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Adalet Bakanlığından:

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE 

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza ve

Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetme-

liğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda, başarı sıralaması esas alınarak ilgili

personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. Genel Müdürlükçe hizmet ve ihtiyaç durumu

dikkate alınarak, tercihler nedeniyle boş kalan kadrolara, ilgili personelin tercihlerine bağlı ka-

lınmaksızın re’sen atama yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/10/2005 25980

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 17/9/2011 28057
2- 7/6/2014 29023
3- 19/1/2017 29953
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Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı

ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali

yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin veya

mali yükümlülüklerin uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli

olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sa-

yılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makam-

larınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük

gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olan eşya için yükümlülerce yazılı olarak talepte bulunul-

ması halinde, tahsil edilmesi gereken vergi veya diğer mali yükümlülükler emanet hesabına

alınmak veya teminata bağlanmak suretiyle eşya araştırma sonucu beklenmeden teslim edile-

bilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımına, ibrazına, yü-

kümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak ek-14’te yer alan hükümler uygulanmaz.

İhracata ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanır. Bu

beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile yapılır.

İhracata ilişkin gümrük beyannamesi ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşılır ve gümrük ida-

resi tarafından elektronik ortamda saklanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü, beşinci ve sekizinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi

kişiler adına tescil edilen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin 44 no.lu kutusuna birinci

fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen ithalata ilişkin
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gümrük beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, muayene türü

sarı veya kırmızı hat olarak belirlenen beyannameler, 44 no.lu kutuya kaydedilen belgeler ile

birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.”

“(5) İhracata ilişkin gümrük beyannamesi eklerinin veri işleme tekniği yoluyla verilmesi

esastır. Uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belir-

lenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli

belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmez. Gümrük idaresince gerek görülmesi

halinde beyanname eki belgelerin aslı istenebilir.”

“(8) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca beyannameye eklenmeyen

belgeler dahil ithalat ve transit işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri ve ekleri, beyanın

bağlayıcılığı çerçevesinde her bir beyanname itibarıyla, sonradan yapılacak kontrollere imkan

sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde saklanır.”

“(9) 112 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ihracatçı ile elektronik ortamda pay-

laşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise

belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak beyanın bağlayıcılığı çerçe-

vesinde, her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde

Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde ihracatçı tarafından saklanır.”

“(10) Beşinci fıkrada belirtilen hallerde ibrazı gereken ancak elektronik ortamda mev-

cut olmayan belgeler hariç olmak üzere, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ekleri gümrük

idaresi tarafından kağıt ortamında saklanmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 205 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülükler

MADDE 205 – (1) Eşyanın serbest dolaşıma girişinde, o tarihte yürürlükte bulunan ti-

caret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali

yükümlülüklere ilişkin mevzuat ile konulmuş hükümler de uygulanır.

(2) Bu maddede bahsi geçen önlemlerin, ilave gümrük vergisinin veya diğer mali yü-

kümlülüklerin uygulanmasında serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi esas alınır.

Önlem kararının düzenlenecek bir belgeye istinaden uygulanması durumunda, gümrük beyan-

namesinin tescil tarihi itibariyle geçerlilik süresi sona eren belgeler kabul edilmez. 

(3) Serbest dolaşıma girişte, ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya

ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşei, menşe şahadetnamesi

ile ispat olunur. Menşe şahadetnamesi, eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyanname

ekinde ibraz edilir. 
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(4) Bu maddede bahsi geçen önlemlere, ilave gümrük vergisine veya ek mali yüküm-

lülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyadan;

a) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde veya

tek taraflı olarak tanıdığı tercihli tarife uygulamasından faydalanmak amacıyla eşyanın tercihli

menşeini tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi halinde,

b) Serbest ticaret anlaşmaları veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde ter-

cihli tarife uygulamasının ortadan kalktığı tarihten önce gümrük gözetimi altında bulunan ser-

best dolaşımda olmayan eşyaya ait dördüncü fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerin ibraz

edilmesi halinde,

c) Doğrudan ticaret politikası önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya ticaret

politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük

uygulanan ülke menşeli olduğu beyan edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,

ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım

statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın men-

şeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar

saklı kalmak kaydıyla,

menşe şahadetnamesi aranmaz.

(5) 181 inci maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları hükümleri, ticaret politikası önle-

mine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde de uygulanır. 

(6) Numunelerin serbest dolaşıma girişinde bu madde hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri

GEÇİCİ MADDE 14 – (1) 24/5/2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanarak yürürlükten kaldırılan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair

Tebliğ ile İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

Hakkında Tebliğ (İthalat:2017/4)’de yer alan belgelerle ilgili olarak gümrük beyannamesi tescil

edilmiş olanların işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü ve 4 üncü maddeleri, yayımı tarihinden iki ay sonra,

b) Diğer madddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/3/2010 27538

2- 2/7/2010 27629

3- 2/12/2010 27773

4- 31/12/2010 27802

5- 26/3/2011 27886

6- 30/4/2011 27920

7- 23/5/2011 27942

8- 16/7/2011 27996

9- 2/11/2011 28103

10- 28/12/2011 28156

11- 31/3/2012 28250

12- 12/6/2012 28321

13- 20/11/2012 28473

14- 10/1/2013 28524

15- 7/2/2013 28552

16- 5/4/2013 28609

17- 15/5/2013 28648

18- 12/6/2013 28675

19- 3/8/2013 28727

20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)

21- 21/5/2014 29006

22- 2/12/2014 29193

23- 31/1/2015 29253

24- 18/2/2015 29271

25- 13/3/2015 29294

26- 13/5/2015 29354

27- 30/6/2015 29402

28- 20/8/2015 29451

29- 22/1/2016 29601

30- 13/2/2016 29623

31- 29/3/2016 29668

32- 7/10/2016 29850

33- 12/1/2017 29946

34- 1/8/2017 30141

35- 22/3/2018 30368

36- 3/1/2019 30644

37- 2/5/2019 30762
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Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinden:
TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik

Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre kurulan optisyen-gözlükçüler odaları ile Türk
Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, görevleri,
toplantıları, karar alışları, gelirleri, giderleri, organları için seçim, seçilme yeterliliği, seçimlerin
yapılışı, meslekî sicil, hizmet bedellerinin ve aidatın tespiti, disiplin cezaları ve infaz edilişleri
ile odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemler hakkındaki usûl ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğini, Birliğin organlarını, optis-
yen-gözlükçü odalarını, bunların organlarını ve ülke genelindeki optisyenler ile gözlükçüleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında

Kanunun geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Birlik: Meslek Kanunu kapsamında kurulup faaliyet gösteren Türk Optisyen-Göz-

lükçüler Birliğini,
c) Merkez Yönetim Kurulu: Birliğin meslek ile alâkalı mevzuatta öngörülen bütün iş

ve işlemlerini Birlik adına yürütmek üzere teşkil edilen ve Birliğin en üst karar mercii olan
Birlik Merkez Yönetim Kurulunu,

ç) Meslek: Meslek Kanunu çerçevesinde yürütülen optisyenlik ve gözlükçülük faali-
yetlerini,

d) Meslek Kanunu: 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunu,
e) Meslek mensubu: Optisyenlik ve gözlükçülük mesleğine mensup olan kimseleri,
f) Oda: Meslek Kanunu kapsamında kurulup faaliyet gösteren optisyen-gözlükçüler

odalarını,
g) Optisyen-Gözlükçü Bilgi Sistemi: Merkez Yönetim Kurulunca, ülke genelindeki

meslek mensuplarının Kanun ve bu Yönetmelik kapsamındaki kişisel ve meslekî bilgilerinin
ilgili mevzuata uygun olarak toplandığı ve bütün odalarca kullanılmak zorunda olan bilgi sis-
temini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin ve Odaların Kuruluşu ve Görevleri

Birliğin amacı, yapısı ve faaliyetleri
MADDE 4 – (1) Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını icra etmeye yetkili olup

da, özel kanunlarında üye olamayacakları belirtilenler hâriç olmak üzere, sanatları ile uğraşan
ve meslekleri ile ilgili hizmetlerde çalışan optisyenlik ve gözlükçülük mesleği mensuplarının
katılması suretiyle; meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyet-
lerini kolaylaştırmak, mesleğin umumî menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek
mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak
üzere ve meslek disiplini ve ahlâkını koruyup hâkim kılmak maksadıyla; tüzel kişiliğe sahip
ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak kurulan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği
ve odalar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz.
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(2) Birlik; bu Yönetmelikte kuruluş usulü belirtilen odalar ile Birlik merkez teşkilâtı
organlarından teşekkül eder.

(3) Birlik ve odalar, protokol kuralları çerçevesinde resmî törenlere katılır; amaçlarına
uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir ve lokal, misafirhane ve
benzeri sosyal tesisler açabilir.

Odalar ve odaya kayıt mecburiyeti
MADDE 5 – (1) Mesleğini serbest olarak icra eden veya özel kuruluşlarda meslek ile

ilgili hizmetlerde çalışacak olan meslek mensupları, işlerine başlamadan önce bulundukları
ilde bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre kurulmuş bulunan odaya veya bulundukları
ilin tâbi olduğu odaya kaydolmakla ve üyelik mükellefiyetlerinin gereklerini yerine getirmekle
yükümlüdür.

(2) Meslek Kanununun geçici 2 nci maddesine göre meslek icrası için kazanılmış hak
sahibi olup aynı mekânda eczacılık ile optisyenlik veya gözlükçülüğü ya da saatçilik ile optis-
yenliği veya gözlükçülüğü birlikte yapanlar da birinci fıkra hükmüne tâbidir.

(3) Odaya kayıtlı meslek mensuplarının mesleklerini icra edebilmeleri bakımından diğer
kanunlara göre kurulmuş meslek odalarına kaydolmaları şartı aranmaz.

(4) Odalara ihtiyarî olarak kaydolma hususunda 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk
Eczacıları Birliği Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü kıyasen uygulanır.

Birliğin görevleri
MADDE 6 – (1) Birliğin görevleri şunlardır:
a) Gayesi hasta ve halk sağlığı için fedakâr ve feragatli hizmette bulunmak olan mesleğe

ilişkin ilkeleri ve gelenekleri muhafazaya ve geliştirmeye çalışmak,
b) Üyelerinin maddî ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve Dev-

letin menfaati ile en iyi şekilde telifi için gayretler göstermek,
c) Meslek Kanununun ve ilgili mevzuatın gereği gibi tatbik ve icrasına yardım etmek,
ç) Mensuplarının daha yüksek bir meslek kültürüne erişebilmesi için kütüphaneler tesis

etmek, dergi çıkarmak, ilmî ve teknik konferans ve kongreler tertip eylemek ve meslek ile ilgili
eğitim ve öğretim gören öğrencilerin optisyenlik müesseselerinde yapacakları stajları düzen-
lemek ve staj defteri hazırlamak,

d) Halk sağlığını korumaya, mensuplarını muayyen refah seviyesine ulaştıracak iş sa-
haları bulmaya, ilgili mevzuat hükümlerinin tatbikinde mesleğin ve meslektaşların hak ve men-
faatlerini korumaya ve her türlü iş tevzini adilane bir şekilde tanzime çalışmak,

e) Mensuplarından yaşlı ve malûl olanlara ve ölenlerin hayatta iken bakmakla mükellef
olduğu kimselere yardımlarda bulunmak üzere meslek mensuplarının iştirak edeceği yardım-
laşma sandığı kurmak,

f) Halk sağlığı ve meslek ile ilgili meseleler için resmî makamlar ile işbirliğinde bulu-
narak bu makamların yardımını temine çalışmak,

g) Meslek Kanununa göre üyelerinin tutmaya mecbur olduğu defterleri düzenlemek,
bastırmak ve bedeli mukabilinde dağıtmak,

ğ) İlgili mevzuat ile öngörülen diğer iş ve işlemleri yapmak.
Odaların kuruluşu
MADDE 7 – (1) Sınırları içinde odalara kayıtlı en az yüz meslek mensubu bulunan her

ilde bir oda kurulur.
(2) Sınırları içinde oda kurmak için yeter sayıda meslek mensubu bulunmayan illerdeki

meslek mensuplarının hangi illerdeki meslek mensupları ile birleştirilerek yeni bir oda kuru-
lacağı ve merkezinin hangi ilde olacağı veya bu gibi illerdeki meslek mensuplarının hangi
ildeki odaya bağlanıp kaydolacağı; memleketin coğrafya şartları ve ulaşım durumu ile meslek
mensuplarının toplu olarak bulundukları iller göz önüne alınarak Merkez Yönetim Kurulunun
teklifi üzerine Büyük Genel Kurulca kararlaştırılır.
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(3) Odalar, kuruluşlarını Merkez Yönetim Kurulu marifetiyle Bakanlığa bildirmekle
tüzel kişilik kazanırlar.

(4) Yeni kurulacak odaların kurucu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulunca atanır. Yeni
kurulan odalar en geç üç ay içinde organlarının seçimini yapar. Bu seçim; odanın kurulduğu
yılın, 6643 sayılı Kanunda belirtilen ayında yapılmış sayılır ve kanunî süreler buna göre he-
saplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Odaların Organları, Çalışma Düzeni ve Görevleri

Odaların organları
MADDE 8 – (1) Odaların organları şunlardır:
a) Genel Kurul.
b) Yönetim Kurulu.
c) Disiplin Kurulu.
ç) Denetleme Kurulu.
Genel Kurul
MADDE 9 – (1) Genel Kurul, odaya kayıtlı üyelerin toplanması ile teşekkül eder.
(2) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, bütün odaların genel kurullarında tabiî üye olarak

bulunabilirler. Ancak kayıtlı bulundukları oda hariç olmak üzere diğer oda genel kurullarında
hiçbir konuda oy kullanamazlar. Başkanlık Divanı dâhil olmak üzere hiçbir organda görev ala-
mazlar. Sadece görüşmelere katılıp her konu hakkında söz alabilirler ve tavsiyede bulunabilirler.

Genel Kurulun toplanması
MADDE 10 – (1) Genel Kurul, yılda bir defa Eylül ayı içinde odaya kayıtlı üyelerin

salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ertesi gün mevcut üyeler
ile yetinilerek toplantı yapılır.

(2) Genel Kurulun her türlü toplantılarına oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplan-
tılarda da ayrıca oy kullanmaları mecburîdir. Mazereti sebebiyle Genel Kurul toplantılarına
katılmayanlar ile seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar, mazeretlerini bir hafta içerisinde
oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirme-
yenler veya bildirdikleri mazeret geçerli kabul edilmeyenler hakkında 6643 sayılı Kanunun
8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen yaptırım uygulanır.

Genel Kurul için dâvet
MADDE 11 – (1) Genel Kurul toplantısının yapılacağı, Yönetim Kurulunca odanın bü-

tün üyelerine en az 20 gün önceden taahhütlü mektup ile bildirilir ve gazete ilânı ile duyurur.
Bu bildirimde, toplantının yeri, günü, saati ve gündemi belirtilir ve ayrıca, toplantıda yeterli
çoğunluk olmadığında yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati bildirilir. Seçimi gerek-
tirmeyen olağan ve olağanüstü toplantılar için gazete ilânı ile bildirim yeterlidir.

Genel Kurulun gündemi
MADDE 12 – (1) Genel Kurul toplantılarında evvelce bildirilen gündemde belirtilen

konular müzakere edilir. Ayrıca müzakere olunması teklif edilen bir konu, Genel Kurulun ço-
ğunluğu tarafından kabul edildiği takdirde gündeme ilâve olunur.

Genel Kurulun açılışı, divan teşkili ve seçim
MADDE 13 – (1) Olağan ve olağanüstü oda genel kurulları; yoklamayı takiben, oda

başkanı, yoksa Genel Kurulu toplantıya çağıranları temsil eden kişi tarafından açılır. Daha son-
ra, aday gösterilmek sureti ile müzakereleri idare etmek üzere bir divan başkanı, bir divan baş-
kan yardımcısı ve iki kâtip seçilir.

(2) Bu seçimlerde, odanın mührünü taşıyan oy pusulaları ile zarflar kullanılır. Oyların
tasnifi, Genel Kurula katılanlar arasından kura ile belirlenecek üç kişilik bir tasnif kurulunca
yapılır. Bu seçimlerde bir tek oy pusulası kullanılır ve bu oy pusulasına Genel Kurul divan baş-
kanlığı, başkan yardımcılığı ve iki kâtiplik için gösterilen adayların ismi yazılır.
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(3) Her bir görev için birden fazla isim yazılı olan oy pusulalarında ilk önce yazılmış
olan isme itibar edilir. Gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılacak olan seçimin sonucu, Genel
Kurulu açan kişi tarafından açıklanır ve divan bundan sonra görevine başlar.

(4) Genel Kurulun kararları ekseriyetle alınır. Oylarda eşitlik olması hâlinde, divan baş-
kanının bulunduğu taraf ekseriyette sayılır.

(5) Odanın organlarının seçimi ile ilgili hususlar hakkında 100 üncü madde hükümleri
uygulanır.

Genel Kurulun görevleri
MADDE 14 – (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporu ile Denetleme Kurulu raporunu incelemek,
b) Yönetim Kurulunun bilânçosunu tetkik ve kabulü hâlinde ibra etmek,
c) Bütçeyi tasdik etmek,
ç) Yönetim Kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip Genel Kurulun ek-

seriyetince kabul olunan konuları müzakere etmek,
d) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
e) Büyük Genel Kurula iştirak edecek asıl ve yedek temsilcileri seçmek,
f) Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
g) Disiplin Kurulu üyelerini seçmek,
ğ) Genel Kurula verilen diğer görevleri yapmak.
Odaların olağanüstü genel kurulları
MADDE 15 – (1) Genel Kurul;
a) Yönetim Kurulunca gerekli görülüp kararlaştırılması hâlinde,
b) Oda üyelerinin üçte birinin noterlik marifetiyle vaki isteği üzerine,
c) Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de göreve getirilmesin-

den sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düştüğü takdirde,
mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin veya Oda Denetleme Kurulu üyelerinin veya Mer-

kez Yönetim Kurulunun dâveti üzerine, bir ay içerisinde olağanüstü olarak toplanır.
Olağanüstü Genel Kurula dâvet
MADDE 16 – (1) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hâllerde,

Olağanüstü Genel Kurula dâvete ilişkin olarak 11 inci maddedeki usul uygulanır.
(2) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hâllerde, Genel Kurulun

toplanmasını talep eden ve oda üyeleri sayısının üçte birini sağlayan üyelerin isteklerinin son
30 gün içerisinde vaki olmaları şartıyla, bu isteklerden üçte birlik oranı sağlayan son isteğin
odaya intikal etmesini takiben en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunca Genel Kurul dâveti ya-
pılır ve dâvet konusunda 11 inci maddedeki usul uygulanır.

(3) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hâllerde, mevcut Yönetim
Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu veya Merkez Yönetim Kurulu; yedi gün içerisinde toplana-
rak Olağanüstü Genel Kurul kararı almak ve buna dair her türlü kanunî işlemleri tamamlayarak
karar tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu olağanüstü olarak toplantıya
dâvet etmek zorundadırlar.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen bir aylık süre içerisinde Genel Kurul dâveti
yapılmadığı takdirde, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin
müracaatı üzerine, odanın bulunduğu mahallin asliye hukuk mahkemesince oda üyeleri ara-
sından seçilecek beş kişi, Yönetim Kurulu seçimi yapılması için Genel Kurulun bir ay içerisinde
toplanmasını sağlamak üzere görevlendirilir.

(5) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sebepten dolayı yapılan
Genel Kurul gündemine, bu üyelerin talep ettikleri gündem maddeleri eklenir. Gündemin ilânı,
Olağan Genel Kurul gündeminin ilânına ilişkin hükümler uyarınca yapılır.

(6) Seçimler ile ilgili diğer hususlar hakkında, 100 üncü madde hükümleri uygulanır.
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Yönetim Kurulunun ve üyelerinin görev süresi
MADDE 17 – (1) Üye sayısı yüz olan odaların yönetim kurulları beş asıl ve beş yedek

üyeden ve yüzden fazla olanlarda yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder.
(2) Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Bu süre içinde asıl üyeliklerden boşalan

yerlere yedeklerden en çok oy almış olan üye getirilir. İstifa, ibra edilmeme, dağılma sebebiyle
veya diğer sebeplerle yeniden seçilen Yönetim Kurulu, önceki Kurulun görev süresinden geriye
kalan süreyi tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme şartları ve üyeliğin düşmesi
MADDE 18 – (1) 6643 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan hükümler uyarınca;

bir seneden fazla ağır hapis veya üç seneden fazla hapis cezasına veya meslekî bir suçtan dolayı
hürriyeti tahdit eden bir cezaya veya meslek ve sanatın geçici olarak tatili cezasına mahkûm
olanlar ya da oda Disiplin Kurulu kararı ve Yüksek Disiplin Kurulunun tasdiki ile geçici olarak
sanat icra etmekten yasaklananlar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen cezalara mahkûm edilmiş veya disiplin cezası almış olup
engelleyici hâllerinin devam ettiği anlaşılanların Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Bu mahkûmi-
yetlerinin ve disiplin cezalarının devamı müddetince hiçbir üye seçimlerine katılamaz ve oy
kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun görev taksimi
MADDE 19 – (1) Yönetim Kuruluna seçilen asıl üyeler, seçim neticesinin kesinleştiği

tarihi takip eden üç gün içerisinde Genel Kurula başkanlık edenin veya başkan vekilinin dâveti
üzerine, dâvet edenin başkanlığında ilk toplantılarını yaparak gizli oylamayla aralarından birini
oda başkanı, birini başkan yardımcısı, birini oda genel sekreteri ve birini de oda saymanı olarak
seçip görev taksimi yaparlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen görev taksiminden sonra oda başkanı, Genel Kurulca Yö-
netim Kuruluna ve diğer organlara seçilen bütün asıl ve yedek üyelere görevlerini ve ayrıca
seçilenlerin aldıkları oyların sıralamasını yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirmekle yüküm-
lüdür. Bu konudaki bütün bilgiler, aynı süre içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna Genel Kurul
tutanağı ile birlikte sunulur.

Yönetim Kurulunun toplantıları ve kararları
MADDE 20 – (1) Yönetim Kurulu; en az 15 günde bir defa oda başkanın veya onun

bulunmaması hâlinde genel sekreterin, genel sekreterin bulunmaması hâlinde başkan yardım-
cısının, onun da bulunmaması hâlinde en yaşlı üyenin başkanlığında salt çoğunlukla toplanır.

(2) Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması hâlinde
toplantı başkanının bulunduğu taraf ekseriyette sayılır. Olağan toplantı günleri ve saatleri, ilk
Yönetim Kurulu toplantısında bir karar ile belirlenir.

Toplantılara katılamama
MADDE 21 – (1) Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacak olanlar, bu mazeret-

lerini toplantıdan önce yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanına veya üyelerine bildirmekle yü-
kümlüdür. Aksi takdirde, toplantı tutanağına bu kişilerin toplantıya mazeretsiz olarak katılma-
dıkları yazılır.

(2) Mazeretli, başka yerde görevli veya izinli olanların bu durumları da tutanağa geçi-
rilir. Mazeretsiz olarak üst üste olağan üç toplantıya katılmayan üyeler istifa etmiş kabul edi-
lerek yerlerine oy sıralamasına göre yedek üyeler çağırılır. Belirlenmiş olan toplantı saatinden
itibaren bir saat içinde çoğunluk sağlanamazsa bu durum bir tutanakla tespit edilir. Hazır bu-
lunan Yönetim Kurulu ve var ise Denetleme Kurulu üyeleri bu tutanağı imza ederler.

Yönetim Kurulunun olağanüstü toplanması
MADDE 22 – (1) Oda Yönetim Kurulu; Kurul üyelerinin çoğunluğunun veya başkanın,

genel sekreterin veya Denetleme Kurulunun talebi üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.
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(2) Olağanüstü toplantıya başkanlık hususunda da 20 nci maddenin birinci fıkrası hü-
kümleri uygulanır.

Yönetim Kurulunun düşmesi
MADDE 23 – (1) Oda Yönetim Kurulunun ibra edilmeyerek düşmesi veya ibra edil-

dikten sonra çekilmesi hâlinde, yeni Yönetim Kurulunun seçilmesine kadar Yönetim Kurulunun
yapması gereken iş ve işlemler ile görev ve yetkilerin gerekleri, Genel Kurul Başkanlık Diva-
nınca yerine getirilir ve Genel Kurul en geç bir ay içerisinde seçim yapılmak üzere olağanüstü
toplantıya dâvet edilir.

Yönetim Kurulunca uyulacak esaslar
MADDE 24 – (1) Oda Yönetim Kurulları; çalışmaları sırasında, Büyük Genel Kurulca

ve Oda Genel Kurulunca alınmış olan bütün kararlara uymak ve odanın iş ve işlemlerini bu
kararların gerekleri uyarınca yürütmek zorundadır.

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

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 25 – (1) Yönetim Kurulu; odanın gelir-gider bilânçosunu ve bütçesini hazır-

layarak Denetim Kurulunun raporu ile birlikte Genel Kurula sunar. Odanın durumu, yapılan
işlemleri ve faaliyetleri hakkındaki raporunun Genel Kurulda okunmasını sağladıktan sonra
ibrasını ister. İbra edilmeyen Yönetim Kurulu düşmüş sayılarak yeni bir yönetim kurulu seçilir.
Yeni seçilen yönetim kurulu eski yönetim kurulunun süresini tamamlar ve bu suretle düşen yö-
netim kurulu üyeleri aradan iki sene geçmedikçe tekrar seçilemezler.

(2) Yönetim Kurulu, yıllık çalışma raporunun bir suretini en geç 15 gün içerisinde Mer-
kez Yönetim Kuruluna gönderir.

(3) Yönetim Kurulunun diğer görevleri şunlardır:
a) Meslek Kanununda ve diğer kanunlarda belirtilenler hâricinde menfaat temin etmek

maksadı ile gerek üyeler arasında ve gerekse meslek mensupları ile başka şahıslar arasında
gizli anlaşmalar yoluna gidilmesine ve optisyenlik müesseselerinin muvazaalı olarak faaliyet
yürütmelerine mâni olmak,

b) Oda üyeleri arasında çıkacak meslekî ihtilâfları meslek ilkeleri ve mevzuat çerçeve-
sinde halletmek,

c) Meslek Kanunu kapsamındaki mal, malzeme ve hizmet bedelleri hususunda oda üye-
leri ile hasta ve hasta sahipleri arasında meydana gelen ihtilâfların meslek ahlâkı ilkelerine uy-
gun düşecek şekilde halledilmesi için uzlaştırma veya arabuluculuk yoluna gidilmesi hâlinde,
ilgili mercilerin talebi üzerine görüşler vermek,

ç) Üyelerin meslekî yönden gelişmeleri için gerekli teşebbüslerde bulunmak ve bu hu-
susun gereklerini yerine getirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından yarar-
lanmak,

d) Üyelerin meslekî bilgi ve beceri yönünden gelişmelerine katkıda bulunmak üzere
kütüphane açmaya çalışmak, üyelerini ülkenin sağlık meseleleri ile mesleğe ilişkin meselelerini
incelemeye ve bu hususta araştırmalarda bulunmaya teşvik etmek ve bunlardan çıkacak neti-
celere göre sağlık hizmetleri ile ilgili mercilerden ve kurumlardan taleplerde bulunmak,

e) Meslekî şeref ve haysiyeti, meslekî disiplin ile meslektaşların hukukunu ve menfa-
atlerini müdafaa etmek,

f) İhtiyaç görülen yerlere ilgili mevzuatta belirtilen yetki ve usul çerçevesinde temsilci
tayin etmek,

g) Odanın ve üyelerin meslekî meselelerinin hâlli için, Büyük Genel Kurul ve Merkez
Yönetim Kurulu kararlarına ve meslek ilkelerine bağlı kalarak, bölgeleri dâhilindeki resmî ma-
kamlar nezdinde kendi protokol seviyeleri çerçevesinde yazılı ve sözlü temaslarda bulunmak
ve neticelerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,
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ğ) Talep hâlinde, meslek mensuplarının ticaret siciline kayıt olabilmeleri için gerekli
olan oda kaydı belgelerini düzenleyip vermek,

h) Odaya yeni kaydolan, başka odalara naklini yapan ve odadan kaydı silinen üyeleri,
en geç 30 gün zarfında Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,

ı) Meslek ile ilgili mevzuat hükümlerinin, oda ve Birlik tarafından alınmış meslekî ka-
rarların ve meslekî ahlâk ilkelerinin gereken şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek
üzere meslek mensuplarının çalışmalarını ve mesleğin icra edildiği işyerlerinde denetlemek,

i) İki yıl içerisinde üyelik vecibelerini yerine getirmeyen meslek mensuplarının odaya
üyelik kayıtlarını Merkez Yönetim Kurulunun kabulü hâlinde silmek,

j) İlgili mevzuat ile odaya verilen diğer görevleri yapmak.
İhtilâfların Yönetim Kurulunca hâlli
MADDE 26 – (1) Yönetim Kurulu, meslektaşlar arasında vuku bulan ihtilâfları uzlaş-

tırma suretiyle halletmeye çalışır ve gerekirse bu husustaki açılan soruşturmayı tamamlayarak
evrakı ile birlikte Disiplin Kuruluna tevdi eder.

(2) 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde işaret edilen fiil ve
hareketler Yönetim Kurulunca düzeltilip giderilemediği takdirde, meslek adabı ile bağdaştırı-
lamayan fiil ve hâllere kalkışmış olduğu görülen meslek mensuplarının meslek ahlâk kaidele-
rine, kamu hizmetinin gereklerine ve selâmetine aykırı hareketleri, bunlara ilişkin deliller ile
tespit edilir ve bu aykırılıkların neler olduğu açıkça belirtilerek ilgililerin yazılı olarak savun-
maları istenir. Savunma verilmemiş olması, iddia olunanların kabul edildiği anlamına gelmez.

(3) Yapılan tebligata 15 gün içinde cevap vermeyen üye ile ilgili evrak doğrudan doğ-
ruya ve cevap verenlerinki ise savunmaları ile birlikte Disiplin Kuruluna tevdi olunur.

(4) Bu maddede belirtilen uzlaşma iş ve işlemleri ve disiplin soruşturmasının yürütül-
mesi ile ilgili diğer hususlar Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Oda Başkanlık Divanı
MADDE 27 – (1) Odanın Başkanlık Divanı; Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter

ile Saymandan teşekkül eder.
(2) Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulunca alınmış olan kararların zamanında uygulanıp

yürütülmesini ve bunlara ilişkin çalışmaların devamını sağlar.
Oda Başkanı
MADDE 28 – (1) Yönetim Kurulu Başkanı, odanın başkanıdır; bu sıfatla odanın tüzel

kişiliğini imzası ile her hususta temsile ve ilzama yetkili ve bu hususta görevlidir. Yönetim
Kurulunun ve odanın başkanı olarak Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarına
ve oda bölgesi çapında yapılan diğer toplantılara başkanlık eder. Oda Başkanı, aynı zamanda
malî konularda harcama yetkilisi olarak imza yetkisine sahiptir. Bu yetki, gerekli görülen hâl-
lerde Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine devredilebilir.

Oda Genel Sekreteri
MADDE 29 – (1) Odanın üyeleri ve bölgedeki diğer kuruluşlar ile ilişkileri sağlamak

başta olmak üzere, Yönetim Kurulunun toplantı gündemlerini, toplantı tutanağını, karar defte-
rini, oda ile ilgili haberleşmeleri ve bütün büro işlerini Yönetim Kurulunca belirlenen yetkiler
ve usuller çerçevesinde düzenlemek Genel Sekreterin başlıca görevleridir.

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerden başka;
a) Oda hizmetlerinde çalıştırılan personelin sicillerini düzenlemek, çalışmalarındaki

verimliliklerini değerlendirmek ve görev ve yetkilerini tespit etmek,
b) Yönetim Kuruluna ilişkin idarî iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak veya sağlat-

mak,
c) Kurulmuş olan komisyonların toplantılarının gerçekleşmesini sağlamak,
ç) Her türlü raporlar ve etütler de dâhil olmak üzere, Yönetim Kurulunca uygun görü-

lecek yazıları ve bu husustaki dokümanı hazırlamak veya hazırlatmak ve odaya gelen yazıları
cevaplandırmak,
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d) Yönetim Kurulunun vereceği yetkinin sınırları içinde kalmak kaydı ile gerekli belge
ve yazıları imzalamak,

e) Başkanın bulunmadığı zamanlarda odayı temsil etmek,
f) İlgili mevzuat ile Genel Sekretere verilen diğer görevleri yapmak.
Oda Saymanı
MADDE 30 – (1) Sayman, odanın gelir ve giderleri ile bütçesinin hazırlanmasından

başlayarak her türlü malî işlerinin sorumlusudur.
(2) Demirbaş ve emtia da dâhil olmak üzere odanın bütün gelir ve gider hesaplarını

usulüne uygun şekilde yapmak, muhasebe defterlerini tutmak veya sorumluluk kendi uhdesinde
olmak üzere tutturmak, nakit ve emtia giriş ve çıkışları ile ilgili belgeleri düzenlemek ve mu-
hafaza etmek, ödeme belgelerini harcama yetkilisi sıfatı ile; çek ve diğer kıymetli evrakı, har-
cama yetkilisi yanında ikinci derece imza yetkisini haiz olarak imzalamak, odanın hesap du-
rumları bilânçolarını ve hesap raporlarını hazırlamak veya sorumluluk kendi uhdesinde olmak
üzere hazırlatmak, tahsil ve ödeme evrakını düzenlemek, görevi ile ilgili mevzuatın noksansız
ve hatasız şekilde uygulanmasını sağlamak Saymanın görev ve yetkileri arasındadır.

Oda Disiplin Kurulu
MADDE 31 – (1) Her odada bir Disiplin Kurulu teşkil edilir. Disiplin Kurulu, beş asıl

ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Görev süresi iki yıldır.
(2) Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurulca gizli oylama ve açık tasnif usulüyle seçilir.

Asıl üyeliklerde her hangi bir sebepten dolayı boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerden en
çok oy alan asıl üyeliğe geçer.

Disiplin Kurulu üyeliğinin şartları
MADDE 32 – (1) Disiplin Kuruluna seçilebilmek için, yurt içinde en az beş yıl mes-

leğini icra etmiş olmak şarttır. Bu vasıftaki üyeler ile Kurul tamamlanamadığı takdirde, en az
üç yıl hizmet etmiş bulunanlar da seçilebilirler.

(2) 18 inci madde hükümleri, Disiplin Kurulu üyeleri için de geçerlidir.
Oda Disiplin Kurulunun görev taksimi ve gizlilik
MADDE 33 – (1) Disiplin Kurulu üyeleri, ilk toplantılarında kendi aralarından bir baş-

kan, bir başkan vekili, bir de sözcü seçerler.
(2) Kurulun müzakereleri ve müzakere tutanakları gizli olup Disiplin Kurulu Başkanının

mesuliyeti altında muhafaza edilir.
Disiplin Kurulunun toplantıları
MADDE 34 – (1) Disiplin Kurulunun toplanması gerekli görüldüğü takdirde, durum

taahhütlü bir mektup ile veya imza mukabilinde en az bir hafta önce Kurul üyelerine yazılı
olarak bildirilir.

(2) Toplantıda hazır bulunamayacak olan üyeler, toplantı tarihinden en az üç gün önce
yazılı olarak mazeretlerini bildirmeye mecburdur. Asıl üyelerin mazeretleri hâlinde, birinci fık-
rada belirtilen süre şartı aranmaksızın yedek üye dâvet edilerek Kurul tamamlanır.

(3) Üç defa mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmeyen Kurul üyesi istifa etmiş sa-
yılır.

(4) Disiplin Kuruluna iştirak edecek olan Kurul üyesinin yol masrafları ve yaptığı zarurî
masraflar, mensup olduğu oda bütçesinden ödenir.

Disiplin Kurulu üyelerinin reddi
MADDE 35 – (1) Disiplin Kurulu üyeleri, tarafsızlıklarını şüpheye düşürecek bir va-

ziyet olması hâlinde reddolunabilirler.
(2) Red talebinde bulunan oda üyesi, red sebebi teşkil eden iddiasını delilleriyle birlikte

Kurula bildirmeye mecburdur. Bu takdirde, red olunan üyenin yerine yedek üyelerden sıradaki
üye Kurula dâvet edilir. Başkan veya başkan vekilinin reddedilmesi hâlinde, gizli oylama ile
geçici bir başkan seçilmek suretiyle red talebi incelenir.
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(3) Red talebi Kurul tarafından kabule şayan görülmediği takdirde, talebin reddine karar
verilir ve ayrıca 6643 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem tesis
edilir.

(4) Reddedilen kurul üyesi sayısı fazla olduğu takdirde, Disiplin Kurulu yedeklerin iş-
tiraki ile dahi teşkil edilemiyor ise, red talebi en yakın odanın Disiplin Kurulunda incelenir.
Bu durumda da bu madde hükümleri aynen tatbik olunur.

(5) Red talebinin reddi hakkındaki kararlara karşı esas mesele ile birlikte Yüksek Di-
siplin Kuruluna itiraz olunabilir.

Disiplin Kurulu üyeliğinden çekilme mecburiyeti
MADDE 36 – (1) Aşağıdaki hâlleri bulunan Disiplin Kurulu başkanı ve üyeleri top-

lantıya katılamazlar:
a) İncelenen mesele ile şahsî alâkası veya menfaat münasebeti bulunanlar,
b) Hakkında incelemede bulunulan kimse ile usûl ve fürû alâkası bulunanlar,
c) Hakkında incelemede bulunulan kimse ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil)

akrabalığı bulunanlar; kardeş, amca, dayı, hala, teyze ve yeğen münasebeti bulunanlar,
ç) Evlilik bağları bitmiş olsa bile, hakkında incelemede bulunulan kimsenin eşi ve bun-

lar ile usûl ve fürû alâkası olanlar,
d) Hakkında incelemede bulunulan kimse ile evlâtlık ile evlât edinen münasebeti olan-

lar.
Disiplin işlemi için savunma istenmesi
MADDE 37 – (1) İlgili kanunlara, sair mevzuata ve Büyük Genel Kurul kararlarına

aykırı hareket etmekle itham olunan meslek mensuplarından Yönetim Kurulunca konu ile ilgili
olarak yazılı olarak savunma istenir. Savunması istenmeksizin disiplin cezası verilemez. Sırf
savunma verilmemiş olması, iddia olunanların kabul edildiği anlamına gelmez.

(2) Yapılan tebligata rağmen en fazla 15 gün içerisinde yazılı savunma vermeyen veya
Yönetim Kurulunun yazısında belirlenen günde sözlü savunmasını vermeye gelmeyen üyenin
evrakı doğrudan ve belirlenen süre içerisinde yazılı savunmasını verenlerin veya sözlü savun-
mada bulunanların evrakı ise savunmaları ile birlikte oda Disiplin Kuruluna sevk edilir. Sözlü
savunmada bulunmayı tercih eden meslek mensubunun savunması tutanakla belirlenir.

Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri ile verilecek cezalar
MADDE 38 – (1) Disiplin Kurulu; odaya kaydolmayan veya Meslek Kanununun, bu

Yönetmeliğin ve diğer mevzuatın kendisine yüklediği vecibeleri yerine getirmeyenler ile so-
ruşturma evrakı kendisine tevdi edilen üyelerin meslek adabına, ilkelerine ve meslekî disipline
aykırı olan fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre 6643 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uya-
rınca aşağıdaki disiplin cezalarını verir:

a) Yazılı ihtar.
b) Fiilin işlendiği tarihte geçerli olan yıllık oda aidatının dört katından on beş katına

kadar para cezası.
c) Üç günden 180 güne kadar sanat icrasından men.
ç) Bir bölgede üç defa sanat icrasından yasaklama cezası almış olanları o bölgede ça-

lışmaktan men.
(2) Disiplin Kurulu, bu cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin takdir hakkını kulla-

nır. Ancak, birinci fıkranın (c) bendine göre geçici olarak sanat icrasından menedilen üyenin
eski fiil ve hareketlerinin tekerrürü dolayısı ile yeniden sanat icrasından men cezası verilmesi
icap ettiği takdirde birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen cezanın azamî haddinden ceza veri-
lir.

(3) Disiplin Kurulu, intikal eden dosyaları azamî üç ay içerisinde karara bağlamak zo-
rundadırlar.
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İtiraz ve dava hakkı ve diğer hususlar
MADDE 39 – (1) Disiplin Kurulunca verilen disiplin cezaları aleyhine, kararın üyeye

tebliğinden itibaren, 15 gün zarfında yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi, karar aley-
hindeki belgelere dayanan savunma ile birlikte ve imza karşılığında, Yüksek Disiplin Kuruluna
gönderilmek üzere odanın Yönetim Kurulu Başkanlığına verilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen
disiplin cezalarından, yazılı ihtar ve para cezaları kesinleşir ve derhal tatbik edilir. Bu hususlar,
Kurul kararında açıkça belirtilir.

(2) Cezalandırma hâlinde, karar aleyhinde itiraz vaki olmasa dahi, geçici olarak sanat
icrasından veya bir bölgede çalışmaktan men kararları Yönetim Kurulu Başkanlığınca Yüksek
Disiplin Kuruluna gönderilir. Bu hususlara ilişkin kararlar, Yüksek Disiplin Kurulunun tasdiki
üzerine tatbik olunur.

(3) Kesinleşen disiplin cezalarına karşı, tebliğ ediliş tarihinden itibaren işleyen 60 gün
içinde idarî yargı yoluna müracaat olunabilir. Bu husus da Kurul kararında açıkça belirtilir.

(4) Sırf dava yoluna gidilmiş olması cezanın tatbikine engel teşkil etmez.
(5) Disiplin soruşturmasının yürütülmesine dair usul ve esaslar ile disipline ilişkin diğer

hususlar Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.
Oda Denetleme Kurulu
MADDE 40 – (1) Odada bir Denetleme Kurulu teşkil edilir. Denetleme Kurulu, odaya

kayıtlı ve seçilme engeli bulunmayan üyelerden üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Gö-
rev süresi iki yıldır.

(2) Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurulca gizli oylama ve açık tasnif usulüyle se-
çilir. Asıl üyeliklerde herhangi bir sebepten dolayı boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerden
en çok oy alan asıl üyeliğe geçer.

(3) Seçilme ve üyeliğin düşmesi bakımından 18 inci madde hükümleri, Denetleme Ku-
rulu üyeleri hakkında da geçerlidir.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 41 – (1) Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Oda bütçesinin uygulanmasına ve odanın yönetime dair bütün işlemleri ilgili mev-

zuata uygunluk bakımından inceleyip denetlemek,
b) Odanın gelir ve giderleri ile defterleri ve diğer evrakı incelemek ve yılda en az iki

defa kasa sayımı yapmak,
c) Yüklendiği görevlere ilişkin çalışmalar ile oda bütçesinin uygulamasına dair inceleme

ve değerlendirmeyi ihtiva eden denetim raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
ç) Genel Kurulun olağanüstü toplanmasını gerektiren hâllerde, Genel Kurul dâvetinde

bulunmak,
d) İlgili mevzuat ile Denetleme Kuruluna verilen diğer görevleri yapmak.
Denetleme Kurulu üyeliğinde boşalma
MADDE 42 – (1) 18 inci madde hükmü gereğince Denetleme Kurulu üyeliği düşenlerin

yerlerini en fazla oy alan yedek üyeler alırlar. Yedek üyeler, yerlerini aldıkları üyelerin görev
sürelerini tamamlarlar. Üyelikte doğan boşluğun yedekler ile doldurulması mümkün olmadığı
takdirde, bu boşluğun meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulunca Ola-
ğanüstü Genel Kurul dâvetinde bulunulur.

Denetleme Kurulunun toplantıları
MADDE 43 – (1) Denetleme Kurulunun asıl üyeleri, seçimin kesinleştiği tarihi takip

eden üç gün içerisinde Genel Kurul Divan Başkanının veya ikinci başkanının dâveti üzerine,
dâvet edenin başkanlığında ilk toplantılarını yaparlar ve aralarından birini başkan olarak se-
çerler.
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(2) Denetleme Kurulunun üyeleri, Yönetim Kurulunun toplantılarına gözlemci olarak
katılabilirler. Toplantılara katılan Denetleme Kurulu üyelerinin isimleri toplantı tutanağına ya-
zılır.

(3) Denetleme Kurulu kararlarının oy çokluğu ile alınması yeterlidir.
Denetleme Kurulunun çalışmalarına kolaylık sağlanması
MADDE 44 – (1) Denetleme Kurulu üyelerine denetleme, inceleme ve soruşturmaları

sırasında muhatap oldukları birlik üyesi meslek mensupları, Yönetim Kurulu üyeleri ve istih-
dam edilen personel, gereken yardımı göstermek, talep olunan lüzumlu bilgi ve belgeleri ibraz
etmek, vermek ve kendilerine sorulanları cevaplandırmak zorundadırlar.

Yardımcı komisyonlar
MADDE 45 – (1) Meslek Kanununun, bu Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuatın yük-

lediği bütün görevlerin gereklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlü
olan Yönetim Kurulu; bu görevlerin yapılması cümlesinden olarak ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde,
oda üyelerinin, gerek görülürse diğer meslek kuruluşlarının mensuplarının ve akademik ele-
manların iştirak ettirilmesi suretiyle çalışma komisyonları kurabilir.

(2) Kurulacak komisyonların çalışma konularının niteliği, üye adedi, çalışma usulleri
ve kuruluş şekli Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Komisyonlar, Yönetim Kurulunun bilgisi
ve gözetimi altında çalışırlar. Komisyonlar, çalışmalarının sonuçlarını ve bu husustaki teklif
ettiklerini bir rapor hâlinde Yönetim Kuruluna iletirler.

Kamuoyuna açıklama
MADDE 46 – (1) Yönetim Kurulu, Büyük Genel Kurulca belirlenip Merkez Yönetim

Kurulunca yürütülmekte olan meslek ilkeleri kararlarına ve politikalarına uygun olmak şartı
ile kamuoyuna açıklamada bulunabilir.

(2) Yönetim Kurulu, odanın faaliyet bölgesi hâricindeki yerlerde bulunan resmî ma-
kamlar ve bakanlıklar ile yazışmalarda ve görüşmelerde bulunulan hâllerde konu hakkında
Merkez Yönetim Kuruluna bilgi verir ve birlikteliği sağlar.

Oda temsilcilikleri
MADDE 47 – (1) Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyulduğu takdirde odanın faaliyet bölge-

sine dâhil il ve ilçe merkezleri ile gerek görülecek olan diğer yerlerde Kurulun görev süresince
çalışmak üzere oda temsilcileri atayabilir. Atanan temsilciler, görevde bulunacakları bölgenin
mülkî amirliklerine ve ilgili bulunan diğer kurum ve kuruluşlara bildirilir.

(2) Temsilciler, atayan Yönetim Kurulunun yazılı talimatları çerçevesinde çalışırlar.
Yönetim Kurulunca, görevli ve yetkili olduklarını belirten resimli bir belge temsilcilere ve-
rilir.

(3) Gerek görüldüğünde, temsilcilerin görevi Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirile-
bilir; durum, yazılı olarak kendilerine bildirilir.

Görev giderleri
MADDE 48 – (1) Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun ve Disiplin Kurulunun

üyelerinin, Büyük Genel Kurul için seçilen temsilcilerin, Yönetim Kurulunca görevlendirilen-
lerin ve oda personelinin görevleri ile ilgili harcamaları, karar defterinde belirtilmek ve belge-
lendirilmek şartıyla odanın bütçesinden karşılanır.

Denetim
MADDE 49 – (1) Yönetim Kurulu, odanın faaliyet bölgesine dâhil yerlerde meslekle-

rini ve sanatlarını icra etmekte olan meslek mensuplarının ve bunların meslekî sorumluluğu
altındaki işyerlerinin meslekî faaliyetlerini, Meslek Kanunu, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mev-
zuat hükümleri ile Büyük Genel Kurul, Oda Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Oda
Yönetim Kurulu kararlarının gereklerinin yerine getirilip getirilmediği yönünden denetler; de-
netimlerin neticesine göre mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağ-
lamak üzere denetimin neticelerini ilgili mercilere intikal ettirir.
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Denetçi optisyen-gözlükçüler
MADDE 50 – (1) 49 uncu maddede belirtilen denetim işleri, Yönetim Kurulunun se-

çilmesinden sonra yapacağı ilk toplantıda alınan karar ile atanacak olan denetçi optisyen-göz-
lükçüler tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, gerek görülen hâllerde yeni denetçiler atayabilir.
Denetçilere, görevli ve yetkili olduklarını gösteren resimli bir belge verilir.

(2) Denetçi optisyen-gözlükçüler, meslekte en az üç yıl çalışmış olan meslek mensupları
arasından atanır. Denetçilerin sayısı, ihtiyaca göre Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Denetçiler, Yönetim Kurulunun yazılı talimatı çerçevesinde görev yaparlar ve gerek
görüldüğünde, Yönetim Kurulunun kararı üzerine görevden alınırlar.

(4) Denetçilerin görev süresi, atamada bulunan Yönetim Kurulunun görev süresi ka-
dardır.

(5) Denetçiler tarafından yapılan denetim görevinin yerine getirilmesinde, Birlik tara-
fından bastırılmış üç nüsha denetim formu kullanılır.

(6) 18 inci madde hükmü, denetçi optisyen-gözlükçüler hakkında da geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Odaların Gelirleri, Aidat, Malî İşlemler ve Hizmet Bedelleri

Odaların gelirleri
MADDE 51 – (1) Odaların; 6643 sayılı Kanunun 55 inci maddesi hükümleri göz önün-

de bulundurularak belirlenen gelirleri şunlardır:
a) Odaya giriş aidatı: Odaya kaydolacak her meslek mensubunun ödeyeceği aidattır.

Aidatın miktarı; (500) rakamının, kayıt tarihinde Devlet memurları aylıklarının hesaplanmasına
esas olmak üzere yürürlükte olan katsayılar toplamı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutardaki
Türk Lirası kadar meblâğdır.

b) Yıllık aidat: Odaya kayıtlı her üyenin her yıl ödemek zorunda olduğu aidattır. Miktarı,
giriş aidatı kadardır. Kamuda çalışanlar için, bu aidatlar % 50 indirimli alınır. En geç, Şubat
ayının sonuna kadar ödenir.

c) Bağışlar, yardımlar, yayın gelirleri ve sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler.
ç) Oda tarafından verilen hizmetlerin bedeli olarak sağlanan gelirler.
d) Disiplin Kurulunca verilen para cezaları ile 6643 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hü-

kümleri doğrultusunda alınacak para cezaları.
e) İhtiyaca göre Merkez Yönetim Kurulunca yapılacak olan yardımlar.
f) Kanunî diğer gelirler.
(2) Odalar, aidatları Merkez Yönetim Kurulunca seri ve sıra numaralı olarak bastırılan

makbuzlar karşılığında tahsil ederler.
(3) Bir odadan başka bir odaya nakil hâlinde, giriş aidatı ve yıllık aidat tekrar alınmaz.
(4) Aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler hakkında 6643 sayılı Kanunun 55 inci mad-

desinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır.
Giriş aidatının ödenmesi
MADDE 52 – (1) Bir defaya mahsus olarak alınan giriş aidatı, kayıt işlemi yapılırken

tahsil olunur. Giriş aidatı ile yıllık aidat, ödenmesinin odaca istenilmesi gerekmeksizin, ilgili-
since bizzat veya başkası aracılığı ile bizzat veya bankalarca kullanılan herhangi bir nakdî ha-
vale veyahut PTT tarafından uygulanan “konutta teslim”e ilişkin havale usulü ile odaya gön-
derilir.

(2) Giriş aidatını ödemeyenlerin odaya kayıt işlemi ve Optisyen-Gözlükçü Bilgi Siste-
mine kaydı yapılmaz. Bu takdirde meslek mensubu, Meslek Kanununun tanıdığı haklardan
faydalanamaz ve herhangi bir şekilde mesleğini icra edemez.

(3) Evvelce odaya kaydını yaptırmış ve daha sonra herhangi bir sebepten dolayı sildir-
miş olan meslek mensubu, tekrar odaya kaydolmak istemesi hâlinde yeniden giriş aidatı öde-
mek zorundadır.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2019 – Sayı : 30783



Gelirlerin tahsili ve makbuz
MADDE 53 – (1) Odaların bütün gelirlerinin tahsil edilmesinde ve nakdî işlemlerinde,

Birlik Merkez Yönetim Kurulunca tesis edilen Optisyen-Gözlükçü Bilgi Sistemi kullanılır. Bu
işlemlere ilişkin her türlü makbuz ve evrak, Optisyen-Gözlükçü Bilgi Sistemi üzerinden alı-
narak ilgilisine verilir.

(2) Bilgi Sisteminin teknik aksaklıklardan dolayı çalışmaması hâlinde, Merkez Yönetim
Kurulunca bastırılmış olan makbuzlar kullanılır.

Oda hizmetlerinden faydalanamama
MADDE 54 – (1) Oda ve Yardımlaşma Sandığı aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler,

icraen takibe alınmalarının yanı sıra, oda aidatlarını ödeyinceye kadar oda tarafından sağlanan
hizmetlerden faydalanamazlar ve oda tarafından verilmesi gereken hiçbir resmî belgeyi, basılı
defterleri ve sözleşme formlarını ve diğer formları alamazlar ve kullanamazlar.

Üyelik kaydı, Bilgi Sistemi ve nakil
MADDE 55 – (1) Odaya kaydolmak veya kaydını başka odaya nakletmek isteyen mes-

lek mensubu;
a) T.C. kimlik kartının fotokopisi,
b) Var ise kendisine ait vergi numarası beyanı,
c) Mesleği ile ilgili diplomasının veya ruhsatnamesinin bir örneği,
ç) Adlî sicil yazılı beyanı,
d) İkametgâh beyanı,
e) Meslekî özgeçmiş bilgilerini ihtiva eden belgesi,
f) İmza sirküleri,
g) Vesikalık fotoğrafı (6 adet),
eklenmiş olan bir dilekçe ile odaya müracaat eder.
(2) Mesleğini icra etmekte olan meslek mensupları, yukarıdaki belgelere ilâveten,

18/1/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hak-
kında Yönetmelik uyarınca verilmiş olan Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesini, mesul mü-
dür dışındakiler ise Personel Çalışma Belgesini dilekçelerine eklerler.

(3) Mesleğini herhangi bir sebepten dolayı icra etmemekte olan meslek mensupları, bi-
rinci fıkra uyarınca beyan edilen ikametgâhlarını teyit etmek üzere ikamet ettiği yerin mülki-
yetinin kendisine, eşine veya birinci derece kan hısımlarına ait olduğunu gösteren tapu senedini
veya kiracı olunan hâllerde taraf olduğu kira sözleşmesinin örneğini, birinci fıkrada belirtilen
belgelere eklemek zorundadırlar.

(4) Bu maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak verilmesinden sonra, Yönetim Ku-
rulunca gerekli inceleme tamamlanarak müracaat en geç 20 işgünü içinde karara bağlanır. Üye-
lik kaydının yapılmasına karar verildiği takdirde, üyelik kaydına ilişkin bütün işlemler Optis-
yen-Gözlükçü Bilgi Sistemine hemen kaydetme suretiyle gerçekleştirilir.

(5) Bilgi Sistemine kaydını yaptırmayan meslek mensubu, Meslek Kanununun ve 6643
sayılı Kanunun tanıdığı haklardan faydalanamaz.

(6) Odaya üye olarak kaydedilmiş olanlar, optisyenlik müessesesi açmak istedikleri
takdirde, birinci fıkradaki belgelere ilâveten, optisyenlik müessesesinin mahalli ve ikametgâhı
konularında oda tarafından talep edilen belge ve bilgileri ayrıca verir.

(7) Odaya kayıtlı bir üyenin başka bir odaya naklini talep etmesi hâlinde, üye sicil dos-
yasının bir örneği, gereken yazılı açıklamalarda da bulunulmak suretiyle nakledileceği odaya
gönderilir. Üyenin odadan ayrıldığına ve başka odaya naklinin yapıldığına dair bilgiler, her iki
oda tarafından Optisyen-Gözlükçü Bilgi Sistemine işlenir.

(8) Aidat dâhil olmak üzere, üyenin odaya herhangi bir borcu varsa bu borç tahsil ve
tasfiye edilmeden ve Bilgi Sisteminden onay alınmadan naklen kayda dair işlemler yapılamaz.
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(9) Bu maddede belirtilen usule göre naklini yaptırmış olan meslek mensubunun yeni-
den eski odasına kaydını talep etmesi hâlinde, eski üyelik kaydı numarası verilerek kaydına
dair işlemler yapılır.

(10) Üyenin sicil dosyalarında, üye hakkında gerekli olan her türlü bilgiler eksiksiz ola-
rak bulundurulur.

(11) Kadın üyelerin kayıt işlemlerinde, soyadlarının yanı sıra, varsa eski soyadları da
belirtilir.

Üyeliğe giriş fişleri
MADDE 56 – (1) Üyelik kaydı işlemleri sırasında, şekli ve muhtevası, Merkez Yönetim

Kurulunca belirlenip odalara bildirilen Üyeliğe Giriş Fişi kullanılıp düzenlenir.
(2) Kadın olan üyeler, üye giriş fişlerini doldururken soyadlarının yanı sıra, varsa eski

soyadlarını da yazarlar.
(3) Üyeler, üyelik kaydı yapıldıktan sonra soyadlarında, ikametgâhlarında, adreslerinde

ve üyelik bilgilerine ilişkin diğer hususlarda meydana gelecek olan değişiklikleri bağlı oldukları
odaya bir ay içerisinde bildirmek zorundadırlar.

Üyelik kaydının takibi ve güncelleştirilmesi
MADDE 57 – (1) Odalar; üye kayıtlarını takip etmekle, mevcut üyeler ve yeni üye

olanlar ile ilgili her türlü üyelik bilgilerini Optisyen-Gözlükçü Bilgi Sistemine kaydetmek ve
bu bilgilere ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği günden itibaren en geç 20 işgünü
içinde Bilgi Sisteminde güncellemek ile mükelleftir.

Bilânço ve hesap raporu
MADDE 58 – (1) Odalar, usulüne göre düzenlenmiş yıllık dönem sonu bilânçolarını

ve hesap raporlarını ilgili Genel Kurulun yapılmasından sonra en geç 20 gün içerisinde Merkez
Yönetim Kuruluna göndermek zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Birliğin Merkez Teşkilâtı, Organlar, Görevleri ve Faaliyet Usulü

Birliğin merkez teşkilâtı
MADDE 59 – (1) Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin merkez teşkilâtının organları

şunlardır:
a) Merkez Yönetim Kurulu.
b) Merkez Denetleme Kurulu.
c) Yüksek Disiplin Kurulu.
ç) Büyük Genel Kurul.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 60 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; meslek ile ilgili bütün işler ile meşgul ol-

mak ve 6643 sayılı Kanunda, Meslek Kanununda, bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta
belirtilen görevlerin gereklerini yerine getirmek üzere Birliğin merkezinde kurulan icra mer-
ciidir. Aslî faaliyet yeri, Birliğin merkezinin bulunduğu Ankara'dır.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Birliği yurt içinde ve yurt dışında temsil eder.
(3) Merkez Yönetim Kurulu, iki yıllık bir dönem için, mesleklerinde beş yılını tamam-

lamış Büyük Genel Kurul temsilcileri arasından seçilir.
(4) Merkez Yönetim Kurulu, 11 asıl ve 11 yedek üyeden teşkil edilir. Asıl ve yedek

üyelikler için ayrı ayrı seçim yapılır. Asıl üyeliklerden herhangi bir sebeple boşalma olması
hâlinde, yerlerine yedek üyelerden sırası ile en fazla oy almış olanlar getirilerek Kurul tamam-
lanır.

(5) Görev dönemi içinde herhangi bir sebeple değişen Merkez Yönetim Kurulunun gö-
rev süresini, yerine seçilen yeni Kurul tamamlar.

(6) 18 inci madde hükümleri, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri hakkında da geçerlidir.
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Merkez Yönetim Kurulunun ilk toplantısı, görevleri ve yetkileri
MADDE 61 – (1) Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine seçilenler, seçim neticele-

rinin kesinleştiği tarihten sonra en geç on gün içerisinde Büyük Genel Kurul Başkanının veya
İkinci Başkanının dâveti üzerine, dâveti yapanın başkanlığında toplanarak aralarından gizli oy
ile bir Başkan, bir II. Başkan, bir Genel Sekreter, bir Genel Sekreter Yardımcısı ve bir Genel
Sayman seçerler.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, 15 günde bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
Birlik merkezinde olağan olarak ve Başkanın dâveti üzerine olağanüstü olarak toplanır. Karar-
lar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması hâlinde, Başkanın
taraf olduğu görüş ekseriyeti sağlamış sayılır.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya veya altı ay içinde ya-
pılan olağan toplantıların yarısından fazlasına her ne sebeple olursa olsun katılmayanlar, Mer-
kez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılırlar.

(4) Merkez Yönetim Kurulu, Kurul üyelerinden herhangi birisince olağanüstü toplantıya
dâvet edilebilir. Olağanüstü toplantıya dâvetin belgeye dayalı olması şarttır.

(5) Merkez Yönetim Kurulunun üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de göreve
getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düştüğü takdirde, Büyük Genel Kurul,
mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyeleri veya Merkez Denetleme Kurulu tarafından bir ay için-
de olağanüstü toplantıya dâvet edilir. Olağanüstü toplantıya dâvetin bu süre içerisinde yapıl-
maması hâlinde, Büyük Genel Kurul temsilcilerinden birinin müracaatı üzerine, Merkez Yö-
netim Kurulunun bulunduğu mahallin asliye hukuk mahkemesi, Büyük Genel Kurul delegeleri
arasından seçeceği beş kişiyi, Büyük Genel Kurulu bir ay içinde Merkez Yönetim Kurulu üye-
lerinin seçimini yaptırmak üzere toplamakla görevlendirir.

(6) Merkez Yönetim Kurulu; ilgili mevzuatta yer alan yetki ve görevlerinin gereklerini
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, 6643 sayılı Kanuna, Meslek Kanununa, bu Yönetme-
liğe ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak kaydı ile genelgeler yayımlamaya ve optisyenlik
müesseselerinin, meslek mensuplarının ve müessese çalışanlarının hizmet standartlarını belir-
lemeye yetkilidir.

(7) Merkez Yönetim Kurulu; meslek mensuplarının daha yüksek bir meslek kültürüne
erişebilmelerini temin etmek, mesleğin ilgili mevzuat gereğince icra edilmesine ve meslek
mensuplarının meslekî bilgilerinin ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere, op-
tisyenlik-gözlükçülük mesleğine ve gerektiğinde diğer sağlık meslekleri gruplarına mensup
kişilerden teşkil edilen bir Optisyenlik-Gözlükçülük Eğitim ve Uygulama Merkezi kurabilir.
Bu Merkezin bünyesinde görev yapacak olan kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma
usul ve esasları, görev süreleri ile ücret ve görev giderleri, Merkez Yönetim Kurulunca belir-
lenir.

(8) Merkez Yönetim Kurulunun diğer görevleri şunlardır:
a) Büyük Genel Kurulca alınan kararların gereklerini yerine getirmek,
b) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üze-

rinde her türlü aynî hak tesis etmek, kaldırmak ve bu konularda yetki vermek,
c) Birliğin odalar ile alâkalı işlerini takip ve koordine etmek,
ç) Odaların çalışmalarının ve işlemlerinin düzenli olmasını sağlamak, takip etmek ve

denetleterek aksaklıkları görülenlere ihtarda ve gerektiğinde oda organları hakkında adlî ve
idarî makamlara bildirimde bulunmak,

d) Her iki yılda bir olmak üzere, Büyük Genel Kurulun Kasım ayı içinde toplanmasını
sağlamak ve lüzumu hâlinde Büyük Genel Kurulu olağanüstü toplantıya dâvet etmek,

e) Meslekî faaliyetler ile ilgili olarak resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile üyeler ara-
sında söz konusu olan iş ve işlemleri kolaylaştırıcı tedbirler almak, bu hususta bilgi alışverişinde
bulunmak, meslekî yardımlaşma ve dayanışmayı ve meslek ahlâkına uygun ilişkilerin tesis
edilmesini temin edecek çalışmalarda bulunmak,
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f) Görev alanına dâhil konularda hukukî mevzuat taslakları hazırlayarak gerekirse Bü-
yük Genel Kurulun onayına sunmak ve uygun görülenlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasını
sağlamak,

g) Birlik merkez teşkilâtında çalıştırılacak olan kimselerin adedini, vasıflarını ve üc-
retlerini belirlemek,

ğ) Optisyenlik müesseselerinden sağlık hizmeti satın alacak bütün resmî ve özel kurum
ve kuruluşlar ile anlaşmalar akdetmek, imzalanan protokollere uygun tip sözleşmeler metinle-
rini bastırmak ve belirleyeceği bedel karşılığında optisyenlik müesseselerine dağıtılmasını sağ-
lamak,

h) Seri ve sıra numaralı aidat tahsili makbuzları ile odalarca kullanılacak her türlü matbu
evrakı bastırmak ve bedeli karşılığında dağıtmak,

ı) Meslek Kanununda, 6643 sayılı Kanunda, bu Yönetmelikte öngörülen iş ve işlemleri
yapmak,

i) İlgili mevzuat ile Merkez Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yapmak.
Merkez Yönetim Kurulu Başkanlık Divanı
MADDE 62 – (1) Başkanlık Divanı; Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, II. Başkan, Ge-

nel Sekreter ile Genel Saymandan teşkil edilerek faaliyet gösterir.
(2) Başkanlık Divanı, Merkez Yönetim Kurulunca alınmış olan kararların zamanında

uygulanmasını ve bunlara ilişkin çalışmaların devamlılığını sağlar.
Merkez Yönetim Kurulu Başkanı
MADDE 63 – (1) Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Birliğin Genel Başkanıdır. Birliğin

tüzel kişiliğini imzası ile her hususta temsile ve ilzama yetkilidir. Birliğin Genel Başkanı sıfatı
ile Merkez Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarına, bölgelerarası toplantılara
ve ayrıca meslek teşekkülleri veya diğer resmî ve özel kuruluşlar temsilcilerinin iştirak edeceği
genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Hazır bulunduğu bütün
heyet, komisyon ve delegasyonların tabiî başkanıdır.

(2) Başkan, aynı zamanda malî konularda harcama yetkilisi olarak imza yetkisine sa-
hiptir. Bu yetki, gerek görülen hâllerde ve konularda Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden bi-
risine devredilebilir.

II. Başkan
MADDE 64 – (1) II. Başkan; Başkanın hazır bulunamadığı hâllerde, onun bütün gö-

revlerinin gereklerini onun sahip olduğu yetkileri kullanarak yerine getirir.
(2) II. Başkan; Başkanın hazır bulunduğu hâllerde, Başkanlık Divanı ve Merkez Yöne-

tim Kurulu üyeliğinin gerekleri hâricinde, Başkan tarafından kendisine tevdi edilen ve yetki
devrinde bulunan iş ve işlemleri ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer hususlardaki faaliyetleri
yürütür.

Genel Sekreter
MADDE 65 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun, gerek Birlik içindeki ve gerekse Birlik

dışı meslek kuruluşları arasındaki ilişkilerini sağlamaktan başlamak üzere, Merkez Yönetim
Kurulu toplantılarının gündemlerini, toplantı tutanağını, karar defterini, muhaberatı ve bütün
büro işlerini kendisine Merkez Yönetim Kurulunca verilen yetkiler dâhilinde düzenlemek, Ge-
nel Sekreterin başlıca görevleridir.

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerin yanı sıra Birliğin merkez teşkilâtında çalıştırılan per-
sonelin sicillerini düzenlemek, çalışmalarındaki verimlerini değerlendirmek, görev ve yetkile-
rini tespit etmek, Merkez Yönetim Kurulunun idarî işlerini yürütmek veya yürütülmesini temin
etmek, komisyon toplantılarının gerçekleşmesini sağlamak, her türlü raporlar ve etütler de dâhil
olmak üzere Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülecek yazıları hazırlamak veya hazırlat-
mak, Birliğe ve Merkez Yönetim Kuruluna gelen yazıları cevaplandırmak, Merkez Yönetim
Kurulunun vereceği yetki sınırları dâhilinde kalmak şartı ile gereken belgeleri ve yazıları im-
zalamak iş ve işlemleri de Genel Sekreter tarafından yürütülür.
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(3) Merkez Yönetim Kurulunca, Genel Sekretere yardımcı olarak bir genel sekreter
yardımcısı seçilip görevlendirilebilir.

Genel Sayman
MADDE 66 – (1) Genel Sayman, Merkez Yönetim Kurulunun gelir ve gider bütçele-

rinin uygulanması başta olmak üzere, her türlü malî iş ve işlemlerin sorumlusudur.
(2) Demirbaş ve emtia da dâhil olmak üzere Merkez Yönetim Kurulunun bütün gelir

ve gider hesaplarını, usulüne uygun bir şekilde muhasebe defterleri kullanarak tutmak veya
kendi sorumluluğu altında tutulmasını sağlamak, nakit ve emtia giriş ve çıkışları ile ilgili bel-
geleri düzenlemek ve korunmasını sağlamak, ödeme belgelerini harcama yetkilisi sıfatı ile;
çekleri ve diğer kıymetli evrakı harcama yetkilisi yanında ikinci derecede imza yetkisini haiz
olarak imzalamak, Merkez Yönetim Kurulu ile odaların malî ilişkilerini düzenlemek, Merkez
Yönetim Kurulunun hesap durumlarını, bilânçolarını ve hesap raporlarını hazırlamak veya so-
rumluluk uhdesinde olmak üzere hazırlatmak, tahsil ve ödeme evrakını düzenlemek, görevi ile
ilgili mevzuatın noksansız ve hatasız şekilde uygulanmasını sağlamak da Genel Saymanın gö-
rev ve yetkileri arasındadır.

Hesap dönemi
MADDE 67 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun yıllık hesap dönemi, olağan veya ola-

ğanüstü seçimli Büyük Genel Kurulun toplanmasından en geç 10 gün önce kapatılır.
(2) Seçilen yeni Merkez Yönetim Kurulunun ilk toplantısına kadarki iş ve işlemler ve

harcamalar, önceki Merkez Yönetim Kurulunca devam ettirilir.
Bölgelerarası toplantı
MADDE 68 – (1) Merkez Yönetim Kurulunca, görev dönemi içerisinde en az üç defa

bölgelerarası toplantı düzenlenir. Bu toplantılarda, geçmiş dönem incelenir ve meslek ile ilgili
güncel ve geleceğe ilişkin konular görüşülür. Meslekî ihtiyaç ve gelişmeler, ilmî ve sosyal yön-
den değerlendirilip araştırılır.

(2) Bölgelerarası toplantılara; Merkez Yönetim Kurulunun, Merkez Denetleme Kuru-
lunun ve Yüksek Disiplin Kurulunun üyeleri ve odaların yönetim kurulları üyeleri ile odalarca
görevlendirilebilecek üyeler katılır. Bu toplantılara, Birlik Yardımlaşma Sandığı Yönetim Ku-
rulu, Denetleme Kurulu üyeleri ile Büyük Genel Kurul delegeleri de katılabilir.

(3) Toplantıların yeri ve tarihi, bütün odalar ile görüşmelerde bulunularak Merkez Yö-
netim Kurulunca belirlenir.

(4) Bölgelerarası toplantılara gündemdeki konular ile ilgili olarak dâvet edilecek olan
uzmanlar ve diğer yetkililer, Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir. Bunların ulaşım ve konak-
lama giderleri ile benzeri giderleri Birliğin bütçesinden karşılanabilir.

Danışma toplantıları
MADDE 69 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; uygun gördüğü zamanlarda ve uygun gör-

düğü yerde odaların yönetim kurulu başkanlarını ve odalar tarafından görevlendirilecek kişileri
toplayarak meslekî konular hakkında düşünce ve tekliflerini alıp değerlendirebilir.

Yardımcı komisyonlar
MADDE 70 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; çalışmalarının gerekli kılması hâlinde yar-

dımcı ihtisas komisyonları kurmaya, çalıştırmaya ve bunların çalışmalarına son vermeye yet-
kilidir.

(2) Kurulacak komisyonların niteliği, üye adedi ve bunlarda görevlendirilecek kişiler,
Merkez Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Komisyonların çalışmaları, Merkez Yönetim
Kurulunun bilgisi ve gözetimi altında yürütülür.

(3) Komisyonlar, ilk toplantılarını Genel Sekreterin dâveti üzerine yaparlar ve dâvet
edilenler arasından bir başkan, bir ikinci başkan ve bir raportör seçerler. Her komisyonun bir
görüşme ve karar defteri bulunur. Bu defter, Merkez Yönetim Kurulunca muhafaza edilir.
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(4) Komisyonların başkanları; Merkez Yönetim Kurulunun bilgisi ve tasvibi çerçeve-
sinde, gündemindeki konuların gerektirdiği sürece çalışmak üzere, komisyon üyelerinin ekse-
riyetinin isteği üzerine veya Merkez Yönetim Kurulunca birlikte tespit edilen yerde ve zamanda
çalışmak üzere komisyonlarını toplantıya dâvet eder. Komisyon başkanları, komisyonlarının
aldıkları kararları ve tekliflerini yazılı olarak Merkez Yönetim Kuruluna sunarlar. Komisyon-
larca getirilen teklifler, Merkez Yönetim Kurulunca gündeme alınıp görüşülür ve bu hususta
yapılabilecek olanlar kararlaştırılır.

(5) Yardımcı komisyonlarda görevlendirilen kişiler üst üste üç toplantıya özürsüz olarak
katılmadıkları takdirde istifa etmiş sayılırlar.

Komisyonların giderleri
MADDE 71 – (1) Komisyonların çalışmaları ile ilgili her türlü harcama, Birliğin büt-

çesinden karşılanır.
(2) Merkez Yönetim Kurulu, toplantıların masrafsız veya daha az masraflı olması için

uygun toplantı yerlerini tespit eder.
Merkez Yönetim Kurulunun görev giderleri
MADDE 72 – (1) Ankara’da veya Ankara dışında yapılacak her türlü toplantıya katıl-

maları mecburî olan ve aşağıda belirtilen kişilerin görevleri ile ilgili harcamalar karar defterinde
belirtilmek ve belgelendirilmek şartı ile Birliğin Merkez Yönetim Kurulu için ayırılan bütçeden
karşılanır.

a) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri.
b) Merkez Denetleme Kurulu üyeleri.
c) Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri.
ç) Yardımcı komisyonların üyeleri.
d) Bu toplantılar için görevlendirilen kişiler.
Merkez Denetleme Kurulu
MADDE 73 – (1) Büyük Genel Kurulca, Merkez Yönetim Kurulunun hesaplarını, iş

ve işlemlerini ve faaliyetlerini denetlemek üzere, bu Yönetmelikte belirtilen usullere göre üç
asıl ve üç yedek Merkez Denetleme Kurulu üyesi seçilir.

(2) Merkez Denetleme Kurulu asıl üyeleri, seçim sonuçları kesinleştikten sonra en geç
on gün içerisinde Büyük Genel Kurul Divan Başkanının veya İkinci Başkanın dâveti üzerine,
dâveti yapanın başkanlığında ilk toplantılarını yaparlar ve aralarından bir başkan seçerler.

(3) Denetleme Kurulu kararlarının oy çokluğu ile alınması yeterlidir.
(4) Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci

olarak katılabilirler. Toplantılara gözlemci olarak katılanların isimleri toplantı tutanağına ya-
zılır.

Merkez Denetleme Kurulu üyeliğinin şartları
MADDE 74 – (1) Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine seçilebilmek için, odaya kayıtlı

bulunmak ve yurt içinde en az beş yıl mesleğini icra etmiş olmak şarttır. Bu vasıftaki üyeler
ile Kurulun tamamlanamayacağı anlaşıldığı takdirde, en az üç yıl hizmet etmiş bulunanlar da
seçilebilirler.

(2) 18 inci madde hükümleri, Merkez Denetleme Kurulu üyeleri hakkında da geçerlidir.
Merkez Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 75 – (1) Merkez Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkez Yönetim Kurulu bütçesinin uygulanması ile bütün iş ve işlemleri denetle-

mek,
b) Gelir ve giderleri, bunlara dair defterleri ve diğer evrakı incelemek ve yılda en az iki

defa kasa sayımında bulunmak,
c) Yılda en az bir defa denetlemede bulunarak yürüttüğü görevlere ilişkin çalışmalar

ile bütçe uygulamasını ve incelemesini ihtiva eden denetleme raporunu hazırlayıp Merkez Yö-
netim Kuruluna ve toplandığında Büyük Genel Kurula sunmak,
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ç) Merkez Yönetim Kurulunun dağılması hâlinde Büyük Genel Kurulu olağanüstü top-
lantıya dâvet etmek,

d) İlgili mevzuat ile Merkez Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yapmak.
Merkez Denetleme Kurulu üyeliğinin boşalması
MADDE 76 – (1) Merkez Denetleme Kurulu asıl üyeliklerinden herhangi bir sebeple

boşalma olması hâlinde, yerlerine yedek üyelerden sırası ile en fazla oy almış olanlar getirilerek
Kurul tamamlanır. Yedek üyeler, yerlerini aldıkları üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. Doğan
boşluğun yedekler ile doldurulması mümkün olmadığı takdirde, boşluğun doğduğu tarihten iti-
baren en geç 15 gün içinde Merkez Yönetim Kurulunca Olağanüstü Büyük Genel Kurul top-
lantısı dâvetinde bulunulur.

Merkez Denetleme Kurulunun çalışmalarına kolaylık sağlanması
MADDE 77 – (1) Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin denetleme, inceleme ve so-

ruşturma faaliyetleri sırasında; muhatap oldukları meslek mensupları, Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri, oda Yönetim Kurulu üyeleri ve bu yerlerde istihdam edilen personel yardımcı olmak,
gerekli bilgi ve belgeleri vermek, sorulanları cevaplandırmak zorundadırlar.

Yüksek Disiplin Kurulu
MADDE 78 – (1) Yüksek Disiplin Kurulu, Büyük Genel Kurulca seçilen dokuz asıl

ve dokuz yedek üyeden teşekkül eder. Yüksek Disiplin Kuruluna seçilebilmek için Türkiye'de
en az 15 yıl mesleğini icra etmiş olmak ve 18 inci maddede belirtilen mahkûmiyet ve disiplin
cezalarından herhangi birini almamış olmak gerekir.

(2) Yüksek Disiplin Kurulu; Ankara'da, Birliğin faaliyet merkezinde olağan olarak Ha-
ziran ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda iki defa toplanır. Merkez Yönetim Kurulu başka-
nının veya son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına başkanlık edenin dâveti üzerine Yüksek
Kurul daha sık toplanabilir. Yüksek Kurul, her toplantıda gizli oyla bir başkan ve bir raportör
seçer. Toplantıyı, bir önceki toplantının başkanı, onun hazır bulunmadığı hâllerde ise en yaşlı
üye açar.

(3) Yüksek Disiplin Kurulunun verdiği kararlar, ilgili disiplin kuruluna bildirilir ve du-
rum, hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Bütün kanunî işlem ve işleyen sü-
reler sonunda kesinleşen ihtar ve para cezalarına dair kararlar, ilgililerin kayıtlı olduğu odalarca
uygulanır. Meslekten men cezası kararları ise uygulanmak üzere Bakanlığa gönderilir.

(4) 6643 sayılı Kanunun 16 ncı ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri, Yüksek
Disiplin Kurulu üyeleri hakkında da geçerlidir.

Yüksek Disiplin Kurulunun görev süresi ve toplantıları
MADDE 79 – (1) Yüksek Disiplin Kuruluna seçilen asıl ve yedek üyelerin görev süresi

iki yıldır. Eski üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebepten dolayı boşalan asıl üyeliğe oy
sırasına göre yedeklerden üye alınarak Yüksek Kurul tamamlanır.

(2) Yüksek Disiplin Kurulu, asıl üyelerinin üçte iki ekseriyeti ile toplanır ve toplantıya
katılanların üçte iki ekseriyeti ile karar verir.

Savunma alınması ve ceza kararları
MADDE 80 – (1) Odaların disiplin kurulunca verilen kararların Yüksek Disiplin Ku-

rulunda tetkiki ve müzakeresi sırasında alâkalıların talepleri üzerine yazılı veya sözlü savun-
maları alınır. Dosyada yer alan yazılı savunmanın yeterli açıklıkta olmadığının görülmesi hâ-
linde, tekrar savunma istenilerek konunun bilâhare görüşülmesine karar verilebilir. Sırf savun-
ma verilmemiş olması, iddianın kabul edilmiş olduğu anlamında telâkki edilemez.

(2) Yüksek Disiplin Kurulu, oda disiplin kurullarından gelen evrakı ve kararları tetkik
ettikten sonra uygun gördüğü takdirde ya aynen veya tâdilen kabul ve tasdik eder. Mahallince
verilen kararları uygun bulmazsa, bu husustaki mütalâası ile birlikte dosyaları ilgili disiplin
kuruluna iade eder. Oda disiplin kurulunun bu konuda vereceği ikinci karar üzerine tekrar itiraz
caiz olmayıp Yüksek Kurulca verilen bu karar ve diğer kararlar hakkında 60 gün içinde idarî
yargı yoluna başvurma hakkı saklıdır. Bu husus, Kurul kararında belirtilir.
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Yüksek Disiplin Kurulunun giderleri ve disipline dair diğer hususlar
MADDE 81 – (1) Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yollukları ve zarurî masrafları,

Birlik bütçesinden ödenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen ödemeye ve disiplin soruşturmasının yürütülmesi ile di-

siplin iş ve işlemlerine ilişkin diğer hususlar Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenir.
Para cezalarının ve aidatların cebren tahsili
MADDE 82 – (1) Her türlü oda ve yardımlaşma sandığı aidatını ve oda ve Yüksek Di-

siplin Kurulunca verilip kesinleşen para cezalarını tebliğ ediliş tarihinden itibaren 30 gün içinde
ödemeyenler hakkında, İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre icra takibatı yapılır.

(2) Sırf idarî yargı yoluna gidilmiş olması, tahsilât ve icra takibi için engel teşkil et-
mez.

ALTINCI BÖLÜM
Büyük Genel Kurul

Büyük Genel Kurulun teşkili
MADDE 83 – (1) Büyük Genel Kurul, odaların genel kurullarında gizli oy ile seçilen

temsilcilerden teşekkül eder.
(2) Odalardan;
a) 100 üyesi olanlar, beş,
b) 250’ye kadar üyesi olanlar, beş temsilciye ilâveten 100’den fazla her tam 75 üye için

birer,
c) 250’den fazla üyesi olanlar, yedi temsilciye ilâveten 250’den fazla her tam 250 üye

için birer,
Büyük Genel Kurul temsilcisi ve aynı miktarda yedek temsilci seçerler.
(3) Odalar tarafından seçilen temsilcilerin mesleklerinde bilfiil ve asgarî beş yılını dol-

durmuş bulunmaları şarttır. Seçilecek temsilciler sayısının tespitinde Birlikteki üyelik kayıtları
esas alınır.

(4) Büyük Genel Kurula iştirak eden temsilciler, il sağlık müdürlüklerine bilgi vermek
şartı ile Büyük Genel Kurul müddetince müesseselerinden ve kurumlarından izinli sayılırlar.

(5) Bütün temsilcilerin yol ve sair zarurî masrafları bağlı bulundukları odalarca ödenir.
(6) 18 inci madde hükümleri, Büyük Genel Kurul temsilcileri hakkında da geçerlidir.
Büyük Genel Kurulun toplantıları ve toplantı dâveti
MADDE 84 – (1) Büyük Genel Kurul, temsilcilerinin mutlak ekseriyeti ile toplanır.

İlk toplantıda ekseriyet bulunmazsa bir gün sonra mevcut temsilciler ile toplantısını yapar.
(2) Büyük Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, yoklamayı mü-

teakiben açılır. Büyük Genel Kurulu idare etmek üzere gizli oy ile bir başkan, bir başkan yar-
dımcısı ve lüzumu kadar kâtip seçilir. Büyük Genel Kurulun kararları mutlak ekseriyet ile ve-
rilir. Oylarda eşitlik hâlinde, Büyük Genel Kurul Başkanının bulunduğu taraf ekseriyeti sağla-
mış sayılır.

(3) Büyük Genel Kurulun seçimler ile ilgili toplantılarına temsilcilerin katılması ve oy
kullanması mecburîdir. Geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar,
beş yıl müddetle Büyük Genel Kurul temsilciliklerine seçilemezler.

(4) Merkez Yönetim Kurulu, seçim yapılacak toplantıları, Büyük Genel Kurula katıla-
cak olan oda temsilcilerine, toplantı tarihinden en az 20 gün önce, ülke çapında yayımlanan
bir gazete ilânı ve taahhütlü mektupla bildirir. Bu bildirimde, toplantının yapılacağı gün, yer,
toplantı gündemi ve ayrıca ilk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde yapılacak ikinci top-
lantının tarihi, yeri, günü ve saati de belirtilir. Seçimi gerektirmeyen toplantılarda gazete ilânı
yeterlidir. Şayet, Birliğin bir yayın organı var ise seçimsiz Genel Kurulun o yayın organında
yayımlanması gazete ile ilân yerine geçer.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2019 – Sayı : 30783



Büyük Genel Kurulun toplanma zamanı ve olağanüstü toplantı
MADDE 85 – (1) Birliğin olağan Büyük Genel Kurulu, her iki yılda bir kere Kasım

ayında Ankara’da toplanır.
(2) Büyük Genel Kurul dışında, Merkez Yönetim Kurulu veya Büyük Genel Kurul asıl

temsilcilerinin en az üçte birinin yazılı talebi üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Her iki
hâlde de toplantı dâveti, Merkez Yönetim Kurulunca yapılır. Olağanüstü Genel Kurulun top-
lanmasını talep edenlerin isteklerinin son 30 gün içerisinde vaki olmaları şartıyla, bu isteklerden
üçte birlik oranı sağlayan son isteğin Birliğe intikal etmesini takiben en geç bir ay içinde Genel
Kurul dâveti yapılır.

(3) Olağanüstü Büyük Genel Kurulun gündemi, günü, yeri ve saati Merkez Yönetim
Kurulunca, 84 üncü maddede ve 6643 sayılı Kanunda belirtilen usullere uyularak temsilcilere
duyurulur.

(4) Büyük Genel Kurulun olağanüstü toplanmasını asıl temsilcilerin üçte biri istemiş
ise bunların istediği gündem maddesi de gündemde gösterilir.

(5) Büyük Genel Kurulun yapıldığı gün en az 25 temsilci, imzalı bir yazı ile gündeme
yeni madde ilâvesini isteyebilir.

Büyük Genel Kurulun görevleri
MADDE 86 – (1) Büyük Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) Merkez Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun yıllık çalışma raporlarını in-

celemek,
b) Merkez Yönetim Kurulunun bilânçosunu tetkik ve kabulü hâlinde ibra etmek,
c) Bütçeyi tasdik etmek,
ç) Merkez Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
d) Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini seçmek,
e) Merkez Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
f) Merkez Yönetim Kurulunca teklif olunan konuları müzakere etmek,
g) Odaların ihtiyaçlarını tespit etmek,
ğ) Odaların iç işlerini müzakere etmek,
h) Odaların Merkez Yönetim Kuruluna gönderdikleri yıllık çalışma raporları hakkında

bilgi edinmek,
ı) Büyük Genel Kurula arz edilen dilekleri müzakere ve yapılması gereken işleri tespit

etmek ve uyulması mecburî meslekî kararlar almak,
i) İlgili mevzuat ile Büyük Genel Kurula verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Büyük Genel Kurul tarafından yapılan seçimlere ilişkin oy pusulaları ve mazbatalar,

bir sonraki seçimin yapılmasına kadar Merkez Yönetim Kurulunca muhafaza edilir.
Büyük Genel Kurula katılmama
MADDE 87 – (1) Büyük Genel Kurula bizzat katılmayan temsilciler, kendilerini her-

hangi bir şekilde vekil aracılığı ile temsil ettiremeyecekleri gibi, seçimlere zarf göndererek de
katılamazlar.

(2) Asıl temsilcilerin istifası veya ölümü hâlinde, en çok oy alan yedek temsilciler, asıl
temsilci olarak göreve dâvet edilir. Bunlar hakkında da asıl temsilciler ile ilgili hükümler uy-
gulanır.

Büyük Genel Kurula tabii üyelik
MADDE 88 – (1) Olağan ve Olağanüstü Büyük Genel Kurula, odalarca temsilci seçil-

miş olanlardan başka, tabii üye olarak katılabilecek olanlar şunlardır:
a) Meslek Kanununun geçici 4 üncü maddesi hükmü uyarınca seçilmiş ve Birliğin ku-

ruluşunu sağlamış olan birinci Büyük Genel Kurulun kurucu üyeleri,
b) Merkez Yönetim Kurulunun asıl üyeleri,
c) Merkez Denetleme Kurulunun asıl üyeleri,
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ç) Yüksek Disiplin Kurulunun asıl üyeleri,
d) Daha önce görev yapmış bulunan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri,
e) Daha önce görev yapmış olan Merkez Denetleme Kurulu üyeleri,
f) Daha önce görev yapmış olan Merkez Disiplin Kurulu üyeleri,
g) Büyük Genel Kurula daha evvel divan başkanlığı yapmış olanlar,
ğ) Oda Yönetim Kurulu başkanlarından temsilci seçilmemiş bulunanlar,
h) Meslek mensubu milletvekilleri,
ı) Meslek ile ilgili eğitim ve öğretim verilen yükseköğretim kuruluşlarının dekanları

veya müdürleri,
i) Meslek ile ilgili olarak profesör veya doçent unvanına sahip olanlar,
j) Türkiye İlâç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı.
(2) Tabii üyeler, aynı zamanda Büyük Genel Kurul için seçilmiş temsilci olmadıkları

takdirde, herhangi bir konuda oy kullanamazlar ve Genel Kurul Başkanlık Divanı ile Büyük
Genel Kurul içi çalışma komisyonlarına seçilemezler.

Büyük Genel Kurul komisyonları
MADDE 89 – (1) Büyük Genel Kurulun gündeminin kesinlik kazanmasından sonra,

Büyük Genel Kurul boyunca bütçe ve hesap, mevzuat ve dilek ve teklifler hususlarında çalış-
mak üzere üçer üyeden teşekkül eden üç komisyon, Büyük Genel Kurulca seçilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, komisyonların seçimlerinin sonuçlarını, organların seçi-
mine geçilmeden önce İlçe Seçim Kurulu Başkanına teslim eder.

YEDİNCİ BÖLÜM
Malî Hükümler

Birliğin gelirleri
MADDE 90 – (1) Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin gelirleri şunlardır:
a) Birlik merkezi payı olarak, odaların topladığı her türlü aidatlar toplamının % 35’i,
b) Bağışlar ve yardımlar,
c) Çeşitli gelirler.
(2) Tahsil edilen aidatlara ilişkin Birlik merkezi payının, 6643 sayılı Kanunun 55 inci

ve bu Yönetmeliğin 51 inci ve 52 nci maddelerindeki tahsil zamanını takip eden ayın sonuna
kadar, oda yönetim kurullarınca Birliğin hesabına gönderilmesi mecburîdir.

Birliğin giderleri
MADDE 91 – (1) Birliğin giderleri şunlardır:
a) Genel yönetim giderleri,
b) Personel ücretleri, huzur hakları ve benzer hizmet giderleri,
c) Gayrimenkul ve menkul mal giderleri,
ç) Faaliyet ve temsil giderleri,
d) Çeşitli giderler.
Birlik bütçesi ve malî iş ve işlemlere ilişkin hususlar
MADDE 92 – (1) 6643 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilmiş olan hususlar

dışında, Birliğin ve odaların uygulayacağı bütçe sistemi, gelir ve gider bütçesinin hazırlanması,
bütçenin gerçekleştirilmesi, bütçeden harcamalar, bütçenin raporlanması, muhasebe sistemi ve
kayıt düzeni başta olmak üzere muhasebe iş ve işlemleri ve bunların kontrolü, her türlü alım,
satın alma ve satım, harcama yetkileri ve malî sorumluluk, Birliğin mal varlığının kayıtlanması
ve bütçeye ve malî konulara ilişkin diğer usul ve esaslar, Birlik Merkez Yönetim Kurulunca
düzenlenir.

Yardımlaşma sandığı
MADDE 93 – (1) Birlik tarafından Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yardımlaşma

Sandığı kurulur. Yardımlaşma Sandığının işleyişi, yardımlaşma aidatları ve Sandıkça yapılacak
olan yardımlara ilişkin olarak  Merkez Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.
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Hizmet bedellerinin tespiti
MADDE 94 – (1) Meslek mensuplarının meslek icra ederken camların çerçevelere ta-

kılmasından hastanın gözüne en uygun şekilde uygulanmasına kadar verdikleri hizmetlerin as-
garî bedelleri, kullanılan camın teknik özellikleri, bu hususta sarf edilen emek, diğer maliyet
unsurları ve sosyoekonomik şartlar da gözetilerek, her yıl Ocak ayı içinde Merkez Yönetim
Kurulunca tespit edilerek odalara ve odalarca da üyelere bildirilir. Bu bedellerin altında bir be-
del üzerinden hizmet verilemez.

(2) Birliğin ve odaların mensupları için verdiği hizmetlerin ve hazırlayıp bastırdığı stan-
dart form, anlaşma, sözleşme ve protokol formatı gibi basılı evrakın verilmesi karşılığında alı-
nacak bedeller de birinci fıkrada belirtilen şekilde belirlenir ve bildirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kamu görevlisi gibi hareket etme
MADDE 95 – (1) Birliğin ve odaların organlarında üye olanlar ve Birlik ve odalar bün-

yesinde görev yapanlar, görevleri sırasında kamu hizmetinin lâzım kıldığı itibar ve güvenin
gereklerine uygun hareket etmek zorundadırlar. Bunların görevleri sırasında muhatap oldukları
kimseler, bu görevlilerin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu adına kamu görevi yürüt-
mekte olduğunu göz önünde bulundururlar.

Meslekî sicil
MADDE 96 – (1) Birlik mensubu kişilerin eğitim ve meslekî kariyeri ve bu hususta

almış olduğu kurs ve benzeri eğitimler, fiilen meslek icra etmesine ilişkin meslekî geçmişi,
hakkındaki soruşturmalar, cezalandırma ve mükâfatlandırılma durumları ile şahsî diğer husus-
ları ihtiva eden bir meslek sicil sistemi kurulur. Meslekî sicilin 55 inci maddede belirtilen Bilgi
Sistemi ile irtibatı sağlanır.

(2) Meslekî sicilin gizliliği esastır ve kanunî gereklilikler dışında ifşa edilemez ve bu
hususta kimseye bilgi verilemez. Meslek mensubunun kendisi, hakkında soruşturma yapmakla
yetkili kılınanlar, hakkında karar verecek olan kişiler ile sınırlı olmak üzere, odaların disiplin
kurulları ile Yüksek Disiplin Kurulunun üyeleri dışında hiç kimse bu sicil kayıtlarını göremez.
Kanunlar ile yetkili kılınmış makamlar tarafından talep edilen hâllerde, Başkan veya yetkilen-
dirilmiş Merkez Yönetim Kurulu üyesi, bu bilgileri talep eden mercilere gönderir.

Yedek üyelerin göreve dâvet usulü
MADDE 97 – (1) Birliğin organlarındaki asıl üyeliklerin herhangi bir sebepten dolayı

boşalması hâlinde, yedek üyeler aldıkları oy sırasına uyularak ve oylarda eşitlik olması hâlinde,
kura ile belirlenenler, kura neticesi gözetilerek, boşalan asıl üyeliğe yazılı olarak dâvet edilir.
Dâvetin kabul edilmediğinin yazılı olarak bildirilmesi veya en geç yedi gün içerisinde yazılı
olarak olumlu cevap verilmemesi hâlinde, yeniden aynı işlemler yapılır.

Birleşen ve birleşemeyen görevler
MADDE 98 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun, Yüksek Disiplin Kurulunun ve Merkez

Denetleme Kurulunun üyeleri ile Oda Yönetim Kurulunun, Oda Disiplin Kurulunun ve Oda
Denetleme Kurulunun üyeleri; 93 üncü maddede belirtilen Yardımlaşma Sandığındaki görevler
hâriç olmak üzere, bir başka kurulda görev kabul edemezler. Herhangi bir kurulun üyeliğine
seçilmiş olanlar bir başka kurul için aday olamazlar ve seçilemezler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kurullardaki üyelikler, sâdece seçim ile elde edilen Büyük
Genel Kurul temsilciliği ile birleşebilir.

(3) Seçimler neticesinde, bir arada yapılması mümkün olmayan birden çok görev için
seçilmiş olanlar, seçim neticelerinin kesinleştiğinin bildirilmesini takip eden üç gün içinde bu
görevlerden hangisini tercih ettiğini, seçilmiş olduğu organın başkanlığına yazılı olarak bildir-
mek zorundadır. Bu takdirde, asıl üyelikte meydana gelen boşluk, yedeklerden asıl üyeliğe dâ-
vet yoluyla giderilir. Yedekten asıl üyeliklere dâvet edilen üyeler hakkında da aynı hüküm ge-
çerlidir.
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(4) Üçüncü fıkrada belirtilen tercih mecburiyetinin gereği üyenin kendisince yerine ge-
tirilmediği takdirde, Birliğin merkez teşkilâtı organları üyelikleri için Merkez Yönetim Kurulu
Başkanı ve oda organları üyelikleri için Oda Başkanı tarafından, görevin önem sırasına göre
resen işlem yapılır ve yedeklerden asıl üyeliğe dâvet yoluna gidilir. Resen işlem yapılmasında
görevlerin önemi bakımından gözetilecek sıralama aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkez Yönetim Kurulu üyeliği.
b) Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği.
c) Merkez Denetleme Kurulu üyeliği.
ç) Oda Yönetim Kurulu üyeliği.
d) Oda Disiplin Kurulu üyeliği.
e) Oda Denetleme Kurulu üyeliği.
Odaların ve Birliğin Bakanlıkça denetlenmesi ve organların görevlerine son

verilmesi
MADDE 99 – (1) Odalar ve Birlik, Bakanlığın idarî vesayetine tâbi olup gözetimi ve

denetimi ile organlarının görevine son verilmesi iş ve işlemlerinde 6643 sayılı Kanunun ek 1 inci
maddesi hükümleri uygulanır.

Seçim usulü
MADDE 100 – (1) Odaların ve Birlik organlarının seçimleri, 6643 sayılı Kanunun

ek 2 nci maddesi hükmünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
(2) Büyük Genel Kurulca seçilecek olan organlara ilişkin olarak hazırlanmış bulunan

oy pusulaları ve diğer bütün seçim malzemesi, Merkez Yönetim Kurulu tarafından; Oda Genel
Kurullarınca seçilecek olan organlara ilişkin olanlar ise Oda Yönetim Kurulu tarafından, se-
çimden önce ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanına teslim edilir.

Milletlerarası toplantılar için izin
MADDE 101 – (1) Birliği veya onun mahallî organları olan odaları temsil etmek üzere

milletlerarası kongre, konferans ve benzeri toplantılara iştirak edenlerin, Birliğin teklifi üzerine
Bakanlıktan izin almaları mecburîdir.

Birliğin diğer düzenleme yetkileri
MADDE 102 – (1) Birlik; 6643 sayılı Kanuna, Meslek Kanununa, bu Yönetmeliğe ve

ilgili diğer kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Birliğin ve odaların iş ve işlemleri ile ilgili ola-
rak genelge ve benzeri düzenlemeler yapabilir.

(2) Bu Yönetmelikte öngörülen belge, form, basılı evrak ve diğer malzemeler, Merkez
Yönetim Kurulunca hazırlanarak odalara gönderilir.

Hüküm bulunmayan hâller ve yorum
MADDE 103 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar hakkında, 6643 sa-

yılı Kanunun ve buna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatın mesleğin, Birliğin ve odaların
yapısına uygun düşen hükümleri kıyasen uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasında, 6643 sayılı Kanunun ilgili hüküm-
leri göz önünde bulundurulur.

Geçmiş harcamalar ve geçici harcamalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Birliğin ve odaların 6643 sayılı Kanun uyarınca ve bu Yö-

netmelik hükümlerine göre gelirleri tahsil olunup bütçeleri oluşuncaya kadar, Birliğin kurucu
Genel Kurulunun yapıldığı 17/3/2019 tarihinden itibaren, Birliğin ve odaların kurulması için
Merkez Yönetim Kuruluna seçilmiş olanlar veya odaların kurucusu olarak görevlendirilenler
tarafından yapılan harcamaların karşılığı; usulüne uygun olarak belgelendirilmeleri kaydıyla
Merkez Yönetim Kurulu veya Oda Yönetim Kurulu kararı alınarak Birliğin veya odaların büt-
çesinden harcamada bulunanlara ödenir.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2019 – Sayı : 30783



(2) Bu Yönetmelikte öngörülen harcama usulüne ilişkin sistem kuruluncaya kadar, Mer-
kez Yönetim Kurulunca belirlenen harcama usul ve esasları uygulanır.

Geçmiş kararlar ve geçici olarak kullanılacak olan belgeler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Birliğin Kurucu Genel Kurulunun yapıldığı 17/3/2019 tari-

hinden itibaren, Birliğin ve odaların kurulması için Merkez Yönetim Kurulunca alınmış olan
kararlardan bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayanların uygulanmasına devam edilir.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Birliğin ve odaların kuruluş tarihleri göz önüne alınarak,

2019 yılına ilişkin yıllık aidat, 51 inci maddede belirtilen yıllık aidatın yarısı olarak tatbik ve
tahsil olunur.

(2) 2019 yılının kalan aylarında uygulanmak üzere, 94 üncü maddede belirlenmesi ön-
görülen hizmet bedelleri, odaların kuruluşunu takip eden bir ay içinde Merkez Yönetim Kurulu
kararı ile belirlenip odalara bildirilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulunca odaların kurucusu olarak görevlendirilenler, odaların
kuruluşu tamamlanıp Büyük Genel Kurul yapılıncaya kadar, tahsil edilen aidat gelirleri topla-
mının % 25’inden fazla harcamada bulunamazlar.

(4) Odalar, kuruluş safhasında odaya kaydı yapılan her 30 üyeden tahsil edilen aidat
gelirlerinin merkez payı olarak 90 ıncı maddede belirtilen % 35’lik kısmını, son 30 uncu üyeden
tahsilatın yapılan tarihten itibaren en geç üç işgünü içerisinde Birliğin hesabına aktarmak zo-
rundadır.

(5) Yapılacak olan ilk Büyük Genel Kurulda yeni bir oda kurulması kararı alındığı ve
buna göre yeni bir oda kurulduğu takdirde, oda bölgesi değişen üyelerden tahsil edilen giriş
aidatının başka odaya naklolan üyelere tekabül eden kısmı, ödenmiş olan % 35 oranındaki Bir-
lik payı düşülerek yeni odanın hesabına aktarılır.

Organlara tekrar seçilme
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Birliğin 17/3/2019 tarihinde gerçekleştirilen Kurucu Genel

Kurulunda Birlik organlarına seçilmiş olanların Birlik organlarına tekrar seçilmeleri bakımın-
dan 83 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şart aranmaz.

Kanunî süreden sonra üyelik kaydı yapılanlar
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Meslek Kanununun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fık-

rasında odaya kayıt için öngörülen azamî üç aylık sürenin bitmesinden sonra kaydını yaptıran-
lar, aynı fıkrada yapılacağı belirtilen ilk genel kurula katılamaz, organlar ve temsilcilikler için
aday olamaz ve aday gösterilemezler.

Organ seçimlerinin zamanı
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Optisyen-gözlükçüler odalarının organları ile Türk Optis-

yen-Gözlükçüler Birliği Büyük Genel Kurulu temsilcilerinin seçimleri, Meslek Kanununun
geçici 4 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde tamamlanır.

(2) Birliğin mevcut organları, toplanacak Büyük Genel Kurulca yeni organlar seçilip
görev alıncaya kadar görevlerine devam ederler.

(3) Yapılacak olan seçimler, 6643 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte öngörülen aylarda
yapılmış sayılır ve kanunî süreler buna göre hesaplanır.

Yürürlük
MADDE 104 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 105 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği

Merkez Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
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ANA STATÜLER
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ 

MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu  maddesinin ikinci fıkrası ile aynı
maddenin üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsünün 2 nci maddesinde yer alan “eğitmen,” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer
alan “ritmik cimnastik,” ibaresinden sonra gelmek üzere “parkur,” ibaresi eklenmiş ve aynı
bentte yer alan “barpiyo,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir. 

“ı) Temsil hakkı kazanmış kulüplerden, o dönemde gençler ve büyükler kategorilerinde
Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında yarışmış milli sporcusu olanlara her disiplin ve kategori
için ilave birer üye,”

MADDE 4 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, adaylık başvurularını
Federasyona yaparlar.”

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/4/2014 28980

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2014 29136 (Mükerrer)

Ana Statüde Değişiklik Yapan Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/1/2018 30316
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MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 12/2/2013 tarihli ve 28557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Halter Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve üçüncü fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, adaylık başvurularını
Federasyona yaparlar.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Halter Federasyonu Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Herkes için spor düşüncesini yaygınlaştıracak spor faaliyetleri yapmak, sportif et-
kinlikleri icra etmek ve geliştirecek eğitim faaliyetlerinde bulunmak; sempozyum, konferans,
bölgesel ve uluslararası seminerler, kongreler düzenlemek, uluslararası eğitim faaliyetlerine
katılmak, her türlü sağlık ve spor amaçlı regreaktif turnuvalar düzenlemek.”

“v) Herkes için spor anlayışı içinde, herkes için spor fikrinin gelişmesi, yaygınlaşması
ve ilerlemesini sağlamak amacı ile tüm kamu kurum ve kuruluşları ve diğer sivil toplum kuru-
luşları ile ortak projeler yapmak, sportif faaliyetlere maddi katkı sağlamak ve diğer federas-
yonların sportif faaliyetlerine yardım etmek.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) ve
(3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“2) Büyükşehir belediye başkanları veya görevlendirecekleri genel sekreter - genel
sekreter yardımcıları, il belediye başkanlarından veya görevlendirecekleri başkan yardımcıla-
rından on beş üye,

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/4/2014 28961

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/2/2013 28557

Ana Statüde Değişiklik Yapan Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/10/2018 30576
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3) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanları ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Mü-

dürlerinden yirmi üye,”

MADDE 3 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı

yürütür.

—— • ——

GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: 2018/3 sayılı Genelge

GENELGE

2019/10

23 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2014 29136 (Mükerrer)
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

2017/10926 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN 

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ 

HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/5/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10926

Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali

Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA 

DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/4)’İN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Teb-

liğ (İthalat: 2017/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4612 
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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 4519 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 4836/1-1 
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Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4771/1-1 
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Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4772/1-1 
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Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4773/1-1 
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Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4774/1-1 
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Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4775/1-1 
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Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4776/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
İHALE İLANI 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Biriminden:  

Digital Floroskopi Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 
20 inci maddesi (e) bendine göre pazarlık usulü ile akreditif açılmak suretiyle ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2019/253033 
1- İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Digital Floroskopi Cihazı 1 adet 
b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  
c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 90 (doksan) 
takvim günü içinde çalışır vaziyette teslim edilecektir. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Kampüsü Genel 

Sekreterlik Toplantı Odası Sıhhıye/Ankara 
b) Tarihi ve saati : 14.06.2019 Cuma günü saat 14.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
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4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
yer almalıdır. Bu cevaplar, sunulan doküman ve ÜTS kayıtları ile karşılaştırıldığında herhangi bir 
uyumsuzluk bulunursa, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına 
göre "evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

4.3.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kaydıyla ilgili belgeler 
4.3.3.1. Teklif edilen cihazların Ürün Onay Belgesi (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında 

teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belge) : Tıbbi cihaz 
durumu, tedarikçi/bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifleriyle birlikte sunmalıdır. İstekliler 
tarafından sunulan bu belgelerin sorgulamaları, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. 
Eğer ürün ÜTS'de kayıtlı değil ise bu belgelerin sorgulamaları TİTUBB sisteminden yapılacaktır. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
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7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 
satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 14.06.2019 Cuma günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 4768/1-1 

—— • —— 
BAŞKÖY İSTASYONUNA 40.000 m3 - ESENKENT İSTASYONUNA 10.000 m3 

ESKİPAZAR İSTASYONUNA 10.000 m3- BOLKUŞ İSTASYONUNA 
10.000 m3 BALAST ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2019/253026 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : basrimeletli@tcdd.gov.tr  
2- İhale Konusu Mal veya 
    Hizmetin Adı ve Süresi : BAŞKÖY İSTASYONUNA 40.000 m3  
  ESENKENT İSTASYONUNA 10.000 m3 
  ESKİPAZAR İSTASYONUNA 10.000 m3 
  BOLKUŞ İSTASYONUNA 10.000 m3 BALAST 

ALIMI İŞİ 
3- Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 

ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Balastın alınacağı 
ocaktan numune alınacaktır. İstekliler ihale tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce ocak yeri tespiti 
ve numune alma için idareye başvuracaktır. 

4- İhalenin Saati: 13/06/2019 Perşembe günü, saat 11:00 
5- İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle/ANKARA 
6- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 13/06/2019 Perşembe günü, saat 11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
7- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL 
bedelle temin edilebilir. 

8- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
9- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4770/1-1 
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5.160 m2 ÇOK AMAÇLI SALON KİRAYA VERİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Genel Müdürlüğümüz Sosyal Tesisler Yerleşkesinde bulunan (Yenimahalle İlçesi 

Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi - Gazi/ANKARA) 5.160 m2’lik (1.260 m2 kapalı ve 3.900 m2 

açık alan) çok amaçlı salon 5 yıllığına kiraya verilecektir. 

2- İhale, 11/06/2019 Salı günü saat 14:30’da kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle Tarım 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-Satım ve 

İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3- Teklif mektupları en geç 11/06/2019 Salı günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak 

servisine verilmiş olacaktır. 

4- İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 
 

PARTİ 

NO 

İHALE KONUSU 

ALANIN 

ADI 

TOPLAM 

MİKTARI 

(m²) 

İHALE 

MUHAMMEN 

BEDELİ 

TL/AY 

(KDV HARİÇ) 

YILLIK 

MUHAMMEN 

KİRA BEDELİ 

TL/YIL 

(KDV HARİÇ) 

İHALE 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

(TL) 

1 
ÇOK AMAÇLI 

SALON 
5.160 15.000,00 180.000,00 18.000,00 

 
5- Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda ihalenin başlayacağı saat’e kadar 

T. Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesaba 

yatırılıp alınacak makbuz komisyonumuza ibraz edilecektir. 

6- İhale, Teklif fiyatları, KDV hariç 5.160 m2 çok amaçlı salonun tamamı için 

verilecektir.  

7- İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ 

ANKARA) adresinden temin edilebilir.  

8- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 

İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi 

olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

İLAN OLUNUR. 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sk. No:62 

Bakanlıklar/ANKARA 

Tel : 0 312  417 84 70-80 

Fax : 0 312 417 78 39 4777/1-1 
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1.974 m2 KAPALI ALAN İLE 16.660 m2 AÇIK ALAN 

KİRAYA VERİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Genel Müdürlüğümüz Sosyal Tesisler Yerleşkesinde bulunan (Yenimahalle İlçesi 

Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi - Gazi/ANKARA) 1.974 m2’lik kapalı alan ile 16.660 m2 açık 

alan olmak üzere toplam 18.634 m2 alan 5(beş) yıllığına kiraya verilecektir. 

2- İhale, 14/06/2019 Cuma günü saat 15:00’da kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-

Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3- Teklif mektupları en geç 14/06/2019 Cuma günü saat 15:00’a kadar TİGEM Genel 

Evrak servisine verilmiş olacaktır. 

4- İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 
 

PARTİ 

NO 

İHALE KONUSU 

ALANIN 

ADI 

TOPLAM 

MİKTARI 

(m²) 

İHALE 

MUHAMMEN 

BEDELİ 

TL/AY 

(KDV HARİÇ) 

YILLIK 

MUHAMMEN 

KİRA BEDELİ 

TL/YIL 

(KDV HARİÇ) 

İHALE 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

(TL) 

1 

KAPALI ALAN 

VE 

AÇIK ALAN 

18.634 30.000,00 360.000,00 36.000,00 

 
5- Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda ihalenin başlayacağı saat’e kadar 

T. Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesaba 

yatırılıp alınacak makbuz komisyonumuza ibraz edilecektir. 

6- İhale, Teklif fiyatları, KDV hariç 18.634 m2 kapalı ve açık alanının tamamı için 

verilecektir.  

7- İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar / 

ANKARA)  adresinden temin edilebilir.  

8- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 

İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi 

olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

İLAN OLUNUR. 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sk. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA 

Tel : 0 312 417 84 70 - 80 

Fax : 0 312 417 78 39 4778/1-1 
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MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 
Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan Hurda Müdürlüklerimiz sahası 

ile farklı İl/İlçe, farklı Kurum/Kuruluşların depo/sahalarında bulunan aşağıda müfredatı kayıtlı 
muhtelif araç ve muhtelif hurda malzemeler Kurum/Kuruluşların depo/sahalarından teslim-
tesellüm edilmek üzere kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 
satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif araç ve araç parçaları, iş makinesi ve parçaları, muh. yüzer vasıta, muh. 
alüminyum, muh. paslanmaz, muh. demir çelik, muh. elektrik elektronik, pvc ve plastik malzeme, 
karkas vasfında jantlı ve jantsız araç dış lastik, motorbisiklet, tezgah, dizel motor, su deposu, 
ahşap ve kamyon kasası, muh. boru, konteyner, muh. teresubat nitelikli malzeme, demir çelik 
doğalgaz sayaçları, muh. yağ, alüminyum ve demir çelik talaşı, çelik halat, muh. kesici uçlar, 
basınçlı kap(tüp), torba çuval, karbon çeliği, enerji iletim hattı, muh. lastik, lastik kaplama 
makinası, römork, bağ teli, pik, sondaj matkap uçları ve parçaları, trafo ve trafo ekipmanları, 
jeneratör, izolatör, beton direk, yatak-tekstil, muh. ahşap vb. gibi malzeme hurdaları. 

 
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALENİN YAPILACAĞI YER 

11 HAZİRAN 2019 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

13 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 

18 HAZİRAN 2019 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 

25 HAZİRAN 2019 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

27 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
 
Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 
VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 
uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 
 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 0312 384 10 65 – 0312 384 03 07 / 175-161 

ALİAĞA HUR. MD. 0232 625 11 20 / 128–129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. 0318 224 28 98 

SEYMEN HUR. MD. 0262 341 37 97 / 124-126 
 
 4766/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Kapatılan Çaykara Kadastro Mahkemesinin 2000/6 Esas, 2000/19 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 4796/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2018 yılı gayri safi geliri 1.001.255,75TL olan Serik İkinci Noterliği 10.07.2019 tarihinde 

yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.  

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren 

bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından 

güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden 

ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 4816/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2018 yılı gayri safi geliri 1.692.266,21 TL olan Kadıköy Onaltıncı Noterliği 29.07.2019 

tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.  

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden 

ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 4817/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 24 Mayıs 2019 – Sayı : 30783 

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 4833/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 4834/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: El Ele Yarınlar Vakfı 
VAKFEDENLER: Şeref Timurlenk Çelebi, Cavat Terzi, Saro Kılıçsoral, Erol Çelebi, 

Asım Terzi, Meline Culya Kılıçsoral 
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.04.2019 tarihli, E:2018/126, 
K:2019/159 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Toplumumuzun çevre, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel içerikli 
gereksinimlerinin doğrudan üretilecek hizmet projeleriyle ilişkin araştırma ve inceleme yapmak, 
yardım ve katkılarda bulunmak. Çalışmaları kolaylıkla yürütebilmek için bir merkez edinmek, 
müşterek çalışma ve dayanışmalarına olanak sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000- TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit 
YÖNETİM KURULU: Şeref Timurlenk Çelebi, Cavat Terzi, Saro Kılıçsoral 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Şile ve Ağva Civar Köyleri Kültür ve 

Dayanışma Derneğine (ŞADER) devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 4835/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Her Çocuğa Eğitim Vakfı (HERÇEV). 
VAKFEDENLER : Aslıhan YAVUZ, Banu MENEVŞE, Betül SAĞLAM TEKİNER, 

Büşra TARHANA, Esma KAAN YILDIZ, Fatma Nur HÜKÜM, Güliz GERDAN, Melahat 
BORAN, Muradiye ATEŞ, Nesibe ÖZDABAK, Nurcan YAVUZYİĞİT, Saliha YILDIZ, Selva 
ARSLAN, Sümeyye CEYLAN, Zeynep Handan AYDOĞAN, Zeynep Şeyma YAŞLIÇİMEN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI : İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/04/2019 tarihinde kesinleşen 02/04/2019 
tarihli ve E:2018/385, K:2019/161 sayılı kararı. 
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VAKFIN AMACI : Çocukların ve gençlerin evrensel ve insani değerlere sahip, milli ve 
manevi değerlerine bağlı, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven 
sahibi, aktif girişimci, temel hak ve hürriyetlerini bilen ve onları etkin bir biçimde hem kendi hem 
de insanlığın faydası için kullanan bireyler olarak yetişmelerine, dahası kendilerini keşfedip 
(bilip), potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri uygun imkan ve zeminin oluşmasına destek olmak 
ve senette belirtilen diğer hükümleri yerine getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000,00 TL (AltmışbinTürkLirası) Nakit. 
YÖNETİM KURULU : Aslıhan YAVUZ, Banu MENEVŞE, Betül SAĞLAM TEKİNER, 

Büşra TARHANA, Esma KAAN YILDIZ, Fatma Nur HÜKÜM, Güliz GERDAN, Melahat 
BORAN, Muradiye ATEŞ, Nesibe ÖZDABAK, Nurcan YAVUZYİĞİT, Saliha YILDIZ, Selva 
ARSLAN, Sümeyye CEYLAN, Zeynep Handan AYDOĞAN, Zeynep Şeyma YAŞLIÇİMEN.  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları kimsesiz çocukların faydasına kullanılacak şekilde T.C 
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın ilgili müdürlüğüne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 4684/1-1 

—— • —— 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Akademik Personel İlanı 
(Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi) 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve 
Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim 
Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim 
Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen 
diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz 
Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili 
birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim 
Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir 
belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim 
Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre 
hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) takım dosya 
halinde vereceklerdir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların 
başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, Yabancı 
Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı 
Belgesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan 
puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın 
listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım halinde 
vereceklerdir.  

• Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca 
eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 
çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.  

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak 
başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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• NKU. Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer 
akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.  

 

Birim Bölüm 

Anabilim/ 
Anasanat 

Dalı/Program 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Der. Adet Açıklama 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 1 Göz Hastalıkları Uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Profesör 1 1 

Fizyoloji doktorası yapmış olmak. 
Solunum fizyolojisi ve solunumun 
santral regülasyonu alanında 
deneysel çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi Profesör 1 1 

Tıp doktoru olması, en az 10 yıllık 
akademik tecrübesinin olması, tıp 
eğitim anabilim dalında çalışma 
deneyiminin bulunması, eğiticilerin 
eğitimi ve Probleme Dayalı Eğitim 
(PDÖ) sertifikalarının bulunması. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Tarih 
Türkiye 

Cumhuriyeti 
Tarihi 

Doçent 1 1 
Tarih Öğretimi ve filmler üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 1 
Tıp doktoru olmak. Kardiyoloji Uzmanı 
olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Tıbbi 

Farmakoloji 
Doçent 1 1 

Tıp doktoru olmak. Tıbbi Farmakoloji 
Uzmanı olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri 

Bölümü 

Endüstri 
İlişkileri 

Doçent 1 1 
Sosyal Politika alanında doçentliğini 
almış olmak, karşılaştırmalı endüstri 
ilişkileri alanında çalışıyor olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Coğrafya 
Coğrafi Bilgi 
Sistemleri 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Fiziki Coğrafya alanından 
almış olmak ve CBS destekli 
Jeomorfoloji ile Toprak Coğrafyası 
üzerine çalışmaları bulunmak. 

Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve 

Mimarlık Fak. 
Mimarlık Mimarlık Tarihi Doçent 1 1 

Lisans ve Lisansüstü eğitimini 
Mimarlık, Mimari Tasarım ve 
Kuram alanlarında yapmış, Mimari 
Tasarım alanında Doçentlik unvanını 
almış ve yurt dışında çalışmalar 
yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve 

Mimarlık Fak 
Mimarlık Restorasyon Doçent 1 1 

Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini 
Mimarlık alanında yapmış olmak, 
mimari tasarım ve kentsel dönüşüm 
konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 
Sermaye piyasası hukuku ile 
patent ve faydalı modeller hukuku  
alanlarında çalışmış olmak. 

 
 4727/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
30.10.2018 tarihli ve 195580 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Sigma Yapı Denetim A.Ş. ve Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat 
Mühendisi Ali GÖRGÜLÜ (Denetçi No: 15555, Oda Sicil No: 10021) tarafından, Ankara 16. 
İdare Mahkemesinin 2018/2191 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 03.04.2019 
tarihli ve E.2018/2191-K.2019/752 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 07.11.2018 tarihli ve 30588 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali GÖRGÜLÜ 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin denetçi belgesi iptali ile ilgili olan kısmı 14.05.2019 
tarihli ve 112432 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 4682/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 1776 ada, 15 parsel üzerindeki 706801 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Hülya BEYAZ 
TUNÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19205, Oda Sicil No: 31989) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 27.03.2019 
tarihli ve E.2018/1488-K.2019/668 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 14.10.2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hülya BEYAZ 
TUNÇ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 14.05.2019 
tarihli ve 113219 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 4683/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Kemer İlçesi, 209 ada, 2 parsel üzerindeki 82302 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Ekrem ÇANCI (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 204, Oda Sicil No: 27444) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 16.04.2019 tarihli ve 
E.2018/2350-K.2019/796 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ekrem ÇANCI hakkında tesis edilmiş 
olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 14.05.2019 tarihli ve 112948 sayılı Makam 
Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 4683/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Kemer İlçesi, 125 ada, 4 parsel üzerindeki 114026 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Ekrem ÇANCI (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 204, Oda Sicil No: 27444) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 16.04.2019 tarihli ve 
E.2018/2334-K.2019/798 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ekrem ÇANCI hakkında tesis edilmiş 
olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 14.05.2019 tarihli ve 113036 sayılı Makam 
Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 4683/3/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.  

İlk Başvuru Tarihi : 24.05.2019 
Son Başvuru Tarihi : 06.06.2019 
Ön Değerlendirme Tarihi : 12.06.2019 
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 14.06.2019 
Sonuç Açıklama Tarihi : 18.06.2019 
Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar: 
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde 

başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) 
açıkça belirtilecektir.  

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  
3- YÖK Formatlı özgeçmiş,  
4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri, 
5- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri, 
6- ALES Sonuç Fotokopisi, 
7- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi, 
8- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 
9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) 
11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.  
12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi, 
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi 
içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru 
dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans 
çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya 
Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini 
içeren başvuru dosyalarına,  

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek 
Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
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Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde 
hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek 
Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 
Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı 
belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,  

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek 
Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye 
Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi 
içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

ADRES: 
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne 

Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 
 

FAKÜLTE/ 

MYO 

BÖLÜM/ 

PROGRAM/ABD UNVAN 

KADRO 

SAYISI ALES YDS ÖZEL ŞART 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları ABD 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1   

Sağlam çocuk takibi, çocuklarda 

sık tekrarlayan enfeksiyonlar, 

çocuk obezitesi, çocuk gelişiminde 

anne sütü desteği, çocukluk çağı 

aşılamaları alanlarında çalışmaları 

ve tecrübesi olmak. 

Tıp Fakültesi 
Tıbbi Patoloji 

ABD 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1   

Patoloji Uzmanı olup, Genel 

Sitoteknoloji ve Makroskobik 

Diseksiyon derslerini vermiş olmak. 

Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi 

ABD 
Prof. Dr. 1   

Genel Cerrahi Doçenti olup, 

Bariatrik Cerrahi, Advanced 

Laparoskopik Cerrahi, Meme ve 

Endokrin Cerrahisi tecrübesi olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Matematik 

Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1   

Matematik alanında doktora 

mezunu olup, Sonlu cisimler üzerinde 

tanımlı Polinomlar ve Döngüsel 

Kodlar üzerine çalışmaları olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Farmasötik 

Teknoloji ABD 

Araştırma 

Görevlisi 
1 70 50 

Eczacılık fakültesi mezunu olmak, 

Farmasötik teknoloji alanında Yüksek 

Lisans mezunu veya doktora 

eğitimine devam ediyor olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Havacılık  

ve Kabin 

Hizmetlerine Pr. 

Öğretim 

Görevlisi 
1 70  

Elektrik Elektronik Mühendisliği 

lisans mezunu olup, en az 20 yıl 

havacılık sektörü tecrübesi olmak. 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile 

bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, öğretim görevlileri (ders 
verecek) alınacaktır.  

Genel Şartlar:  
*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan 

türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı 
başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme 
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden 
itibaren 5 yıl için geçerlidir). 

*İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar 
Üniversitesi Senatosu’nun 20.06.2017 tarih ve 339 sayılı toplantı kararı gereği, Meslek 
Yüksekokulu’na öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 
adaylarda yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 65 puana sahip olma şartı aranır.  

*Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

Özel Şartlar:  
*Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır.  
*Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans 
mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.  

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:  
*Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne 

hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) 
linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan -Araş.Gör.- Öğr.Gör. 
Kadrolarına Başvuru Dilekçe örneği) çıktı alınıp adayın güncel iletişim bilgileri eksiksiz 
yazılmalıdır). Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 
resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, Lisans, Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri ile 
transkriptlerinin resmi (onaylı) örnekleri, güncel tarihli resmi (onaylı) doktora öğrenci belgesi ve 
transkripti (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının; Yabancı ülkelerden alınan diplomaların 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin asıllarının 
getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir).  

*Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu 
belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim 
görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz 
etmeleri gerekmektedir.  

*Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 
tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi)  

*Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda 
olmamak) resmi (onaylı) belge 

*Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-devlet üzerinden “Resmi 
Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv 
Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir) 

*Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) 
linkinden erişilen -Güvenlik Soruşturması Formu çıktı alınıp eksiksiz doldurulmalıdır) 
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*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden 
yararlanmayı başvuru dilekçelerinde talep eden adaylar ile tecrübe şartı bulunan kadrolara 
başvuracak adayların tam zamanlı öğretim elemanı olarak çalışmış/çalışmakta oldukları 
kurumlardan akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel 
tarihli ve resmi (onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı getirmeleri ek olarak, 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi 
(halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) ile SGK 
Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur. 

*Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 
onaylanmış olması gerekmektedir. E-devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru 
esnasında e-devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.  

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol 
No:37-39 PK. 35100 Bornova–İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 
üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Adaylar, ilanda yer alan kadrolardan 
sadece birine başvurabilirler.  

Sınav Takvimi:  
İlk Başvuru Tarihi : 24.05.2019 
Son Başvuru Tarihi : 10.06.2019 
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 13.06.2019 
Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi : 19.06.2019 
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 24.06.2019 
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim 

sayfasında http://www.yasar.edu.tr duyurulacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. 
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı, başvuru 
belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm 
işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdare 
gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.  

Yüksekokul Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Adedi Aranan Şartlar 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar Teknolojileri 
Bölümü/Bilgisayar 

Programcılığı Programı 

Öğretim 
Görevlisi 1 

Matematik Bölümü Lisans mezunu 
ve Matematik Anabilim Dalı Tezli 
Yüksek Lisans mezunu olmak. 
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim 
Dalında doktora eğitimine devam 
ediyor olmak. 
Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası 
Yükseköğretim kurumlarında en az 
2 yıl ders verme deneyimine sahip 
olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Mimarlık ve Şehir 
Planlama 

Bölümü/Mimari 
Restorasyon Programı 

Öğretim 
Görevlisi 1 

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu 
ve Mimarlık Anabilim Dalı, 
Restorasyon Programından Tezli 
Yüksek Lisans mezunu olmak. 
Restorasyon Programında doktora 
eğitimine devam ediyor olmak. 
Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası 
Yükseköğretim kurumlarında en az 
2 yıl ders verme deneyimine sahip 
olmak.  

 4747/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 4805/1-1 
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Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

 
 4832/1-1 
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Aksaray Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden: 

 
 4806/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 4830/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 4831/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 4797/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 4798/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 4799/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 4800/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 4801/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 4802/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 4803/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI 
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4451/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 4452/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 4453/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 4454/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 4455/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 4456/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 4457/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 4458/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 4459/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 4461/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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24 Mayıs 2019 – Sayı : 30783 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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24 Mayıs 2019 – Sayı : 30783 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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24 Mayıs 2019 – Sayı : 30783 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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24 Mayıs 2019 – Sayı : 30783 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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24 Mayıs 2019 – Sayı : 30783 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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24 Mayıs 2019 – Sayı : 30783 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
–– Üniversite Rektörlüklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/132)

YÖNETMELİKLER
–– Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği

ANA STATÜLER
–– Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik

Yapılmasına Dair Ana Statü
–– Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair

Ana Statü
–– Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına

Dair Ana Statü
–– Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana

Statü
–– Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına

Dair Ana Statü

GENELGE
–– 2018/3 Sayılı Genelge ile İlgili 2019/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER
–– 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı

Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın
Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3, 8, 9, 11 ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

NOT: 23/5/2019 tarihli ve 30782 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim
Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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