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Kurulumuz 2011 yılı içerisinde aşağıdaki görevleri dağıtılmış kurul üyeleri ile çalışmaya devam etmiştir. 
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Şeklindeki görev dağılımı ile 29.06.2010 tarihinden beri göreve devam etmiştir. 
2011 Yılı içerisinde kurulumuz bu son toplantı ile 8 kez toplanmış olup meslek mensuplarının odaya 

yaptıkları şikâyetler ve taleplerden yönetim kurulu tarafından kurulumuza sevk edilen dosyalar üzerinden 
gerekli araştırmalar yapılmış kurulda görüşülmüş karar bağlanması gerekenler karara bağlanmış diğerleri bir 
sonraki yıla devir edilmiştir. 

Haksız rekabetle mücadele kurulumuz Hatay da yapılan 7-8-9 Mayıs ayındaki 3 uncu Haksız Rekabet 
Kurulu toplantısına kurul başkanı Ahmet SAYAN tarafından temsil edilmiş yine 24-25 Eylül ANKARA da 
yapılan oda kurul başkanları toplantısına da Ahmet SAYAN katılarak odamızın Haksız Rekabet Mücadele 
Kurulunu temsil etmiştir. 

Bu toplantılarda görüşülen konular ile alınan kararlar hakkında kurul üyelerine gerekli bilgiler 
verilmiştir. 

Ayrıca odamızda yapılan kurul üyeleri ve oda meclisinde kurul başkanı Ahmet SAYAN Haksız 
Rekabetle Mücadele kurulunun çalışmaları hakkında ve kurulun daha iyi çalışması için nelerin yapılması 
gerektiğini toplantıda belirtmiş çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. 

Haksız Rekabet Mücadele kurulunun daha etkin çalışabilmesi için tüm meslek mensuplarının Haksız 
Rekabete duyarlı olarak hareket etmeleri bildikleri duydukları etik olmayan Haksız Rekabeti ilgilendiren 
bilgileri yazılı olarak oda yönetim kuruluna bildirmeleri gerektiği her toplantıda ve her fırsat da üyeleri 
bildirilerek çalışmanın beraberce yapılması gerektiğini bildirerek uyumlu çalışmaya uyum verilmiştir. 

2011 yılı içerisinde kurulumuzca işlem gören doya sayılan dokümanı aşağıya çıkarılmıştır. 
Bir önceki dönemden devreden dosya sayısı :7 
Dönem içerisinde sevk edilen dosya sayısı :5 
Yaptırım önerisi ile yönetim kuruluna sunulan dosya sayısı :5 
İşlemden kaldırılması önerisi ile Yön. Kur. Sun. Dos. Sayısı : 1 
Disiplin kuruluna sunulan dosya sayısı : 4 
2012 yılına devreden dosya sayısı : 6 

Kurulumuz 2011 yılı içerisindeki faaliyet raporu yukarıda belirtilmiş olup bundan sonrada 
çalışmalarını haksız rekabeti önleyecek şekilde sürdürecektir. 

Kurulumuz 2011 yılmm çalışmalarını bu raporla tamamlayarak imza altına almıştır. 
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