
 

  

HAKSIZ REKABET  

MODÜLÜ  

MESLEK MENSUBU 

KULLANICI KILAVUZU 

 

 

 

 



  

 Sözleşme İşlemleri 

A- Asgari Ücret Tarifesi 

B- Yeni Sözleşme 

C- Sözleşme Listesi 

D- Devir Teslim Başvuruları 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



 

 

 

  

A-Asgari Ücret Tarifesi;  

İlgili yıla ait olan Asgari Ücret Tarifesi’ ne hızlıca erişilebilinmesi için menüde ilk 

sırayı almıştır. 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



  

 

B- Yeni Sözleşme; 

 

Meslek Mensubu 

müşterisi ile yeni bir 

sözleşme yapmak için ilk 

olarak Sözleşme 

İşlemleri menüsünden 

Yeni Sözleşme’  ye tıklar. 

Sözleşme işlemi 4 adımda 

basitçe yapılabilmektedir. 

 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



 

 

  
1.adımda müşterinin 

bilgilerinin girilmesi 

gerekmektedir. Bilgiler 

girildiğinde “Sonraki Adım” 

Butonuna tıklanır. 

 

 

Not: Haksız Rekabet Modülü 

merkezi bir yapıda olup tüm 

Türkiye’ yi kapsadığı için; daha 

önceden sözleşme yapılmış bir 

mükellefin  

(aynı şehirde veya farklı şehirde 

olsun) vergi numarası veya  

T.C. Kimlik numarası girildiğinde 

mükellefin otomatik olarak bütün 

bilgileri ekrana gelir. 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



  

2.adımda sözleşme bilgileri, İşin 

mahiyeti, İşçi Sayısı, Çoklu KDV, 

Dış Ticaret İşlemleri vb. kriterler 

belirlenir Haksız Rekabet Modülü 

otomatik olarak sözleşmenin 

asgari ücret tarifesine göre aylık 

taban ücretini belirler. 

 

Not: Haksız Rekabet modülü her 

ekranında gizli ipuçları mevcuttur.  

Küçük mavi (i) nin üzerine fare ile 

gelindiği zaman o madde/bölüm ile 

alakalı bilgi gösterilmektedir. 

 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



 

 

  

 

       Ek Hizmetler 

2. adımda kriterler 

belirlendikten sonra, 

sözleşmeye dâhil edilecek ek 

hizmetler (Tablo II ve Tablo III) 

varsa listeden bu hizmetler 

seçilir ve seçilen her madde 

için ayrı ayrı ücret otomatik 

olarak hizmetin karşısına gelir. 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



  

Parametreler (Ek Hizmetler Tablo II ve Tablo III); 

2.adımda Tablo II ve Tablo III’ den madde seçimi yapıldığında, Haksız Rekabet modülü otomatik 

olarak hesaplama yapabilmesi için kullanıcıdan bilgi girmesini istemektedir. 

Örnek: Sürekli Danışmanlık;  

Bu madde için Haksız Rekabet modülü “Bir önceki yıl net satışlar ve Ay” bilgisi istemektedir. 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



 

 

 

  
3.adımda “Yapılacak İşin 

Konusu, Kapsamı ve varsa 

Özel Hükümleri kontrol edilir 

eklenecek bir madde varsa 

yeşil (+) işaretine basılıp 

madde eklenir. Bilgiler 

girildiğinde “Sonraki Adım” 

Butonuna tıklanır. 

 

 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

4.adımda Sözleşme 

maddelerinin asgari ücret 

tarifesine göre tutarları 

gösterilmektedir.  

Her madde için tarifeye göre 

ücretler girilerek “Bitir” 

butonuna basılarak sözleşme 

sonlandırılır. 

 

 



  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

4.adımda eğer sözleşme 

maddeleri tarifenin altında bir 

ücret girilirse modül uyarı verir 

ve Haksız Rekabet yapıldığını 

tespit eder kullanıcıdan bir 

gerekçe girmesini ister aksi 

halde sözleşme 

tamamlanamaz. 

 

 



 

 

 

  

Sözleşme “Bitir” butonuna basılarak işlem başarıyla gerçekleştirilmiş olur. 

Yapılan sözleşmeyi görüntülemek için “buraya” tıklanırsa sözleşme görüntülenir. Yeni sözleşme 

girmek için “buraya” tıklanır ve yeni sözleşme girişine başlanabilir. 

 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

C- Sözleşme Listesi 
Meslek Mensubunun yapmış olduğu tüm 

sözleşmelerin gösterildiği ara yüzdür. 

 



 

 

  

SÖZLEŞME LİSTESİ 1 
 

Sözleşmeler listesinde Devam Eden, Fesih Edilmiş ve Devir Edilmiş sözleşmelerin 

gösterildiği ekrandır. 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



  

SÖZLEŞME LİSTESİ 2 

 

Yapılan sözleşmelerin 

ayrıntılarına bakılmak 

istendiğinde küçük “ok” 

ikonuna tıklandığında 

sözleşme ile alakalı; Mükellef 

Bilgileri, Sözleşme Bilgileri, 

Hizmet ve Ücret Bilgileri ve 

Ödeme Bilgileri 

gösterilmektedir. 

 

 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



  

SÖZLEŞME LİSTESİ 3 – Sözleşme Detayı 

 
Yapılan Sözleşmenin detayının gösterildiği ve yazdırılabildiği bölümdür. 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

SÖZLEŞME 

 

Yapılan üç sayfalık 

sözleşmenin ayrıntılarının 

gösterildiği ve istenirse 

çıktısının alınabildiği ilk 

sayfadır. 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

SÖZLEŞME LİSTESİ 3 – Ödeme İşlemleri 

 
Yapılan Sözleşmenin ödemelerinin girilebildiği ve gösterildiği bölümdür. 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

Ödeme İşlemleri 

 

Sözleşme bedeli gösterilir, 

Kalan ücret gösterilir,  

eğer bir ödeme işlemi 

yapılacaksa  

Ödeme Tarihi ve  

Ödeme Tutarı  

girilerek işlem gerçekleştirilir. 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

SÖZLEŞME LİSTESİ 3 – İmzalandı 

 
Sözleşme bilgileri girildikten sonra “İmzalandı” butonuna tıklandıktan sonra sözleşme işlemi 

gerçekleştirilmiş olur ve ilgili odaya bildirilmiş sayılır. 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

SÖZLEŞME LİSTESİ 3 – İmzayı Kaldır 

 
Sözleşme ile alakalı bir aksilik olduğu durumda “İmzalandı” ibaresini iptal etmek için  

“İmzayı Kaldır” butonuna tıklandıktan sonra sözleşmenin imzası kaldırılır. 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

SÖZLEŞME LİSTESİ 3 – Fesih 

 
Mükellef ile yapılan sözleşme fesih edileceği zaman “Fesih” butonuna tıklandıktan sonra sözleşme 

fesih edilir. 



 

  

Fesih İşlemi 

 

Yapılacak fesih işleminin 

gerekçesi ve bilgileri girilir. 

“Fesih Sözleşmesini Aç” 

seçili ise “Kaydet” butonuna 

basılarak işlem 

gerçekleştirilir ve “Fesih 

Sözleşmesini” otomatik 

olarak açılır.  

İstenirse meslek mensubu 

tarafından çıktısı alınabilir. 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

Fesih Sözleşmesi 
 

 



 

  

SÖZLEŞME LİSTESİ 3 – Evrak ve Belge Teslim Tutanağı 

 
Meslek Mensuplarının, mükelleflerine teslim etmiş oldukları evrak ve belgelerin teslim tutanağının 

alındığı bölüm. 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

Evrak ve Belge Teslim 

Tutanağı 

 

Meslek Mensubu tutanağın 

gerekli alanlarını istediği gibi 

doldurup çıktısını alabilir.  



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

SÖZLEŞME LİSTESİ 3 – Damga Vergisi 

 
Haksız Rekabet modülü, sözleşmenin damga vergisini otomatik olarak hesaplar ve ekrana getirir. 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

Damga Vergisi Beyannamesi 
 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

SÖZLEŞME LİSTESİ 3 – Damga Vergisi Mükellef 

 
Sözleşmenin mükellefe ait damga vergisinin de çıktısını hesaplar ve ekrana getirir. 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

Mükellefe Ait  
 
Damga Vergisi Beyannamesi 
 



 

  

SÖZLEŞME LİSTESİ 3 – İptal 

 
Sözleşmeyi iptal etmek için kullanılan buton. 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



 

  

İptal İşlemi 

 

Sözleşmenin iptal edilebilmesi 

için “İptal Tarihi” ve “Nedeni” 

girilip “Kaydet” butonuna 

basıldığı anda sözleşme iptal 

edilir. 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

SÖZLEŞME LİSTESİ 3 – Damga Vergisi (Tüm Liste) 

 
Bu butona tıklandığında istenilen aya ait imzalanmış olan tüm sözleşmelerin damga vergisi 

beyannamesi alınabilir. 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

Damga Vergisi (Tüm Liste) 

 

Damga vergisinin alınmak 

istenen ayı seçilir ve görüntüle 

butonuna basılır. 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

Damga Vergisi (Tüm Liste) 

 

Seçilen ay için toplam damga 

vergisi ekrana getirilir 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

SÖZLEŞME LİSTESİ 3 – Gizli Arama / Listeleme 

 
Sözleşmeler bölümünde kolayca arama - listeleme yapmak için küçük “ok” işaretine tıklanır ve 

sözleşmelerin Dönem ve Durumları (Devam eden, İptal olmuş, Fesih edilmiş, Devir Edilmiş) 

seçilerek istenilen kritere göre listeleme yapılmış olur. 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

D- Devir Teslim Başvuruları 
Daha önceden başka bir meslek mensubunun baktığı fakat mükellefin sözleşmesinin Fesih 

Edilerek bitirilip, aynı mükellefin başka bir meslek mensubu ile sözleşme imzalamak için 

anlaştığında Yeni meslek mensubunun, Eski meslek mensubuna Evrak ve Belgeleri için  

Devir Teslim Başvurusunu yaptığı bölümdür. 

 



 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

Devir Teslim Başvurusu 

Fesih Edilmiş bir sözleşmenin 

üzerine yeni bir sözleşme 

yapılacağı zaman; hangi 

nedenle sözleşmenin fesih 

edildiği, varsa eski meslek 

mensubuna borcu gösterilir, 

ayrıca eski meslek 

mensubunun iletişim bilgileri de 

görünmektedir. Yeni meslek 

mensubu sözleşme imzalamak 

için “Devir teslim başvurusu 

yap” butonuna tıklarsa başvuru 

yapılır. 

 

Not: Yeni bir sözleşme girişi yapılırken 

mükellefin V.No veya T.C. Kimlik 

numarası girildiğinde otomatik olarak 

başvuru ekranı gelir. 



 

 

 

  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

DEVİR TESLİM BAŞVURULARI – Bana Gelenler 

Diğer meslek mensuplarından ilgili meslek mensubuna gelen devir başvurularının gösterildiği 

bölümdür. Burada yapılacak işlem “Onayla” veya “Reddet” tir. Onaylanması durumunda diğer 

meslek mensubu yeni sözleşme yapabilir. Reddedilmesi durumunda ise yeni sözleşme yapılamaz. 



  

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 

DEVİR TESLİM BAŞVURULARI – Cevap Beklediklerim 

Devir Teslim başvurusu yapılan kayıtların gösterildiği bölümdür “Durumu” “Onaylandı” olan 

başvurular için sağ taraftaki yeşil (+) ikonuna tıklandığı zaman otomatik olarak yeni sözleşme 

işlemine başlanabilir.  



 

 

 

 

 

 

 Filtreleme 

Herhangi bir listeleme 

ekranında “Ok” butonuna 

tıklanırsa o listede;  

Artan, Azalan listeleme,  

Alanların eklenip çıkarılması 

ve Filtreleme (Anahtar 

kelimeye göre arama) gibi 

kolaylıklar sağlanmaktadır. 

 

TÜRMOB Bilgi İşlem 

 


