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GİRİŞ

Değerli Üyelerimiz,

Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virler Odası Yönetim Kurulu olarak göreve 
geldiğimiz tarihten bu yana yürüttüğümüz 
çalışmaları ayrıntılı olarak 2017 Faaliyet Ra-
porumuzda bulacaksınız. Görüş, eleştiri ve 
önerilerinizi; odamızı daha ileriye taşımak 
için iletmenizi rica ediyoruz. 

2017 Faaliyetlerimize katkı sunan tüm üye ve 
çalışanlarımıza teşekkür ederiz.  

Saygılarımızla

Diyarbakır SMMMO 
Yönetim Kurulu
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Komşu İran’da ortaya çıkan demokrasi ve daha fazla 
özgürlük talepleri ile toplumun temel beklentilerinin 
karşılanmaması, Katar ve bazı bölge ülkeleri arasında 
yaşanan gerilimler, bölgemiz ve Ortadoğu coğrafya-
sında var olan sorunların yeni sorunlarla büyümesine 
neden olmuştur. Temenni etmemekle beraber, bu du-
rumlar ileride büyük sorunlara zemin oluşturabileceği 
dikkate alınmalıdır.

Güney bölgemizde yaşanan ve yaşanacak gelişmeler, ül-
kemizi çok yakından etkiliyor ve etkilemeye devam ede-
cek gibi görünüyor.  Güney sınırımızda yaşanan olaylar 
ülkemiz açısından büyük bir sorun ve sıkıntı kaynağı. 
Ordumuzun düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın başa-
rılı bir şekilde, en az zarar ve zayiat ile sonuçlanması en 
büyük arzumuz. Ne var ki, bulunduğumuz coğrafyanın 
jeopolitik, sosyal ve kültürel yapısı, kısa sürede barış ve 
huzur için umut vadetmiyor. 

Sevgili Meslektaşlarım;

Geçtiğimiz bir yıl içerisinde küresel düzlemde siyasi 
belirsizlik ve riskler arttı. ABD dünya siyaset sahne-
sinde başrolü oynarken, siyasi sorunlar büyüdü. Buna 
karşın Rusya, Ortadoğu’da alanı boş bırakmayıp etkin-
liğini arttırmaya ve genişletmeye devam etti.

Kan gölüne dönen Ortadoğu’da, terör örgütü IŞİD’in ele 
geçirdiği toprakların büyük bir bölümünden temizlen-
mesi olumlu bir gelişme olurken, örgüt elemanlarının 
gelecekte nerelerde ve nasıl ortaya çıkacakları ise ayrı 
bir muamma olarak duruyor.      
    
Körfez bölgesinde yaşanan siyasi gerginlikler ise böl-
genin yeniden karışmasına ve akan kanlar sonrası ya-
şanan siyasal sıkıntıların artmasına sebebiyet vermek-
tedir.

Genel Başkanın Mesajı

TÜRMOB Genel Bşkanı
A.Masis YONTAN
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Terör saldırıları ülkemizde ve dünyada acımasız ve iğrenç 
yüzünü pek çok defa göstermiştir. Terörün hedefi top-
lumda yılgınlık ve güvensizlik ortamı yaratmaktır. Toplum 
olarak yılgınlığa düşülmediği sürece, terör hareketlerinin 
ve teröristlerin hedefine ulaşması mümkün değildir. Bu 
nedenle, teröre ve teröristlere asla yenik düşülmemeli ve 
müsaade edilmemelidir. Hiçbir baskıya, zorbalığa boyun 
eğmeyen insanımız, teröre de boyun eğmeyecektir.

Suriye’de yaşananlar başta olmak üzere, savaşın, terör 
saldırılarının son bulması, akan kanın durması, barış fi-
lizlerinin yeniden yeryüzünde yeşermesi hepimizin ortak 
temennisidir. Ordumuzun düzenlediği Zeytin Dalı Hare-
katı’nın barışın gelmesine vesile olacağına ve toplumda 
demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin tesis edileceğine 
olan inancımız tamdır. 

Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde barışın, hoşgörünün 
ve adaletin egemen olması en büyük arzumuz ve istemi-
mizdir.

Ülke ekonomisi son zamanlarda ekonomik verilerden ziya-
de siyasetin yarattığı risk algılarından dolayı büyük dalga-
lanmalar yaşamaktadır. Siyaseten yaşanan olumsuzlukla-
rın toplumda yarattığı moral bozukluğu ve huzursuzluğa 
karşın, ülkede ekonomik açıdan büyümenin hızlanması, 
moral motivasyonu açısından olumlu bir gelişme olarak 
yerini almaktadır.

Tüm kesimlerin nefret ve tepki ile karşıladığı 15 Temmuz 
hain darbe kalkışmasının ardından ekonomide olumsuz 
beklentiler gerçekleşmemiştir. Ne var ki bu durum, eko-
nomimizde bazı yapısal sorunların var olduğu gerçeğini de 
değiştirmemektedir. 

Ülkemiz ne yazık ki yeni üretim teknolojilerine dayalı mal 
ve hizmet üretememektedir. Yaşanan ekonomik büyüme 
üretimden kaynaklanan büyümeden ziyade, kredi genişle-
mesine dayanmaktadır. Kredi genişlemesi ise yurtdışından 
yüksek faizlerle borçlanmaya neden olmaktadır.

Özel sektörün yurtdışı borçları 235 milyar dolara ulaşmış-
tır. Ülkemizin toplam net borç stoku gayri safi yurtiçi hası-
lamızın üçte birine yükselmiştir. Ülke mutlaka ekonomik, 
sosyal ve siyasal sorunları bir an önce çözmeli ve tüketen 
bir ekonomiden, üreten bir ekonomiye geçmelidir.

Yaşanan ekonomik gelişmeler, mali idare için vergi ve prim 
performansını olumsuz etkilerken, meslek mensupları-
mız açısından da tahsilat probleminin artarak devamına 
neden olmaktadır. 

Dünya, siyasal alanda yaşanan sıkıntılara karşın, bilim ve 
teknoloji alanında müthiş bir değişim, dönüşüm ve atılım 
yaşamaktadır. Sanayide dönüşüm, yapay zekâ, bulut tek-

nolojileri ve üç boyutlu yazıcılar gibi teknolojik gelişme-
ler, şimdiden geleceği şekillendirmektedir. 

Önümüzdeki yıllarda, ileri robotik üretim daha da etkin 
hale gelecek, biyoteknoloji ve yapay zekanın etkisi ha-
yatımızın her alanında daha da artacaktır.

Yapmamız gereken ise moralimizi bozmadan, ülkemizin 
ve mesleğimizin değişime uyum göstermesini sağla-
maktır. Geleceğe şimdiden hazırlanmak ve uyum sağ-
lamaktan başka bir seçeneğimiz yoktur.

TÜRMOB’u, Odalarımızı ve bürolarımızı yeni gelişmele-
re paralel olarak kurumsal yapılara dönüştürme süreci 
başlamıştır. Hizmetin kalite ve kapasitesini artırarak, 
yeni mesleki uzmanlık alanlarına yönelip, modern ve 
yeni üretim araçları ile çalışmalarımıza devam etme-
miz gerekmektedir.

Günümüzde muhasebe, kayıt tutma fonksiyonundan, fi-
nansal raporlama ve denetim fonksiyonuna hızla geçiş 
yapmaktadır. Bu gelişmeler mesleğin gelecekteki konu-
munu, finansal tabloları düzenleyen ya da düzenlenmiş 
finansal tabloları denetleyen, yorumlayan, taraflar için 
yararlı hale getiren ve danışmanlık yapan bir anlayışa 
getirmektedir. Ayrıca mesleğin alt alanlarının ya da di-
ğer bir deyişle mesleki uzmanlık dallarının gelişerek 
güçleneceği bir sürece girilmektedir.

Meslektaşlarımızın bu değişim ve dönüşüme kendileri-
ni hazırlamaları önem taşırken, meslek örgütünün gö-
revi ise bu sürecin alt yapısını oluşturup meslektaşların 
hizmetine sunmaktır.

Meslektaşlarımızın kaliteli hizmet üretmeleri için, pro-
jelerimizi hayata geçirmemiz gerekmektedir. Bu süreci 
mesleki dayanışma ve birlikteliğimizi koruyarak hep 
birlikte başarıyla gerçekleştireceğimize olan inancımız 
tamdır.

Mesleğimizin yarınlarını oluşturmak için, mesleki da-
yanışmamızı ve birlikteliğimizi elbirliği ile geliştirip, 
güçlendirmemiz zorunludur.

Önümüzdeki günlerin ülkemizde ve dünyada toplumsal 
barışın sağlandığı, terörün son bulduğu, insanların ba-
rış ve huzur içinde yaşadığı, ekonomik istikrarın ve adil 
dağıtımın nispeten sağlandığı, istihdamın arttığı, işsiz-
liğin azaldığı, mesleki sorunların çözüldüğü, yarınlara 
sevgi, umut ve inançla baktığımız bir dönem olması di-
leği ile saygılarımı sunarım.

A. Masis YONTAN
Genel Başkan

Genel Başkanın Mesajı
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Değerli Meslektaşlarım;

Mesleğimizin en kayda değer yanlarından birisi de, 
içinde bulunduğu toplumun ekonomik koşullarını her 
alanlarda daha iyi duruma getirmek üstüne kurulu ol-
masıdır. Vergiden, kayıt dışı ekonomiye kadar birçok ko-
nuda eşitlik ilkesi ve etik kurallara bağlı hareket edilir. 
Bu konuda bugünün sağlamlığı yarının garantisi anlamı 
taşır. Dolayısıyla, bir yasa on yılda onlarca kez değişme-
melidir.

Bir muhasebeci olmak için verilen emek ve çabanın ne 
olduğunu bilmeyenler, bir muhasebecinin yaşadığı so-
runları anlamayanlar; daha genel bir bakışla söylersek, 
yasal bir meslek odasının bütün meslek mensupları 
adına ürettiği çözüm yollarını siyasal yaklaşımlara kur-
ban edenler, farkına varmadan vergi kaçırma ve haksız 
rekabete de destek olmaktadırlar.DSMMMO olarak çö-
zümün sorunun kaynağında bulunduğunu belirtiyor, adil 
ve hakkaniyetle çözülmesini istiyoruz. Bir muhasebeci 
olmak için verilen emek ve çabanın ne olduğunu bilme-
yenler, bir muhasebecinin yaşadığı sorunları anlama-
yanlar; daha genel bir bakışla söylersek, yasal bir mes-
lek odasının bütün meslek mensupları adına ürettiği 
çözüm yollarını siyasal yaklaşımlara kurban edenler, 
farkına varmadan vergi kaçırma ve haksız rekabete de 
destek olmaktadırlar.DSMMMO olarak çözümün soru-
nun kaynağında bulunduğunu belirtiyor, adil ve hakka-
niyetle çözülmesini istiyoruz. 

En temel sorunlarımızdan haksız rekabetle mücadele 
konusundaki başarımız yabana atılır nitelikte değildir. 
Bir yazılımla, meslektaşlarımız arasında en ufak so-
runa yol açmadan ve rekabete sürüklemeden haksız 
rekabetin önüne geçmeyi başardık. Bu konuda meslek 
mensuplarının bilgilendirilmesi çalışmaları bütün yo-
ğunluğu ile sürmektedir.

Bilgi, insan aklının ürünüdür ve her akıl bir eğitim süre-
ci gerektirir. Bu süreç ile olumlu ya da olumsuz yönde 
biçimlendirilebilir.
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Geçmişten bu yana tanık olduğumuz en net görüntü; 
uzun soluklu başarıların arkasındaki ana etkenin eği-
tim olmasıdır. Öğrenimi ciddiye alan her insan, kurum 
ve ulus içinde bulunduğu çağın gerekleri konusunda ge-
ride kalmamış, tersine çağının yönlendiricisi olmuştur.
Meslektaşlarımızın bu zorlu çalışma koşullarını iyi-
leştirmenin birinci kıstası, teknolojiyi etkin ve uyumlu 
kullanmaktan geçtiğini bilmeliyiz. Öyle ki, içinde bulun-
duğumuz dijitalleşme çağı mesleğimizi uygun şartlarda 
değiştirecek ve geliştirecektir. Önemli olan bu değişim 
ve gelişime ayak uydurabilmektir. Biz DSMMMO olarak, 
değişim ve gelişimi yönetebilmek adına gerekli çalış-
maları yapmakta ve her an meslektaşımız yanında ol-
maktayız.
“Önyargılardan sıyrılmış, mesleki örgütlerin deneyim 
ve bilgisine değer veren bir süreci” yaşayabilmek benim 
olduğu kadar, eminim tüm meslektaşlarımızın da ana 
beklentilerinden biridir

Eğitim politikamız ise, doğru, gerçekçi ve çağdaş mes-
leki bilgiyi en kısa ve uygun koşullar içinde sizlere ak-
tarmaktır.  Her üyemize mesleğimizle ilgili ulusal oldu-
ğu kadar uluslararası bilgiyi de anlatıp, tercih edeceği 
alanda ve koşullarda çalışmasına olanak sağlamaktır. 
Bunlar geleceğe ilişkin birer vaat değil bugün DSM-
MMO’nun sunup gerçekleştirdikleridir. Bilim ve sanat, 
bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu kanadı kullanabilen 
toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise ta-
vuk olur.. ‘Tavuk toplum’, önüne atılan bir avuç yemi ga-
galarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkında 
bile olmaz…”

Dostlar;

Bilim bir toplumda öncü olamıyorsa, toplumlar geli-
şemez. Bilimsel bilginin yerine gündelik bilgi, dogma-
tik bilgi kullanılıyorsa, o toplumun, yukarıdaki bilgenin 
söylediği gibi ‘tavuk toplum’ olması kaçınılmazdır. İşte 
biz de büyük bir meslek camiasının sorumlu bireyleri 
olarak, “bilimin ve bilginin” ışığında çalışmalarımıza 
yön veriyoruz.

iş kolumuzda yeni fırsatlarla karşılaşacağımızı da vur-
gulamak isterim.  Muhasebecilik işi dışında, “Entegre 
raporlama, şirket değerlemesi, derecelendirme, iç de-
netim, adli muhasebe, strateji yönetimi, maliyet muha-
sebesi, yönetim muhasebesi, sorumluluk muhasebesi, 
sosyal muhasebe (çevre- karbon), finans matematiği” 
bunlardan bir kaçı. Yine, danışmanlık konusunda da 
“borçlanma danışmanlığı, bilirkişi, arabuluculuk, uz-
laştırma ve tahkim” gibi iş fırsatları olacak.

DSMMMO’nun bütün birimleri ve çalışanları bu yönde 
çabalarını sürdürmekte ve sürdürecektir. 
600 kişilik bir aile olmak ve bu ailenin mesleki taleple-
rini karşılamak için çalışmak, bunu da hakkıyla yerine 
getirmek bize ayrı bir keyif veriyor. 

Sevgi, saygının olduğu yerde gelişir; sevgi, güven ve 
mutluluğu taşır içinde. Bu duyguları yaşatan siz mes-
lek mensuplarına, yüklediğiniz sorumluluğu yerine ge-
tirmiş olmanın erinci içinde minnet duyuyor, teşekkür 
ediyorum. Durmadan büyüyen, güzele doğru evirilerek 
büyüyen bu ailenin bir üyesi olmaktan mutluluk duyu-
yorum

Her gün daha da güzeli, her meslek mensubu için an-
lamlı ve anlaşılır olanı arayarak yeni yollar geliştir-
miştir. Bu arayış, insana, meslek mensubuna, mesleğe 
saygıyı; mesleğin ve meslektaşlığın sınırlarının yasal 
olarak belirlenmesine, göğsümüzü kabartarak dile ge-
tirdiğimiz mali müşavirliğe,  dönüştürmüştür.

Sizlere, karamsarlıktan ve kötülükten uzakta, umutla-
rın büyüyüp yeşerdiği; kişisel, mesleki sorun ve engel-
lerin zihinlerimizi köreltmediği bir mali yıl diliyorum

MUSTAFA VURAL
BAŞKAN
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Yönetim Kurulu
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Disiplin Kurulu
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Denetleme Kurulu
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Oda Etkinlikleri
  2017.01.13 Tarihin-
de Diyarbakır Ticaret Ve Sa-
nayi Odası İktisadi Kalkınma 
Vakfı ve Dicle Üniversitesi 
ortaklığında ‘’Avrupa Birliği 
Sürecinde son gelişmeler:AB 
kriterleri, Uyum çabaları ve 
kazanımlar” konulu panele 
oda sekreteri Nüzeyni ATABAY 
ve ETİK kurulu üyesi Şahabet-
tin YILDIRIM Odamız adına ka-
tılım sağladılar.

 2017.01.17 Oda mer-
kezinde yeni ruhsat alanların 
ruhsatları verildi. Erdal Yılmaz 
Şemsettin Varan Elif Dağlı Ya-
semin Şahin ruhsatlarını Oda 
Başkanımız Sayın Mustafa Vu-
ral’ın elinden aldı.

  2017.01.17 Tarihinde Oda seminer salo-
numuzda Eğitim Komisyonu tarafından “Dönem 
Sonu İşlemler 2016” konulu seminer düzenlendi.

 2017.01.20 Gaziantep ilinde düzenlenen 40.bölge 
odaları platform toplantısına Oda başkanı Mustafa Vural, 
Başkan Yardımcısı Veli Kangal, Oda Sekreteri-Sayman Nü-
zeyni Atabay ve Mehmet Erkan Azizoğlu katıldı.

  2017.01.27 Tarihinde Hakpar İl yönetim 
teşkilatı oda başkanlığını ziyarete geldi.

 2017.02.03 DTSO’da Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi.
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Oda Etkinlikleri

  2017.02.07 Tarihinde Abori dergisi genel yayın yönetmeni Veysi POLAT oda başkanı MUSTAFA VURAL ile 
söyleşi yaptı.

  2017.02.08 Tarihinde oda merkezinde TGRT spikeri Hülya KALE oda başkanımız Mustafa VURAL’la röpor-
taj gerçekleştirdi.

  21.02.2017 Dr. Mehmet Ender SARAÇ katılımıyla 
ticaret borsası ev sahipliğinde Sağlıklı Yaşam Programı 
düzenlendi.

  1-7 Mart Dünya Muhasebeciler Haftası 
kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

1 – 7 Mart Dünya Muhasebe Haftası etkinlikleri 
kapsamında Yönetim Kurulu üyelerimiz ile dene-
tim ve disiplin kurulu başkanlarımız Vergi dairesi 
başkanı Seyfettin BAYSAL’ı ziyaret etti. Sıcak bir 
ortamda gerçekleşen ziyarette Oda başkanımız 
Muhasebe haftasını paydaşlarımızla ortak kutla-
mak ilişkileri geliştirerek diyalogların artırılması 
konuları ile vergi politikasındaki eksiklikler hak-
kında görüşlerini paylaştı. Vergi Dairesi Başkanı 
Baysal bu iyi dileklere karşılık ziyaretimizden çok 
memnun olduğunu Mali Müşavirlerin paydaşları 
olduğunu diyalogların geliştirilmesinde hemfikir 
olduklarını ayrıca özellikle belge düzeni konusun-
da sorunların yaşanmaması açısından dikkat edil-
mesi gerektiği konularında görüşlerini beyan etti.  
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Oda Etkinlikleri
 Vergi Denetim Kurulu ziyareti

1-7 Mart dünya muhasebe haftası etkinlikleri kapsamında yönetim kurulumuz ile denetim ve disiplin kurulu baş-
kanlarımızın katılımı ile Vergi Denetim Kurulu Diyarbakır Grup Başkanı Ömer BİLGİÇ ziyaret edildi. Samimi bir 
ortamda geçen ziyarette oda başkanımız Mustafa VURAL ve başkan Bilgiç vergisel konularda yaşanan bazı sorun-
ların aşılması konularında fikirlerini beyan etti.

 CHP Heyeti Dünya Muhasebe Haftası mü-
nasebetiyle odamıza bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Gerçekleştirilen ziyarette Oda başkanımız Mustafa 
VURAL bölgede yaşanan siyasi ve ekonomik kriz ve 
kültürel haklar konularına değinerek  16 Nisan’da 
yapılacak olan referandum hakkında genel görüş-
lerini dile getirdi. Ziyarette CHP heyeti ise siyasi ve 
ekonomik konuları, yapılacak referandumla ilgili 
partilerinin yaptıkları çalışmalar, sandık güvenliği 
ve katılım konularında görüşlerini beyan etti.

 2017.03.03 tarihinde HDP Heyeti Dünya Muhasebe Haftası etkinleri kapsamında odamıza bir nezaket zi-
yareti gerçekleştirdi.

HDP heyetinin ziyaretinde sıcak bir görüşme gerçekleşti. HDP Milletvekili Ahmet Yıldırım ülkemizde yaşanan so-
runlar ile partilerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında konuştu. Yıldırım referandum konusunda partile-
rinin takınacağı tavır ile sandık güvenliği konularında görüşlerini beyan etti. Oda başkanımız Mustafa Vural Kürtle-
rin referandumda kimsenin kılıcını çekme gibi bir tavır içinde olmamaları, Evet veya Hayır seçenekleri konusunda 
sağduyulu bir şekilde kendilerine yakışan bir tavır sergilemelerini ve sağlıklı bir karar vermeleri gerektiğini dile 
getirdi.  Başkan yardımcımız HDP heyetine ayrıca sandık güvenliği ve katılımın artırılması konularında partilerinin 
ne gibi çalışmalar yürüttüklerini sordu.



D İ Y A R B A K I R
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Faaliyet Raporu 201714

Oda Etkinlikleri
 2017.03.07 Tarihinde Ruhsat Töreni gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Vural meslek mensuplarına belgele-
rini törenle teslim etti.

  2017.03.08 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Oda yönetimi kadın üyeleriyle kahvaltıda buluş-
tu.

 2017.03.10 Halim BURSALI tarafından ” İnşaat sektöründe muhasebe, Vergi ve SGK uygulamaları” konulu 
seminer gerçekleştirildi.
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Oda Etkinlikleri
 2017.03.12 Diyarbakır SMMMO seminer salonumuzda ANAP Eski Bşk. Nesrin NAS’ın moderatörlüğünde 
“ Hukuk Herkes İçin” Konulu bir panel gerçekleştirildi. 

DSMMMO Başkanı Mustafa VURAL ve Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet ÖZMEN’in açılış konuşmasını yaptığı panel-
de Dışişleri Eski Bakanı Yaşar ALKIŞ, CHP Milletvekili Sezgin TANRIKULU ve HDP Milletvekili Ahmet YILDIRIM’DA 
konuşmacı olarak yer aldı.

 2017.03.15 tarihinde odamız yönetimi Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Fatih İlköğretim Okulu’na bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 

Destek amaçlı gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler oda yönetimini sevinçle karşıladı. Öğrencilerin misafirlerine 
küçük bir gösteri sunduğu ziyaret kapsamında öğrencilere hediyeleri verildi.
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Oda Etkinlikleri
 2017.03.22 Tarihinde DESOP tarafından düzenlenen İstihdam Seferberliği konulu toplantıya katıldık. 

  2017.03.23 Tarihinde gerçekleştirilen Ruhsat töreninde meslek mensuplarına belgeleri Oda Başkanımız 
Mustafa Vural tarafından verildi.
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Oda Etkinlikleri
 2017.03.29 Dicle Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik Fuarında 
DSMMMO olarak bizde yerimizi aldık. 

Gelen ziyaretçilere,  genç meslek adaylarına meslekle ilgili bilgilerin verildiği,  Mali Müşavirlik mesleğinin tanıtıl-
dığı standımızda yoğun ilgiyle karşılaştık.



D İ Y A R B A K I R
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Faaliyet Raporu 201718

Oda Etkinlikleri
 2017.04.24 Tarihinde odamız ev sahipliğinde CHP Genel Başkan yardımcıları Selin Sayek Böke ve Veli 
Ağbaba ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle “Referandum ve Eko-
nomi” panelinde bir araya geldi. Panel öncesi Oda Başkanımız Mustafa Vural bir konuşma gerçekleştirdi.

  Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş-kur’un katılımıyla odamız seminer salonunda “Teşviklere ilişkin düzenleme-
ler” konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminerde Oda Başkanımız Mustafa Vural, SGK İl Müdürü Reşat Mertir ve İŞ-KUR il Müdürü İsmail Koç birer 
konuşma yaptı.

Ardından Sosyal Güvenlik Denetmeni Samet Uğur  ‘’İlave ve İstihdam Teşviki’’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. İş 
ve Meslek Danışmanı Engin Köseer’in ‘’İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme’’ konulu sunumu-
nun ardından seminerin Soru- Cevap bölümüne geçildi. Katılımcıların merak ettikleri sorular yanıtlandı.
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Oda Etkinlikleri
 2017.04.07 tarihinde Ak Parti Başkan Vekili Sayın Ahmet AYDIN, Adıyaman milletvekili Sayın Salih FIRAT, 
Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal Oda Başkanlığımızı ziyaret etti.

  2017.04.19 tarihinde Ruhsat almaya hak kazanan üyelerimiz ruhsatlarını Oda Başkanımız Sayın Mustafa 
VURAL’ın elinden aldı.

 2017.05.05 Ege Odaları İle Doğu ve Güneydoğu Odaları Platformu Van Toplantısı’na Katıldık.
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Oda Etkinlikleri
  2017.05.13 Tarihinde Bursa Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Yönetimi Sempozyumu’na Katıldık. Odamız 
Adına Başkan Yardımcısı Veli Kanğal ve Oda Sekreteri Nüzeyni Atabay Katılım Sağladı.

 2017.05.17 Tarihinde Gelir İdaresi Başkanı Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal ve SGK İl Müdürü Reşat 
Merttir Odamıza Ziyaret Gerçekleştirdi.
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Oda Etkinlikleri
 2017.05.18 Tarihinde Ruhsat Töreni Gerçekleştirildi.

  2017.06.14 Tarihinde Hilton İnn Otelde gerçekleştirdiğimiz İftar Yemeğinde meslektaşlarımızla buluştuk.
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Oda Etkinlikleri
  2017.06.15 Tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığı ortaklığında 7020 Sayılı Kanun 
ile ilgili Bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdik.

 2017.07.04 Tarihinde ruhsat töreni gerçekleştirildi. Oda başkanımız sayın Mustafa Vural yeni meslek men-
süplarının belgelerini gerçekleştirilen törenle teslim etti.



Faaliyet Raporu 2017 23

Oda Etkinlikleri
 2017.07.24 Tarihinde Hdp Diyarbakır M.Vekili Ziya Pir Ve Hdp Diyarbakır İl Yönetimi Odamızı Ziyaret Etti.

  2017.07.27 Tarihinde ilimizde göreve başlayan Diyarbakır Valisi Hasan Basri GÜZELOĞLU’nu makamında 
ziyaret ettik.

Oda başkanımız Sayın Mustafa Vural, Oda Başkan Yrd. Sayın Veli Kanğal, Oda Sekreterimiz Sayın Nüzeyni Atabay, 
TÜRMOB Kalite Güvence Kurulu Başkanımız Sayın M.Erkan Azizoğlu, Denetleme Kurulu Başkanımız Sayın Sevim 
Vural, Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Gıyasettin Yakacı ve HRMK Başkanımız Sayın Şiyar Bozhan ‘la beraber 
İlimize yeni atanan Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu. Vali Güzeloğlu 
Odamıza ait müstakil bir binanın yapımında her türlü desteği sunacağını belirterek kentin ekonomisine dair Mali 
Müşavirler Odasından gelecek sonuç odaklı projeler beklediğini sözlerine ekledi.



D İ Y A R B A K I R
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Faaliyet Raporu 201724

Oda Etkinlikleri
  2017.08.06 Tarihinde TV8 INT Yayınlanan bir başarı hikâyesi adlı programa konuk olduk.

  2017.08.23 Tarihinde Ruhsat Töreni Stajyerlerimizden Şule Kutat Ruhsatını Başkanımız Sayın Mustafa 
Vural’ın Elinden Alarak Mesleğe İlk Adımını Atmış Oldu.

  2017.09.08 42.Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Smmm Platform Toplantısına Katıldık.

Toplantıya Oda Başkanımız Sayın Mustafa Vural, Türmob Kalite Güvence Kurulu Başkanımız Sayın M.Erkan Azizoğ-
lu, Oda Sekreterimiz Sayın Nüzeyni Atabay Ve Tesmer Yöneticisi Sayın Mehmet Vefik Ülkü Katılım Gerçekleştirdi.
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Oda Etkinlikleri
 2017.09.12 Tarihinde Odamız Adına Düzenlenen Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Kupası 
Koşusuna Katılım Sağladık.

  2017.09.20 80. Başkanlar Kurulu Toplantısı’na Katıldık. Toplantıya Oda Başkanımız Sayın Mustafa Vural 
Katılım Sağladı. 
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Oda Etkinlikleri
 2017.09.21 Tarihinde Vergi Dairesi Ziyaretlerini Gerçekleştirdik. 

 2017.09.28 Tarihinde Odamız Seminer Salonunda Etik Eğitimini Gerçekleştirdik. 2017/1. Dönem Etik Eği-
timi Odamız Seminer Salonunda Tamamlandı. Eğitim Sonunda Katılımcılarla Etik Sözleşmesi İmzalandı.
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Oda Etkinlikleri
 2017.10.19 Tarihinde Malatya KGK Büyük ve  Orta İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Tanıtım Programı
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan ve 01.01.2018 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girecek olan Büyük ve Orta Boy İsletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının (BOBI FRS) 
tanıtım toplantısı İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti. Toplantıya oda Başkanımız Mustafa 
Vural ve Bağımsız Denetçi üyelerimizle katılım sağlandı.

 2017.10.20 Tarihinde Ruhsat Töreni Gerçekleştirildi.
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Oda Etkinlikleri
  2017.10.30 Tarihinde Luca Elektronik Uygulumalar Eğitim Semineri 

Odamız seminer salonunda “Elektronik Uygulamalar” konulu seminer düzenlendi. Oda yönetimimizin hazır bu-
lunduğu seminere meslek mensupları ve meslek mensubu adayları büyük ilgi gösterdi. Seminerde bir konuşma 
yapan Oda Başkanımız Sayın Mustafa Vural sigortalıların tespiti, kayıt dışı istihdam, e-tebligat ile ilgili yaşanan 
sıkıntılara değindi. Vural ayrıca mesleki dayanışmanın önemine dikkat çekerek meslek mensuplarının değişen 
mevzuat ve yaşanan gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.

Luca Proje Koordinatörü SMMM Cenk Ölçer’in Güncel Mevzuatla ilgili yaptığı sunumun ardından seminer Enis 
Buğra Özkul’un e-fatura, e-arşiv fatura e-defter saklama konularıyla ilgili sunumuyla sona erdi.

  2017.10.31 Tarihinde Bilirkişilik Temel Eğitimi Bugün Odamız Seminer Salonunda Dicle Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Yılmaz Yördem Eğitmenliğinde Başladı. 10 Kasıma Kadar Devam Eden Eğitimin 1. Dönem 
İlk Ayağı Meslek Mensupları Ve Diğer Meslek Mensuplarının Katılımıyla Gerçekleşti.
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Oda Etkinlikleri
 2017.11.16 Tarihinde Güncel Muhasebe Uygulamaları Semineri Odamız Seminer Salonunda Smmm Halim Bur-
salı Eğitmenliğinde Gerçekleştirildi.

 2017.11.22 Tarihinde TÜRMOB Haksız Rekabet Ve Disiplin Kurulu Çalıştayı Ankara’da Gerçekleştirildi. Ça-
lıştaya Odamız Adına Oda Başkan Yardımcısı Veli Kanğal, Oda Saymanı Nüzeyni Atabay, Haksız Rekabet Kurulu 
Başkanı Şiyar Bozhan, Disiplin Kurulu Başkanı Gıyasettin Yakacı Ve Haksız Rekabet Kurulu Üyesi Abdullah Alpte-
kin Katılım Sağladılar.
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Oda Etkinlikleri
   2017.12.14 Tarihinde EDM Seminerineri EDM Satış Yöneticisi Emre Koç Eğitmenliğinde Odamız Seminer 
Salonunda Gerçekleşti.

  2017.12.14 Tarihinde Diyarbakır Defterdarı Sayın Mecit Özdemir’i Makamında Ziyaret Ettik. 
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Oda Etkinlikleri
 2017.12.15 KDV Mevzuatı, İadeler Ve İstisnalar Semineri Türmob Genel Başkanı Masis Yontan’ın Katılımıyla Oda-
mız Seminer Salonunda Gerçekleşti.

  2017.12.19 Tarihinde Ensari Demir Ve İbrahim Halil Aygün Ruhsatlarını Oda Başkanımız Sayın Mustafa 
Vural’ın Elinden Alarak Mesleğe İlk Adımı Atmış Oldular.
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Kurul Raporları
SUNUŞU

Piyasalarda klasik rekabetçi anlayış; Minimum maliyetle maksimum kar elde etme anlayışına dayanır.  Bir malın 
alımında yada üretiminde ortaya çıkan fiyat ile, satış fiyatının arasındaki makasın genişliğinden kuşkusuz hoşnut 
olan ticaret ve hizmet erbapları için, makas daraldıkça kar düşmüş zarar  çanları çalmaya başlamış demektir. 
Kazanç elde etme gayesi ile yola çıkan bir kişi için bu durum son derece üzücü ötesi hüsran vericidir.

Böylesi bir durumda doğal tepki hemen maliyetleri azaltmak için daha seri üretim yapan makinalara yönelir, gider-
leri kısarak tasarruf etme çabalarını sürekli canlı tutar, ya işçi maliyetlerini düşürmeye ya da işçiden daha fazla 
verim alabilmek için teşvik ve prim verme yolunu seçerler. 

Finansal maliyetlerini de azaltmak için faizlerden olabildiğince uzak durmayı yeğler. 

Rekabetçi piyasa kendi içinde üretimi ve üretim kültürünü geliştirdiği gibi, arkadaşlık, vefa, etik, insani değerler, 
mesleki değerler, ahlaki değerler gibi bir çok değerleri de erozyona uğratmaya uygundur. Kestirme yoldan kazanç 
elde etmek için çabalayanlar da bu piyasada fırsat bulur. Fırsatçılıktan istifade ederek bir başkasının uzun erimli 
emeğine göz dikenlerde olur. Yalan yanlış enformasyon, hileli tanıtım sonucu piyasanın ahengi bozulur, fiyat istik-
rarsızlığı başlar, iyi ve kötü ürün ayırımında tüketici ve kullanıcılar şaşkınlık yaşarlar. Kontrolsüz yönetilen reklam 
araçlarıda piyasanın algısını yanlış yönlendirir içinden çıkılmaz bir durum oluşur.

TTK da Rekabetçi piyasa koşullarının nasıl olması gerektiği, bunun suistimal etme halleri ve bu suistimallerin 
sonucu yaptırımlara değinilmiştir. 

Meslek yasamızda da rekabetin haksız boyutu irdelenmiş, meslek mensuplarının farkında olarak veya olmadan 
yapacağı davranış ve eylemler tanımlanmış, bu eylem ve davranışların meslek ve meslektaşlara verebileceği za-
rarlara istinaden yaptırımlara değinilmiştir.  Mesleğimizde Haksız rekabet ile mücadele anlayışı ile TTK‘ daki hak-
sız rekabeti önlemeye yönelik anlayış ortak değerlere vurgu yapmaktadır. Kazancın meşru ve şeffaflığı zeminine 
dayanır. Kazanç sahibinin dürüstlük ve ahlaki değerler sınırını aşmaması amaçlanır.

Haksız Rekabet ile Mücadele kavramı, meslek yasamıza 2007 yılının sonlarında bir yönetmelik ile resmi gazete-
de yayımlanarak ilave edilmiştir. Uzun bir süre,uygulama da sıkıntılar yaşanmış olsada TÜRMOB bünyesindeki 
çalıştay ve kurultaylarda sıkça işlenmiş; uygulama birlikteliği sağlamak için deyim yerindeyse seferberlik hali 
uygulamaya konulmuş, bilişim sistemlerinden istifade edilmiş, uygulamaya yönelik programlar üretilmiştir.  Buna 
rağmen her meslek odamızda  maalesef farklı bakış açısı ile değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bunu her meslek 
odamızın HRMK çalışma istatistiklerinde görmek mümkün. Her ilin kendi sosyo- ekonomik,  sosyo-kültürel ve 
hatta sosyo –politik durumunun etkisinde çalışmakta. Örneğin Diyarbakır’da yakın döneme kadar bu kurula hiç 
şikayet gelmemiş, dışardan bakılıp değerlendirildiğinde her şey güllük gülistanlık gibi bir tablo çıkmakta idi.
Ancak son yıllarda Diyarbakır Odamızda kurulun verimliliğini artırmaya yönelik çabalar gözle görülür şekilde 
ortaya çıkmıştır. Meslektaşlar arasındaki sorunlar kapalı kapılar ardında doğruluğu tartışmalı değerlendirmelere 
fırsat verilmeden kurula sevki teşvik edilmiştir. Kurula sevki gerçekleşen dosyalarda Kurulumuz; “Hiçbir meslek 
mensubu müşterisine mahkum olmamalı; Diğer yandan, hiçbir müşteri meslek mensubuna mahkum olmamalı” 
duyarlılığı ile sorunlara yaklaşılmış ve önemli bir mesafe alınmıştır. 

E – Birlik üzerinden girilmesi gereken bilgiler uzun bir dönem ihtiyatla karşılanmış ancak son zamanlarda önemli 
mesafe katedilmiştir. 

Haksız Rekabetin önlenmesinde önemli bir denetim ağına sahip olan E- Birlik üzerinden girilen sözleşmelerdeki 
bilgiler ise, tüm uyarılara rağmen istenilen aşamaya gelememiştir. Şikayete konu iddialar, E- Birlik üzerinden söz-
leşmelere girilmediği için ispatlanamamakta, iddia sahipleri meslek mensuplarımız zor duruma düşmektedirler. 
Böylesi bir durumda, kurulumuzda maalesef verimsiz ve işlevsiz kalmaktadır.

Genç yada eski meslektaşlarımız mesleğini icra ederken bundan sonra böylesi olaylarla daha da çok karşılaşa-
caklar.  Artık Diyarbakır Odamız on yıl önceki gibi sayısal rakamlarda değil. Herkesin birbirini tanıdığı, hikayesi 
tanıdık camiadan uzaklaşalı uzun zaman oldu. Bir yılda yüze yakın meslek mensubunun dahil olduğu koca bir 
meslek örgütü olma yolunda büyürken, her dönem yüzlerce stajyer meslek mensubu adayının bu camiaya girmek 
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Kurul Raporları
için ne çabalar harcadığını ayrıca görmekteyiz. Mesleğe katılımların bir kısmı kurulu büro düzeneklerinden gelse 
de önemli bir kısmı böylesi bir imkandan yoksundur.

Meslek örgütümüzün sayısal olarak büyümesinden kaygılanmamalıyız. Diyarbakır’ın mevcut  kapasitesi ulaştığı-
mız sayısal büyüklüğe yetecek düzeydedir. Ancak bürolarımızdaki onlarca, toplamda binleri ifade eden atıl, ücret 
alınmayan, dost akraba müşteri portföyünü de meslek örgütüne kazandıracak tedbirler geliştirmeliyiz. Meslekte 
“Angarya” tabiri bir yönüyle de kendi ellerimizle ve irademizle bu ilişkilenmeler üzerine bürolarımızda muhafaza 
ettiğimiz müşterilerimizdir. Meslek mensupları sırtlarında kambura dönüşen bu kesimlerden bir an önce kurtul-
malıdır. Haksız rekabeti dolaylı olarak tetikleyen bu karmaşadan planlı bir dağılım nasıl yapılanabilir sorusuna 
odaklanmalıyız. Dayanışma kültürü, ortak çıkarlar ekseninde kenetlenmiş bir mesleki camia tüm sorunların üs-
tesinden kolaylıkla çıkacağına kuşku yoktur. 

Diğer yandan; Şehrin ekonomik kaynakları, iş ve yatırım olanakları, siyasal iklim, sosyal hayat mesleğimizi yakın-
dan ilgilendiren konular. Bürolarımızdaki dört duvardan fırsat buldukça çıkmalı, hayatımızı ve geleceğimizi tehdit 
eden gelişmelere karşı duyarlı olmalıyız.

Rekabetin olmadığı bir yaşam düşünülemez elbette. Önemli olan haksız rekabetin yerini alacak rekabet tarzlarını 
desteklemeli ve teşvik etmeliyiz. 

Kurulumuz böylesi haklı ve tatlı mücadelenin sergilendiği mesleğin, gözeticisi ve koruyucusu olacaktır.

Şiyar BOZHAN
Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Başkanı
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HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU’NUN SUNUŞU

E Birlik üzerinden girilmesi gereken bilgilerin gerçeği yansıtmaması durumunda vaka incelenememekte, şikayetçi ve şika-
yet edilen meslek mensubu meslektaşlar zor duruma düşmektedirler.

Kurulumuz; odamızda her gruptan temsil sağlanarak  çalışma iradesini ortaya koyma gayreti içine girmenin verimliliğini 
görmektedir. Gelen dosyalar bu tarafsızlık ve titizlikle ele alınmakta ve sonuçlandırılmaktadır. 

Biliyoruz ki, meslektaşlarımız arasında haksız rekabeti doğuran birçok vaka var. Bu vakaların azalması bir yandan kuru-
lumuzun işlemesine bağlı iken diğer yandan meslektaşlarımızın karşılaştıkları sorunları genel ahlak ve etik değerlerimiz 
çerçevesinde aşmakla mümkün. Meslektaşlar arasındaki saygı ve dayanışma ruhuyla birçok sorunun kaynağında çözül-
mesi mümkün.

I. KAPSAM

Bu raporda;  Diyarbakır SerbestMuhasebeci  ve Mali Müşavirler Odası Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu’nun  2017 dö-
nemine 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

Raporun yasal dayanağı 3568 sayılıSerbest 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 Müşavir-
lik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerin eİlişkin Haksız Rekabet ve ReklamYasağıYönetmeliği”nin 29. maddesi b bendidir.

III.FAALİYET DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 

.Meslek Mensupları Arasında ve İş Sahipleriyle İlişkilerde Haksız Rekabet 

Mesleğimizde emeğimizin bedeli olan ücretler, her ne kadar resmi bir tarife ile şekillense de esasında kendisine 
özgü bir durum söz konusudur. Daha çok arkadaşlık, dostluk veya referans üzerine belirlenen portföyler hakimdir 
bürolarımızda.  Ancak şunu da görüyoruz. İş çevreleri ile akrabalık, arkadaşlık, dostluk, hemşerilik ekseninde 
yürütülen mesleki ilişkilenme ile ortaya çıkan ücret düşük olmakta; Bilgi, donanım, kaliteli ve zamanında hizmet 
ekseninde yürütülen mesleki  ilişkilenme ile ortaya çıkan ücretler ise daha doyurucu olmaktadır. Bu ilişkilenme-
nin esaslarını doğru okuyan yatırımcı ve meslek mensubu geleceğe daha donanımlı hazırlanırken, okuyamayanlar 
tökezliyor, başarısız sonuçların muhatabı oluyorlar.

. Ücret ve Diğer Mali Nitelikteki Uygulamalar İle Haksız Rekabet 

Müşterinin iş performansını görmeden, bürosunda yaratacağı iş yükünü fark etmeden, hiç olmazsa nezaketen meslek-
taşını arayıp sormadan, bilgi sahibi olmadan belirlenmiş ücretler; işi alan meslek mensubunu da zorda bırakmaktadır. 
Böylesi sorumsuzca davranışlarla el değiştiren müşteriler, meslektaşlarımız arasında kırgınlıklara ve hayal kırıklıkları-
nın oluşmasına sebep veriyor. 

Emeğin ücretlendirmesi mesleki camiamızda kanayan bir yara gibidir. Şikayet edilen hususlar şeffaf ve adilane olarak 
kurullarda tartışılıp sonuçlandırılmadıkça yara derinleşiyor, kanama artıyor. Mesleğimiz ve meslektaşımız zamanla bu 
girdapta boğuluyor.  Haksız yere müşteri elde eden meslektaşlarımız, kendilerine gelen müşterinin düşük ücretten kay-
naklı geldiğinin dayanılmaz sıkıcılığını yaşamalıdır. Kurullarda bunun cezai ve idari karşılığı olanların gereğinin yapılması, 
olmasa bile bu meslek camiamızın  vicdanın da sorgulandıklarının farkına varacakları yöntemler geliştirmeliyiz.  Çünkü 
geçtiğimiz bu süreç 20-30 yıl önceki gibi herkesin birbirini tanıyıp bazı değerler hürmetine kendisine çeki düzen verdiği bir 
süreç değil. Büyüyen ve çoğalan camiamız artık bunu olanaksız kılıyor. Mesleğimizin icrası, toplum içinde etkisinin ve de-
ğerinin  yükselmesi, başta yasa olmak üzere birçok yönetmelikle donatılmış olmasına rağmen bunun yanı sıra  kurulların 
işlemesi gerektiğini bize dayatıyor. İyi işlemeyen kurullar mesleki sıkıntılarımızı seminer ve etkinlik köşelerine serzeniş 
olarak taşımaktadır. Bu yöntemle de yol alınamayacağı açıktır. 
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. Reklam Yoluyla Haksız Rekabet 

Reklam ya da reklam sayılan faaliyetler, doğrudan iş elde etmeye yönelik faaliyetler olduğundan haksız rekabet 
unsuru olarak değerlendirilmektedir. İlimizde bu alanda pek vaka olmamasına rağmen, Meslektaşlarımızın da-
yanışma bilinci içinde hareket ettiklerini görmek, diğer konularda da benzer başarıları yakalayacağımız ümidini 
kuvvetlendirmektedir. 

HRMK’na sevk edilen dosyalarla ilgili HRMK tarafından yapılan İnceleme ve soruşturma sonucunda;
Ceza verilmesine yer olmadığı önerisi  ile Yönetim Kurulu’na sunulan dosyalardan:1  

Yaptırım önerisi ile Yönetim Kurulu’na sunulan dosyalardan :2

(Hangi Konularda kaç adet dosyanın yaptırım önerisi ile Yönetim Kurulu’na sunulan)  
 Meslek mensupları arasında ve iş sahipleri ile ilişkilerde haksız rekabet konusunda toplam dosya  sayısı :1
 
Ücret ve diğer mali nitelikteki uygulamalar ile Haksız Rekabet konusunda toplam dosya sayısı:2
 
Reklam yoluyla Haksız Rekabet konusunda toplam dosya sayısı:

V.ÖNERİLER

Meslek mensuplarımız, emeğini ve geleceğini çalan hukuksuz ve gayri ahlaki çabaların sonlandırılmasında önemli rol üst-
lenmesi gereken kurullara başvuruyu bir görev saymalı. Vakaların mecrasında tartışılmasına ve sonuçlandırmasına fırsat 
vermeli. Aksi taktirde söylenen iddialar aynı zamanda bir iftiraya dönüştüğünün bilincinde olmalı. Odanın kurulları varken 
toplantı aralarını bu sorunların çözümü olarak sunmaya çalışan iddia sahiplerine karşı meslektaşlarımız duyarlı olmalıdır.

Bir şey olmaz, bananeci tutumlar haksızlığı dahada artırmakta, yozlaşma ve angaryaların artırımına sebep verdiklerini ıs-
rarla her etkinlik ve çalışmada tekrar  tekrar hatırlatılmasında fayda vardır.

Meslek mensuplarını sözleşme yapmaya zorlamak, haksız rekabetin önüne geçme çalışmalarının yanında, meslek men-
suplarının menfaatlerini koruma amacına yöneliktir. Zira, alacaklarını tahsil edemeyen meslek mensuplarının ileride yargı 
mercileri önünde haklarını arayabilmeleri yazılı hizmet sözleşmesinin varlığına bağlıdır. Yazılım kullanımının teşvikinde bu 
konunun özellikle işlenmesi ve vurgulanması gerekmektedir.

Çeşitli gerekçelerle bugüne kadar  Odalarımızca ve hatta Birliğimizce programın tam anlamıyla etkin kullanılması yolunda 
kararlı bir tutum sergilenememiştir. Ancak, 2018 yılının başı itibariyle bu konuda hiçbir taviz verilmeden uygulama yapılmalı, 
sözleşmelerini sisteme girmeyen veya asgari ücret tarifesinin altında sözleşme düzenleyen meslek mensupları hakkında 
mutlaka disiplin kovuşturması yapılmalıdır.
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01.01.2017 - 31.12.2017 DÖNEMİ
DENETLEME KURULU RAPORU

KURUL ÜYELERİ
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SUNUŞ

Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemindeki faaliyetleriy-
le ilgili denetimimiz , 3568 sayılı Meslek Yasası ve yönetmelikleri ile Mer’i Mevzuat ve Tekdüzen Muhasebe Uygula-
maları esas alınarak yapılan incelemeler sonucunda Kurulumuzca aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

A-Usül Yönünden Yapılan İncelemeler :

Usül yönünden gerekli tetkik ve incelemeler yapılmış , Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 
kanuni defterlerinin süresi içinde tasdik edildiği tespit edilmiş olup ; defter tasdik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

1-Yasal Defterin Nev’i  Tasdik Makamı  Onay Tarihi ve Yevmiye No

Yevmiye     Diyarbakır 3.Noteri  12/12/2016-27539 
Defter-i Kebir    Diyarbakır 3.Noteri  12/12/2016-27541
Envanter    Diyarbakır 3.Noteri  12/12/2016-27540
Gelen Evrak Kayıt   Diyarbakır 3.Noteri  30/09/2016-20960
Giden Evrak Kayıt    Diyarbakır 3.Noteri  30/09/2016-20961
Üye Kayıt Defteri   Diyarbakır 3.Noteri  10/04/2017-8952
Disiplin Kurulu Defteri   Diyarbakır 3.Noteri  23/09/2013-22358

2- Defter ve Belgeler 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

3- Tahsilat ve ödemelerin tümü kanunen geçerli belgelere dayanmaktadır.

B-Hesaplar Üzerinde Yapılan İncelemeler :

Denetleme Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir.

1- Kanuni defterler üzerinde yapılan denetimde; işlem ve kayıtların yasal belgelere dayandığı , Bilanço ve Gelir 
Tablolarının  Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve yasalara uygun olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

2- Diyarbakır SMMMO kasasında yapılan sayımda ;  fiili mevcudun kasa ile uyumlu olduğu , 31/12/2017 tarihinde 
kasada 23.720,02 TL bulunduğu tespit edilmiştir. 

3- Banka kayıtlarının belgelerle ve mali tablolar ile uyumlu olduğu , 31/12/2017 tarihinde banka hesaplarında 
toplam 203.862,77 TLve Kredi kartları ile tahsil edilmiş 45.370,31nin   Hazır Değerler hesabında bulunduğu  tespit 
edilmiştir.

4- Bilançoda  görülen stok ve sabit kıymetlerin mevcut olduğu , Stok toplamının 4.380,00 TL olduğu ve Duran 
Varlık toplamının 157.301,83TL olduğu tespit edilmiştir.

5- Sigortalı çalışan ücret bordroları zamanında düzenlenerek , yasal defterlere kaydedilmiş; SGK bildirimleri , 
Beyannameler kanuni süresinde  bildirilmiş ve  ücret ödemeleri zamanında yapılmışıtr.

6- Oda Gelirleri 2017 yılı toplamda 473.475,60 TL olup Tekdüzen Muhasebe Sistemine Uygun olarak yasal defter-
lere kaydedilmiş % 10 Türmob  payı hesaplanarak beyan edilmiş ve ödenmiştir.

7- 2017 Yılı Gelir –Gider Kalemlerinin toplamı tahmini bütçeye uygunluğu denetlenmiş ;

GERÇEKLEŞEN   TAHMİNİ 
GELİR  473.475,60 TL   613.890,00 TL
GİDER 412.875,33 TL   470.942,00 TL
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Gelir kaleminde tespit edilen 140.414,40 TL lik menfi farkın, büyük ölçüde üye aidat ödemelerinin zamanında 
tahsil edilememesinden kaynaklandığı ; alacakların tahsili yöntemleri ile ilgili çalışmaların yapılmaya başlandığı 
tespit edilmiştir.

Gider kaleminde  58.066,67 TL müspet fark tespit edilmiştir.

C-Faaliyetler Üzerinde Yapılan İncelemeler :

Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası faaliyetleri üzerinde yapılan incelemelerde , aşağıda belir-
tilen hususlar tespit edilmiştir.

1- Diyarbakır SMMMO Yönetim Kurulu , faaliyetlerini Oda Kurulları ile uyumlu olarak devam ettirdiği tespit edil-
miştir.

2- Çeşitli Eğitim Seminerleri düzenlendiği tespit edilmiştir. 

3- Kurulumuzun çalışma dönemi içerisinde , herhangi bir şikayet ve ihbarın yapılmadığı tespit edilmiştir.

4- Oda Üyelerinin biriken oda aidatı borçlarının toplam 490.499,64 TL olduğu ve bunun tahsilatı için gerekli yasal 
çalışmalara başlandığı tespit edilmiştir.

SONUÇ

Genel Kuruldan alınan faaliyet ve harcama yetkisi olumlu kullanılmış ve bütçe dahilinde gelir gider dengesi ko-
runmuştur. Diyarbakır SMMM Odasının , Gelir-Gider Tabloları ile bilançosunda tenkid edilecek bir hususa rastla-

nılmadığı , raporların gerçek durumu yansıttığı , işlemlerin usul ve mevzuata uygun olduğu   görüşüne varılmıştır.
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