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Açıklamalar :

Müvekkil meslek örgütü yasa gereği; 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 faaliyetlerini 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 olarak tanımlanmaktadır.

Keza müvekkil, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği mensubu olup, birliğe 
ait kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak işlemektedir.

İşbu dilekçemizde şüpheli olarak bildirdiğimiz kişiler, müvekkil II. Bölge 
Ankara Optisyen Gözlükçüler Odasının eski yönetim kurulu üyeleridir.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği'nin 24 Mayıs 2019 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmeliğinin; 

Yönetim Kurulunun Görevleri Başlıklı 25/ğ. Maddesi ;
"Talep hâlinde, meslek mensuplarının ticaret siciline kayıt olabilmeleri için gerekli olan 
oda kaydı belgelerini düzenleyip vermek,"

Oda hizmetlerinden Faydalanamama başlıklı 54. Maddesi ; 
"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 başlıklı 55. Maddesi ;
Odaya kaydolmak veya kaydını başka odaya nakletmek isteyen meslek 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." şeklinde düzenlenmiştir.

Şikayetimizin dayanağı her ne kadar komplike olarak gözükse de esasen 
çok nettir. Mevzuat hükümlerinin hiçe sayılması sureti ile tanzim edilen belgelerin 
resmi kurumlarda da kullanılmış olması ile gerek kamu zararının doğmasına sebebiyet 
verilmiştir, gerekse de meslek örgütünün itibar ve güvenilirliği sarsılmıştır.

Müvekkil meslek örgütünün mevcut yönetiminin göreve gelmesi akabinde 
yapmış oldukları araştırmada işbu dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz oda kayıt 
belgesini fark etmişler ve bunlara ilişkin araştırmalara girişmişlerdir.

Yapılan araştırmalar akabinde, ekte sunulu oda kayıt belgesi ile ilgili bir 
takım tespitlerde bulunulmuştur. Şikayetimize dayanak Oda Kayıt Belgesinin 
tanziminde mevzuat hükümleri hiçe sayılmıştır. Oda Kayıt Belgesi iki ana başlıktan 
oluşmaktadır. Bunun ilki; Çalışma Belgeli Personel Bilgileri olup, ikincisi de; Faaliyet 
Gösterdiği Optisyenlik Müessesesine ilişkin bilgilerdir.

Esasen bahse konu belge gerçek kişiler adına tanzim edilir. Bu itibarla 
Çalışma Belgeli Personel Bilgileri başlıklı bölüme kişinin T.C. Kimlik Numarası, Oda 
Sicil Numarası ve Diploma/Ruhsat Numarası bilgileri yazılır.

Faaliyet Gösterdiği Optisyenlik Müessesesi başlıklı bölüme de, 
müessesenin Ünvanı, sahibi gerçek ya da tüzel kişi, Telefon ve Adres bilgileri yazılır. 
Keza müessesenin sahibinin gerçek kişi olması halinde, Çalışma Belgeli Personel 
Bilgileri kısmında yazılı isimler de aynı olur. Yani söz konusu Oda Kayıt Belgesi, iş yeri 
sahibinin adına tanzim edilen bir belge olup SGK ile yapılan anlaşmalara, İl Sağlık 
Müdürlüklerine sunulan bir belge niteliğindedir.

Ek-1 ile sunmuş olduğumuz Ömer Faruk Aslan adına tanzim edilen belge 
incelendiğinde görülmektedir ki; Oda Sicil Numarası olarak, EFTAL Op. San. Ve Tic. 
Ltd. Şti. Sahibi olan kişinin sicil numarası yazılıdır. Bununla birlikte belgenin sonunda 
da yazılı olduğu üzere Oda Kayıt Belgesi İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'ne verilmek 
üzere tanzim edilmiştir. Hukuki geçerliliği olmayan, mevzuata aykırı belgenin idareye 
verileceğinin bilinmesine rağmen tanzim edilmiş olması Resmi Belgede Sahtecilik, 
Görevi Kötüye Kullanma suçlarının işlendiğinin aleni göstergesidir.

Ekte sunulu belgenin incelenmesi ile görülecektir ki, mevzuat hükümleri 
hiçe sayılmıştır. Evvela, bu belgeyi alma ehliyeti olmayan kişi adına tanzim edilen belge, 
 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜN'E ibraz edilmiştir. 



Müvekkil meslek örgütünün itibarı riske edilmiş, kamu zararı doğması 
ihtimaline mahal verilmiştir.

Anılan bu nedenlerle, Oda Kayıt Belgesini vermekle mükellef, o dönem 
II. Bölge Ankara Optisyen Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu üyeleri hakkında suç 
duyurusunda bulunulması zaruri olmuştur.

Deliller : Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği, Sahte 
Oda Kayıt Belgeleri, Tanık, Bilirkişi, II. Bölge Ankara Optisyen Gözlükçüler Odası 
kayıtları ve her türlü yasal delil.

Sonu ve İstem : Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak hususlarla, 
mevzuata aykırı şekilde Oda Kayıt Belgesi düzenlemek sureti ile kamu zararına ve 
müvekkil meslek örgütü itibarına gölge düşüren o dönem Yönetim Kurulu üyeleri 
hakkında Resmi Belgede Sahtecilik, Görevi Kötüye Kullanma suçlarından soruşturma 
yürütülmesini ve kamu dava davası açılmasını sayın savcılığınızdan arz ve talep ederiz.
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