
 

 

 
 
 
 
 

Değerli meslektaşlarımız, bildiğiniz üzere 02-04 Nisan 2021 tarihlerinde Ankara’da yapılan Türk 
Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin 1 inci olağan genel kurulu seçimlerinde Oda Başkanımız Ergün Karaçanak 
liderliğindeki liste seçimleri kazanmış bulunmaktadır.  

 

Birliğe, Bursa delegasyon kurulumuzdan Sn. Ergün Karaçanak Birlik Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine, 
Sn. Münür Akan Disiplin Kurulu Yedek Üyeliğine, Sn. Yunus Çankaya Disiplin Kurulu Asil Üyeliğine seçilmiştir, 
Sn. Yasin Bağcı Denetleme Kurulu Yedek Üyeliğine seçilmiştir. Seçilen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde 
başarılar diliyoruz. 

 

Sn. Ergün Karaçanak geçmişte mesleğimiz adına dernek başkanlığı, kurucu oda başkanlığı, kurucu 
birlik denetleme kurulu başkanlığı ve yine 07-08 Mart 2020 tarihlerinde Bursa’da yaptığımız Genel Kurulda 
V. Bölge Bursa Optisyen-Gözlükçüler Odasında, Oda Başkanlığı görevini başarıyla yapmıştır.  

 

Yine Sn. Münür Akan uzun yıllar dernek başkan vekilliği, kurucu oda yönetiminde ve 07-08 Mart 
2020 tarihlerinde Bursa’da yapılan Genel Kurulda V. Bölge Bursa Optisyen-Gözlükçüler Odasında, Oda 
Başkan Vekilliği görevini başarıyla yapmıştır. 

 

Bu başarının arkasında başta siz değerli meslektaşlarımızın, oda yönetim kurulu, denetleme kurulu, 
disiplin kurulu üyelerimizin katkı ve emekleri vardır, bu bağlamda emeği geçen tüm meslektaşlarımıza 
teşekkür ederiz. 

 

Değerli meslektaşlarımız, yönetmelik gereği yönetim kadroları iki kurulda birden görev 
alamadığından yönetim kurulumuzdan birliğe giden iki üyemiz üzerine, 07-08 Mart 2020 tarihlerinde 
Bursa’da yapılan genel kurulda V.Bölge Bursa Optisyen-Gözlükçüler Odası Yedek Yönetim Kurulundaki 
üyelerimize yapılan davet üzerine listesinin 1 inci sırasındaki Sn. Şaban Sürer asil üyeliğe, 2 inci sıradaki Sn. 
Muharrem Akan mazeretinden dolayı görevi kabul edemediğinden 3 üncü sıradaki Sn. Hülya Pehlivan Pak 
asil üyeliğe yönetim kurulu kararıyla oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

Buna göre yeni yönetim kurulumuz görev dağılımı şu şekilde oluşturulmuştur. 
 

BAŞKAN Özkan UĞUR 

BAŞKAN VEKİLİ Leyla DEREBAĞ 

GENEL SEKRETER Murat TURAN 

SAYMAN Emine ÖNSÖZ 

ÜYE Lütfi GEZİCİ 

ÜYE Şaban SÜRER 

ÜYE Hülya PEHLİVAN PAK 
 

Değerli meslektaşlarımız, bu bir bayrak yarışı olup, meslek adına kazanımlar sağlayacak herkese 
kapımız açıktır. Gayet şeffaf gayet açık bir meslek örgütü olmak başlıca şiarımızdır. Kurulduğumuz günden 
bu yana dernek tasfiyesi, odanın kurulması, odanın genel kurula götürülmesi hem dünyada hem ülkemizde 
hayatı felç eden pandemi sorunu, birlik genel kuruluna gidilmesi gibi uğraşlardan dolayı bunu çok 
gösteremediğimize inanıyoruz. Ancak hedeflediğiniz yere gelmek çok kolay olmuyor. Gönüllülük esaslı bu 
örgütlenmenin takdir edersiniz ki özveri ve fedakârlık gerektirdiğini söylemeye gerek yok. Meslektaşlarımız 
mesleğe sağlayacağı kazanımları sadece yönetimlerde değil, oluşturulacak komisyonlarda görev alarak ta 
yapabilirler. Yakın zamanda oluşturulacak komisyonlarda tüm meslektaşlarımızın kabiliyeti ölçüsünde 
katılım sağlamasını istiyoruz. Bu meslek hepimizin, gelin hep beraber bugünden koyacağımız her bir tuğlayı 
yarının gözlükçülerine temel olmasını sağlayalım.  

Saygılarımla, 
Yönetim Kurulu Adına 
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