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SUNUŞ

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Haksız Rekabet
Kurulunun 2016 çalışma dönemine ait faaliyet raporudur.

Kulumuza 2016 yılı içinde 6 adet dosya intikal etmiş bulunmaktadır. Bu
6 dosyanın muhteviyatı ve sonuçları ile ilgili bilgilere ilerideki
sayfalarda yer verilmiştir.



HAKSIZ REKABET KURULU   
ÇALIŞMA RAPORU

BAŞKANIN SUNUŞU

TÜRMOB’un Genel Kuruldan geçirerek Resmi Gazete’de
yayınlanan, 2015 yılında uygulamaya konulan E-Birlik Sistemi
uygulamada bazı sıkıntılar doğursa da Odamıza kayıtlı serbest
çalışan meslek mensuplarınca özveriyle kullanılmıştır.

2015 ve 2016 yıllarında E-Birlik Sistemi üzerinden oluşturulan
sözleşmelerin süresi her yılın 31.Aralık günü otomatik olarak sona
ermektedir. TÜRMOB’un yayınladığı 2016/3 Sayılı GENELGE’sinde
sözleşmelerin yıllık olma zorunluluğunun kaldırıldığı, 2017 ve
sonraki yıllar için bir yıldan daha uzun süreli sözleşme
yapılabileceği, Yıllık yapılan sözleşmelerin de taraflarca
sonlandırılmadığı takdirde kendiliğinden uzayacağı yönünde
düzenleme yapılabileceği belirtilmiştir.

Kısaca Meslek Mensuplarınca yapılacak sözleşmelerde bazı
hususlar için esneklikler sağlanarak meslek mensuplarının
şikayetleri ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Yapılan bu değişikliklerin Oda Yönetim Kurulunca meslek
mensuplarına anlatılması ve sözleşme yapılmasının önemi tekraren
belirtilmesi önem arz etmektedir.

Meslek mensuplarımızın rekabeti bilgi ve beceri ile yapması, bunun
dışındaki rekabet unsurlarının başta kendilerine olmak üzere
mesleğimize, müşterilerimize ve kamuya vereceği zararın
unutulmaması gerekmektedir.

2016 yılı Ülkemiz, milletimiz, Mesleğimiz ve Meslektaşlarımız
açısından beklenmedik şekilde zorluklarla tamamlanmıştır.

2017 Yılının Ülkemiz ve Mesleğimiz açısından tüm olumsuzlukların
bertaraf edildiği ve barışın, demokrasinin, bütün güzelliklerin
başlangıcı olmasını dilerim.

Atila GÜMÜŞ
HRMK Başkanı
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HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULUNUN 
SUNUŞU

Kurulumuz; aşağıda belirtilen düşüncelerini Oda Yönetim Kuruluna
bildirmeyi ve rapora eklemeyi uygun bulmuştur.

2015 yılında uygulamaya konulan E-Birlik sistemindeki eksikliklerin
giderilmesi, Luca ile entegrasyonun sağlanması, meslektaşların ücret
tarifesi ve E-Birlik sistemiyle ilgili bilgilendirilmesi konusunda eğitim
semineri düzenlenmesi her fırsatta meslek mensuplarının
bilgilendirilmesinin uygun olacağı düşülmektedir.

Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Atila GÜMÜŞ

Üye Erdal CAN

Üye Kemal GÜRSOY
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I.KAPSAM
Bu raporda Antalya SMMM Odası Haksız Rekabetle Mücadele
Kurulu'nun 2016 dönemine ilişkin "Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız
Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği" çerçevesinde yürüttüğü
haksız rekabetin önlenmesine dair faaliyetleri yer almaktadır.

II.YASAL DAYANAK
Bu raporun yasal dayanağı 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 29, 33, 45 ve 50
nci maddelerine dayanılarak çıkartılan 21.11.2007 tarih 26707
Resmi Gazete sayılı "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve
Reklam Yasağı Yönetmeliği"nin 29. maddesi b bendidir.

III.MİSYON-VİZYON

IV.FAALİYET DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

. Meslek Mensupları Arasında ve İş Sahipleriyle İlişkilerde
Haksız Rekabet
Ülkemizde 2016 yılında yaşanan Olumsuzluklar ve Ülkemize olan
terör saldırılarının yarattığı ekonomik ve sosyal alanda zorluklar
had safhaya ulaşmıştır. Tüm bu olumsuzlukların neticesinde
meslektaşlarımızda mesleki faaliyetleri ve kazanımları açısından
etkilenmişlerdir. Bu olumsuzlukların sonucunda haksız rekabet
maalesef devam etmiştir.

Özellikle Ocak ayında müşterilerimiz ile sözleşme düzenleme
dönemi olması açısından bu dönemin meslektaşlar için ayrı bir
önemi bulunmaktadır. Üzülerek ifade etmek gerekirse de
Ülkemizin içinde bulunduğu durumlardan toplumun tüm kesimleri
olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla meslektaşlarımızın
müşterileriyle sözleşme yapmalarında karşılaşacakları sorunlar
daha da artacaktır. Ancak en az hasarla bu dönemi atlatıp, hak ve
menfaatlerini makul düzeyde elde edip sözleşmelerimizi
yapabilmeyi ümit ediyoruz.
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. Ücret ve Diğer Mali Nitelikteki Uygulamalar İle Haksız
Rekabet

Haksız rekabete neden olan mesleki davranışların birinci sırasını 
daima ücret konusu oluşturmaktadır. En kolay müşteri edinme yolu 
daha düşük bir ücret teklifidir. İş yükünün ve sorumlulukların arttığı 
bir dönemde ücretlerin de artması, yada en azından aynı seviyede 
kalması hayatın bir gerçeğidir. Aksi halde mesleki hizmetin gereği 
gibi verilmemesi sonucunu doğurur. Zamana dayalı olarak 
hazırlanacak ücret tarifesindeki ücret tespit esasları bu konuda yol 
gösterici olacaktır.

Yazılı sözleşme yapmadan iş kabulü, asgari ücretin altında ücretle 
iş kabulü, yıl içinde aldığı ücrete serbest meslek makbuzu 
düzenlememek haksız rekabete neden olan eylemlerin başlıcaları 
olarak göze çarpmaktadır.

. Reklam Yoluyla Haksız Rekabet

Reklam yasağına aykırı davranışlar Tabela, Kartvizit, basılı evrak, 
tanıtım broşürü, masa takvimi, bayram ve yılbaşı promosyonları ile 
web sayfaları yoluyla olabilecektir. Meslektaşlarımızın haksız 
rekabet ve reklam yasağı yönetmeliğindeki kurallara dikkat 
etmeleri gerektiğini, aksine davranışların disiplin suçu 
oluşturduğunu hatırlatırız.

. Diğer Çalışmalar
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V. ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE ELDE EDİLEN 
BULGULAR

Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Toplantı Sayısı 13

Yönetim Kurulu kararı ile Haksız Rekabetle Mücadele
Kurulu'na sevk edilen toplam dosya sayısı

6

HRMK’na sevk edilen dosyalarla ilgili HRMK tarafından 
yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda;

1 – Yaptırım önerisi ile Yönetim Kuruluna sunulan toplam dosya sayısı 4

2 – “Ceza verilmesine yer olmadığı” önerisi ile Yönetim Kuruluna sunulan 
dosya sayısı 3

3 – “Dosyanın işlemden kaldırılması” önerisi ile Yönetim Kuruluna sunulan 
dosya sayısı -

4 – Sonuçlandırılmamış dosyalar -

5 – Yargı süreci nedeniyle Yönetim Kuruluna, bekletilmesi önerisiyle iade 

edilen dosya sayısı
-
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6) Meslek mensupları arasında ve iş sahipleri ile ilişkilerde haksız rekabet    
konusunda toplam dosya sayısı

6/a
Muhasebe ve Denetim standartlarına uymamak, mesleki 

faaliyetlerin yürütülmesinde gereken mesleki özeni göstermemek
2

6/b

Bir diğer meselk mensubu ile sözleşmesi bulunan iş sahiplerini 

sözleşme yapmak amacıyla mevcut sözleşmelere aykırı 

davranmaya veya bu sözleşmeleri fesh etmeye yöneltmek

1

6/c

İzinsiz olarak faaliyette bulunmak, yetki belgeleri ve ruhsatları iptal 

olduğu halde doğrduna veya dolaylı olarak mesleki faaliyete devam 

etmek veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde mesleki 

faaliyetlere doğrudan devam etmek

-

6/ç

Yetki belgeleri ve ruhsatları iptal olduğu veya faaliyetleri geçici olarak 

durdurulduğu halde, unvanlarında, ilan ve reklamlarında, mesleki 

faaliyette bulundukları intibaını yaratacak kelime veya ibareler 

kullanmak.

-

6/d

Meslek ruhsatının kiralanması veya çeşitli menfaatler sağlayarak 

meslek mensubu olmayan kişilere faaliyette bulunma imkanı 

sağlamak

-

6/e

Mesleği yapmaları yasaklananları çalıştırmak veya bu kişilerle her 

ne şekilde olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak mesleki iş 

birliği yapmak.

-

6/f
Üçüncü şahısları yanıltacak şeklide gerçeğe aykırı belge 

düzenlemek ve onaylamak
-

6/g

Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına ve diğer yardımcı 

kişilere işlerini yerine getirirken yükümlülüklerine aykırı davranmaya 

yöneltebilecek şekilde doğrudan veya dolaylı menfaat sağlamak 

veya önermek

-

6/ğ

Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarını ve diğer yardımcı kişileri 

her türlü vasıtasıyla meslek mensuplarının veya iş sırlarını ele 

geçirmeye veya açıklamaya yöneltmek

-

6/h
Bağımlı çalışan  meslek mensupladrı bakımından aynı anda birden 

çok işletmede mesleki sorumluluk üstlenmek
-

6/ı
Mevzuat hükümlerinin emredici kurallarına aykırı davranmak suretiyle 

meslek mensupları karşısında haksız şekilde avantaj elde etmek
-
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7) Ücret ve diğer mali nitelikteki uygulamalar ile Haksız Rekabet    

konusunda toplam dosya sayısı:

7/a
Asgari ücret tarifesinin altında ücret talep etmek veya ücretsiz hizmet 
vermek

-

7/b

Ücret tarifesindeki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, yapılacak 

hizmet veya iş sonucu elde edilen menfaat üzerinden iş sahibi ile 

ortaklık pay anlaşmaları yapmak

-

7/c
Bir meslek mensubuna olan ücret borcunu ödememiş iş sahibine 

hizmet vermek
1

7/ç

İş sahiplerinden emanet para toplamak, alman ücrete karşılık olmak 

üzere gerçeğe aykırı serbest meslek makbuzu veya fatura 

düzenlemek

-

7/d
Sözleşme değerinin altında serbest meslek makbuzu veya fatura

düzenlemek veya hiç düzenlememek; mali yükümlülüklerini yerine 

getirmemek

-

7/e
Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir menfaat sağlamak veya 

vaat etmek suretiyle iş almak
-

7/f
İş sahiplerine menfaat sağlamayı vaat etmek veya menfaat 

sağlamak ve bu suretle iş almak.
-

7/g
İş sahiplerine ait veya iş sahiplerinden elde edilen bilgileri kullanmak 

suretiyle ekonomik çıkar sağlamak
-

7/ğ
Çalışanlara iş mevzuatında ön görülen ücret ve sosyal hakları

vermemek veya maliyetleri düşürmek için yasal zorunlulukları yerine 

getirmemek
-

8) Reklam yoluyla Haksız Rekabet konusunda toplam dosya sayısı:

8/a      
Meslek mensuplarının dürüstlüğü, güvenirliği ve tarafsızlığı hakkında 

yanlış ve asılsız beyanlarda bulunmak.
-

8/b      
Meslek mensuplarının hizmetlerini ve faaliyetlerini yanlış ve yanıltıcı 

veya yersiz açıklamalarla kötülemek
-

8/c      Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunmak -

8/ç      
Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı 

açıklamalarda bulunmak
-

8/d      Sahip olmadığı meslek unvanını kullanmak -

8/e
Bu Yönetmelik ile belirlenen reklam ilke ve kurallarına aykırı 

davranmak
-

8/f      
Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları 

kullanmak

-


