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C)l Ocak 2()l7 - 3 l Aralık 2() l 7 d(ıncı-ııi y(iııctiııı kı.ırtılı-ııı-ııızuıı liıalivctlcri gtiııccl ıııcslcki
konularla örtüşecek şekilde oln-ıak üzerc aşağıda belirtileıı koııu başlıklarıııda yapılııııştır.

oDA iSTiŞARE TOPLANTILARI:

03-09 Ocak 20l7 tarihlerinde - Yıl Soııu İstişarc toplaıltılarınııı tlcvaı,ı,ıı _r-apılclı.

20l7 Ocak Ayı İçerisiırde üyelerinriziıı katılııııı ile cıdaıııızda yapılaıı istişare toplaııtılarıı-ıda
tespit edilen sorunların görüşülınesi, çözünı önerileri ve çözünıleri hakkında görüş alışverişi
yapılmak üzere odamızda 03.01.2017 tarihiııde başlayarak 09.01.20l7 tarihine kadar gruplar
halinde devam etmiştir. Üyelerimizin katılımı ile yapılan bu toplantılarda meslek mensuplarınl|za
sorun teşkil eden ücret ödemeyen müşterileri ile ilgili neler yapılabileceği istişarc edilerek ücret
ödemeyen ınüşterinin işinin bırakılması ve bir başka ıııeslek ıııeıısubuııun bu tür ı-ııüştcrilcriıı işini
yapmaması kararlaştırılarak tünr üyeleriınizin bu karara uyınası tavsiyc edilnıiştir.

ETKlNLIKLER:

oDA YÖNETiM KURULU,NUN KtjRUM ZiYARETLERi:

Odamız üyelerinin mesleği icra ederken karşılaşnıış oldukları soruırları 2017 yılı içerisiııde
çeşitli vesilelerle kurun-ılara yapılan z.iyaretlerde (Vergi Dairesi Başkaırlığı. Vergi Daireleri vc Mal
nıüdürlükleri. Vergi Deııetiı-ı-ı Grup lJaşkaırlığı, SGK Il ve IVlcrkez- Mlidi"irlüğü vc Iş-kur Mlldürlüğü)
yaşanan soruı,ılar ve bu koı-ıuda atılabilccek adıınIarla ilgili olarak kuruı-ıı yctkililcri iIc görüş
alışverişindc buluırulnıuş vc öııeriler dikkate alıııarak gerekli girişinıleriıı yapılacağı be lirtilniiştir.

* 06.03.2017 tarihinde - Muhasebe Haftası-Vergi Dairesi Başkanlığını Ziyareti,
* 06.03.2017 tarihinde - Muhasebe llafiası- 1,1ızırbey V.D. Müdürüııü Ziyareti.
* 06.03.20lı7 tarihiııde - Muhasebe llafiası- Vergi Deı,ıctiıır Kurulu lJaşkaı,ılığı /.iyarcti
* 06.03.20l7 tariIıindc - Mulıascbc llaliası- Karadeı-ıiz_ V.D. Mi.idürüııü Z.ilıırcli.
* 07.03.20l7 tarilrirıdc - Mulıascbc lIaliası- lrahztııı İş-kur Müdairiinli Ziy,arcti.
* 07.03.2017 tarilriııde - Muhasebc Haflası- SGK'frabzon İl Vltldtirüııü Ziyareti,
* 07.03.2017 tarihinde - Muhasebe Haftası- İdare Mahkeıııesi Ziyareti.
* 07.03.20|7 tarihinde - Muhasebe Haftası- Vergi Mahkemesi Ziyareti.
* 07.03.2017 tarihinde - Muhasebe Haftası-'frabzoıı San. ve Tic. Odası ZiyareL.

oDAMtZt ZiYARET EDEN KURUM vc KURU!,U§LAIğ

* 28.02.20l7 tarihiııde - Vergi [{aliası Vergi Dairesi Başkanı ve Kurunı Müdürleri'ııiı-ı ()daıııızı
Ziyareti,
ı' 01.03.20l7 tarihinde - Muhasebe Ha|tası-Deniz Bank'ın Odamızı Z.iyareti.* 26.05.20l7 tarihinde - Vergi Mahkeınesi Başkanıııııı Odamız Yöı-ıetiııı Kurı.ıIu' ı-ıu Z.iyarcti.{' l 6.06.20l7 tarihinde - İş - Kur ve ÇAŞGEM' iı,ı Odaılıız Yöııctiııı Kurultı' ıırı Ziyarcti.* 22.06.20l7 tarilıindc --I'rabz-cııı Vergi Daircsi [}aşkanı'ıııı-ı ()daı-ııız Yöı-ıctiı-ıı Kı_ırulu' ı-ııı ziyareti

SEMiN RLER:

20l7 yılında Vergi ve SGK mevzuatında yapılan ve yapılması gereken değişiklikler kcınusunda
mevzuatla ilgili olarak muhataplara gerekli bildirim yazılı olarak bildirilnıiştir ve koııuııun öı,ıenri
anlatılmaya çalışılııııştır. Ayrıca İliıııizdeki yerel basııı aracılığı ile üyelerinıizi ı,,e ı-ııüştcriIerini
ilgilendiren koııularda gerekli duyıırular yapılınak surctiylc bılgilcııdirıııelcr vapılarak bu
dcği şi kI ikleri n dalıa gen i ş k i t le lere ulaşı-ııası sağl aııııı ı ştır.
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20l7 yılında cıdanıız iiyelcriniı-ı kııtıIııııı ilc insaıı sağlığı vc bı: ktıııı-ıclıı clikkııt cdilıııcsi gcrckcıı
koırular güııdeın yapılarak. üyeleriı-ııizc sağlıklı yaşaııı içiı-ı yapılıııası gcrckcıılcr ktıııusuııda
bi l gi lend i rıı-ıe senı i ııeri d ıizeııl eııııı i şti r.

20l7 yılında 7020 Sayılı Kaııuııla gctirileıı IJorçlarıı,ı Yeı-ıideıı Yapılandırılı,ııası koııusuııda
üyelerinıizin katılımı sağlanarak bilgilendirn-ıe seıırineri düzeııleıınıiştir. Ayrıca İlinıizdeki ycrel basın
aracılığı ile üyelerimizi ve müşterilerini ilgilendiren konularda gerekli duyurular yapılnıak surctiyle
bilgilendirmeler yapılarak bu değişikliklerin daha geniş kitlelere uIaşırrası sağlaı-ıııııştır.

* l3.01.20l7 tarihinde - Aktüel çalışı-ı-ıa progranıı eğitiın toplaııtısı yapılı,ıııştır.
* 27.()1.20l7 tarihiı,ıde - [)öııeı,ıı Scıııu İşlcııılcri Scıııiııcri düz-eıılcıııııiştir.
* 08.03.20l7 tarihiı-ıde - E-Fatura. E-Dciier ve E- Arşiı,,seıııiı,ıcri yapıldı. (l1DM I}ilişin,ı.1
* 25.05.2017 tarilıinde - I-1asta Olı,ıiadaıı Yaşaıırak Müıııküır ı-ııü koııulu bilgileııdirır,ıc toplaııtısı.
* l 4.06.20l7 tarihinde - 7()20 Sayılı Bazı Alacakların Yenideır Yapılandırılnıasııra İllştin
Kanun'Ia ilgili bilgilendirn,ıe seıııiı-ıeri. (Odaınız ve Trabz«ııı Sosyal Güveıılik İl Vtidllrüuğü işbirliği ile)
ı' l0.10.20l7 tarilıinde - E-Diiital Seıııiııcri. (Odanıız. l:ğitinı vc Vcrgi Mevzuatı Koı,ııisytıııı"ı ve

E-Finans işbirliği ile)
* l().|0.20l7 tarilrinde -'l'rabztıır Tic. rc Saııay,i ()dasıııda KCK ilc l}ülük rc ()rl.ıı Bı,r,İşlctıııclcr
İçin trinansal Raporlaııra Standardı tanıtım seıııiııeri,
* 20-25 Ekim 2017 - tarihlerinde - Odamızda20|7ll. Döneırr Bilirkişilik Tenrel Eğitinıi,
* 26-29 Ekim 20l7-tarihlerinde-Odaınızda20|7ll. Dönem 2.F,tap Bilirkişilik l-eıırel Eğitinıi,
* 09.11.20l7 tarihinde - Odanrızda LUCA Başlaııgıç Seviyesi eğitinı seııriııcri.
* 29.1 1.20l7 tarihinde - E-Dönüşünr Ilizn-ıetleri Kapsaı,ıiına Sağlık Sektörli. İııtcrılct l'icarcti.
Serbest Meslek. MüstahsiI. İrsaliyeııin geçişi scıııiı,ıeri.
* 04-07 Aralık 20l7 - taril-ıleriı-ıde - Odarıı ızd a20l712.I)öneıı-ı I}ilirk işilik '|'cı-ııcl l:ğitiıııi vc 07 .12

20l 7 tıırihinde Serti l ı ka ]'öreni.
* 08. |2.20l7 tarilrinde - Odaıı-ıızda l]arklı l)rograııılardan LUCı\'1,a geçiş se ıııiıre ri.
* l |-22 Aralık20l7 - tarihlerinde - Odaırıızda20l7llı. Döııeın Uzlaştırıııacı },lğitinıi.
ı, l 9.12.2Ol7 - tarihiı-ıde - Odamız ve l'(_lllVloB LtJCA Pro.ic Dcpartıııanı ilc birliktc diizcıılcıreıı
"Muhasebe Mesleğinde e-Uygulamalar ve Di.iitalleşnıe, Mevcut e-Dönüşüıır SürcçIcri. Defter l-}cy,aıı

Sistemi, e-Serbest Meslek Makbuzu. e-Müstahsil. e-İrsaliye. e-Dönüşüııı Süreçlerindc Yeni IIizıııetler,
e-Döııüşüni Süreçleriııde Sektörel Gelişıııeler. I)i.iital 'IrcııdIcr. I-uca Uygulaı-ıraları. İŞNl.-l Scrvis ve
Hizn-ıetleri" konulu seıııiııer,

TOPLANTILAR:
* 04.01.20lı7 tarihinde - Oda Danışına Meclisi görev dağılınıı ve istişare toplaıitısı yapıldı.
* l 4.0|.2Ol7 tarihinde - Yaltıva İlindc yapılaıı Karadeııiz Oda t}aşkaı-ıIarı ttıplaıltısııııı Odaıııız-
adına l}aşkan Ahmct llt--MİIt vc ()da Sckrctcri Cüncyt lln YAL'ıır katılıı,ı,ıı sağlııııı-ı,ııştır.
* 26.()1.20l7 tarihiıide - Odaıırız ve 'I'rabzon lıııiıriyet Müdürlüğtl İşbirliği ilc tiycleriıııize tcrör
uzınanı taralından briling verilmesi sağlannlıştır,* 09.02.20|7 tarihinde - Ankara İlincle yapılaıı 78. Başkaırlar toplantısıııa Başkaıı Alrıııet DEMİR
ve Başkan Yardınrcısı Hüseyin AYGÜN' üıı katılınrı sağlaııııııştır.* 02.03.2017 tarihiı-ıde - Akara İlinde yapıIan Ombusıııaırlık toplantısına L}aşkaır Yardıırıcısı ve
Sayman Ltüseyin AYGÜN'ün katılınıı sağlanılııştır.* l 1.03.20l7 tarihinde - Antalya İlinde yapılaıı Oda Başkaı-ıları toplaııtısıııa ()daıııız- adıııa [}aşkaıı
Ahmet DEMİR ve Oda Sekreteri Cüneyt HAYAL'ın katılımı sağlannııştır.* 0 |.04.20l7 tarihinde - Tekirdağ İli Çorlu İlçesinde yapılan Karadeniz Oda Başkanları
toplantısına Odamız adına Başkan Ahmet DI]MİR' in katılıını sağlannrıştır.* 05-06.05.20l7 tarihlerinde - Kastaıır<ınu da yapıIaıı Karadeııiz Oda tJaşkaı,ıları ı.oplaııtısına
Odaırrız adına Başkan Alııııet DEMİR ve ()da Sekreteri ('üııcyt llAYn l.' iıı katılıı,ııı sağlaııııııştır.* |3-14.05.20l7 taril-ılcriııdc - Bursa da d{.izcı-ılcııcıı 2. Kuruı,ıısaI Y'(iııctiııı vc Iç Kcıntrtıl
Seıı,ıpozyunıuna Başkan AIııııct Dt]MİI(' iı-ı kııtılııı,ıı sağIaııııııştır.
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* 07.06.20l7 tarihinde - Odaıı-ıız Gclcııckscl İliar Ycıııcği Üye lcriıııiziıı katılııı,ıı ilc y,apıldı.
* 0c).()6.20l7 tarilıindc - Aııkara da düz-cıılcı-ıcı,ı 79. I}aşkaıılar Kurıılı.ı'I'oplantısıııa l}aşkaıı Alrıııet
DEMİR' in katılınıı sağlaırıırıştır,
* l0.06.20l7 tarihinde - TÜRMOB' un 2. Olağanüstü Geırel Kuruluııa Odaıııız Birlik Delegeleri
ve Yönetim Kurulu üyeleriınizin katılımı sağlaıııı-ııştır.
* 27.06.2017 tarihinde - Ramzızaır Bayraıırıııda ıı,ıeslck ıııeırsuplarıı-ı-ıızla Odada l}ııyrııııılaşnıa
yapıldı.
* 04.09.20l7 tarilriııde - Kı.ırbaıı Bavrııııııııda ıııt:slck ırıcııstılılarııırızlıı ()dııcla l}ııvrııı,ııltışıııa
yapıldı,
* ()9.09.20l7 taril,ıiııde -'l'ekirdağ da yapılaıı Karadeııiz Oda l}aşkaı-ıları topIaııtısıııa Odaı,ı-ıız- adıı,ıa

Başkan Ahmet DEMİR ve Oda Sekreteri Cüneyt HAYAL' iır katılınıı sağlannrıştır,
* 20.09.2017 tarihinde - Ankara da düzenlenen 80. Başkanlar Kurulu Toplantısına Başkan Ahnıet
DEMİR' in katılımı sağlanmıştır,
* 03-05.1 1.20l7 tarihinde - Sinop da yapılan Karadeniz Oda lJaşkaırları toplaııtısıııa Odaıııız
adına Başkarı Ahmet DEMİR ve Oda Sekreteri Cüııeyt llnYAL'iı-ı katıIıı-ııı sıığlaııııııştır.
* 22.1 1.20l7 tarihindc - Aııkarada 1,apılaı-ı llaksız l{ckabet vc t)isipliıı İşlcııılcri Uygulaı,ııa
Birlikteliği Çalıştayı'na Oda Başkanı Alrınet DEMİIr. O<ia Sekreteri Cüı-ıeyt tlAYAL. Oda Disiplin
Kurulu Başkanı Orhaıı KOLCU, Oda HRMK Başkanı Zeki ŞEN ve Oda Personeli Orlraıı I-1ELLAÇ'ın
katıl ımı sağlanmıştır,* 27.1 1.20l7 tarihinde - Bilirkişilik Sertiflka töreni yapıldı.

TEMSiL VE FAALiYü-LEıt:

Karadeııiz Odaları Toplaı-ıtıları. I;orı-ıııı ve Seıırçıozyuııılar başta olıııak üzerc. l}aşkanlar Kurulu
toplantılarına iştirak edilmiş ve camianlızııı temsili sağlann-ııştır. Katıldığııııız Başkaı-ılar Kurulu
toplantılarında, söz almak suretiyle siz değerli üyelerimizi temsilen. Mesleki sorunlarınrız ve çözüm
öneri lerimiz ifade edilmiştir.

Haksız Rekabetin önleırn-ıesi ve Etik Kurallarııı caıniaır-ıızda hakiıı-ı tılıı-ıası aı-ııaçlı tılarak,
Yönetiııı Kurulumuz_a intikal edeıı tünı başvı_ırulıır l-ıassasiyctle takip cdiInıiş ve Meslcki Mcvzı-ıatıı-ı-ıız
yönünden gereği yeriııe gctirilııiiştir. Odalarııııızıır haksız rckabctiı-ı tiııleıııııcsi içiıı.vapı,ı,ıış <-ıIduğu

girişimler neticesine TÜRMOB taratlndan gerekli çalışnıalar yapılacağı tarafiııııza beyan edilnıiştir.

Bu bağlamda e-Birlik sisteırri üyeleriı-ııizin kullaııııırıııa suııulıııuş ve tiyeleriı-ııiz ıı-ıiişterilcri ile
sözleşmelerini e-Birlik üzeriı,ıden yapnraları sağlanarak haksız. rekııbctiı-ı ijıılenıııcsi aıı,ıııçltıııı,ıııştır.

Üyelcrinıiz-e Iıatırlatırıa. açıklaıııa vc uviırı gcrckcıı her ktıııuda. _ı-ıcç kıılııııırırdaıı gcrekli
bilgilendirnıeler kısa ınesa.i ve web sitcııiız. yoluyIa yapıIıııış. yaşaııan teredd|itlcrc açıklık getiriIınek
suretiyle, iyi bir çalışnra ortaınında nresleki taaliyctin icra edilınesine katkı sağlaıııııaya çaIışılııııştır.

Odamız harcamalarında, son derece duyarlı davranıln,ıak suretiy|e bir taralian ciddi tasarruflar
sağlanınış, kurs ve bağış gelirleri olmak üzere gelir getirici fbaliyetler lıayata gcçiriln,ıiştir.

Üyelerimizdeıı olan alacaklarıınızııı tahsili için yoğuıı bir çalışıııa ve gayret içerisiııe girilıniş,
6736 sayılı kaı-ıun ilc ilgili gerckli çalışıııalar _n"apılarak iil,elerinıiz-iı-ı tjdcıııclcriııi hıı kapsıııırda
yapn-ıaları sağlarınrış ve bu çabaıı-ıız devanı etıııckı.edir.

Kurumsal Yönetim İIkelerinin hakiırı kılıııması. tutar|ı ve staııdartları belli olaı-ı ve siz değerli
üyelerimize hak ettiğiniz en iyi hiznreti sunıııiı gayretlerinıiz bundaıı böyle de ayııı şcvk. lıcyccaıı vc
kararlılıkla devam edecektir.

1-üın f'aaliyetle riı,ııizin siz-le rin katılıı,,ı-ıı ilc aıılaııı kazaı,ıdığını ilade cdcrck. [-ıııgiiı-ıc kadar
destekleriı-ıi esirgeıneyen. bizleri yalnız bırakııiayan tüııı üye leriı-ı-ıiz.c tcşekkürIcriı,ııizı sLı|ıiir. buııdan
sonraki f'aaliyet ve çalışnralarııııızda destek vc katkılarıIıızın daha da artarak dcvaıır edeceği iı-ıaııcıyla
saygı larımızt sunarız.
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* 04.01.2017 tarihinde - Meclis üyeleriııiıı katılınrı ile Oda Daı,ıışn-ıa Meclisi görev dağılıı-ııı ve
istişare toplantısı yapıldı.
* 04.04,2017 tarihiııde - Meclis üyeleriııin katılııııı ilc Oda Daııışıııa Meclisi 2. Ciiııdeıııli
toplantısı yapı l mıştır,
* 05.09.20|7 tarihinde - Meclis üyelerinin katılımı ile Oda Danışnra Meclisi 3. Gündemli
toplantısı yapılınıştır.

ETi K KoMiTıısi grxiNı-ixı-ıiıri :

* 26.07.20l7 tarilıiı-ıde - ı,ıreslek tıtiği ve yapılı,ııası düşüııülcıi çaIışıııaların tcspiti kcıııulrı t«ıplaırtı.* 30.08.20|7 tarihinde - nıeslek Etiğinin öı-ıeıni ve ınesleğinıizde yaşanan güııcel olaylarla ilgili
toplantı,ı' l0.11.20l7 tarihinde - Odanrız Yönetinı Kurulu toplantılarında görüşülnıesi talelı edilecek
konular hakkında fikir alışverişi toplantısı,* 20.1 1.20l7 tarihinde - Of İlçesiııde Meslek Meıısupları İle Meslek Etiği ve Meslck [:tiği'nin
Meslek Yaşanıı Üzerindeki tıtkileri yapılnıası düşünüleıı çalışıııalarııı tespiti koııulu toplaııtı,* 05.12.2()l7 tarihiııde - Yonıra İlçesinde Meslek Mensupları İle L:tik k<ıırulu toplaırtı.

EĞirirvı ve vERGi MEvzuATı KoMisyoNu ETKiNLiKLERi:

* 06.01.2017 tarihinde - Komisyoıı üye sayısının artırılıırası. oda iııterırcl. sitcsiı-ıiıı akti1'olarak
kullanılnrası ve 27.01.2017 tarihinde Döneııı Stıııu İşleıııleri Senıiııeri yapılıııası lıakkınd:ı istişare
toplaııtısı yapıIdı.
* l().O2.20l7 tarilıindc - ()daıı,ıız_ wcb sitcsiııdc ki Sorıı - C'cvap liııki ccvap kısırııııııı Koı,ııisyoıı
tarafi ndan ku l lanı l nrası hakkında topIantı yapı ldı,
* 08.03.20|7 tarihinde - EDM Bilişimle Yapılan E-Fatura. E-Dclier ve L,.- z\rşiv scnıiııeri
planlaması yapıIdı,
* 07.04.Z0|7 tarihinde meslektaş|ar|mızl ilgi|endiren konulardaki yasa ve kaııuır dcğişiklikleri
hakkında odamız- web sitesinden sorulaıı sorulara cevap verilıııcsi.
* l |.()5.ztJl7 tarihiııde - Raııraz-aıı ayı içerisiı-ıde toplaı,ıt-ı 1,aıparak. tcılılaııtı soıırası ifiar
organizasyonu yapı l ınası.
* l2.09.20l7 tarihinde - Komisyon taraflnd,aı,ı 28.09.20l7 tarihiıide l]-Delier. c-l-'atı.ıra koırulu
seminerin yapılması kararlaştırıldı,
* l7.|1.2017 tarihiııde - a-) Bütün Konıisyoıı üyeIerinin 28.1|.20l 7 tarilıindc yapıIacak toplaııtıda
sunulıııak üzere Maliyet Mulıasebesiııde lIesap l)laııı LJyguIaıırası ktınusund:ı s()ru ve ccvaplardan
<ıluşan çalışma yapnlasına,

b-.; Sorulaıı Sorularıı,ı ııdaıı-ıız wcb sitesiııdcıı 24.1 1.2()l7 tııril-ıiııc kaclar ce ,u,aplaı-ıdırılı-ı,ıası.

c-) Soru cevap liııkiı,ıin üyeleriı,ıriziı-ı kullaııınıına açıldığı koııusuı-ıda tüıı-ı ülelcriıı Yijııctiııı
Kurulu tarafından bilgi lendiri lmesi,

d-) Komisyon toplantısına katılmayan üyenin nrazereti varsa koıı-ıisyona bildirmesi lıususuııun
üyelere bildirilmesi,

e-) Eğitim ve Vergi Mevzuatı Komisyonu Yönetnıeliği'ıriıı hazırlaıın]ası koıruları görüşülerek
k arara bağlaırıı-ı ı ştı r.
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MESLEKi MEVZUA'I- ve STA.IYl] R EĞi,riM DI.NEl,iM KoMisy()Nu I1l,Kixı-ixı-nıri:
ı' l8.01.20l7 tarihinde - Odaınız Mesleki Mevzuat ve Sta.jycr l-.ğitin,ı Dcııctiııı ktıı,ı-ıisytıııu görev
aldığı dönenr itibariyle ıı-ıevcut stajyerleriıı sta.|larıı-ıı liileı-ı yapılı yapı-ııadıklarıııı koı,ııisytııı üyclcri ile
birlikte görev dağılıniı yaparak denetlemiş ve gerekli tespitleri yaparak tutaırak düzeı-ıleıııiştir,* 28.06.20l7 tarihli toplaırtıda 20l7 yılnda odaınız Mesleki Mevz-uat ve Sta.jyer L,.ğitin-ı Deııetiııı
komisyonu görev aldığı dönem itibariyle rtlevcut stajyerlerin sta.ilarıııı fiileıı 1,apılı yapıııadıklarıııı
koıııisyon üyeleri ile birIikte görev dağılımı y,aparak deı-ıetlenıiş ve gerekli tespitleri yaparak tulaırak
düzenlemiştir.

SosyAL vc xÜı,ı,ÜR.IıL t TKixı-ix KoMisyoNU Eı-KiNı-ixr.ııııi:

07-08.01.20lı7 tarihlerinde - Kaçkarlarda kaplıca turu (Ridos l-ernıal Otel; düzenlenıııiştir.
24,02.20l7 tarihinde - Odamızın 27. Kuruluş yıl döı-ıünıii ycmeği düzenleırıııiştir.
01.03.20l7 tarihinde - Muhasebe Ilaliası plaket töreı-ıi vc koktcyI.
30.04.20l7 tarihinde- Sabah kahvaltısı (Rota Restauraı-ıt) yapılı-ıııştır,
06-09.07 .20l 7 tarihleriııde - 'l i1-1is gczisi yapılnııştır.
26.08.20l7 tarihinde - Bayburt İli Aydıntepe yer altı ıı,ıağarası ve Baksı ı,ııüzcsi gczisi

yapılııııştır.
24.09.20|7 tarihinde - Mavi Saray Gemisi'nde kahvaltı yapılnrıştır.
l l .l l .20l7 tarihinde - Sabah kahvaltısı (Hacıoğlu Restaurant) yapılınıştır.
23.|1.20l7 tarihinde - Hüseyin Kazaz da Tyatro etkinliği - Ilerkcs oyuı]cu adlı tıvtııı
29.12.20l7 tarihiııde - Odanıızda yılscıı-ıu nıüzikli kokteyl vııpılı,ıııştır.

iı-cr. TEMsiLciı-ixı I1lti FAALi y ı.-,ı, ı ırırİ :

VAKF|KEBİR - ÇaırŞtBAŞI - TONYA VE I]EŞiK»ÜzÜ _ ŞALPAZAttt
TEMsİLciı-İĞİ:

* 03.01.20l7 tarihiı-ıde - Ocak ayında yapılacak iş vc işleınlcri toplantısı.* 02.02.2017 tarihiı-ıde - Şubat ayı iş vc işlenıleri ile Döııeııı Stıı-ıı,ı Kayıtları ı.ııplaııtısı.* 02.03.20l7 tarihinde - İş-Kur ve SGK yetkilileri ile İstihdanı teşviki toplaırtısı.* 05.04.2017 tarihinde - oda Yönetim Kurulundan katılım sağlanarak Kuruıı-ılar Vcrgisi
Beyannamesi, iş kanunu ve güncel konular görüşülnıüştür.* 03.05.2017 tarihinde - oda Yönetim Kurulundan katılınr sağlaırarak Mayıs ayıııda yapılacak
işler, mali sorumluluk sigortası hakkında bilgilendirnre toplaııtısı yapılnııştır.* 02.06.2017 tarilıiııde - oda Yöııetinı KuruIuııdarı katılııı,ı sağlaı,ıarıık llaziraıı ar ıııdıı İliıır ycıneği
d üzeıı lennı iştir.* 05.07.2Ol7 tarilıindc - oda Yönctiı-ıı Kuruluııdaıı katılıııı sağlııııarıık-l-eı-ıııııuz ayıııda y,apılırcak
işler, ertelenen yayla gezisiniı-ı tarihinin belirlenıııesi ve inşaat nrulıasebesi hakkıııda bilgilendirıne
t«ıplantısı yapılmıştır.* 01.08.20l7 tarihinde - oda Yönetinı Kurulundan katılıııı sağlaııarak Ağustos ayıııda yapılacak
İşler görüşülmüştür.* 08.09.2017 tarihinde - oda Yönetim Kurulundaıı katılıırı sağlaııarak Eylül ayıııda yapılacak işler
görüşülnıüştür.* 03.10.20l7 tarilıiıide - oda Yöııetiıı-ı Kuruluı,ıdaı-ı katıIıııı sağlaııarıık Ekinı ayında yapılacak işler
görüşülmüştür.* 02.11.20l7 tarihinde - oda Yönetim Kurulundan katılım sağlaııarak Kasıın ayıı,ıda yapılacak
işler görüşülmüştür.* 04.|2.20|7 tarihinde - oda Yönetim Kurulundan katılınr sağlaııarak Aralık ayında yapılacak
İşler görüşülmüştür.
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03.01.20l7 tarihinde - Döneıı-ı stıııu işlcıııleri ilc ilgili toplaııtısı.
0|,02.20l7 tarihinde - Amortisnıan Giderleri ile ilgili toplantısı,
02.03.20l 7 tarihinde - Tazminatlar ile iIgili toplantısı.
03.04.20l7 tarihinde - Vergi Kanuırlarınıızda'[evkif'at uygulamaları ile ilgili toplantısı.
03.05.20l7 tarihinde - Vergi Kaıruırların-ıızda Yeııidcıı Değerleıı,ıc ile ilgili toplaııtısı.
04.10.20l7 tarihinde - Sosyal Güvcnlik Mevzuatıırda uygulaııaıı tcşvikler ilc ilgili toplaııtısı,
02.11.20l7 tarihindc - Şirket işleıı-ılcri ilc iIgili tolıIiıntısı.
05.12,20l7 tarihindc - KDV İadclcri ile ilgili toplaııtısı.

AKCAABA Ti TEMsiLcİı-iĞi:l

* 06.04.2017 tarihinde - Nihat Usta yenıekli toplantı güııcel ıııevzuat koııularının
değerlendirilmesi ve bilgi alışverişi yapılmıştır,* 06.07.20l7 tarihiırde - Ceınil Usta yeıı-ıekli sohbet toplaırtısı.* l4.09.20l7 tarihinde - Yusul'KASAI' olis z.iyareti vc toplaııtı g|incel ıııcvzuat kcıııularının
değerlendiri l mesi ve bi l gi al ışverişi yapı l ıı-ııştır.* l2,|0.20l7 tarihinde - Cemil Usta yemekli sohbet toplaı-ıtısı,* 06. |2.2017 tarihinde - İll<ay ÜZEN'e ofls ziyareti. güııce1 ıııevzuat kııııularınıır
değerlendirilmesi ve bilgi alışverişi yapıln-ııştır.

]'RAliZ()N SM M M Ol)r\Sl

Cüneyt HAYAL Ahnıet DEMİlt
krctcri l}ırşkan
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GENEL BAŞKANlN MESAJl

Geçtiğimiz bir yıl içerisiııde küresel düzleıı-ıde siyasi belirsizlik vc risklcr arttı. Al}D di"inya

siyaset sahnesinde başrolü oynarken, siyasi soruı-ılar büyüdü. Buna karşııı Ilusya. Ortadcığıı'da alaııı boŞ

bırakınayıp etk inl iği ni arttırmaya ve geııişlctıı-ıeye devaın ctti.

Kan gölüne dönen Ortadogu'da, terör örgütü IŞİD'in ele geçirdİğİ topraklarııı büyük bir
bölümündeıı temizlenmesi olunılu bir gelişııre olurkeır, örgüt eleıııaırlarıırııı gelccektc ııcrclcrdc vc ııasıl
ortaya çıkacakları ise ayrı bir ıı-ıuaınırıa olarak duruytır.

Körl'ez_ bölgesindc yaşanaIı siyasi gcrgiııliklcr isç biilgeııin;-cııidcıı karışı-ı-ıasıııa vc iıkiııı kaı-ılar

sonrasl yaşanan siyasal sıkıntılann arlnlaslna sebebiyet verırıektedir.

Komşu İran'da ortaya çıkan demokrasi ve daha lazla özgürltik taleplcr1 11e 1t,lılııı,ııuı-ı tenıel

beklentileriırin karşılanmaınası, Katar vebazı bölge ülkeleri arasında yaşanan gerilin-ılcr. Lıt)lgcıııiz vc
Oıtadoğu coğrafyasında var olan soruııların yeııi soruıılarla büyüıııesiııc ı-ıeden olıııuştrır. '[eıııenıri

etmemekle beraber. bu duruıı-ılar ileride büyük soruı-ılara zeıııiı-ı oluştural,ıilcccği dikkiıtc alıııı'ı-ııılıdır.

Güney bölgemizde yaşaılan vc yaşanacak gelişı-ııeler. ülkcıııizi çok yakıırdaı,ı ctkiliyor ve

etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.
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Güney sınırıı,ııızda yaşaııan olaylar ülkcıı,ıiz açısıı-ıdaı-ı büyük [-ıir stırııı-ı rc sıkıı-ıtı kayııağı.
Orduınuzuıı düzenlediği Zeylin Dalı Harekatı'ııııı başarılı bir şekilde, eı1 a7, zarar ve zayiat ile
sonuçlanması en büyük arzumuz-. Ne var ki, bulunduğun-ıuz coğralyanın.ieopolitik. sosyal ve küItürel

yaptsı, kısa sürede barış ve huzur için unıut vaat etıı,ıiyor.

'[erör saldırıları ülken-ıizde ve düıryada acıılıasız ve iğrenç _v.'iizüııti pek ç<ık dcliı giisterıı-ıiştir.
]-erörüı-ı hcdefl topluıııda yıIgııılık vc güvcıısİzlik ıırtaıı-ıı yareıtıı-ıiıktır.-ftıl,ılıııı-ı tılarak;''ılgınlığa
düşülnıcdiği sürece. ter()r lıareketleriniıı ve teröristlcriıı hedcline ulaşı,ı,ıası ıı,ıiiıı,ıkiiıı değildİr. I}u

nedeırle, teröre ve teröristIere asla yenik düşülıneıııcli ve ıııüsaade edilı-ııeıııclidir. ltiçbir baskıya.
zorbalığa boyun eğmeyen insanımız, teröre de boyuıı eğmeyecektir.

Suriye'de yaşaıraııIar başta <ılı-ııak üzere. savaşın. terör saldıı,ılarınıı,ı st,ııı [ıulı'ııası. ırkan kanın
durması. barış filizleriniıı yeııideıı yeryüzüııde yeşerıııesi hepiıı,ıiziıı tırtak teı-ı-ıcı,ıııisidir. Orduıı-ıuzuıı
düzeıılediği 7,eytiı,ı Dalı llareka[ı'ııııı bıırışııı gclı,ııcsiırc vcsile tılacağıııa vc t<ılılrıı,ırdıı dcı-ııtıkrasİ. İıısaır

hak ve özgürlükleriniı-ı tesis edileceğine olaıı iırancııı,ıız tanıdır.

Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde barışın, hoşgörünüır ve adaletiır egcnıeır olır-ıası cn büyük

arzumuz ve i stem im izdi r.

Ülke ekonoıııisi s<ııı z_aıı-ıaıılarda cktıııoıııik verilerdeıı z_iyadc sirasctiı-ı 1,ıırattığı risk algılarıııdan

dolayı büyük clalgalanınalar vaşaııiaktadır. Siyaseteıı yaşanaıı oluı-ıısuz-lı.ıklarıı-ı toçılııı,ııda varattığı ıııoral

bozukluğu ve l-ıuzursuz_luğa karşın, ülkede ekonoıırik açıdan büyüıııeııiıı hızlaırı,ı-ıası. ııroral ııırıtivasyonu

açısından olumlu bir gelişıne olarak yeriıri almaktadır.

-füm kesimlerin neliet ve tepki ile karşıladığı l5-feıırıııuz lıııiı-ı darbc kalkışıııasııııı,ı ardındaıı

ekononıide olumsuz bekleııtiler gerçekleşııreıııiştir. Nc vıır ki bıı dıırııtı-ı. cktıI,ıtııııiı,ııizdc [,ııızı yapısal

sorunlarıı-ı var olduğu gerçeği n i de değişti rıı-ıcıı,ıektcd i r.

Ülkemiz ne yazık ki yeni üretiın teknolojilerİne dayalı nıal ve hİznret üretenıeı-ı,ıektedİr. Yaşaııan

ekonomik büyüme üretiınden kaynaklanan büyünıeden ziyade, kredi geııişlcı-ııcsiııe dııvaııı,ııııktadır.

Kredi genişlemesi ise yurtdışından yüksek faizlerle borçlarımaya ııcdeıı olııiaktadır.

Özcl sektörün yurtdışı borçları 235 n-ıilyar dolara ulaşıırıştır. Ülkeıı-ıiziıı toplanı ı-ıct borç stoku

gayri safi yurtiçi hasılaıııızıı-ı üçte biriııe yükselıııiştir. Ülkc ıııutlaka ekoııoıııik. stısl,aI ve siyasal

sorunları bir an önce çöz.meli ve tüketen bir ekononriden, üreten bir ekoı-ıoı-ı-ıiye geçıııclidir.

Yaşaıraıı ekonoıırik gelişnıeIer. nıali idare için vergi ve priıı-ı per|brırıaı,ısıııı tıltıııısuz- etkilcrkeıı.
meslek mensuplarımız açısından da tahsilat problenıiııin artarak devaııııııa neden tılı-ııaktadır.

Dünya, siyasal alaııda yaşanan sıkıntılara karşıı-ı, bilinı ve tcknolo.ii alaıııı,ıda ı-ııüthiş bir dcğişinr,

dönüşüm ve atılım yaşan-ıaktadır.

Sanayide dönüşüm, yapay zekö, bulut teknolo.iileri ve üç boyutlu yazıcılar gibi tcknolo.İik

gel işn-ıeler. şi nıdiden geleceği şek i l leııd i rıııekted i r.

Önünıüzdeki y,ılIarda. ileri robtıtik ıiretiııı cla}ııı da etkin halc gclecck. lıir,ııtckııüılııii vc _v-apay

zekanııı etkisi hayatımızıı1 her alaırıı-ıda daha da artacaktır.
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Yapıııaıı-ıız gcrekcı-ı isc ıııcıraliıııiz.i btızı-ııadaıı. ülkcıı-ıiziıı r,c ıııcsleğiıııiziıı dcğişııııc LlYuı-ll

göstermesini sağlamaktır. Geleceğe şimdiden hazırlanıı-ıak ve uyum sağlaıııaktan başka bir seçcııeğimiz

yoktur.

]'ÜRMOI]'u. Oclalarııı-lızI ve bürolarııııızı vcı-ıi gelişıııelcrc paraIcl t-ılarak kurı.ııı,ısııl 1,apılara
clöı,ıüştürnıc süreci başlaı-ı-ııştır. lliz-ı-ııctiı-ı kaIitc vc kapasitcsiııi ıırtırtırak. rcııi ı'lıcslcki uzıılaıılık
alaı-ılarına yönelip, ıı-ı<ı<lerıı ve yeı-ıi ürctiııı arııçları ilc çalışııııılarıııııziı de r,ırı-ı,ı ctıı'lcıııiz gı-lrcknıcktedir.

Günümüzde muhasebe, kayıt tutnla fbnksiyoıruııdan. ljııaırsal raporliıııra Vc deı-ıetin-ı

fonksiyonuna hızla geçiş yapmaktadır. Bu gelişmeler ınesleğin gelecekteki koı-ıuıııuı-ıu. lınansal

tabloları düzenleyen ya da düzenleırnıiş finansal tabloları deıretleyen. yoruıırlayaı-ı. taraflaı' içiı-ı yararlı

hale getiren ve danışnıanlık yapan bir anlayışa getirıııektedir. Ayrıca ı-ııeslcğiıi alt aIaıılarııııı1 va da dİğer

bir deyişle nıesleki uzıııaırlık dallarıııın gelişerek güçlcııcccği bir sürccc girilıı-ıcktcdiı'.

Meslektaşlarımızın bu değişim ve dönüşünıe kendilerini hazırlaı-ıraları öneıır taşırkeıı, ıılcslek

örgütünün görevi ise bu sürecin alt yapısıı-ıı oluşturı"ıp ıııeslektaşların hİzıııetİı-'ıc sı_ıı-ıı'lııık[ır.

Meslektaşlarıı,ııtzııı kalitcli lıizıııet üretınelcri için. 1ırtı.iclcriıı,ıiz-i hiı_vııtıı gcçirıııeınız

gerekmektedir. Bu süreci ııresleki dayanışıııa ve birlikteliğinıizi kt-ıruyarak hep birliktc başarıyla

gerçekleşti receği m ize o I aır i ıraırc ım ız taıı-ıdır.

Mesleğimizin yarınlarını oluşturmak için, ınesleki dayanışn-ıan]ızı ve birlikteligiıııizi cIbirliği iIe

gel iştirip, güçlendirnıemiz zorunl udur.

Önünıüzdeki günlerin ülkcıııiz.de ve düııyadiı ttıpluırrsal barışıır sağlaııdığı. teröri.iı'ı stııı bulduğu.

insanların barış ve lıuzur içinde yaşadığı, ekoncııııik istikrarıır ve adil dağıtıı-ıııır ırispeteı-ı sağlandığı,

istihdamın arttığı, işsizliğin azaldığı, mesleki sorunların çözüldüğü. yarıırlara sevgİ. uıllut ve inaırÇla

baktığımız bir dönem olması dileği ile saygılarımı sunarım.

A. Masis YONTAN
(icncl Başkan
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TıIAI}ZON SERI}EST M tJ t ı As Etr ECi M ALi ıı,ı tlşrrv i R L ıııt () t)Ası
0l l0l l2lll 7 - 3 l l l2l2lll 7 DÖN t.,lvt i
DENETLEME KUliuLU ltA|,Ol{U

Denetim Kurulu 05.01.20l8 tarihinde Mustal'a Zt]NGİN başkaıılığıııda tcıplaııarak gcreklİ

inceleııreleri ve denetiırıi vapııııştır.0l/0ll2t)l7 - 3|ll2l20l7 diincnıi lıcsapları vc l-aaliYctlcri 35(ıll saYılı

yasa. bu yasaya ilişkin yi)netıııelikler.'l'|irk licarct Kaı,ıı-ıı,ıı-ı rc diğcr ıııcvZuat ilc gcııcl ka[ıııl g(irıııüŞ

ınuhasebe ilke ve standartlarına göre tarallnıızdarı gerekli deııetiıır yapılarak, denctleıııc ÇalıŞnraları
sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

l_ Denetleme çalışmaları sırasında kasa ve banka hesapları sürekli koııtrol edilerek- delter kavıtları ile

doğruluğu tespit edi lnıiştir.

2- Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının kanuni defterlerle uygunluk sağladığı tespit edilıııiŞtir.

3- Mevcut nakitlerin değerlendirilmesinde azami titizliğin gösterildİği tespit ediln-ıiştir.

4- Kayıtların ve işlemleriıı belgelere dayandırılclığı ve yasal sürclcr içinde işlendiği tespit cdilnıiŞtir.

5- Demirbaşların sayınıı doğru şekilde yapılırıış ayrıca anrortisıııaıılarıı,ı yasalara uyguıl olarak aYrıldığı

tespit edilmiştir.

SoNUÇ: 0ll01120|7 - 3|l|2l20l7 tarihlerini kapsayan deııetİınler soılucuııda oda yönetım

kurulunun ibra edilnıesi soııuç ve kaıraatine varılırııştır.

Genel kurula arz olunur

\4 tıslı lıı (;iN Dilck KAZ,,iZ :\ I^AKAN .{l'AS()\"

Ktı Deıi.Ktır.d.i \ğ\İ
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TItABZON SERI}ııST M U t ı ASEt]t,Cİ Nl ı\ Li »l Üş.rv İ ıtt_ E lt ()I)AS l

0l llll l2lll 7 - 3 l l l2l2llı 7 DÖNtıMi
»isiı,ı-iN K U ItU LU IlAl,oıtU

Disiplin KuruIuınuz, 28ll2l20l7 tarilıinde Disipliıı Kurulu Başkaııı Orhaıı KOLCU baŞkanlığında

toplanarak Kuruluınuz_a 0ll0ll20l7 -3lll2l20l7 diiııcıııiııde scvk edileıı 9 adctdosy,ıı ilc İlgilitılarak yapılaı-ı

kovuşturıı-ıalar ııeticcsi ndc.

Çeşitli şikayet, ihbar ve tespitler ııeticesiııde kuruluınuza sevk edi|en ve karar verileıı 9 adet dosyadaı-ı;

a) 4 adet dosyaya *UYARMA"cezası

b) 4 adet dosyaya "KlNAMA" cezast,

c) l adet dosyaya "MESLEKTEN ÇlKARMA" cezası.

Disiplin Kuruluıı-ıuzun bu laaliyet döneıııiııde verıııiş olduğu cezalara ve işleııeıı suÇlara iliŞkin

sıralama aşağıdaki gibidir.

UYARMA CEZASl:

Disiplin Yönetıneliğinin 5-a) Maddesi gereğiııce 2 dosya,

Disiplin Yönetneliğinin 5-nı) Maddesi uercğiııce l dosya.

Disiplin Yönetıııeliğiniıı ll nci Maddenin 3 üııcü flkrası gereğiııcc l dosya.

KINAMA CEZASl;
Disiplin Yönetmeliğinin 6-n) Maddesi gereğince 3 dosya,

Disiplin Yönetıııeliğiııin 6-u) Maddesi gereğiııce l dosya.

M ESLE K-I'IıN Çl KA ltlvlA:
Disiplin Yöııetı-ııeliğiııin 9-a) ]Vladdesi gercğiııce l dtısya.

SONUÇ: 0|l01l20|'7 -3lll2120l7 tarilılcriııi kapsayaıı döııen,ıde. DisipIin Kurtıltııııtız:ı sevk cdilcıı dt,ısyalar

ile ilgili kuruluınuzun yapınış olduğu kovuşturıııalar sonucuııda .vukarıda bahscdilcı-ı cezalarııı vcrilıııesiııe oy

birliği ile karar verilıniştir. 28/l212011

ceııel kurul'a arz olunur

[laşk ııı ı ('' ı-csi ("r,csi [;. Sl Ll',t,ı/']
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-tItAl}Z()N sI._ltI]EST M U l l ASırı}laCi M A t-i ıt [ıŞrrvİ R Ll|li ( )l)ı\SI

0lll]ll20l7 - 3lllztzlll7 DÖNt ü\ti

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KUItULU RAPORU

l. KAPSAM

Bu raporda; ']'SMMM Odası tIaksız IlekabctIc Mücadele Kı-ırulu'ııı.ııı 2()|7 döıreı'ııiııc ilişkin
"Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeııriırli Mali Müşavirlik Meslekleriııe İlişkin Haksız
Rekabet ve Reklanı Yasağı Yönetmeliği" çerçevesinde yürüttüğü haksız rekabetin önlennresİne dair
faaliyetleri yer almaktadır.

lI. YASAL DAYANı\K

Bu raporuı-ı yasal dayaııağı 3568 sayıIı Scrbcst Mııhascbeci iVlali Miişavirlik vc Yeıııiı'ıli Mali
Müşavirlik Kanunu'nun 29,33,45 ve 50'nci ınaddelerine dayaı,ıılarak çıkartılan 21.11.2007 tarilı
26707 Resmi Gazete sayılı "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeı,ııinli Mali Müşavirlik
Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetn-ıeliği"nin 29. ııraddesi b beıididir.

I l t.MİSYoN-ViZYON

3568 Sayılı yasanıızııı bizlere verdiği ,ı,etkiyc istiııadeı-ı. ı-ııcslek ıı-ıcırsı_ıplarııııı7-ııı lıaklarıııı
maksimum seviye koruıırak ve yaşadıkları ve yaşayacakları l-ıaksız. rekabetteıı kayı-ıaklaııaı-ı

mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve geleceğe daha güveııle bakııralarıı-ıı sağlaıııak Ilaksız
Rekabetle Mücadele kurulumuzun öncelikli an-ıacı ve hcdefldir.

IV. FAALİyBT DÖNııMiNDE YÜ RÜTÜ LIlN (]ALIŞMALAIr

Mcslek Mensupları Arasınc|a ve İş Sahiplcriylc İlişl<ilcrtlc Iiaksız llckabct

Meslek mensuplarımıztn iş sahiplerine hizmet verirken Muhasebe Standartları Kurulu
taralından belirlenen muhasebe işlem ve kayıtları ile flı-ıaıısal tabloların lıazırlaı-ııııasıııda işlctıııcler
taraflndan uyulması zcırunlu olaır ilke. kural ve kavraıırlarına uyıııaları gcrekır,ıektcdir. Meslcki
ruhsatlarını kiraya vernıek veya meslek meıısubu olıııayan kişilerin ıncslcği icra çtıııesiııe sebep tılıı-ıak

suretiyle ıı-ıesleğiı-ı-ıizdcı-ı l-ıcrlıaı-ıgi bir şekildc ı,ııcııl'aat sıığlaıı,ıasıı-ıa kcsiııliklc ı,ııı-isııadc cdiin-ıcl,cccktir.

Ücret ve Diğer Mali Nitclikteki Uygulamalar İlc Haksız Rekabct

Mesleğimizin icra edilebilmesi ve Meslek MensuplarıIlıızııı vc İş sahilılcriı,ıiı-ı arasıııdaki
hukuki anlaşmazlıkların çözüıı-ıü, nıeslek ıııcı-ısuplarıınızııı bu ıioktadıı bir ıııağdı"ıriyet yaşaı]ıaınası
için verileıı ıııuhascbc ve deıietiı-ı-ı hizıııctiniıı ıııuhakkak y,azılı bir s()zlcşıııcvc tııığlaı-ııı,ıası şıırttır. Bu
sözleşmeler Meslek ı,ııensubuıııuzun vern]iş olduğu Iıizı-ı-ıetin karşılığı olaıı ücrctiı-ıi garaııti altına
almaktadır ve meslektaşlarımız arasında da haksız rekabetin ortadarı kalkıı-ıası içiıı önenılı bir yapı
taşıdır. Bu itibarla üyelerimizin iş kabul ederkeıı ıı-ıutlaka sözleşıı-ıeleriı-ıi yapırraları ve nıesleki
yazılımımız olan e birlik sistenıimize bu sözleşnıeleri girıneleri gerekıııektedir.

1B



Odanıız yönetiın kurulu bu olaya çok öı-ıeı,ı-ı vcrır-ıekte ve titiz bir şekilde sözleşıııelerin yapılıp
yapılmadığını takip etmektedir. Ilaksız rekabctle ı,ı,ıücadcle kurtıluııılız-dıı bu çıılışı'ı'ıalııra azaııli
el-ıemnıiyet göstererek üyelerinıiz.in iş sal-ıiplcriylc arasıııdaki vııpıIınıısı gcrekcıı söz|eşı'ııcleri
yakından takip etnrekte, gcrekeıı hassasiyeti gösternıekte ve gösterı,ııeye dc devaıı,ı etıı-ıckl.cdİr.

Reklam Yoluyla Haksız Rekabet

Meslck n-ıensuplarıı,tıızın dürüstlüğü. giiv,enilirliği vc taral.sızlığı lleklaııı r'tı|ııyla Ilaksız
Ilekabet ııoktasıırclıı çok ciı-ıcı-ıılidir Mcslck ıııcı-ısul-ılıırıIıııı|ı1 iş ıılırkcıı cliğer lıir ıııcslck ı'ııcl'ısı-ı[-ıııı'ııuz.

hakkıncla asılsız beyanlarda buluıııııası ve kiitiilcıııc yapıılası lıcııı ıııeslcktaşııııızıı vc lıcı'ıı dc

mesleğimize tamir edilnresi güç yaralar açnraktadır. Haksız rekabetle ıııücadele kuruluıııtız bu noktada

da gerekli hassasiyeti göstermekte ve ça|ışmalar yapnıaktadır.

V. ÇALIŞMALAR NETİCESiN»E ELDE EDİLEN I]ULGULAlt

Ilaksız llekabetlc Mücadelc Kurulu-l'cıplaııtı Sayısı 8

20l8 yılında devrolaıı toplaııı dosya sayısı l

Yönetim Kurulu kararı iIe Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu'ıra sevk edİleıı tt-ıplaırı dosya

sayısı 2
Soruşturması devam eden dosya sayısı 2
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