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SUNUŞ  

Değerli meslektaşlar! 

Çağımızın gereksinimi olarak; ışık hızıyla değişen ve gelişen teknoloji ile globalleşen 

yaşam şartları karşısında mesleğimizin bu değişimden etkilenmeme olasılığı yoktur.  

Bu değişimin paralelinde, küreselleşme, Mesleğimizi ve mesleği icra edenleri doğrudan 

eklemektedir. İcra ettiğimiz mesleğimiz gelişim ve dönüşüm sürecindedir. Bu etkilerin 

paralelinde; Mesleğimiz yalnızca  Defter ve kayıt tutma işlevinden,  ticaret kanunu uygulama 

uzmanlığı, iç denetim uzmanlığı, şirket derleme ve derecelerinde uzmanlığı, yönetim 

muhasebesi, finans yönetimi ve bütçeleme, kurumsal yönetim, risk yönetim, vergi 

danışmanlığı, vergi ihtilafları ve çözüm yolları, sektörel muhasebe ve vergi uygulamaları, 

sosyal güvenlik uzmanlığı ve insan kaynakları uzmanlığı , denetim ve danışmanlık gibi farklı 

uzmanlık alanlarına doğru yönelmektedir.  

Bu dönüşümün içerisinde var olmak için , teknolojik tüm gelişmere açık ve hızlı ayak 

uyduran, kaliteli eğitim ve öğretime mesleğin her alanında yer veren, ne kadar bilgi olursak 

bile hep bilgiye aç, mesleğimizle ilgili alanlarda, daha da farklı alanlara yönelerek diğer tüm 

mesleklerle rekabet edebilir olmalıyız.  

Mesleğinin temel problemlerinden biri, her meslekte olduğu gibi mesleğimizin de içinde 

istemesekte var olan  meslekte haksız rekabettir.  

Haksız Rekabet; Meslektaşlar arasında veya meslektaş ile hizmet verdiği mükellefler 

arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına uymayan aykırı davranış ve 

uygulamalardır. 

Mesleğimizin kanayan yarası olan haksız rekabetle başta odamız ve meslektaşlar olarak  

dayanışma içinde, kararlılıkla, hiç bir ödün vermeden, birlik ve beraberlik içinde bu işin 

üstesinden geleceğimizin temennisi ve inancı içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Meslek 

onuru ve kariyeri  adına bu mücadelemizden asla vazgeçmemeliyiz. Bu işin her meslektaş 

olarak takipçisi olmalıyız. Haksız rekabet de başta ücret tarifesi, reklam yasağı, tahsilat ve 

makbuz kesme, düşük ücretle iş kabul etme, iş sahipleri ile sözleşme düzenleme, iş kabul ve 

mükellef devirlerinde tutanak düzenleme, bedelsiz hizmet sunmamak, bir mali müşavirin iş 

alanını oluşturmayan konularda iş takibi yapmamak, bu işin bir kariyer mesleği olduğunu 

topluma her hareketimizle ima etmek zorundayız.  

 

Meslek mensuplarının toplumdaki mesleki itibarlarına gölge düşürmekte ve mesleğimizin 

toplum nezlinde  hak ettiği saygınlığı yaralamaktadır. Mesleğimizin hak ettiği saygınlığa 

ulaşmak için, üzerimize düşen görevleri yerine getirerek bu tür davranışlar içerisinde 

bulunmamalıyız.  

Bizim rekabetimiz, daha güncel, daha bilgili, teknolojiye ayak uyduran, mesleği bir adım 

daha nasıl ileri götürebilim, ve verdiğim emeğim karşılığını hakettiğim ölçüde nasıl alabilirim 

konusunda olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇALIŞMA RAPORU: 

 

          Bu raporda; GAZİANTEP  SMMM Odası Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu’nun 

2020   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. 

 Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde kurallara azami 

derecede uyarak görevimizi gerek sanal ortamda gerekse de birebir yerinde olmak şartıyla 

yerine getirmeye gayret gösterdik. 

                           

Kurul Üyeleri; 

Başkan             :SMMM Mustafa KILIÇ 

Bşk.Yrd.          :SMMM Seda BOLLUK 

Kurul Üyesi     :SMMM Yılmaz DAĞLI 

Kurul Üyesi     :SMMM Ümit ÖZDEMİR 

Kurul Üyesi     :SMMM Hasan DOĞAN 

Kurul Üyesi     :SMMM Mahmut SÖNMEZ  

Kurul Üyesi     :SMMM  Mehmet AÇIKGÖZ 

Kurul Üyesi     :SMMM Mikail PAYAM 

Kurul Üyesi     :SMMM  Safüre ÇALIŞKAN 

 

Kurulumuzun çalışma sonuçları;  

 

1. Kurulumuza gönderilen dosyalardan meslek mensubuna ceza verilmesini   gerektirecek bir 

durum olmadığı gerekçesi ile Yönetim Kurulu’na sunulan dosya (Takipsizlik kararlı)      

Dosya sayısı  : 6 

 

2. Kurulumuza gönderilen dosyalardan üyenin Disiplinin Kurulu’na gönderilmesi yönünde  

tavsiye kararı alınan dosya                                                                                                                               

Dosya sayısı   :    … 

 

3. Kurulumuza gönderilen dosyalardan üyenin Tespit Denetim Komisyonu’na gönderilmesi 

yönünde  tavsiye kararı alınan dosya                                                                                                                               

Dosya sayısı   :   1 

 

4. Kurulumuzda 2020 Pandemi Döneminden dolayı 5 adet toplantı yapılmış. Toplamda 10 

adet dosya görüşülüp çözüme kavuşturulmuştur.  

 

Haksız Rekabet Kurulu olarak amacımız; haksız rekabetin önlenmesi, doğru, duyarlı ve özenli 

çalışmaları konusunda tüm meslektaşlarımızın bilinçlendirilmesi hususudur. Haksız Rekabet 

Yönetmeliği bir ceza aracı olarak görülmemeli, örnek alınacak bir meslek mensubunun nasıl 

olması gerektiği konusunda yol gösterici olarak özümsenmelidir. 

 

Mustafa KILIÇ 

Kurul Başkanı  


