe �l�şk�n meseleler�n� �ncelemeye ve bu hususta araştırmalarda
bulunmaya teşv�k etmek ve bunlardan çıkacak net�celere göre sağlık h�zmetler� �le �lg�l� merc�lerden ve kurumlardan
taleplerde bulunmak,

e) Meslekî şeref ve hays�yet�, meslekî d�s�pl�n �le meslektaşların hukukunu ve menfaatler�n� müdafaa etmek,
f) İht�yaç görülen yerlere �lg�l� mevzuatta bel�rt�len yetk� ve usul çerçeves�nde tems�lc� tay�n etmek,
g) Odanın ve üyeler�n meslekî meseleler�n�n hâll� �ç�n, Büyük Genel Kurul ve Merkez Yönet�m Kurulu

kararlarına ve meslek �lkeler�ne bağlı kalarak, bölgeler� dâh�l�ndek� resmî makamlar nezd�nde kend� protokol
sev�yeler� çerçeves�nde yazılı ve sözlü temaslarda bulunmak ve net�celer�n� Merkez Yönet�m Kuruluna b�ld�rmek,

ğ) Talep hâl�nde, meslek mensuplarının t�caret s�c�l�ne kayıt olab�lmeler� �ç�n gerekl� olan oda kaydı belgeler�n�
düzenley�p vermek,

h) Odaya yen� kaydolan, başka odalara nakl�n� yapan ve odadan kaydı s�l�nen üyeler�, en geç 30 gün zarfında
Merkez Yönet�m Kuruluna b�ld�rmek,

ı) Meslek �le �lg�l� mevzuat hükümler�n�n, oda ve B�rl�k tarafından alınmış meslekî kararların ve meslekî ahlâk
�lkeler�n�n gereken şek�lde uygulanıp uygulanmadığını bel�rlemek üzere meslek mensuplarının çalışmalarını ve
mesleğ�n �cra ed�ld�ğ� �şyerler�nde denetlemek,

�) İk� yıl �çer�s�nde üyel�k vec�beler�n� yer�ne get�rmeyen meslek mensuplarının odaya üyel�k kayıtlarını
Merkez Yönet�m Kurulunun kabulü hâl�nde s�lmek,

j) İlg�l� mevzuat �le odaya ver�len d�ğer görevler� yapmak.
İht�lâfların Yönet�m Kurulunca hâll�
MADDE 26 – (1) Yönet�m Kurulu, meslektaşlar arasında vuku bulan �ht�lâfları uzlaştırma suret�yle

halletmeye çalışır ve gerek�rse bu husustak� açılan soruşturmayı tamamlayarak evrakı �le b�rl�kte D�s�pl�n Kuruluna
tevd� eder.

(2) 25 �nc� madden�n üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentler�nde �şaret ed�len f��l ve hareketler Yönet�m
Kurulunca düzelt�l�p g�der�lemed�ğ� takd�rde, meslek adabı �le bağdaştırılamayan f��l ve hâllere kalkışmış olduğu
görülen meslek mensuplarının meslek ahlâk ka�deler�ne, kamu h�zmet�n�n gerekler�ne ve selâmet�ne aykırı hareketler�,
bunlara �l�şk�n del�ller �le tesp�t ed�l�r ve bu aykırılıkların neler olduğu açıkça bel�rt�lerek �lg�l�ler�n yazılı olarak
savunmaları �sten�r. Savunma ver�lmem�ş olması, �dd�a olunanların kabul ed�ld�ğ� anlamına gelmez.

(3) Yapılan tebl�gata 15 gün �ç�nde cevap vermeyen üye �le �lg�l� evrak doğrudan doğruya ve cevap
verenler�nk� �se savunmaları �le b�rl�kte D�s�pl�n Kuruluna tevd� olunur.

(4) Bu maddede bel�rt�len uzlaşma �ş ve �şlemler� ve d�s�pl�n soruşturmasının yürütülmes� �le �lg�l� d�ğer
hususlar Merkez Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.

Oda Başkanlık D�vanı
MADDE 27 – (1) Odanın Başkanlık D�vanı; Yönet�m Kurulu Başkanı, Genel Sekreter �le Saymandan teşekkül

eder.
(2) Başkanlık D�vanı, Yönet�m Kurulunca alınmış olan kararların zamanında uygulanıp yürütülmes�n� ve

bunlara �l�şk�n çalışmaların devamını sağlar.
Oda Başkanı
MADDE 28 – (1) Yönet�m Kurulu Başkanı, odanın başkanıdır; bu sıfatla odanın tüzel k�ş�l�ğ�n� �mzası �le her

hususta tems�le ve �lzama yetk�l� ve bu hususta görevl�d�r. Yönet�m Kurulunun ve odanın başkanı olarak Yönet�m
Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarına ve oda bölges� çapında yapılan d�ğer toplantılara başkanlık eder. Oda
Başkanı, aynı zamanda malî konularda harcama yetk�l�s� olarak �mza yetk�s�ne sah�pt�r. Bu yetk�, gerekl� görülen
hâllerde Yönet�m Kurulu üyeler�nden herhang� b�r�ne devred�leb�l�r.

Oda Genel Sekreter�
MADDE 29 – (1) Odanın üyeler� ve bölgedek� d�ğer kuruluşlar �le �l�şk�ler� sağlamak başta olmak üzere,

Yönet�m Kurulunun toplantı gündemler�n�, toplantı tutanağını, karar defter�n�, oda �le �lg�l� haberleşmeler� ve bütün
büro �şler�n� Yönet�m Kurulunca bel�rlenen yetk�ler ve usuller çerçeves�nde düzenlemek Genel Sekreter�n başlıca
görevler�d�r.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�lenlerden başka;
a) Oda h�zmetler�nde çalıştırılan personel�n s�c�ller�n� düzenlemek, çalışmalarındak� ver�ml�l�kler�n�

değerlend�rmek ve görev ve yetk�ler�n� tesp�t etmek,
b) Yönet�m Kuruluna �l�şk�n �darî �ş ve �şlemler�n yürütülmes�n� sağlamak veya sağlatmak,
c) Kurulmuş olan kom�syonların toplantılarının gerçekleşmes�n� sağlamak,
ç) Her türlü raporlar ve etütler de dâh�l olmak üzere, Yönet�m Kurulunca uygun görülecek yazıları ve bu

husustak� dokümanı hazırlamak veya hazırlatmak ve odaya gelen yazıları cevaplandırmak,
d) Yönet�m Kurulunun vereceğ� yetk�n�n sınırları �ç�nde kalmak kaydı �le gerekl� belge ve yazıları �mzalamak,
e) Başkanın bulunmadığı zamanlarda odayı tems�l etmek,
f) İlg�l� mevzuat �le Genel Sekretere ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Oda Saymanı
MADDE 30 – (1) Sayman, odanın gel�r ve g�derler� �le bütçes�n�n hazırlanmasından başlayarak her türlü malî

�şler�n�n sorumlusudur.
(2) Dem�rbaş ve emt�a da dâh�l olmak üzere odanın bütün gel�r ve g�der hesaplarını usulüne uygun şek�lde

yapmak, muhasebe defterler�n� tutmak veya sorumluluk kend� uhdes�nde olmak üzere tutturmak, nak�t ve emt�a g�r�ş
ve çıkışları �le �lg�l� belgeler� düzenlemek ve muhafaza etmek, ödeme belgeler�n� harcama yetk�l�s� sıfatı �le; çek ve
d�ğer kıymetl� evrakı, harcama yetk�l�s� yanında �k�nc� derece �mza yetk�s�n� ha�z olarak �mzalamak, odanın hesap
durumları b�lânçolarını ve hesap raporlarını hazırlamak veya sorumluluk kend� uhdes�nde olmak üzere hazırlatmak,
tahs�l ve ödeme evrakını düzenlemek, görev� �le �lg�l� mevzuatın noksansız ve hatasız şek�lde uygulanmasını sağlamak
Saymanın görev ve yetk�ler� arasındadır.

Oda D�s�pl�n Kurulu
MADDE 31 – (1) Her odada b�r D�s�pl�n Kurulu teşk�l ed�l�r. D�s�pl�n Kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden

teşekkül eder. Görev süres� �k� yıldır.
(2) D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Genel Kurulca g�zl� oylama ve açık tasn�f usulüyle seç�l�r. Asıl üyel�klerde her

hang� b�r sebepten dolayı boşalma olduğu takd�rde, yedek üyelerden en çok oy alan asıl üyel�ğe geçer.
D�s�pl�n Kurulu üyel�ğ�n�n şartları
MADDE 32 – (1) D�s�pl�n Kuruluna seç�leb�lmek �ç�n, yurt �ç�nde en az beş yıl mesleğ�n� �cra etm�ş olmak

şarttır. Bu vasıftak� üyeler �le Kurul tamamlanamadığı takd�rde, en az üç yıl h�zmet etm�ş bulunanlar da seç�leb�l�rler.
(2) 18 �nc� madde hükümler�, D�s�pl�n Kurulu üyeler� �ç�n de geçerl�d�r.
Oda D�s�pl�n Kurulunun görev taks�m� ve g�zl�l�k
MADDE 33 – (1) D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �lk toplantılarında kend� aralarından b�r başkan, b�r başkan vek�l�,

b�r de sözcü seçerler.
(2) Kurulun müzakereler� ve müzakere tutanakları g�zl� olup D�s�pl�n Kurulu Başkanının mesul�yet� altında

muhafaza ed�l�r.
D�s�pl�n Kurulunun toplantıları
MADDE 34 – (1) D�s�pl�n Kurulunun toplanması gerekl� görüldüğü takd�rde, durum taahhütlü b�r mektup �le

veya �mza mukab�l�nde en az b�r hafta önce Kurul üyeler�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r.
(2) Toplantıda hazır bulunamayacak olan üyeler, toplantı tar�h�nden en az üç gün önce yazılı olarak

mazeretler�n� b�ld�rmeye mecburdur. Asıl üyeler�n mazeretler� hâl�nde, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len süre şartı aranmaksızın
yedek üye dâvet ed�lerek Kurul tamamlanır.

(3) Üç defa mazerets�z olarak toplantıya �şt�rak etmeyen Kurul üyes� �st�fa etm�ş sayılır.
(4) D�s�pl�n Kuruluna �şt�rak edecek olan Kurul üyes�n�n yol masrafları ve yaptığı zarurî masraflar, mensup

olduğu oda bütçes�nden öden�r.
D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n redd�
MADDE 35 – (1) D�s�pl�n Kurulu üyeler�, tarafsızlıklarını şüpheye düşürecek b�r vaz�yet olması hâl�nde

reddolunab�l�rler.
(2) Red taleb�nde bulunan oda üyes�, red sebeb� teşk�l eden �dd�asını del�ller�yle b�rl�kte Kurula b�ld�rmeye

mecburdur. Bu takd�rde, red olunan üyen�n yer�ne yedek üyelerden sıradak� üye Kurula dâvet ed�l�r. Başkan veya
başkan vek�l�n�n redded�lmes� hâl�nde, g�zl� oylama �le geç�c� b�r başkan seç�lmek suret�yle red taleb� �ncelen�r.

(3) Red taleb� Kurul tarafından kabule şayan görülmed�ğ� takd�rde, taleb�n redd�ne karar ver�l�r ve ayrıca 6643
sayılı Kanunun 28 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca �şlem tes�s ed�l�r.

(4) Redded�len kurul üyes� sayısı fazla olduğu takd�rde, D�s�pl�n Kurulu yedekler�n �şt�rak� �le dah� teşk�l
ed�lem�yor �se, red taleb� en yakın odanın D�s�pl�n Kurulunda �ncelen�r. Bu durumda da bu madde hükümler� aynen
tatb�k olunur.

(5) Red taleb�n�n redd� hakkındak� kararlara karşı esas mesele �le b�rl�kte Yüksek D�s�pl�n Kuruluna �t�raz
olunab�l�r.

D�s�pl�n Kurulu üyel�ğ�nden çek�lme mecbur�yet�
MADDE 36 – (1) Aşağıdak� hâller� bulunan D�s�pl�n Kurulu başkanı ve üyeler� toplantıya katılamazlar:
a) İncelenen mesele �le şahsî alâkası veya menfaat münasebet� bulunanlar,
b) Hakkında �ncelemede bulunulan k�mse �le usûl ve fürû alâkası bulunanlar,
c) Hakkında �ncelemede bulunulan k�mse �le üçüncü dereceye kadar (bu derece dâh�l) akrabalığı bulunanlar;

kardeş, amca, dayı, hala, teyze ve yeğen münasebet� bulunanlar,
ç) Evl�l�k bağları b�tm�ş olsa b�le, hakkında �ncelemede bulunulan k�msen�n eş� ve bunlar �le usûl ve fürû

alâkası olanlar,
d) Hakkında �ncelemede bulunulan k�mse �le evlâtlık �le evlât ed�nen münasebet� olanlar.
D�s�pl�n �şlem� �ç�n savunma �stenmes�
MADDE 37 – (1) İlg�l� kanunlara, sa�r mevzuata ve Büyük Genel Kurul kararlarına aykırı hareket etmekle

�tham olunan meslek mensuplarından Yönet�m Kurulunca konu �le �lg�l� olarak yazılı olarak savunma �sten�r.
Savunması �stenmeks�z�n d�s�pl�n cezası ver�lemez. Sırf savunma ver�lmem�ş olması, �dd�a olunanların kabul ed�ld�ğ�
anlamına gelmez.

(2) Yapılan tebl�gata rağmen en fazla 15 gün �çer�s�nde yazılı savunma vermeyen veya Yönet�m Kurulunun
yazısında bel�rlenen günde sözlü savunmasını vermeye gelmeyen üyen�n evrakı doğrudan ve bel�rlenen süre �çer�s�nde
yazılı savunmasını verenler�n veya sözlü savunmada bulunanların evrakı �se savunmaları �le b�rl�kte oda D�s�pl�n
Kuruluna sevk ed�l�r. Sözlü savunmada bulunmayı terc�h eden meslek mensubunun savunması tutanakla bel�rlen�r.

D�s�pl�n Kurulunun görev ve yetk�ler� �le ver�lecek cezalar
MADDE 38 – (1) D�s�pl�n Kurulu; odaya kaydolmayan veya Meslek Kanununun, bu Yönetmel�ğ�n ve d�ğer

mevzuatın kend�s�ne yükled�ğ� vec�beler� yer�ne get�rmeyenler �le soruşturma evrakı kend�s�ne tevd� ed�len üyeler�n
meslek adabına, �lkeler�ne ve meslekî d�s�pl�ne aykırı olan f��l ve hareketler�n�n mah�yet�ne göre 6643 sayılı Kanunun
30 uncu maddes� uyarınca aşağıdak� d�s�pl�n cezalarını ver�r:

a) Yazılı �htar.
b) F��l�n �şlend�ğ� tar�hte geçerl� olan yıllık oda a�datının dört katından on beş katına kadar para cezası.
c) Üç günden 180 güne kadar sanat �crasından men.
ç) B�r bölgede üç defa sanat �crasından yasaklama cezası almış olanları o bölgede çalışmaktan men.
(2) D�s�pl�n Kurulu, bu cezaların ver�lmes�nde sıra gözetmeks�z�n takd�r hakkını kullanır. Ancak, b�r�nc�

fıkranın (c) bend�ne göre geç�c� olarak sanat �crasından mened�len üyen�n esk� f��l ve hareketler�n�n tekerrürü dolayısı
�le yen�den sanat �crasından men cezası ver�lmes� �cap ett�ğ� takd�rde b�r�nc� fıkranın (c) bend�nde bel�rt�len cezanın
azamî hadd�nden ceza ver�l�r.

(3) D�s�pl�n Kurulu, �nt�kal eden dosyaları azamî üç ay �çer�s�nde karara bağlamak zorundadırlar.
İt�raz ve dava hakkı ve d�ğer hususlar
MADDE 39 – (1) D�s�pl�n Kurulunca ver�len d�s�pl�n cezaları aleyh�ne, kararın üyeye tebl�ğ�nden �t�baren, 15

gün zarfında yazılı olarak �t�raz ed�leb�l�r. İt�raz d�lekçes�, karar aleyh�ndek� belgelere dayanan savunma �le b�rl�kte ve
�mza karşılığında, Yüksek D�s�pl�n Kuruluna gönder�lmek üzere odanın Yönet�m Kurulu Başkanlığına ver�l�r. Süres�
�ç�nde �t�raz ed�lmeyen d�s�pl�n cezalarından, yazılı �htar ve para cezaları kes�nleş�r ve derhal tatb�k ed�l�r. Bu hususlar,
Kurul kararında açıkça bel�rt�l�r.

(2) Cezalandırma hâl�nde, karar aleyh�nde �t�raz vak� olmasa dah�, geç�c� olarak sanat �crasından veya b�r
bölgede çalışmaktan men kararları Yönet�m Kurulu Başkanlığınca Yüksek D�s�pl�n Kuruluna gönder�l�r. Bu hususlara
�l�şk�n kararlar, Yüksek D�s�pl�n Kurulunun tasd�k� üzer�ne tatb�k olunur.

(3) Kes�nleşen d�s�pl�n cezalarına karşı, tebl�ğ ed�l�ş tar�h�nden �t�baren �şleyen 60 gün �ç�nde �darî yargı
yoluna müracaat olunab�l�r. Bu husus da Kurul kararında açıkça bel�rt�l�r.

(4) Sırf dava yoluna g�d�lm�ş olması cezanın tatb�k�ne engel teşk�l etmez.
(5) D�s�pl�n soruşturmasının yürütülmes�ne da�r usul ve esaslar �le d�s�pl�ne �l�şk�n d�ğer hususlar Merkez

Yönet�m Kurulunca bel�rlen�r.
Oda Denetleme Kurulu
MADDE 40 – (1) Odada b�r Denetleme Kurulu teşk�l ed�l�r. Denetleme Kurulu, odaya kayıtlı ve seç�lme

engel� bulunmayan üyelerden üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Görev süres� �k� yıldır.
(2) Denetleme Kurulu üyeler�, Genel Kurulca g�zl� oylama ve açık tasn�f usulüyle seç�l�r. Asıl üyel�klerde

herhang� b�r sebepten dolayı boşalma olduğu takd�rde, yedek üyelerden en çok oy alan asıl üyel�ğe geçer.
(3) Seç�lme ve üyel�ğ�n düşmes� bakımından 18 �nc� madde hükümler�, Denetleme Kurulu üyeler� hakkında da

geçerl�d�r.
Denetleme Kurulunun görev ve yetk�ler�
MADDE 41 – (1) Denetleme Kurulunun görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Oda bütçes�n�n uygulanmasına ve odanın yönet�me da�r bütün �şlemler� �lg�l� mevzuata uygunluk

bakımından �nceley�p denetlemek,
b) Odanın gel�r ve g�derler� �le defterler� ve d�ğer evrakı �ncelemek ve yılda en az �k� defa kasa sayımı yapmak,
c) Yüklend�ğ� görevlere �l�şk�n çalışmalar �le oda bütçes�n�n uygulamasına da�r �nceleme ve değerlend�rmey�

�ht�va eden denet�m raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
ç) Genel Kurulun olağanüstü toplanmasını gerekt�ren hâllerde, Genel Kurul dâvet�nde bulunmak,
d) İlg�l� mevzuat �le Denetleme Kuruluna ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Denetleme Kurulu üyel�ğ�nde boşalma
MADDE 42 – (1) 18 �nc� madde hükmü gereğ�nce Denetleme Kurulu üyel�ğ� düşenler�n yerler�n� en fazla oy

alan yedek üyeler alırlar. Yedek üyeler, yerler�n� aldıkları üyeler�n görev süreler�n� tamamlarlar. Üyel�kte doğan
boşluğun yedekler �le doldurulması mümkün olmadığı takd�rde, bu boşluğun meydana geld�ğ� tar�hten �t�baren 15 gün
�ç�nde Yönet�m Kurulunca Olağanüstü Genel Kurul dâvet�nde bulunulur.

Denetleme Kurulunun toplantıları
MADDE 43 – (1) Denetleme Kurulunun asıl üyeler�, seç�m�n kes�nleşt�ğ� tar�h� tak�p eden üç gün �çer�s�nde

Genel Kurul D�van Başkanının veya �k�nc� başkanının dâvet� üzer�ne, dâvet eden�n başkanlığında �lk toplantılarını
yaparlar ve aralarından b�r�n� başkan olarak seçerler.

(2) Denetleme Kurulunun üyeler�, Yönet�m Kurulunun toplantılarına gözlemc� olarak katılab�l�rler.
Toplantılara katılan Denetleme Kurulu üyeler�n�n �s�mler� toplantı tutanağına yazılır.

(3) Denetleme Kurulu kararlarının oy çokluğu �le alınması yeterl�d�r.
Denetleme Kurulunun çalışmalarına kolaylık sağlanması
MADDE 44 – (1) Denetleme Kurulu üyeler�ne denetleme, �nceleme ve soruşturmaları sırasında muhatap

oldukları b�rl�k üyes� meslek mensupları, Yönet�m Kurulu üyeler� ve �st�hdam ed�len personel, gereken yardımı
göstermek, talep olunan lüzumlu b�lg� ve belgeler� �braz etmek, vermek ve kend�ler�ne sorulanları cevaplandırmak
zorundadırlar.

Yardımcı kom�syonlar
MADDE 45 – (1) Meslek Kanununun, bu Yönetmel�ğ�n ve �lg�l� d�ğer mevzuatın yükled�ğ� bütün görevler�n

gerekler�n� zamanında ve eks�ks�z olarak yer�ne get�rmekle yükümlü olan Yönet�m Kurulu; bu görevler�n yapılması
cümles�nden olarak �ht�yaç hâsıl olduğu takd�rde, oda üyeler�n�n, gerek görülürse d�ğer meslek kuruluşlarının
mensuplarının ve akadem�k elemanların �şt�rak ett�r�lmes� suret�yle çalışma kom�syonları kurab�l�r.

(2) Kurulacak kom�syonların çalışma konularının n�tel�ğ�, üye aded�, çalışma usuller� ve kuruluş şekl� Yönet�m
Kurulu kararı �le bel�rlen�r. Kom�syonlar, Yönet�m Kurulunun b�lg�s� ve gözet�m� altında çalışırlar. Kom�syonlar,
çalışmalarının sonuçlarını ve bu husustak� tekl�f ett�kler�n� b�r rapor hâl�nde Yönet�m Kuruluna �let�rler.

Kamuoyuna açıklama
MADDE 46 – (1) Yönet�m Kurulu, Büyük Genel Kurulca bel�rlen�p Merkez Yönet�m Kurulunca yürütülmekte

olan meslek �lkeler� kararlarına ve pol�t�kalarına uygun olmak şartı �le kamuoyuna açıklamada bulunab�l�r.
(2) Yönet�m Kurulu, odanın faal�yet bölges� hâr�c�ndek� yerlerde bulunan resmî makamlar ve bakanlıklar �le

yazışmalarda ve görüşmelerde bulunulan hâllerde konu hakkında Merkez Yönet�m Kuruluna b�lg� ver�r ve b�rl�ktel�ğ�
sağlar.

Oda tems�lc�l�kler�
MADDE 47 – (1) Yönet�m Kurulu, �ht�yaç duyulduğu takd�rde odanın faal�yet bölges�ne dâh�l �l ve �lçe

merkezler� �le gerek görülecek olan d�ğer yerlerde Kurulun görev süres�nce çalışmak üzere oda tems�lc�ler� atayab�l�r.
Atanan tems�lc�ler, görevde bulunacakları bölgen�n mülkî am�rl�kler�ne ve �lg�l� bulunan d�ğer kurum ve kuruluşlara
b�ld�r�l�r.

(2) Tems�lc�ler, atayan Yönet�m Kurulunun yazılı tal�matları çerçeves�nde çalışırlar. Yönet�m Kurulunca,
görevl� ve yetk�l� olduklarını bel�rten res�ml� b�r belge tems�lc�lere ver�l�r.

(3) Gerek görüldüğünde, tems�lc�ler�n görev� Yönet�m Kurulu kararı �le sona erd�r�leb�l�r; durum, yazılı olarak
kend�ler�ne b�ld�r�l�r.

Görev g�derler�
MADDE 48 – (1) Yönet�m Kurulunun, Denetleme Kurulunun ve D�s�pl�n Kurulunun üyeler�n�n, Büyük Genel

Kurul �ç�n seç�len tems�lc�ler�n, Yönet�m Kurulunca görevlend�r�lenler�n ve oda personel�n�n görevler� �le �lg�l�
harcamaları, karar defter�nde bel�rt�lmek ve belgelend�r�lmek şartıyla odanın bütçes�nden karşılanır.

Denet�m
MADDE 49 – (1) Yönet�m Kurulu, odanın faal�yet bölges�ne dâh�l yerlerde meslekler�n� ve sanatlarını �cra

etmekte olan meslek mensuplarının ve bunların meslekî sorumluluğu altındak� �şyerler�n�n meslekî faal�yetler�n�,
Meslek Kanunu, bu Yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Büyük Genel Kurul, Oda Genel Kurulu, Merkez
Yönet�m Kurulu ve Oda Yönet�m Kurulu kararlarının gerekler�n�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ� yönünden denetler;
denet�mler�n net�ces�ne göre mevzuatın gerekt�rd�ğ� �ş ve �şlemler� yapar veya yapılmasını sağlamak üzere denet�m�n
net�celer�n� �lg�l� merc�lere �nt�kal ett�r�r.

Denetç� opt�syen-gözlükçüler
MADDE 50 – (1) 49 uncu maddede bel�rt�len denet�m �şler�, Yönet�m Kurulunun seç�lmes�nden sonra

yapacağı �lk toplantıda alınan karar �le atanacak olan denetç� opt�syen-gözlükçüler tarafından yapılır. Yönet�m Kurulu,
gerek görülen hâllerde yen� denetç�ler atayab�l�r. Denetç�lere, görevl� ve yetk�l� olduklarını gösteren res�ml� b�r belge
ver�l�r.

(2) Denetç� opt�syen-gözlükçüler, meslekte en az üç yıl çalışmış olan meslek mensupları arasından atanır.
Denetç�ler�n sayısı, �ht�yaca göre Yönet�m Kurulu kararı �le bel�rlen�r.

(3) Denetç�ler, Yönet�m Kurulunun yazılı tal�matı çerçeves�nde görev yaparlar ve gerek görüldüğünde,
Yönet�m Kurulunun kararı üzer�ne görevden alınırlar.

(4) Denetç�ler�n görev süres�, atamada bulunan Yönet�m Kurulunun görev süres� kadardır.
(5) Denetç�ler tarafından yapılan denet�m görev�n�n yer�ne get�r�lmes�nde, B�rl�k tarafından bastırılmış üç

nüsha denet�m formu kullanılır.
(6) 18 �nc� madde hükmü, denetç� opt�syen-gözlükçüler hakkında da geçerl�d�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Odaların Gel�rler�, A�dat, Malî İşlemler ve H�zmet Bedeller�

Odaların gel�rler�
MADDE 51 – (1) Odaların; 6643 sayılı Kanunun 55 �nc� maddes� hükümler� göz önünde bulundurularak

bel�rlenen gel�rler� şunlardır:
a) Odaya g�r�ş a�datı: Odaya kaydolacak her meslek mensubunun ödeyeceğ� a�dattır. A�datın m�ktarı; (500)

rakamının, kayıt tar�h�nde Devlet memurları aylıklarının hesaplanmasına esas olmak üzere yürürlükte olan katsayılar
toplamı �le çarpılması suret�yle bulunacak tutardak� Türk L�rası kadar meblâğdır.

b) Yıllık a�dat: Odaya kayıtlı her üyen�n her yıl ödemek zorunda olduğu a�dattır. M�ktarı, g�r�ş a�datı kadardır.
Kamuda çalışanlar �ç�n, bu a�datlar % 50 �nd�r�ml� alınır. En geç, Şubat ayının sonuna kadar öden�r.

c) Bağışlar, yardımlar, yayın gel�rler� ve sosyal faal�yetlerden elde ed�len gel�rler.
ç) Oda tarafından ver�len h�zmetler�n bedel� olarak sağlanan gel�rler.
d) D�s�pl�n Kurulunca ver�len para cezaları �le 6643 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes� hükümler� doğrultusunda

alınacak para cezaları.
e) İht�yaca göre Merkez Yönet�m Kurulunca yapılacak olan yardımlar.
f) Kanunî d�ğer gel�rler.
(2) Odalar, a�datları Merkez Yönet�m Kurulunca ser� ve sıra numaralı olarak bastırılan makbuzlar karşılığında

tahs�l ederler.
(3) B�r odadan başka b�r odaya nak�l hâl�nde, g�r�ş a�datı ve yıllık a�dat tekrar alınmaz.
(4) A�datlarını zamanında ödemeyen üyeler hakkında 6643 sayılı Kanunun 55 �nc� maddes�n�n dördüncü

fıkrası hükmü uygulanır.
G�r�ş a�datının ödenmes�
MADDE 52 – (1) B�r defaya mahsus olarak alınan g�r�ş a�datı, kayıt �şlem� yapılırken tahs�l olunur. G�r�ş

a�datı �le yıllık a�dat, ödenmes�n�n odaca �sten�lmes� gerekmeks�z�n, �lg�l�s�nce b�zzat veya başkası aracılığı �le b�zzat
veya bankalarca kullanılan herhang� b�r nakdî havale veyahut PTT tarafından uygulanan “konutta tesl�m”e �l�şk�n
havale usulü �le odaya gönder�l�r.

(2) G�r�ş a�datını ödemeyenler�n odaya kayıt �şlem� ve Opt�syen-Gözlükçü B�lg� S�stem�ne kaydı yapılmaz. Bu
takd�rde meslek mensubu, Meslek Kanununun tanıdığı haklardan faydalanamaz ve herhang� b�r şek�lde mesleğ�n� �cra
edemez.

(3) Evvelce odaya kaydını yaptırmış ve daha sonra herhang� b�r sebepten dolayı s�ld�rm�ş olan meslek
mensubu, tekrar odaya kaydolmak �stemes� hâl�nde yen�den g�r�ş a�datı ödemek zorundadır.

Gel�rler�n tahs�l� ve makbuz
MADDE 53 – (1) Odaların bütün gel�rler�n�n tahs�l ed�lmes�nde ve nakdî �şlemler�nde, B�rl�k Merkez Yönet�m

Kurulunca tes�s ed�len Opt�syen-Gözlükçü B�lg� S�stem� kullanılır. Bu �şlemlere �l�şk�n her türlü makbuz ve evrak,
Opt�syen-Gözlükçü B�lg� S�stem� üzer�nden alınarak �lg�l�s�ne ver�l�r.

(2) B�lg� S�stem�n�n tekn�k aksaklıklardan dolayı çalışmaması hâl�nde, Merkez Yönet�m Kurulunca bastırılmış
olan makbuzlar kullanılır.

Oda h�zmetler�nden faydalanamama
MADDE 54 – (1) Oda ve Yardımlaşma Sandığı a�datlarını zamanında ödemeyen üyeler, �craen tak�be

alınmalarının yanı sıra, oda a�datlarını ödey�nceye kadar oda tarafından sağlanan h�zmetlerden faydalanamazlar ve oda
tarafından ver�lmes� gereken h�çb�r resmî belgey�, basılı defterler� ve sözleşme formlarını ve d�ğer formları alamazlar
ve kullanamazlar.

Üyel�k kaydı, B�lg� S�stem� ve nak�l
MADDE 55 – (1) Odaya kaydolmak veya kaydını başka odaya nakletmek �steyen meslek mensubu;
a) T.C. k�ml�k kartının fotokop�s�,
b) Var �se kend�s�ne a�t verg� numarası beyanı,
c) Mesleğ� �le �lg�l� d�plomasının veya ruhsatnames�n�n b�r örneğ�,
ç) Adlî s�c�l yazılı beyanı,
d) İkametgâh beyanı,
e) Meslekî özgeçm�ş b�lg�ler�n� �ht�va eden belges�,
f) İmza s�rküler�,
g) Ves�kalık fotoğrafı (6 adet),
eklenm�ş olan b�r d�lekçe �le odaya müracaat eder.
(2) Mesleğ�n� �cra etmekte olan meslek mensupları, yukarıdak� belgelere �lâveten, 18/1/2014 tar�hl� ve 28886

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Opt�syenl�k Müesseseler� Hakkında Yönetmel�k uyarınca ver�lm�ş olan
Opt�syenl�k Müesseses� Ruhsatnames�n�, mesul müdür dışındak�ler �se Personel Çalışma Belges�n� d�lekçeler�ne
eklerler.

(3) Mesleğ�n� herhang� b�r sebepten dolayı �cra etmemekte olan meslek mensupları, b�r�nc� fıkra uyarınca
beyan ed�len �kametgâhlarını tey�t etmek üzere �kamet ett�ğ� yer�n mülk�yet�n�n kend�s�ne, eş�ne veya b�r�nc� derece
kan hısımlarına a�t olduğunu gösteren tapu sened�n� veya k�racı olunan hâllerde taraf olduğu k�ra sözleşmes�n�n
örneğ�n�, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len belgelere eklemek zorundadırlar.

(4) Bu maddede bel�rt�len belgeler�n eks�ks�z olarak ver�lmes�nden sonra, Yönet�m Kurulunca gerekl� �nceleme
tamamlanarak müracaat en geç 20 �şgünü �ç�nde karara bağlanır. Üyel�k kaydının yapılmasına karar ver�ld�ğ� takd�rde,
üyel�k kaydına �l�şk�n bütün �şlemler Opt�syen-Gözlükçü B�lg� S�stem�ne hemen kaydetme suret�yle gerçekleşt�r�l�r.

(5) B�lg� S�stem�ne kaydını yaptırmayan meslek mensubu, Meslek Kanununun ve 6643 sayılı Kanunun
tanıdığı haklardan faydalanamaz.

(6) Odaya üye olarak kayded�lm�ş olanlar, opt�syenl�k müesseses� açmak �sted�kler� takd�rde, b�r�nc� fıkradak�
belgelere �lâveten, opt�syenl�k müesseses�n�n mahall� ve �kametgâhı konularında oda tarafından talep ed�len belge ve
b�lg�ler� ayrıca ver�r.

(7) Odaya kayıtlı b�r üyen�n başka b�r odaya nakl�n� talep etmes� hâl�nde, üye s�c�l dosyasının b�r örneğ�,
gereken yazılı açıklamalarda da bulunulmak suret�yle nakled�leceğ� odaya gönder�l�r. Üyen�n odadan ayrıldığına ve
başka odaya nakl�n�n yapıldığına da�r b�lg�ler, her �k� oda tarafından Opt�syen-Gözlükçü B�lg� S�stem�ne �şlen�r.

(8) A�dat dâh�l olmak üzere, üyen�n odaya herhang� b�r borcu varsa bu borç tahs�l ve tasf�ye ed�lmeden ve
B�lg� S�stem�nden onay alınmadan naklen kayda da�r �şlemler yapılamaz.

(9) Bu maddede bel�rt�len usule göre nakl�n� yaptırmış olan meslek mensubunun yen�den esk� odasına kaydını
talep etmes� hâl�nde, esk� üyel�k kaydı numarası ver�lerek kaydına da�r �şlemler yapılır.

(10) Üyen�n s�c�l dosyalarında, üye hakkında gerekl� olan her türlü b�lg�ler eks�ks�z olarak bulundurulur.
(11) Kadın üyeler�n kayıt �şlemler�nde, soyadlarının yanı sıra, varsa esk� soyadları da bel�rt�l�r.
Üyel�ğe g�r�ş f�şler�
MADDE 56 – (1) Üyel�k kaydı �şlemler� sırasında, şekl� ve muhtevası, Merkez Yönet�m Kurulunca bel�rlen�p

odalara b�ld�r�len Üyel�ğe G�r�ş F�ş� kullanılıp düzenlen�r.
(2) Kadın olan üyeler, üye g�r�ş f�şler�n� doldururken soyadlarının yanı sıra, varsa esk� soyadlarını da yazarlar.
(3) Üyeler, üyel�k kaydı yapıldıktan sonra soyadlarında, �kametgâhlarında, adresler�nde ve üyel�k b�lg�ler�ne

�l�şk�n d�ğer hususlarda meydana gelecek olan değ�ş�kl�kler� bağlı oldukları odaya b�r ay �çer�s�nde b�ld�rmek
zorundadırlar.

Üyel�k kaydının tak�b� ve güncelleşt�r�lmes�
MADDE 57 – (1) Odalar; üye kayıtlarını tak�p etmekle, mevcut üyeler ve yen� üye olanlar �le �lg�l� her türlü

üyel�k b�lg�ler�n� Opt�syen-Gözlükçü B�lg� S�stem�ne kaydetmek ve bu b�lg�lere �l�şk�n değ�ş�kl�kler�, değ�ş�kl�ğ�n
meydana geld�ğ� günden �t�baren en geç 20 �şgünü �ç�nde B�lg� S�stem�nde güncellemek �le mükelleft�r.

B�lânço ve hesap raporu
MADDE 58 – (1) Odalar, usulüne göre düzenlenm�ş yıllık dönem sonu b�lânçolarını ve hesap raporlarını �lg�l�

Genel Kurulun yapılmasından sonra en geç 20 gün �çer�s�nde Merkez Yönet�m Kuruluna göndermek zorundadırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM

B�rl�ğ�n Merkez Teşk�lâtı, Organlar, Görevler� ve Faal�yet Usulü
B�rl�ğ�n merkez teşk�lâtı
MADDE 59 – (1) Türk Opt�syen-Gözlükçüler B�rl�ğ�n�n merkez teşk�lâtının organları şunlardır:
a) Merkez Yönet�m Kurulu.
b) Merkez Denetleme Kurulu.
c) Yüksek D�s�pl�n Kurulu.
ç) Büyük Genel Kurul.
Merkez Yönet�m Kurulu
MADDE 60 – (1) Merkez Yönet�m Kurulu; meslek �le �lg�l� bütün �şler �le meşgul olmak ve 6643 sayılı

Kanunda, Meslek Kanununda, bu Yönetmel�kte ve �lg�l� d�ğer mevzuatta bel�rt�len görevler�n gerekler�n� yer�ne
get�rmek üzere B�rl�ğ�n merkez�nde kurulan �cra merc��d�r. Aslî faal�yet yer�, B�rl�ğ�n merkez�n�n bulunduğu
Ankara'dır.

(2) Merkez Yönet�m Kurulu, B�rl�ğ� yurt �ç�nde ve yurt dışında tems�l eder.
(3) Merkez Yönet�m Kurulu, �k� yıllık b�r dönem �ç�n, meslekler�nde beş yılını tamamlamış Büyük Genel

Kurul tems�lc�ler� arasından seç�l�r.
(4) Merkez Yönet�m Kurulu, 11 asıl ve 11 yedek üyeden teşk�l ed�l�r. Asıl ve yedek üyel�kler �ç�n ayrı ayrı

seç�m yapılır. Asıl üyel�klerden herhang� b�r sebeple boşalma olması hâl�nde, yerler�ne yedek üyelerden sırası �le en
fazla oy almış olanlar get�r�lerek Kurul tamamlanır.

(5) Görev dönem� �ç�nde herhang� b�r sebeple değ�şen Merkez Yönet�m Kurulunun görev süres�n�, yer�ne
seç�len yen� Kurul tamamlar.

(6) 18 �nc� madde hükümler�, Merkez Yönet�m Kurulu üyeler� hakkında da geçerl�d�r.
Merkez Yönet�m Kurulunun �lk toplantısı, görevler� ve yetk�ler�
MADDE 61 – (1) Merkez Yönet�m Kurulu asıl üyel�kler�ne seç�lenler, seç�m net�celer�n�n kes�nleşt�ğ� tar�hten

sonra en geç on gün �çer�s�nde Büyük Genel Kurul Başkanının veya İk�nc� Başkanının dâvet� üzer�ne, dâvet� yapanın
başkanlığında toplanarak aralarından g�zl� oy �le b�r Başkan, b�r II. Başkan, b�r Genel Sekreter, b�r Genel Sekreter
Yardımcısı ve b�r Genel Sayman seçerler.

(2) Merkez Yönet�m Kurulu, 15 günde b�r defa üye tam sayısının salt çoğunluğu �le B�rl�k merkez�nde olağan
olarak ve Başkanın dâvet� üzer�ne olağanüstü olarak toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyeler�n salt çoğunluğu �le
alınır. Oylarda eş�tl�k olması hâl�nde, Başkanın taraf olduğu görüş ekser�yet� sağlamış sayılır.

(3) Geçerl� b�r mazeret� olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya veya altı ay �ç�nde yapılan olağan
toplantıların yarısından fazlasına her ne sebeple olursa olsun katılmayanlar, Merkez Yönet�m Kurulu üyel�ğ�nden �st�fa
etm�ş sayılırlar.

(4) Merkez Yönet�m Kurulu, Kurul üyeler�nden herhang� b�r�s�nce olağanüstü toplantıya dâvet ed�leb�l�r.
Olağanüstü toplantıya dâvet�n belgeye dayalı olması şarttır.

(5) Merkez Yönet�m Kurulunun üye sayısı, boşalmalar sebeb�yle yedekler�n de göreve get�r�lmes�nden sonra
üye tam sayısının yarısından aşağı düştüğü takd�rde, Büyük Genel Kurul, mevcut Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�
veya Merkez Denetleme Kurulu tarafından b�r ay �ç�nde olağanüstü toplantıya dâvet ed�l�r. Olağanüstü toplantıya
dâvet�n bu süre �çer�s�nde yapılmaması hâl�nde, Büyük Genel Kurul tems�lc�ler�nden b�r�n�n müracaatı üzer�ne,
Merkez Yönet�m Kurulunun bulunduğu mahall�n asl�ye hukuk mahkemes�, Büyük Genel Kurul delegeler� arasından
seçeceğ� beş k�ş�y�, Büyük Genel Kurulu b�r ay �ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�n�n seç�m�n� yaptırmak üzere
toplamakla görevlend�r�r.

(6) Merkez Yönet�m Kurulu; �lg�l� mevzuatta yer alan yetk� ve görevler�n�n gerekler�n� yer�ne get�r�lmes�n�
sağlamak amacıyla, 6643 sayılı Kanuna, Meslek Kanununa, bu Yönetmel�ğe ve �lg�l� d�ğer mevzuata aykırı olmamak
kaydı �le genelgeler yayımlamaya ve opt�syenl�k müesseseler�n�n, meslek mensuplarının ve müessese çalışanlarının
h�zmet standartlarını bel�rlemeye yetk�l�d�r.

(7) Merkez Yönet�m Kurulu; meslek mensuplarının daha yüksek b�r meslek kültürüne er�şeb�lmeler�n� tem�n
etmek, mesleğ�n �lg�l� mevzuat gereğ�nce �cra ed�lmes�ne ve meslek mensuplarının meslekî b�lg�ler�n�n ve becer�ler�n�n
gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlamak üzere, opt�syenl�k-gözlükçülük mesleğ�ne ve gerekt�ğ�nde d�ğer sağlık meslekler�
gruplarına mensup k�ş�lerden teşk�l ed�len b�r Opt�syenl�k-Gözlükçülük Eğ�t�m ve Uygulama Merkez� kurab�l�r. Bu
Merkez�n bünyes�nde görev yapacak olan k�ş�ler�n görev, yetk� ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, görev
süreler� �le ücret ve görev g�derler�, Merkez Yönet�m Kurulunca bel�rlen�r.

(8) Merkez Yönet�m Kurulunun d�ğer görevler� şunlardır:
a) Büyük Genel Kurulca alınan kararların gerekler�n� yer�ne get�rmek,
b) B�rl�k adına taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, �potek etmek ve bunlar üzer�nde her türlü aynî hak

tes�s etmek, kaldırmak ve bu konularda yetk� vermek,
c) B�rl�ğ�n odalar �le alâkalı �şler�n� tak�p ve koord�ne etmek,
ç) Odaların çalışmalarının ve �şlemler�n�n düzenl� olmasını sağlamak, tak�p etmek ve denetleterek aksaklıkları

görülenlere �htarda ve gerekt�ğ�nde oda organları hakkında adlî ve �darî makamlara b�ld�r�mde bulunmak,
d) Her �k� yılda b�r olmak üzere, Büyük Genel Kurulun Kasım ayı �ç�nde toplanmasını sağlamak ve lüzumu

hâl�nde Büyük Genel Kurulu olağanüstü toplantıya dâvet etmek,
e) Meslekî faal�yetler �le �lg�l� olarak resmî ve özel kurum ve kuruluşlar �le üyeler arasında söz konusu olan �ş

ve �şlemler� kolaylaştırıcı tedb�rler almak, bu hususta b�lg� alışver�ş�nde bulunmak, meslekî yardımlaşma ve
dayanışmayı ve meslek ahlâkına uygun �l�şk�ler�n tes�s ed�lmes�n� tem�n edecek çalışmalarda bulunmak,

f) Görev alanına dâh�l konularda hukukî mevzuat taslakları hazırlayarak gerek�rse Büyük Genel Kurulun
onayına sunmak ve uygun görülenler�n Resmî Gazete’de yayımlanmasını sağlamak,

g) B�rl�k merkez teşk�lâtında çalıştırılacak olan k�mseler�n aded�n�, vasıflarını ve ücretler�n� bel�rlemek,
ğ) Opt�syenl�k müesseseler�nden sağlık h�zmet� satın alacak bütün resmî ve özel kurum ve kuruluşlar �le

anlaşmalar akdetmek, �mzalanan protokollere uygun t�p sözleşmeler met�nler�n� bastırmak ve bel�rleyeceğ� bedel
karşılığında opt�syenl�k müesseseler�ne dağıtılmasını sağlamak,

h) Ser� ve sıra numaralı a�dat tahs�l� makbuzları �le odalarca kullanılacak her türlü matbu evrakı bastırmak ve
bedel� karşılığında dağıtmak,

ı) Meslek Kanununda, 6643 sayılı Kanunda, bu Yönetmel�kte öngörülen �ş ve �şlemler� yapmak,
�) İlg�l� mevzuat �le Merkez Yönet�m Kuruluna ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Merkez Yönet�m Kurulu Başkanlık D�vanı
MADDE 62 – (1) Başkanlık D�vanı; Merkez Yönet�m Kurulu Başkanı, II. Başkan, Genel Sekreter �le Genel

Saymandan teşk�l ed�lerek faal�yet göster�r.
(2) Başkanlık D�vanı, Merkez Yönet�m Kurulunca alınmış olan kararların zamanında uygulanmasını ve

bunlara �l�şk�n çalışmaların devamlılığını sağlar.
Merkez Yönet�m Kurulu Başkanı
MADDE 63 – (1) Merkez Yönet�m Kurulu Başkanı, B�rl�ğ�n Genel Başkanıdır. B�rl�ğ�n tüzel k�ş�l�ğ�n� �mzası

�le her hususta tems�le ve �lzama yetk�l�d�r. B�rl�ğ�n Genel Başkanı sıfatı �le Merkez Yönet�m Kurulunun olağan ve
olağanüstü toplantılarına, bölgelerarası toplantılara ve ayrıca meslek teşekküller� veya d�ğer resmî ve özel kuruluşlar
tems�lc�ler�n�n �şt�rak edeceğ� gen�şlet�lm�ş Merkez Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Hazır bulunduğu
bütün heyet, kom�syon ve delegasyonların tab�î başkanıdır.

(2) Başkan, aynı zamanda malî konularda harcama yetk�l�s� olarak �mza yetk�s�ne sah�pt�r. Bu yetk�, gerek
görülen hâllerde ve konularda Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�s�ne devred�leb�l�r.

II. Başkan
MADDE 64 – (1) II. Başkan; Başkanın hazır bulunamadığı hâllerde, onun bütün görevler�n�n gerekler�n� onun

sah�p olduğu yetk�ler� kullanarak yer�ne get�r�r.
(2) II. Başkan; Başkanın hazır bulunduğu hâllerde, Başkanlık D�vanı ve Merkez Yönet�m Kurulu üyel�ğ�n�n

gerekler� hâr�c�nde, Başkan tarafından kend�s�ne tevd� ed�len ve yetk� devr�nde bulunan �ş ve �şlemler� ve bu
Yönetmel�kte bel�rt�len d�ğer hususlardak� faal�yetler� yürütür.

Genel Sekreter
MADDE 65 – (1) Merkez Yönet�m Kurulunun, gerek B�rl�k �ç�ndek� ve gerekse B�rl�k dışı meslek kuruluşları

arasındak� �l�şk�ler�n� sağlamaktan başlamak üzere, Merkez Yönet�m Kurulu toplantılarının gündemler�n�, toplantı
tutanağını, karar defter�n�, muhaberatı ve bütün büro �şler�n� kend�s�ne Merkez Yönet�m Kurulunca ver�len yetk�ler
dâh�l�nde düzenlemek, Genel Sekreter�n başlıca görevler�d�r.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�lenler�n yanı sıra B�rl�ğ�n merkez teşk�lâtında çalıştırılan personel�n s�c�ller�n�
düzenlemek, çalışmalarındak� ver�mler�n� değerlend�rmek, görev ve yetk�ler�n� tesp�t etmek, Merkez Yönet�m
Kurulunun �darî �şler�n� yürütmek veya yürütülmes�n� tem�n etmek, kom�syon toplantılarının gerçekleşmes�n�
sağlamak, her türlü raporlar ve etütler de dâh�l olmak üzere Merkez Yönet�m Kurulunca uygun görülecek yazıları
hazırlamak veya hazırlatmak, B�rl�ğe ve Merkez Yönet�m Kuruluna gelen yazıları cevaplandırmak, Merkez Yönet�m
Kurulunun vereceğ� yetk� sınırları dâh�l�nde kalmak şartı �le gereken belgeler� ve yazıları �mzalamak �ş ve �şlemler� de
Genel Sekreter tarafından yürütülür.

(3) Merkez Yönet�m Kurulunca, Genel Sekretere yardımcı olarak b�r genel sekreter yardımcısı seç�l�p
görevlend�r�leb�l�r.

Genel Sayman
MADDE 66 – (1) Genel Sayman, Merkez Yönet�m Kurulunun gel�r ve g�der bütçeler�n�n uygulanması başta

olmak üzere, her türlü malî �ş ve �şlemler�n sorumlusudur.
(2) Dem�rbaş ve emt�a da dâh�l olmak üzere Merkez Yönet�m Kurulunun bütün gel�r ve g�der hesaplarını,

usulüne uygun b�r şek�lde muhasebe defterler� kullanarak tutmak veya kend� sorumluluğu altında tutulmasını
sağlamak, nak�t ve emt�a g�r�ş ve çıkışları �le �lg�l� belgeler� düzenlemek ve korunmasını sağlamak, ödeme belgeler�n�
harcama yetk�l�s� sıfatı �le; çekler� ve d�ğer kıymetl� evrakı harcama yetk�l�s� yanında �k�nc� derecede �mza yetk�s�n�
ha�z olarak �mzalamak, Merkez Yönet�m Kurulu �le odaların malî �l�şk�ler�n� düzenlemek, Merkez Yönet�m Kurulunun
hesap durumlarını, b�lânçolarını ve hesap raporlarını hazırlamak veya sorumluluk uhdes�nde olmak üzere hazırlatmak,
tahs�l ve ödeme evrakını düzenlemek, görev� �le �lg�l� mevzuatın noksansız ve hatasız şek�lde uygulanmasını sağlamak
da Genel Saymanın görev ve yetk�ler� arasındadır.

Hesap dönem�
MADDE 67 – (1) Merkez Yönet�m Kurulunun yıllık hesap dönem�, olağan veya olağanüstü seç�ml� Büyük

Genel Kurulun toplanmasından en geç 10 gün önce kapatılır.
(2) Seç�len yen� Merkez Yönet�m Kurulunun �lk toplantısına kadark� �ş ve �şlemler ve harcamalar, öncek�

Merkez Yönet�m Kurulunca devam ett�r�l�r.
Bölgelerarası toplantı
MADDE 68 – (1) Merkez Yönet�m Kurulunca, görev dönem� �çer�s�nde en az üç defa bölgelerarası toplantı

düzenlen�r. Bu toplantılarda, geçm�ş dönem �ncelen�r ve meslek �le �lg�l� güncel ve geleceğe �l�şk�n konular görüşülür.
Meslekî �ht�yaç ve gel�şmeler, �lmî ve sosyal yönden değerlend�r�l�p araştırılır.

(2) Bölgelerarası toplantılara; Merkez Yönet�m Kurulunun, Merkez Denetleme Kurulunun ve Yüksek D�s�pl�n
Kurulunun üyeler� ve odaların yönet�m kurulları üyeler� �le odalarca görevlend�r�leb�lecek üyeler katılır. Bu
toplantılara, B�rl�k Yardımlaşma Sandığı Yönet�m Kurulu, Denetleme Kurulu üyeler� �le Büyük Genel Kurul delegeler�
de katılab�l�r.

(3) Toplantıların yer� ve tar�h�, bütün odalar �le görüşmelerde bulunularak Merkez Yönet�m Kurulunca
bel�rlen�r.

(4) Bölgelerarası toplantılara gündemdek� konular �le �lg�l� olarak dâvet ed�lecek olan uzmanlar ve d�ğer
yetk�l�ler, Merkez Yönet�m Kurulunca bel�rlen�r. Bunların ulaşım ve konaklama g�derler� �le benzer� g�derler� B�rl�ğ�n
bütçes�nden karşılanab�l�r.

Danışma toplantıları
MADDE 69 – (1) Merkez Yönet�m Kurulu; uygun gördüğü zamanlarda ve uygun gördüğü yerde odaların

yönet�m kurulu başkanlarını ve odalar tarafından görevlend�r�lecek k�ş�ler� toplayarak meslekî konular hakkında
düşünce ve tekl�fler�n� alıp değerlend�reb�l�r.

Yardımcı kom�syonlar
MADDE 70 – (1) Merkez Yönet�m Kurulu; çalışmalarının gerekl� kılması hâl�nde yardımcı �ht�sas

kom�syonları kurmaya, çalıştırmaya ve bunların çalışmalarına son vermeye yetk�l�d�r.
(2) Kurulacak kom�syonların n�tel�ğ�, üye aded� ve bunlarda görevlend�r�lecek k�ş�ler, Merkez Yönet�m Kurulu

kararı �le tesp�t ed�l�r. Kom�syonların çalışmaları, Merkez Yönet�m Kurulunun b�lg�s� ve gözet�m� altında yürütülür.
(3) Kom�syonlar, �lk toplantılarını Genel Sekreter�n dâvet� üzer�ne yaparlar ve dâvet ed�lenler arasından b�r

başkan, b�r �k�nc� başkan ve b�r raportör seçerler. Her kom�syonun b�r görüşme ve karar defter� bulunur. Bu defter,
Merkez Yönet�m Kurulunca muhafaza ed�l�r.

(4) Kom�syonların başkanları; Merkez Yönet�m Kurulunun b�lg�s� ve tasv�b� çerçeves�nde, gündem�ndek�
konuların gerekt�rd�ğ� sürece çalışmak üzere, kom�syon üyeler�n�n ekser�yet�n�n �steğ� üzer�ne veya Merkez Yönet�m
Kurulunca b�rl�kte tesp�t ed�len yerde ve zamanda çalışmak üzere kom�syonlarını toplantıya dâvet eder. Kom�syon
başkanları, kom�syonlarının aldıkları kararları ve tekl�fler�n� yazılı olarak Merkez Yönet�m Kuruluna sunarlar.
Kom�syonlarca get�r�len tekl�fler, Merkez Yönet�m Kurulunca gündeme alınıp görüşülür ve bu hususta yapılab�lecek
olanlar kararlaştırılır.

(5) Yardımcı kom�syonlarda görevlend�r�len k�ş�ler üst üste üç toplantıya özürsüz olarak katılmadıkları
takd�rde �st�fa etm�ş sayılırlar.

Kom�syonların g�derler�
MADDE 71 – (1) Kom�syonların çalışmaları �le �lg�l� her türlü harcama, B�rl�ğ�n bütçes�nden karşılanır.
(2) Merkez Yönet�m Kurulu, toplantıların masrafsız veya daha az masraflı olması �ç�n uygun toplantı yerler�n�

tesp�t eder.
Merkez Yönet�m Kurulunun görev g�derler�
MADDE 72 – (1) Ankara’da veya Ankara dışında yapılacak her türlü toplantıya katılmaları mecburî olan ve

aşağıda bel�rt�len k�ş�ler�n görevler� �le �lg�l� harcamalar karar defter�nde bel�rt�lmek ve belgelend�r�lmek şartı �le
B�rl�ğ�n Merkez Yönet�m Kurulu �ç�n ayırılan bütçeden karşılanır.

a) Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�.
b) Merkez Denetleme Kurulu üyeler�.
c) Yüksek D�s�pl�n Kurulu üyeler�.
ç) Yardımcı kom�syonların üyeler�.
d) Bu toplantılar �ç�n görevlend�r�len k�ş�ler.
Merkez Denetleme Kurulu
MADDE 73 – (1) Büyük Genel Kurulca, Merkez Yönet�m Kurulunun hesaplarını, �ş ve �şlemler�n� ve

faal�yetler�n� denetlemek üzere, bu Yönetmel�kte bel�rt�len usullere göre üç asıl ve üç yedek Merkez Denetleme
Kurulu üyes� seç�l�r.

(2) Merkez Denetleme Kurulu asıl üyeler�, seç�m sonuçları kes�nleşt�kten sonra en geç on gün �çer�s�nde
Büyük Genel Kurul D�van Başkanının veya İk�nc� Başkanın dâvet� üzer�ne, dâvet� yapanın başkanlığında �lk
toplantılarını yaparlar ve aralarından b�r başkan seçerler.

(3) Denetleme Kurulu kararlarının oy çokluğu �le alınması yeterl�d�r.
(4) Merkez Denetleme Kurulu üyeler�, Merkez Yönet�m Kurulu toplantılarına gözlemc� olarak katılab�l�rler.

Toplantılara gözlemc� olarak katılanların �s�mler� toplantı tutanağına yazılır.
Merkez Denetleme Kurulu üyel�ğ�n�n şartları
MADDE 74 – (1) Merkez Denetleme Kurulu üyel�ğ�ne seç�leb�lmek �ç�n, odaya kayıtlı bulunmak ve yurt

�ç�nde en az beş yıl mesleğ�n� �cra etm�ş olmak şarttır. Bu vasıftak� üyeler �le Kurulun tamamlanamayacağı anlaşıldığı
takd�rde, en az üç yıl h�zmet etm�ş bulunanlar da seç�leb�l�rler.

(2) 18 �nc� madde hükümler�, Merkez Denetleme Kurulu üyeler� hakkında da geçerl�d�r.
Merkez Denetleme Kurulunun görev ve yetk�ler�
MADDE 75 – (1) Merkez Denetleme Kurulunun görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Merkez Yönet�m Kurulu bütçes�n�n uygulanması �le bütün �ş ve �şlemler� denetlemek,
b) Gel�r ve g�derler�, bunlara da�r defterler� ve d�ğer evrakı �ncelemek ve yılda en az �k� defa kasa sayımında

bulunmak,
c) Yılda en az b�r defa denetlemede bulunarak yürüttüğü görevlere �l�şk�n çalışmalar �le bütçe uygulamasını ve

�ncelemes�n� �ht�va eden denetleme raporunu hazırlayıp Merkez Yönet�m Kuruluna ve toplandığında Büyük Genel
Kurula sunmak,

ç) Merkez Yönet�m Kurulunun dağılması hâl�nde Büyük Genel Kurulu olağanüstü toplantıya dâvet etmek,
d) İlg�l� mevzuat �le Merkez Yönet�m Kuruluna ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Merkez Denetleme Kurulu üyel�ğ�n�n boşalması
MADDE 76 – (1) Merkez Denetleme Kurulu asıl üyel�kler�nden herhang� b�r sebeple boşalma olması hâl�nde,

yerler�ne yedek üyelerden sırası �le en fazla oy almış olanlar get�r�lerek Kurul tamamlanır. Yedek üyeler, yerler�n�
aldıkları üyeler�n görev süreler�n� tamamlarlar. Doğan boşluğun yedekler �le doldurulması mümkün olmadığı takd�rde,
boşluğun doğduğu tar�hten �t�baren en geç 15 gün �ç�nde Merkez Yönet�m Kurulunca Olağanüstü Büyük Genel Kurul
toplantısı dâvet�nde bulunulur.

Merkez Denetleme Kurulunun çalışmalarına kolaylık sağlanması
MADDE 77 – (1) Merkez Denetleme Kurulu üyeler�n�n denetleme, �nceleme ve soruşturma faal�yetler�

sırasında; muhatap oldukları meslek mensupları, Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�, oda Yönet�m Kurulu üyeler� ve bu
yerlerde �st�hdam ed�len personel yardımcı olmak, gerekl� b�lg� ve belgeler� vermek, sorulanları cevaplandırmak
zorundadırlar.

Yüksek D�s�pl�n Kurulu
MADDE 78 – (1) Yüksek D�s�pl�n Kurulu, Büyük Genel Kurulca seç�len dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden

teşekkül eder. Yüksek D�s�pl�n Kuruluna seç�leb�lmek �ç�n Türk�ye'de en az 15 yıl mesleğ�n� �cra etm�ş olmak ve 18
�nc� maddede bel�rt�len mahkûm�yet ve d�s�pl�n cezalarından herhang� b�r�n� almamış olmak gerek�r.

(2) Yüksek D�s�pl�n Kurulu; Ankara'da, B�rl�ğ�n faal�yet merkez�nde olağan olarak Haz�ran ve Ek�m aylarında
olmak üzere, yılda �k� defa toplanır. Merkez Yönet�m Kurulu başkanının veya son Yüksek D�s�pl�n Kurulu toplantısına
başkanlık eden�n dâvet� üzer�ne Yüksek Kurul daha sık toplanab�l�r. Yüksek Kurul, her toplantıda g�zl� oyla b�r başkan
ve b�r raportör seçer. Toplantıyı, b�r öncek� toplantının başkanı, onun hazır bulunmadığı hâllerde �se en yaşlı üye açar.

(3) Yüksek D�s�pl�n Kurulunun verd�ğ� kararlar, �lg�l� d�s�pl�n kuruluna b�ld�r�l�r ve durum, hakkında d�s�pl�n
�şlem� yapılan k�mseye tebl�ğ ed�l�r. Bütün kanunî �şlem ve �şleyen süreler sonunda kes�nleşen �htar ve para cezalarına
da�r kararlar, �lg�l�ler�n kayıtlı olduğu odalarca uygulanır. Meslekten men cezası kararları �se uygulanmak üzere
Bakanlığa gönder�l�r.

(4) 6643 sayılı Kanunun 16 ncı ve bu Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes� hükümler�, Yüksek D�s�pl�n Kurulu
üyeler� hakkında da geçerl�d�r.

Yüksek D�s�pl�n Kurulunun görev süres� ve toplantıları
MADDE 79 – (1) Yüksek D�s�pl�n Kuruluna seç�len asıl ve yedek üyeler�n görev süres� �k� yıldır. Esk� üyeler

yen�den seç�leb�l�r. Herhang� b�r sebepten dolayı boşalan asıl üyel�ğe oy sırasına göre yedeklerden üye alınarak
Yüksek Kurul tamamlanır.

(2) Yüksek D�s�pl�n Kurulu, asıl üyeler�n�n üçte �k� ekser�yet� �le toplanır ve toplantıya katılanların üçte �k�
ekser�yet� �le karar ver�r.

Savunma alınması ve ceza kararları
MADDE 80 – (1) Odaların d�s�pl�n kurulunca ver�len kararların Yüksek D�s�pl�n Kurulunda tetk�k� ve

müzakeres� sırasında alâkalıların talepler� üzer�ne yazılı veya sözlü savunmaları alınır. Dosyada yer alan yazılı
savunmanın yeterl� açıklıkta olmadığının görülmes� hâl�nde, tekrar savunma �sten�lerek konunun b�lâhare
görüşülmes�ne karar ver�leb�l�r. Sırf savunma ver�lmem�ş olması, �dd�anın kabul ed�lm�ş olduğu anlamında telâkk�
ed�lemez.

(2) Yüksek D�s�pl�n Kurulu, oda d�s�pl�n kurullarından gelen evrakı ve kararları tetk�k ett�kten sonra uygun
gördüğü takd�rde ya aynen veya tâd�len kabul ve tasd�k eder. Mahall�nce ver�len kararları uygun bulmazsa, bu
husustak� mütalâası �le b�rl�kte dosyaları �lg�l� d�s�pl�n kuruluna �ade eder. Oda d�s�pl�n kurulunun bu konuda vereceğ�
�k�nc� karar üzer�ne tekrar �t�raz ca�z olmayıp Yüksek Kurulca ver�len bu karar ve d�ğer kararlar hakkında 60 gün
�ç�nde �darî yargı yoluna başvurma hakkı saklıdır. Bu husus, Kurul kararında bel�rt�l�r.

Yüksek D�s�pl�n Kurulunun g�derler� ve d�s�pl�ne da�r d�ğer hususlar
MADDE 81 – (1) Yüksek D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n yollukları ve zarurî masrafları, B�rl�k bütçes�nden öden�r.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len ödemeye ve d�s�pl�n soruşturmasının yürütülmes� �le d�s�pl�n �ş ve �şlemler�ne

�l�şk�n d�ğer hususlar Merkez Yönet�m Kurulunca düzenlen�r.
Para cezalarının ve a�datların cebren tahs�l�
MADDE 82 – (1) Her türlü oda ve yardımlaşma sandığı a�datını ve oda ve Yüksek D�s�pl�n Kurulunca ver�l�p

kes�nleşen para cezalarını tebl�ğ ed�l�ş tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde ödemeyenler hakkında, İcra ve İflâs Kanunu
hükümler�ne göre �cra tak�batı yapılır.

(2) Sırf �darî yargı yoluna g�d�lm�ş olması, tahs�lât ve �cra tak�b� �ç�n engel teşk�l etmez.
ALTINCI BÖLÜM
Büyük Genel Kurul

Büyük Genel Kurulun teşk�l�
MADDE 83 – (1) Büyük Genel Kurul, odaların genel kurullarında g�zl� oy �le seç�len tems�lc�lerden teşekkül

eder.
(2) Odalardan;
a) 100 üyes� olanlar, beş,
b) 250’ye kadar üyes� olanlar, beş tems�lc�ye �lâveten 100’den fazla her tam 75 üye �ç�n b�rer,
c) 250’den fazla üyes� olanlar, yed� tems�lc�ye �lâveten 250’den fazla her tam 250 üye �ç�n b�rer,
Büyük Genel Kurul tems�lc�s� ve aynı m�ktarda yedek tems�lc� seçerler.
(3) Odalar tarafından seç�len tems�lc�ler�n meslekler�nde b�lf��l ve asgarî beş yılını doldurmuş bulunmaları

şarttır. Seç�lecek tems�lc�ler sayısının tesp�t�nde B�rl�ktek� üyel�k kayıtları esas alınır.
(4) Büyük Genel Kurula �şt�rak eden tems�lc�ler, �l sağlık müdürlükler�ne b�lg� vermek şartı �le Büyük Genel

Kurul müddet�nce müesseseler�nden ve kurumlarından �z�nl� sayılırlar.
(5) Bütün tems�lc�ler�n yol ve sa�r zarurî masrafları bağlı bulundukları odalarca öden�r.
(6) 18 �nc� madde hükümler�, Büyük Genel Kurul tems�lc�ler� hakkında da geçerl�d�r.
Büyük Genel Kurulun toplantıları ve toplantı dâvet�
MADDE 84 – (1) Büyük Genel Kurul, tems�lc�ler�n�n mutlak ekser�yet� �le toplanır. İlk toplantıda ekser�yet

bulunmazsa b�r gün sonra mevcut tems�lc�ler �le toplantısını yapar.
(2) Büyük Genel Kurul, Merkez Yönet�m Kurulu Başkanı tarafından, yoklamayı müteak�ben açılır. Büyük

Genel Kurulu �dare etmek üzere g�zl� oy �le b�r başkan, b�r başkan yardımcısı ve lüzumu kadar kât�p seç�l�r. Büyük
Genel Kurulun kararları mutlak ekser�yet �le ver�l�r. Oylarda eş�tl�k hâl�nde, Büyük Genel Kurul Başkanının
bulunduğu taraf ekser�yet� sağlamış sayılır.

(3) Büyük Genel Kurulun seç�mler �le �lg�l� toplantılarına tems�lc�ler�n katılması ve oy kullanması mecburîd�r.
Geçerl� b�r mazeret� olmaksızın katılmayanlar �le oy kullanmayanlar, beş yıl müddetle Büyük Genel Kurul
tems�lc�l�kler�ne seç�lemezler.

(4) Merkez Yönet�m Kurulu, seç�m yapılacak toplantıları, Büyük Genel Kurula katılacak olan oda
tems�lc�ler�ne, toplantı tar�h�nden en az 20 gün önce, ülke çapında yayımlanan b�r gazete �lânı ve taahhütlü mektupla
b�ld�r�r. Bu b�ld�r�mde, toplantının yapılacağı gün, yer, toplantı gündem� ve ayrıca �lk toplantıda çoğunluk
sağlanmadığı takd�rde yapılacak �k�nc� toplantının tar�h�, yer�, günü ve saat� de bel�rt�l�r. Seç�m� gerekt�rmeyen
toplantılarda gazete �lânı yeterl�d�r. Şayet, B�rl�ğ�n b�r yayın organı var �se seç�ms�z Genel Kurulun o yayın organında
yayımlanması gazete �le �lân yer�ne geçer.

Büyük Genel Kurulun toplanma zamanı ve olağanüstü toplantı
MADDE 85 – (1) B�rl�ğ�n olağan Büyük Genel Kurulu, her �k� yılda b�r kere Kasım ayında Ankara’da

toplanır.
(2) Büyük Genel Kurul dışında, Merkez Yönet�m Kurulu veya Büyük Genel Kurul asıl tems�lc�ler�n�n en az

üçte b�r�n�n yazılı taleb� üzer�ne olağanüstü olarak da toplanır. Her �k� hâlde de toplantı dâvet�, Merkez Yönet�m
Kurulunca yapılır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasını talep edenler�n �stekler�n�n son 30 gün �çer�s�nde vak�
olmaları şartıyla, bu �steklerden üçte b�rl�k oranı sağlayan son �steğ�n B�rl�ğe �nt�kal etmes�n� tak�ben en geç b�r ay
�ç�nde Genel Kurul dâvet� yapılır.

(3) Olağanüstü Büyük Genel Kurulun gündem�, günü, yer� ve saat� Merkez Yönet�m Kurulunca, 84 üncü
maddede ve 6643 sayılı Kanunda bel�rt�len usullere uyularak tems�lc�lere duyurulur.

(4) Büyük Genel Kurulun olağanüstü toplanmasını asıl tems�lc�ler�n üçte b�r� �stem�ş �se bunların �sted�ğ�
gündem maddes� de gündemde göster�l�r.

(5) Büyük Genel Kurulun yapıldığı gün en az 25 tems�lc�, �mzalı b�r yazı �le gündeme yen� madde �lâves�n�
�steyeb�l�r.

Büyük Genel Kurulun görevler�
MADDE 86 – (1) Büyük Genel Kurulun görevler� şunlardır:
a) Merkez Yönet�m Kurulunun ve Denetleme Kurulunun yıllık çalışma raporlarını �ncelemek,
b) Merkez Yönet�m Kurulunun b�lânçosunu tetk�k ve kabulü hâl�nde �bra etmek,
c) Bütçey� tasd�k etmek,
ç) Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�n� seçmek,
d) Yüksek D�s�pl�n Kurulu üyeler�n� seçmek,
e) Merkez Denetleme Kurulu üyeler�n� seçmek,
f) Merkez Yönet�m Kurulunca tekl�f olunan konuları müzakere etmek,
g) Odaların �ht�yaçlarını tesp�t etmek,
ğ) Odaların �ç �şler�n� müzakere etmek,
h) Odaların Merkez Yönet�m Kuruluna gönderd�kler� yıllık çalışma raporları hakkında b�lg� ed�nmek,
ı) Büyük Genel Kurula arz ed�len d�lekler� müzakere ve yapılması gereken �şler� tesp�t etmek ve uyulması

mecburî meslekî kararlar almak,
�) İlg�l� mevzuat �le Büyük Genel Kurula ver�len d�ğer görevler� yapmak.
(2) Büyük Genel Kurul tarafından yapılan seç�mlere �l�şk�n oy pusulaları ve mazbatalar, b�r sonrak� seç�m�n

yapılmasına kadar Merkez Yönet�m Kurulunca muhafaza ed�l�r.
Büyük Genel Kurula katılmama
MADDE 87 – (1) Büyük Genel Kurula b�zzat katılmayan tems�lc�ler, kend�ler�n� herhang� b�r şek�lde vek�l

aracılığı �le tems�l ett�remeyecekler� g�b�, seç�mlere zarf göndererek de katılamazlar.
(2) Asıl tems�lc�ler�n �st�fası veya ölümü hâl�nde, en çok oy alan yedek tems�lc�ler, asıl tems�lc� olarak göreve

dâvet ed�l�r. Bunlar hakkında da asıl tems�lc�ler �le �lg�l� hükümler uygulanır.
Büyük Genel Kurula tab�� üyel�k
MADDE 88 – (1) Olağan ve Olağanüstü Büyük Genel Kurula, odalarca tems�lc� seç�lm�ş olanlardan başka,

tab�� üye olarak katılab�lecek olanlar şunlardır:
a) Meslek Kanununun geç�c� 4 üncü maddes� hükmü uyarınca seç�lm�ş ve B�rl�ğ�n kuruluşunu sağlamış olan

b�r�nc� Büyük Genel Kurulun kurucu üyeler�,
b) Merkez Yönet�m Kurulunun asıl üyeler�,
c) Merkez Denetleme Kurulunun asıl üyeler�,
ç) Yüksek D�s�pl�n Kurulunun asıl üyeler�,
d) Daha önce görev yapmış bulunan Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�,
e) Daha önce görev yapmış olan Merkez Denetleme Kurulu üyeler�,
f) Daha önce görev yapmış olan Merkez D�s�pl�n Kurulu üyeler�,
g) Büyük Genel Kurula daha evvel d�van başkanlığı yapmış olanlar,
ğ) Oda Yönet�m Kurulu başkanlarından tems�lc� seç�lmem�ş bulunanlar,
h) Meslek mensubu m�lletvek�ller�,
ı) Meslek �le �lg�l� eğ�t�m ve öğret�m ver�len yükseköğret�m kuruluşlarının dekanları veya müdürler�,
�) Meslek �le �lg�l� olarak profesör veya doçent unvanına sah�p olanlar,
j) Türk�ye İlâç ve Tıbbî C�haz Kurumu Başkanı.
(2) Tab�� üyeler, aynı zamanda Büyük Genel Kurul �ç�n seç�lm�ş tems�lc� olmadıkları takd�rde, herhang� b�r

konuda oy kullanamazlar ve Genel Kurul Başkanlık D�vanı �le Büyük Genel Kurul �ç� çalışma kom�syonlarına
seç�lemezler.

Büyük Genel Kurul kom�syonları
MADDE 89 – (1) Büyük Genel Kurulun gündem�n�n kes�nl�k kazanmasından sonra, Büyük Genel Kurul

boyunca bütçe ve hesap, mevzuat ve d�lek ve tekl�fler hususlarında çalışmak üzere üçer üyeden teşekkül eden üç
kom�syon, Büyük Genel Kurulca seç�l�r.

(2) Merkez Yönet�m Kurulu, kom�syonların seç�mler�n�n sonuçlarını, organların seç�m�ne geç�lmeden önce
İlçe Seç�m Kurulu Başkanına tesl�m eder.

YEDİNCİ BÖLÜM
Malî Hükümler

B�rl�ğ�n gel�rler�
MADDE 90 – (1) Türk Opt�syen-Gözlükçüler B�rl�ğ�n�n gel�rler� şunlardır:
a) B�rl�k merkez� payı olarak, odaların topladığı her türlü a�datlar toplamının % 35’�,
b) Bağışlar ve yardımlar,
c) Çeş�tl� gel�rler.
(2) Tahs�l ed�len a�datlara �l�şk�n B�rl�k merkez� payının, 6643 sayılı Kanunun 55 �nc� ve bu Yönetmel�ğ�n 51

�nc� ve 52 nc� maddeler�ndek� tahs�l zamanını tak�p eden ayın sonuna kadar, oda yönet�m kurullarınca B�rl�ğ�n
hesabına gönder�lmes� mecburîd�r.

B�rl�ğ�n g�derler�
MADDE 91 – (1) B�rl�ğ�n g�derler� şunlardır:
a) Genel yönet�m g�derler�,
b) Personel ücretler�, huzur hakları ve benzer h�zmet g�derler�,
c) Gayr�menkul ve menkul mal g�derler�,
ç) Faal�yet ve tems�l g�derler�,
d) Çeş�tl� g�derler.
B�rl�k bütçes� ve malî �ş ve �şlemlere �l�şk�n hususlar
MADDE 92 – (1) 6643 sayılı Kanunda ve bu Yönetmel�kte bel�rt�lm�ş olan hususlar dışında, B�rl�ğ�n ve

odaların uygulayacağı bütçe s�stem�, gel�r ve g�der bütçes�n�n hazırlanması, bütçen�n gerçekleşt�r�lmes�, bütçeden
harcamalar, bütçen�n raporlanması, muhasebe s�stem� ve kayıt düzen� başta olmak üzere muhasebe �ş ve �şlemler� ve
bunların kontrolü, her türlü alım, satın alma ve satım, harcama yetk�ler� ve malî sorumluluk, B�rl�ğ�n mal varlığının
kayıtlanması ve bütçeye ve malî konulara �l�şk�n d�ğer usul ve esaslar, B�rl�k Merkez Yönet�m Kurulunca düzenlen�r.

Yardımlaşma sandığı
MADDE 93 – (1) B�rl�k tarafından Türk Opt�syen-Gözlükçüler B�rl�ğ� Yardımlaşma Sandığı kurulur.

Yardımlaşma Sandığının �şley�ş�, yardımlaşma a�datları ve Sandıkça yapılacak olan yardımlara �l�şk�n olarak  Merkez
Yönet�m Kurulu tarafından çıkarılan yönetmel�k hükümler� uygulanır.

H�zmet bedeller�n�n tesp�t�
MADDE 94 – (1) Meslek mensuplarının meslek �cra ederken camların çerçevelere takılmasından hastanın

gözüne en uygun şek�lde uygulanmasına kadar verd�kler� h�zmetler�n asgarî bedeller�, kullanılan camın tekn�k
özell�kler�, bu hususta sarf ed�len emek, d�ğer mal�yet unsurları ve sosyoekonom�k şartlar da gözet�lerek, her yıl Ocak
ayı �ç�nde Merkez Yönet�m Kurulunca tesp�t ed�lerek odalara ve odalarca da üyelere b�ld�r�l�r. Bu bedeller�n altında b�r
bedel üzer�nden h�zmet ver�lemez.

(2) B�rl�ğ�n ve odaların mensupları �ç�n verd�ğ� h�zmetler�n ve hazırlayıp bastırdığı standart form, anlaşma,
sözleşme ve protokol formatı g�b� basılı evrakın ver�lmes� karşılığında alınacak bedeller de b�r�nc� fıkrada bel�rt�len
şek�lde bel�rlen�r ve b�ld�r�l�r.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Kamu görevl�s� g�b� hareket etme
MADDE 95 – (1) B�rl�ğ�n ve odaların organlarında üye olanlar ve B�rl�k ve odalar bünyes�nde görev yapanlar,

görevler� sırasında kamu h�zmet�n�n lâzım kıldığı �t�bar ve güven�n gerekler�ne uygun hareket etmek zorundadırlar.
Bunların görevler� sırasında muhatap oldukları k�mseler, bu görevl�ler�n kamu kurumu n�tel�ğ�nde meslek kuruluşu
adına kamu görev� yürütmekte olduğunu göz önünde bulundururlar.

Meslekî s�c�l
MADDE 96 – (1) B�rl�k mensubu k�ş�ler�n eğ�t�m ve meslekî kar�yer� ve bu hususta almış olduğu kurs ve

benzer� eğ�t�mler, f��len meslek �cra etmes�ne �l�şk�n meslekî geçm�ş�, hakkındak� soruşturmalar, cezalandırma ve
mükâfatlandırılma durumları �le şahsî d�ğer hususları �ht�va eden b�r meslek s�c�l s�stem� kurulur. Meslekî s�c�l�n 55
�nc� maddede bel�rt�len B�lg� S�stem� �le �rt�batı sağlanır.

(2) Meslekî s�c�l�n g�zl�l�ğ� esastır ve kanunî gerekl�l�kler dışında �fşa ed�lemez ve bu hususta k�mseye b�lg�
ver�lemez. Meslek mensubunun kend�s�, hakkında soruşturma yapmakla yetk�l� kılınanlar, hakkında karar verecek olan
k�ş�ler �le sınırlı olmak üzere, odaların d�s�pl�n kurulları �le Yüksek D�s�pl�n Kurulunun üyeler� dışında h�ç k�mse bu
s�c�l kayıtlarını göremez. Kanunlar �le yetk�l� kılınmış makamlar tarafından talep ed�len hâllerde, Başkan veya
yetk�lend�r�lm�ş Merkez Yönet�m Kurulu üyes�, bu b�lg�ler� talep eden merc�lere gönder�r.

Yedek üyeler�n göreve dâvet usulü
MADDE 97 – (1) B�rl�ğ�n organlarındak� asıl üyel�kler�n herhang� b�r sebepten dolayı boşalması hâl�nde,

yedek üyeler aldıkları oy sırasına uyularak ve oylarda eş�tl�k olması hâl�nde, kura �le bel�rlenenler, kura net�ces�
gözet�lerek, boşalan asıl üyel�ğe yazılı olarak dâvet ed�l�r. Dâvet�n kabul ed�lmed�ğ�n�n yazılı olarak b�ld�r�lmes� veya
en geç yed� gün �çer�s�nde yazılı olarak olumlu cevap ver�lmemes� hâl�nde, yen�den aynı �şlemler yapılır.

B�rleşen ve b�rleşemeyen görevler
MADDE 98 – (1) Merkez Yönet�m Kurulunun, Yüksek D�s�pl�n Kurulunun ve Merkez Denetleme Kurulunun

üyeler� �le Oda Yönet�m Kurulunun, Oda D�s�pl�n Kurulunun ve Oda Denetleme Kurulunun üyeler�; 93 üncü maddede
bel�rt�len Yardımlaşma Sandığındak� görevler hâr�ç olmak üzere, b�r başka kurulda görev kabul edemezler. Herhang�
b�r kurulun üyel�ğ�ne seç�lm�ş olanlar b�r başka kurul �ç�n aday olamazlar ve seç�lemezler.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len kurullardak� üyel�kler, sâdece seç�m �le elde ed�len Büyük Genel Kurul
tems�lc�l�ğ� �le b�rleşeb�l�r.

(3) Seç�mler net�ces�nde, b�r arada yapılması mümkün olmayan b�rden çok görev �ç�n seç�lm�ş olanlar, seç�m
net�celer�n�n kes�nleşt�ğ�n�n b�ld�r�lmes�n� tak�p eden üç gün �ç�nde bu görevlerden hang�s�n� terc�h ett�ğ�n�, seç�lm�ş
olduğu organın başkanlığına yazılı olarak b�ld�rmek zorundadır. Bu takd�rde, asıl üyel�kte meydana gelen boşluk,
yedeklerden asıl üyel�ğe dâvet yoluyla g�der�l�r. Yedekten asıl üyel�klere dâvet ed�len üyeler hakkında da aynı hüküm
geçerl�d�r.

(4) Üçüncü fıkrada bel�rt�len terc�h mecbur�yet�n�n gereğ� üyen�n kend�s�nce yer�ne get�r�lmed�ğ� takd�rde,
B�rl�ğ�n merkez teşk�lâtı organları üyel�kler� �ç�n Merkez Yönet�m Kurulu Başkanı ve oda organları üyel�kler� �ç�n Oda
Başkanı tarafından, görev�n önem sırasına göre resen �şlem yapılır ve yedeklerden asıl üyel�ğe dâvet yoluna g�d�l�r.
Resen �şlem yapılmasında görevler�n önem� bakımından gözet�lecek sıralama aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

a) Merkez Yönet�m Kurulu üyel�ğ�.
b) Yüksek D�s�pl�n Kurulu üyel�ğ�.
c) Merkez Denetleme Kurulu üyel�ğ�.
ç) Oda Yönet�m Kurulu üyel�ğ�.
d) Oda D�s�pl�n Kurulu üyel�ğ�.
e) Oda Denetleme Kurulu üyel�ğ�.
Odaların ve B�rl�ğ�n Bakanlıkça denetlenmes� ve organların görevler�ne son ver�lmes�
MADDE 99 – (1) Odalar ve B�rl�k, Bakanlığın �darî vesayet�ne tâb� olup gözet�m� ve denet�m� �le organlarının

görev�ne son ver�lmes� �ş ve �şlemler�nde 6643 sayılı Kanunun ek 1 �nc� maddes� hükümler� uygulanır.
Seç�m usulü
MADDE 100 – (1) Odaların ve B�rl�k organlarının seç�mler�, 6643 sayılı Kanunun ek 2 nc� maddes�

hükmünde bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde yapılır.
(2) Büyük Genel Kurulca seç�lecek olan organlara �l�şk�n olarak hazırlanmış bulunan oy pusulaları ve d�ğer

bütün seç�m malzemes�, Merkez Yönet�m Kurulu tarafından; Oda Genel Kurullarınca seç�lecek olan organlara �l�şk�n
olanlar �se Oda Yönet�m Kurulu tarafından, seç�mden önce �lg�l� İlçe Seç�m Kurulu Başkanına tesl�m ed�l�r.

M�lletlerarası toplantılar �ç�n �z�n
MADDE 101 – (1) B�rl�ğ� veya onun mahallî organları olan odaları tems�l etmek üzere m�lletlerarası kongre,

konferans ve benzer� toplantılara �şt�rak edenler�n, B�rl�ğ�n tekl�f� üzer�ne Bakanlıktan �z�n almaları mecburîd�r.
B�rl�ğ�n d�ğer düzenleme yetk�ler�
MADDE 102 – (1) B�rl�k; 6643 sayılı Kanuna, Meslek Kanununa, bu Yönetmel�ğe ve �lg�l� d�ğer kanunlara

aykırı olmamak kaydıyla B�rl�ğ�n ve odaların �ş ve �şlemler� �le �lg�l� olarak genelge ve benzer� düzenlemeler yapab�l�r.
(2) Bu Yönetmel�kte öngörülen belge, form, basılı evrak ve d�ğer malzemeler, Merkez Yönet�m Kurulunca

hazırlanarak odalara gönder�l�r.
Hüküm bulunmayan hâller ve yorum
MADDE 103 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hususlar hakkında, 6643 sayılı Kanunun ve buna

dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatın mesleğ�n, B�rl�ğ�n ve odaların yapısına uygun düşen hükümler� kıyasen
uygulanır.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n hükümler�n�n uygulanmasında, 6643 sayılı Kanunun �lg�l� hükümler� göz önünde
bulundurulur.

Geçm�ş harcamalar ve geç�c� harcamalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) B�rl�ğ�n ve odaların 6643 sayılı Kanun uyarınca ve bu Yönetmel�k hükümler�ne

göre gel�rler� tahs�l olunup bütçeler� oluşuncaya kadar, B�rl�ğ�n kurucu Genel Kurulunun yapıldığı 17/3/2019
tar�h�nden �t�baren, B�rl�ğ�n ve odaların kurulması �ç�n Merkez Yönet�m Kuruluna seç�lm�ş olanlar veya odaların
kurucusu olarak görevlend�r�lenler tarafından yapılan harcamaların karşılığı; usulüne uygun olarak belgelend�r�lmeler�
kaydıyla Merkez Yönet�m Kurulu veya Oda Yönet�m Kurulu kararı alınarak B�rl�ğ�n veya odaların bütçes�nden
harcamada bulunanlara öden�r.

(2) Bu Yönetmel�kte öngörülen harcama usulüne �l�şk�n s�stem kuruluncaya kadar, Merkez Yönet�m Kurulunca
bel�rlenen harcama usul ve esasları uygulanır.

Geçm�ş kararlar ve geç�c� olarak kullanılacak olan belgeler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) B�rl�ğ�n Kurucu Genel Kurulunun yapıldığı 17/3/2019 tar�h�nden �t�baren, B�rl�ğ�n

ve odaların kurulması �ç�n Merkez Yönet�m Kurulunca alınmış olan kararlardan bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı
olmayanların uygulanmasına devam ed�l�r.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) B�rl�ğ�n ve odaların kuruluş tar�hler� göz önüne alınarak, 2019 yılına �l�şk�n yıllık

a�dat, 51 �nc� maddede bel�rt�len yıllık a�datın yarısı olarak tatb�k ve tahs�l olunur.
(2) 2019 yılının kalan aylarında uygulanmak üzere, 94 üncü maddede bel�rlenmes� öngörülen h�zmet bedeller�,

odaların kuruluşunu tak�p eden b�r ay �ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu kararı �le bel�rlen�p odalara b�ld�r�l�r.
(3) Merkez Yönet�m Kurulunca odaların kurucusu olarak görevlend�r�lenler, odaların kuruluşu tamamlanıp

Büyük Genel Kurul yapılıncaya kadar, tahs�l ed�len a�dat gel�rler� toplamının % 25’�nden fazla harcamada
bulunamazlar.

(4) Odalar, kuruluş safhasında odaya kaydı yapılan her 30 üyeden tahs�l ed�len a�dat gel�rler�n�n merkez payı
olarak 90 ıncı maddede bel�rt�len % 35’l�k kısmını, son 30 uncu üyeden tahs�latın yapılan tar�hten �t�baren en geç üç
�şgünü �çer�s�nde B�rl�ğ�n hesabına aktarmak zorundadır.

(5) Yapılacak olan �lk Büyük Genel Kurulda yen� b�r oda kurulması kararı alındığı ve buna göre yen� b�r oda
kurulduğu takd�rde, oda bölges� değ�şen üyelerden tahs�l ed�len g�r�ş a�datının başka odaya naklolan üyelere tekabül
eden kısmı, ödenm�ş olan % 35 oranındak� B�rl�k payı düşülerek yen� odanın hesabına aktarılır.

Organlara tekrar seç�lme
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) B�rl�ğ�n 17/3/2019 tar�h�nde gerçekleşt�r�len Kurucu Genel Kurulunda B�rl�k

organlarına seç�lm�ş olanların B�rl�k organlarına tekrar seç�lmeler� bakımından 83 üncü madden�n üçüncü fıkrasında
bel�rt�len şart aranmaz.

Kanunî süreden sonra üyel�k kaydı yapılanlar
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Meslek Kanununun geç�c� 4 üncü maddes�n�n beş�nc� fıkrasında odaya kayıt �ç�n

öngörülen azamî üç aylık süren�n b�tmes�nden sonra kaydını yaptıranlar, aynı fıkrada yapılacağı bel�rt�len �lk genel
kurula katılamaz, organlar ve tems�lc�l�kler �ç�n aday olamaz ve aday göster�lemezler.

Organ seç�mler�n�n zamanı
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Opt�syen-gözlükçüler odalarının organları �le Türk Opt�syen-Gözlükçüler B�rl�ğ�

Büyük Genel Kurulu tems�lc�ler�n�n seç�mler�, Meslek Kanununun geç�c� 4 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler �ç�nde
tamamlanır.

(2) B�rl�ğ�n mevcut organları, toplanacak Büyük Genel Kurulca yen� organlar seç�l�p görev alıncaya kadar
görevler�ne devam ederler.

(3) Yapılacak olan seç�mler, 6643 sayılı Kanunda ve bu Yönetmel�kte öngörülen aylarda yapılmış sayılır ve
kanunî süreler buna göre hesaplanır.

Yürürlük
MADDE 104 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 105 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk Opt�syen-Gözlükçüler B�rl�ğ� Merkez Yönet�m Kurulu

Başkanı yürütür.

 
 


