
Değerli Meslektaşlarım;   

 

       2008 yıllı Dünya beklentilerinin Ekonomik kriz ile şekillendiği ve maalesef 
etkisi uzun  sürecek olan bir dönemin başlangıcı gibi, Beklentilerdeki olumsuz 
göstergeler hemen her sektörde yatırımları kısmak, üretimi düşürmek ve eleman 
çıkartmak gibi önlemler almaya zorlamıştır.  

 Biz meslek mensupları olarak; Ekonomiye yön verecek bilgi ve donanımsal  
alt yapıya hazır olmak ve bu dalgalanmadan müşterilerimizi en az kayıpla nasıl 
kurtulabileceklerinin  yollarını göstermek ve onlara yön vermek durumundayız. 
Unutmayalım ki bizler geleceğin Muhasebesini yapan bir Meslek örgütüyüz. 

 Oda olarak fırsat bulduğumuz her platformda ; Bölge Ekonomisinin 
iyileştirilmesi,  bölgeler arası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması için 
önerilerde bulunduk ve sesimizi duyan birileri çıkıncaya kadar haykırmaya devam 
edeceğiz.  

 Değerli Meslektaşlarım; küreselleşen dünyada  ve  bilgi çağında yaşanan hızlı 
teknolojik değişimler ve gelişmelere ayak uydurarak; kendimizi devamlı olarak 
yenilemekte ve sizlerle paylaşma azmindeyiz. Bu bilinç ile Meslektaşlarımıza yönelik 
ayda enaz bir eğitim semineri düzenledik, yoğun Büro denetimleri yaptık,  Eğitim 
Komisyonu, Sosyal Etkinlikler Komisyonu, Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler 
Komisyonu ve Haksız Rekabet Komisyonlarımızı kurduk. 

Oda Yönetimi olarak; Üstün ve kaliteli hizmet vermek, daha sorumlu ve 
paylaşımcı olmak, verimliliğimizi artırmak bundan öncesinde olduğu gibi bundan 
sonrasında da temel değerlerimizi oluşturacaktır. 
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FAALİYET RAPORU 

2008 

 

 

30.05.2008 

 
 Diyarbakır Şeker Bank ile yapılan görüşmeler soncunda ; Meslek mensuplarına 
25.000,00 YTL’ye kadar uygun faiz oranları ile Kredi imkanı tanınmıştır.  
 
05.06.2008  

 

 Diyarbakır Barosu Yönetim kurulu Odamızı Ziyaret etmişler. Yeni seçilen 
Yönetim Kurulu üyeleri tebrik edip görevlerinde başarı dilemişlerdir. 
 
10.06.2008 

 

Diyarbakır Düzenlenen ve sayın Deniz Baykal’da katılmış oldukları toplantıya 
odamız icabet etmiş , ve CHP ‘nin bölgeye ve Kürt Sorununa bakış açısını deştirmesi 
gerektiği yönünde görüş beyanatında bulunmuş, bunun özerine 10.06.2008 tarihinde 
CHP il yönetimi odamızı Nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.  
 
10.06.2008 

 

 Ergani İlçemizde bulanan meslektaşlarımız ziyaret edilmiş ,  ve onlarla birlikte 
Mal Müdürü ile birlikte Meslektaşlarımız ve idarenin idare arasındaki sıkı diyalog  
konuşulduktan sonra İlçe kaymakamı ‘na  nezaket ziyaretinde bulunulmuştur. 
 
14.06.2008 

 
Sosyal Güvenlik Reformu, İstihdam Paketi Ve Primlerin Yapılandırılması ‘na 

konularını içeren ve sunumlarını ;  Sosyal Güvenlik Kurumu Müfetişlerinden  Sayın; 
Mahmut ÇOLAK ve Ercüment ÖZTÜRK sunumlarını yaptığı seminer düzenlenmiştir. 
Aynı gün  SARMAŞIK YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA DERNEĞİNİN başlatmış olduğu  ve Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının, 
Belediyelerin, Valiliğin , Sendika ve Derneklerin destek verdikleri ; EL 
AÇTIRMAYA- LIM ELELE VERELİM kampanyasının tanıtılması için ; kendilerine 
imkan tanınmıştır.  

17.06.2008 

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığından Gurup Müdürü; Yılmaz DÖNMEZ, 
Denetim Kordinasyon Müdürü ; Ahmet RÜZGAR ve Vergi Dairesi Müdürleri  
odamızı ziyaret etmişlerdir, İdare ile ilişkilerimizin pekiştirilmesi ve sosyal dayanışma 
amaçlı 25.06.2008 tarihli Meslek, Meslektaş, İdare ve genel olarak karşılaştığımız 
sorunlar konulu sohbet toplantısı tertiplenmiştir. .  

25.06.2008 



Gökalp ve Süleyman Nazif vergi dairesi müdürleri , Denetim Büro Başkanlığı , 
Denetim ve kordinasyon Müdürlüğü ile İdare ve Meslektaşlarımızın sorunları konulu 
sohbet niteliğinde toplantı tertiplenmiş, ve karşılıklı olarak sorunlar ve çözüm yolları 
tartışılmıştır.  

27.08.2008 

 Odamızca oluşturulan Denetim komisyonlarının 27.08.2008 tarihinde yapmış 
oldukları denetimde; yapılan tespitler ile öncelikle Meslek mensuplarının temel 
ihtiyaçlarına kulak verilmiş ;ancak mesleki disipline uyuması ile ilgili olarak 
telkinlerde bulunulmuştur. Haklarında olumsuz rapor tutulan meslek mensupları 
disipline sevk edilmiştir.  

 29.09.2008 

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı ile yapılan toplantı sonucu; 5766 sayılı 
yasa ile yapılana değişiklikler konu eğitim toplantısı yapılmıştır.   

12.10.2008 

 Elazığ İlinde düzenlenen 20. Bölge Odaları Platformuna katılım sağlandı ; 
Meslekte Kurumsallaşma, 5510 sayılı yasa değişiklikleri, 17 Ekim 2008 tarihinde 
gerçekleşecek olan TÜRMOB Genel kuruluna bölge odalarını temsilen , bölgemizden 
aday belirlenmesi çalışmaları yapıldı.  

24.10.2008 

 AKP Millet vekili Sn. Abdurrahman KURT ile birlikte Baro, Tabibler odası ve 
diğer SKT’lar ile birlikte odamızın ev sahipliği yaptığı toplantıda bölgenin Ekonomik. 
Siyasal ve kültürel alandaki sıkıntıları ile birlikte Kürt sonuna çözüm getirilmesi ve 
bölge barışının sağlanması temelinde önerilerde bulunuldu.   

03.11.2008  

 Odamızca oluşturulan Denetim komisyonlarının 03.11.2008 tarihinde yapmış 
oldukları denetimde; Mesleki Ahlak ve uyulması gereken kulların hatırlatılması 
teminde yine meslektaşımıza ziyaretlerde bulunulmuştur. Alenen Mesleki 
yönetmelikler ihlalinde bulunan meslektaşlarımız ile tutulan tutanaklar sonucu yine 
disipline sevk edilmiştir.  

05.11.2008  

 Diyarbakır Barosunun ; Seçim sonrası oluşturulan yeni Yönetim Kurulu Ziyaret 
edilmiş ; Gerek Ulusal, gerek bölge, gerekse İlimiz ile ilgili Siyasal ve Ekonomik 
anlamda oluşturulabilecek insiyatiflerde birlikte hareket edilebileceği  kararı 
alınmıştır.    

10.11.2008 



 Vergi Dairesi Başkanlığının 6183 sayılı yasada yapılan düzenleme ile 4.sıra 
sonu tahsilat genel tebliği ile getirilen Vergi Borlarının taksitlendirilmesi konulu 
Eğitim semineri düzenlendi.  

 Aynı Gün ; Eğitim Komisyonunda görevli Kadri YAMAN arkadaşımızın 
sunumunu yaptığı; Transfer Fiyatlandırılması Üzerinden Örtülü Kazanç Dağıtımı 
Konu Eğitim semineri düzenlendi. 

 Yine Aynı Gün; Meslektaşlarımın kusurlarından kaynaklanabilecek Vergi ve 
SSK cezalarının sigorta poliçesi ile teminat altına alınmasına sağlayan ; Mesleki 
Sorumluluk sigortası hakkında konusunda uzman sigorta Acentesi ile ilgili poliçenin 
tanımı yapıldı.   

04.12.2008 

HAKPAR Genel Başkanı ; Sayın Bayram BOZYEL Odamızı ziyaret etmiş; 
Kürt sorunu ve Alternatif KÜRT Hareketlerinin çıkış amacı ve varılmak istenen 
noktaları konusunda görüş teatisinde bulunulmuştur.  

05.12.2008 

Diyarbakır SGK il müdürlüğü ile ortaklaşa ; Odamız eğitim Salonunda 
5510,5754 ve 5763 sayılı yasalar ile ilgili olarak SGK Genel Müdürlük Danışmanı ve 
aynı zamanda SGK Baş müfettişlerinden: Sayın Cüneyt OLGAÇ’ın sunumu ile  eğitim 
semineri düzenlenmiştir.  

26.12.2008 

Başkanlar Kurulu toplantısında : Oda Başkanımız Sayın Erkan AZİZOĞLU 
Meslekte ; Meslektaşın yaşadığı sorunları ve çözüm önerileri sunduktan sonra ; 
Beyanname sürelerini uzatan Bir TÜRMOB istemediği ; üzerine düşen görev ve 
yükümlülükleri yerine getiren bir TÜRMOB aradıklarını belirtmişlerdir.  

 


