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olması, gelecekte nelerle karşılaşılacağının belirsizliği 
güven riskini artıran en önemli faktör. Ortadoğu Dün-
yanın kanayan bölgesi olmaya devam etti ve devam 
ediyor. 

Suriye’nin barış ve istikrara kavuşamaması, bölgede 
yaşanan gerilim siyaseti ve Rusya’nın etkinliğinin her 
geçen gün artması bölgede kartların yeniden dağıtıldığı 
bir dönemi oluşturuyor. Güney bölgemizde yaşanan ve 
yaşanacak gelişmeler, ülkemizi çok yakından etkiliyor 
ve etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.  Bölge ül-
kemiz açısından sorun ve sıkıntı kaynağı olmayı sürdü-
recek gözüküyor. Sınırlarımızda terör oluşumların son 
bulması ve ülkemizin toprak bütünlüğü, yurttaşların can 
ve mal güvenliği ile her türlü bölünmelere neden olabi-
lecek, tehdit oluşturacak yapılanmalara izin verilmeme-
si en büyük dileğimiz. Terör saldırıları ülkemizde ve dün-
yada acımasız ve iğrenç yüzünü pek çok defa gösterdi. 
Terörün hedefine ulaşmasına müsaade edilmemeli.

Sevgili Meslektaşlarım;

Geçtiğimiz bir yıl küresel risklerin, güvensizlik ve mut-
suzluk endeksinin  arttığı, fırtına öncesi kara bulutların 
adeta toplandığı bir dönem oldu.

Dünyanın iki büyük ekonomisi olan ABD ve Çin arasın-
da yaşanan ticaret savaşları ve küresel riskler durgunluk 
tehdidini de gündemin ön sıralarına taşıdı. Belirsizlikle-
rin, risklerin ve tehditlerin hem siyasal hem ekonomik 
anlamda belirginleştiği bir yılı geride bırakırken aynı be-
lirsizliklerle sadece takvim yaprakları değişerek yeni bir 
yıla başladık. Bu tehditlerin başlangıcında olduğumuz 
2019 ve devamında reel gerçekliğe dönüşüp dönüşme-
yeceğini zaman içinde uygulanacak ekonomik, sosyal 
ve siyasal kararlar belirleyecek.

ABD Başkanı Trump’ın alışılmadık ve bazen de anlaşıl-
maz siyasi davranış ve kararları küresel düzlemde za-
man zaman siyasi ve ekonomik sonuçlar ortaya çıkar-
maktadır. Bu sonuçların şimdiye kadar tolere edilebilir 

TÜRMOB Genel Bşkanı
A.Masis YONTAN
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Hiçbir baskıya ve zorbalığa boyun eğmeyen insanımız, 
teröre de kuşkusuz boyun eğmeyecektir. Gerek dünya-
da, gerekse ülkemizde terör yıllardır insanlığa acı, kan ve 
göz yaşından başka bir şey vermemiş ve vermeyecektir. 
Suriye’de yaşananlar başta olmak üzere, savaşın, terör 
saldırılarının son bulması, akan kanın durması, barış fi-
lizlerinin yeniden tüm yeryüzünde yeşermesi hepimizin 
olduğu gibi tüm insanlığın da ortak temennisi olmalıdır. 
Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde, barışın, hoş görü-
nün, sevginin ve adaletin egemen olması en büyük ar-
zumuzdur. Ekonomimiz son zamanlarda kendi içinde 
barındırdığı yapısal sorunlardan ve özellikle üretimden 
ziyade tüketime dayalı büyüme politikalarının yanı sıra 
küresel ekonominin yarattığı hava ve sorunlardan dolayı 
kırılgan bir görünüm sergilemeye başladı. Ticari hayat-
taki durgunluk, yabancı para değerlerindeki kur oynak-
lığı ve belirsizlikler ekonomi üzerinde ciddi baskı oluş-
turdu, oluşturmaya devam ediyor. Uygulanan tedbirler 
ve alınan önlemler ne yazık ki kısmi rahatlamaların öte-
sinde var olan yapısal sorunları yeterince gidermeden 
uzak, bu ise toplumun en büyük gereksinimi olan moral 
ve güveni sağlayamamakta. Vergi indirimleri, teşvikler, 
ekonomik aktivitenin canlanması açısından oldukça fay-
dalı ve yerinde kararlar olmakla birlikte yapısal sorunlar 
ve küresel ekonomik iklim ne yazık ki uzun vadeli olumlu 
bir görüş açısı sağlamıyor. Kısacası belirsizlik ve beklen-
tilerin yoğunlaştığı ve umutların başka bir bahara kaldığı 
bir dönem yaşanıyor. 

2018 yılı üçüncü çeyreği olan Ekim-Aralık  itibarıyla Hazi-
ne ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı borç stoku verilerini 
göre, Eylül itibarıyla Türkiye’nin brüt dış borç stoku 448,5 
milyar dolar, stokun GSYH’ye oranı yüzde 53,8  düzeyinde 
gerçekleşti.   Türkiye’nin net dış borç stoku aynı dönemde 
286,2 milyar dolar olurken,  stokun GSYH’ye oranı yüzde 
34,4 oldu. Avrupa Birliği standartlarına göre hazırlanan 
genel yönetim borç stoku ise bir önceki çeyreğe kıyasla 
yüzde 17,8’lik artışla 1.167 milyar TL’ye çıkarken, bu raka-
mın GSYH’ye oranı aynı dönemde 3,5 puan yükselerek 
yüzde 32,6 ile 2012 sonundan bu yana en yüksek düzeye 
çıktı. Küresel ekonomik iklimin belirsizliği, ülke ekonomi-
sinde aktivitedeki yavaşlama tüm kesimleri temkinli bir 
beklenti içine itti, itmeye devam ediyor.

2019 yılının ilk günlerinde gördüğümüz bu havanın kırılma-
sı, ekonominin çarklarının tekrar güçlü bir şekilde dönmesi 
en büyük beklenti ve dileğimiz. Yaşanan ekonomik sıkın-
tılar vergi performansını etkilerken, tüm toplumu olduğu 
gibi muhasebe ve denetim mesleğini icra eden bizlerin 
zaten öteden beri sorunlu olan tahsilat problemimizi daha 
da güçleştirmektedir. Dünya siyasal ve ekonomik anlamda 
yaşanan sıkıntılara karşın bilim ve teknoloji alanında müt-

hiş bir değişim, dönüşüm, gelişim ve atılım yaşıyor. Sana-
yide dönüşüm, dijital, yapay zeka, bulut teknolojileri, üç 
boyutlu yazıcılar gibi teknolojik gelişmeler bu güne ve ge-
leceğe damga vurmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda, ileri 
robotik üretim daha da etkin hale gelecek, biyoteknoloji 
ve yapay zekanın etkisi hayatımızın her alanında kuşku-
suz daha çok yer alacaktır. Yapmamız gereken, olmaz 
ise olmazımız ise ülkemizin ve mesleğimizin dünyadaki 
değişime ve gelişimlere uyum göstermesini sağlamaktır. 
Geleceğe bu günden hazırlanmak ve uyum sağlamaktan 
başka bir seçeneğimiz yok, aksi durumda fırsatları kaçırır 
dünyanın gerisinde kalırız.

TÜRMOB’u, Odalarımızı ve bürolarımızı kısmen kurumsal 
yapılara dönüştürdük dönüştürmeye devam edeceğiz. 
Unutulmamalı ki değişim ve dönüşümler durağan olma-
yıp süreklilik arz eder. Meslekte hizmet kalitesini artıra-
rak, mesleki uzmanlık alanlarına yöneldik, yöneliyoruz.
Mesleğin yarınlarına güvenle bakmaya devam ediyoruz. 
Muhasebe mesleği teknolojik gelişmelerden en çok etki-
lenen mesleklerin başında gelmektedir. Ne var ki, mes-
lektaşlar, teknolojiyi fırsata çevirdiği ölçüde, küresel ve 
teknolojik gelişmeleri iyi okuyup, kendini adapte ettiği 
sürece etkinliğini ve varlığını artırarak devam ettirecekler-
dir.  Muhasebe ve denetim mesleği dinamik bir meslektir. 
Sürekli gelişen ve değişen bir meslektir. Yeter ki bizler bu 
değişim ve gelişime ayak uydurabilelim. Kaliteli hizmet 
sunduğumuz sürece mesleğimizin sunduğu hizmetlere 
her zaman talep olacaktır. 

Mesleğin yarınlarını şekillendirmede meslektaşlarımıza 
ve meslek örgütümüze önemli görevler düşmektedir. 
Meslektaşlarımız ve meslek örgütümüz bu görev ve so-
rumlulukları başarıyla yerine getiriyor ve getirecektir.Mes-
leğimizin bu gününü ve yarınlarını el birliği ile oluşturmak 
istiyoruz. Mesleki dayanışmamızı ve birlikteliğimizi geliş-
tirip, güçlendirerek, gelişimimizi sürdürmeye çalışıyoruz. 

Önümüzdeki günlerin ülkemizde ve dünyada; toplumsal 
barışın sağlandığı, terörün son bulduğu, barış içinde ya-
şandığı, ekonomik istikrarın sağlandığı, istihdamın art-
tığı, işsizliğin azaldığı, gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
kısmen de olsa giderildiği, mesleki sorunlar ile tahsilat 
sorununu çözüldüğü, yurttaşların  yarınlarına umutla bak-
tığı, başta insanlar olmak üzere tabiattaki tüm canlılara 
yaşama hakkı tanındığı, insanların,  başta insanlar olmak 
üzere tabiattaki tüm canlılar ayırımsız sevdiği, insanların 
çokça kitap, dergi, gazete okuduğu ve araştırdığı,  bir ülke 
ve dünya umuduyla saygılarımı sunarım.

A. Masis YONTAN
TÜRMOB Genel Başkanı

Genel Başkanın Mesajı
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Değerli Meslektaşlarım;

Mesleğimizin en kayda değer yanlarından biri de, 
içinde bulunduğu toplumun ekonomik koşullarını her 
alanda daha iyi duruma getirmek üstüne kurulu olma-
sıdır. Vergiden, kayıt dışı ekonomiye kadar birçok ko-
nuda eşitlik ilkesi ve etik kurallara bağlı hareket edilir. 
Bu durum da bugünün sağlamlığı yarının garantisi an-
lamını taşır. Dolayısıyla, bir yasa on yılda onlarca kez 
değişmemelidir.

Bir muhasebeci olmak için verilen emek ve çabanın 
ne olduğunu bilmeyenler, bir muhasebecinin yaşadığı 
sorunları anlamayanlar; daha genel bir bakışla söyler-
sek, yasal bir meslek odasının bütün meslek mensup-
ları adına ürettiği çözüm yollarını siyasal yaklaşımlara 
kurban edenler, farkına varmadan vergi kaçırma ve 
haksız rekabete de destek olmaktadırlar. DSMMMO 
olarak çözümün sorunun kaynağında bulunduğunu 
belirtiyor, adil ve hakkaniyetle 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 mes-
lek mensuplarının bilgilendirilmesi çalışmaları bütün 
yoğunluğu ile sürmektedir.

Bilgi, insan aklının ürünüdür ve her akıl bir eğitim süreci 
gerektirir. Bu süreç ile olumlu ya da olumsuz yönde bi-
çimlendirilebilir.

Geçmişten bu yana tanık olduğumuz en net görüntü; 
uzun soluklu başarıların arkasındaki ana etkenin eğitim 
olmasıdır. Öğrenimi ciddiye alan her insan, kurum ve 
ulus içinde bulunduğu çağın gerekleri konusunda geride 
kalmamış, tersine çağının yönlendiricisi olmuştur.
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Meslektaşlarımızın bu zorlu çalışma koşullarını iyi-
leştirmenin birinci kıstası, teknolojiyi etkin ve uyum-
lu kullanmaktan geçtiğini bilmeliyiz. Öyle ki, içinde 
bulunduğumuz 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 çalışmaları yapmakta ve her an meslek-
taşımızın yanında olmaktayız.

“Önyargılardan sıyrılmış, mesleki örgütlerin dene-
yim ve bilgisine değer veren bir süreci” yaşayabilmek 
benim olduğu kadar, eminim tüm meslektaşlarımızın 
da ana beklentilerinden biridir

Eğitim politikamız ise, doğru, gerçekçi ve çağdaş 
mesleki bilgiyi en kısa ve uygun koşullar içinde sizle-
re aktarmaktır.  Her üyemize mesleğimizle ilgili ulu-
sal olduğu kadar uluslararası bilgiyi de anlatıp, ter-
cih edeceği alanda ve koşullarda çalışmasına olanak 
sağlamaktır. Bunlar geleceğe ilişkin birer vaat değil 
bugün DSMMMO’nun sunup gerçekleştirdikleridir. 
Bilim ve sanat, bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu kanadı 
kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçama-
yanlar ise tavuk olur.. ‘Tavuk toplum’, önüne atılan 
bir avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının 
alındığının farkında bile olmaz…”

Bilim bir toplumda öncü olamıyorsa, toplumlar ge-
lişemez. Bilimsel bilginin yerine gündelik bilgi, dog-
matik bilgi kullanılıyorsa, o toplumun, yukarıdaki 
bilgenin söylediği gibi ‘tavuk toplum’ olması kaçınıl-
mazdır. İşte biz de büyük bir meslek camiasının so-
rumlu bireyleri olarak, “bilimin ve bilginin” ışığında 
çalışmalarımıza yön veriyoruz.

Mesleğimizde yeni fırsatlarla karşılaşacağımızı da vurgu-
lamak isterim.  Mali Müşavirlik işi dışında, “Entegre rapor-
lama, şirket değerlemesi, derecelendirme, iç denetim, 
adli muhasebe, strateji yönetimi, maliyet muhasebesi, 
yönetim muhasebesi, sorumluluk muhasebesi, sosyal 
muhasebe (çevre- karbon), finans matematiği” bunlar-
dan bir kaçı. Yine, danışmanlık konusunda da “borçlanma 
danışmanlığı, bilirkişi, arabuluculuk, uzlaştırma ve tah-
kim” 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 
getirmiş olmanın sevinci içinde minnet duyuyor, te-
şekkür ediyorum. Durmadan büyüyen, güzele doğru 
evirilerek büyüyen bu ailenin bir üyesi olmaktan mut-
luluk duyuyorum

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

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

MUSTAFA VURAL
BAŞKAN

Başkanın Mesajı
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Yönetim Kurulu
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Disiplin Kurulu
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Denetleme Kurulu
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  06.01.2018 43. Doğu Ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Platform Toplantısına Katıldık. 6 Ocak Cumar-
tesi günü Şanlıurfa Hilton otelde gerçekleştirilen toplantıya Oda Başkanımız Mustafa Vural, TÜRMOB Kalite İzle-
me Kurulu Başkanı Erkan Azizoğlu, Oda Başkan Yardımcısı Veli Kanğal, Oda Saymanı Nüzeyni Atabay Katılım 
Sağladılar. Toplantıda Odalarımızın bulunduğu illerde yüklendiği misyon ve çalışmalarının değerlendirilmesi ve 
Defter Beyan Sisteminin Mesleğimize etkisi konuları ele alındı.

 16.01.2018 Dijital Muhasebe ve Vergide Gündem semineri odamız eğitim salonunda meslek mensupla-
rının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Seminerde Oda Başkanımız Mustafa Vural’ın konuşmasının ardından TÜR-
MOB eğitmenleri Hafize Sarıkaya ve Hakan Kılıç’ın sunumlarına geçildi.

 01.03.2018 1-7 Mart Muhasebe Haftası mü-
nasebetiyle Diyarbakır SGK İl Müdürü Sayın Reşat 
Mertir’i makamında ziyaret ettik. Ziyarete Oda Baş-
kanımız Mustafa VuraL, Başkan Yardımcısı Veli Kan-
ğal, Oda Saymanı Nüzeyni Atabay, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Osman Özsat, Tahsin Yaşar, Denetleme Ku-
rulu Başkanı Sevim Vural ve Disiplin Kurulu Başkanı 
Giyasettin Yakacı katıldı. Muhasebe haftası ile ilgili 
karşılıklı temennilerde bulunulduğu ziyarette görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Oda Etkinlikleri
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 02.03.2018 1-7 Mart Muhasebe Haftası Münasebetiyle Vergi Dairesi Başkanı Sayın Seyfettin Baysal’ı 
makamında ziyaret ettik. Yeni çıkacak torba yasa, Vergi Dairesi Başkanlığı’nın yeni uygulamaları konularının 
görüşüldüğü ziyarette kurum ve odamızın işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

  02.03.2018 1-7 Mart Muha-
sebe Haftası kapsamında Diyarbakır 
Vergi Denetim Kurulu Başkanı Sayın 
Ömer BİLGİÇ’İ makamında ziyaret et-
tik.Meslek mensuplarının toplumdaki 
yerine, meslek mensuplarına verilmesi 
gereken değerin önemine dikkat çe-
kildiği ziyarette meslek mensuplarının 
ekonominin oluşturulmasındaki temel 
taş olma işlevi ile mali politikalardaki 
işlevleri ve katkıları konuşuldu.

 02.03.2018 1-7 Mart Muhasebe Haftası münasebetiyle DSMMMO Yönetimi ve Kurul üyelerimizle birlik-
te Diyarbakır Defterdarı Sayın Mecit Özdemir’i makamında ziyaret ettik.
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 02.03.2018 1-7 Mart Muhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında İş-Kur İl Müdürü İsmail KOÇ’un maka-
mında gerçekleştirilen ziyarette istihdam politikalarının uygulanabilmesinde ki en önemli faktörün Mali Müşa-
virlik mesleği olduğu bu bağlamda istihdamla ilgili politikalar geliştirilirken başta çatı örgütü TÜRMOB olmak 
üzere illerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde mutlaka ilgili illerin SMMM odalarının görüş ve önerilerinin alınması 
gerektiği belirtildi.

 02.03.2018 1-7 Mart Muhasebe Haftası Kap-
samında Oda Eski Başkanlarımız Sayın Mehmet Vu-
ral, Sayın M. Erkan Azizoğlu Ve Meslek Mensubu Sa-
yın İlhan Dinç’i Ziyaret Ettik.

 05.03.2018 “Gelir Vergisi Beyannamesinde Yol 
Haritası” Konulu Seminer Odamız Eğitim Salonunda 
Gerçekleşti.

 08.03.2018 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü’nde geleneksel hale getirdiğimiz organizasyonda Ka-
dın meslektaşlarımızla bir araya geldik.

Oda Etkinlikleri
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  09.03.2018 1-7 Mart Muhasebe Haftası münasebe-
tiyle İş-kur İl Müdürü Sayın İsmail Koç ve Şube Müdürü Sa-
yın Cengiz Çelebi odamıza bir ziyaret gerçekleştirdi.

 19.03.2018 Oda başkanımız Mustafa Vural, 
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartla-
rı Kurumu (KGK) II. Başkanı Sayın İmdat ERSOY’ u 
makamında ziyaret etti. Kamu Gözetimi, Muhase-
be ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafın-
dan yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için 
Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Tanıtım 
Toplantısı‘nın ilimizde yapılması konusu görüşüldü.

 10.04.2018 Kurumlar Vergisi Beyanında Yol Haritası Konulu Seminer Odamız Eğitim Salonunda Gerçek-
leşti. Meslek mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği seminerde Oda Başkanımız Mustafa Vural ve TÜRMOB Genel 
Sekreteri Yahya Arıkan seminer öncesi birer konuşma gerçekleştirdi.Seminer Halim Bursalı’nın “Kurumlar Ver-
gisi Beyanında Yol Haritası” konulu sunumuyla devam etti.

1 6.03.2018 “Hayata kök salın, sizin de 
dikili bir ağacınız olsun” sloganıyla Kent Orma-
nı 3’te üyelerimizle birlikte fidan dikim etkinliği 
gerçekleştirdik.
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 112.04.2018 2018 1. Dönem Bilirkişilik Temel 
Eğitimi Odamız Eğitim Salonunda Meslek Mensubu 
ve Diğer Meslek Mensuplarının katılımıyla başladı.

 21.04.2018 Smmm mesleki yeterlilik sınav-
larına hazırlık amacıyla odamız tarafından kurs baş-
latıldı. 4 aylık staj süresinden sayılacak olan kursa 
aday meslek mensupları katılım sağladı. Kurs öncesi 
aday meslek mensuplarıyla bir araya gelen Oda Baş-
kanımız Mustafa Vural burada aday meslek mensup-
larının yaşadığı sıkıntılara değindi. Oda olarak aday 
meslek mensuplarının sıkıntılarını gidermek adına 
ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Baş-
kan Vural aday meslek mensuplarının yaşadığı bu 
zorlu maratonda yanlarında olduklarını ifade etti.

 16.04.2018 Odamız Ev Sahipliğinde Sosyal Gü-
venlik Kurumu Ve İşkur Tarafından “7103 Sayılı Kanun-
la Gelen SGK Düzenlemeleri-SGK, İş-Kur Teşvikleri Ve 
Asgari Ücret Devlet Desteği” Konulu Eğitim Semineri 
Düzenlendi. Seminere Sosyal Güvenlik Kurumu İl Mü-
dürü Sayın Reşat Mertir, İş Kur İl Müdürü Sayın İsmail 
Koç, Kurum Amirleri Ve Birçok Meslek Mensubu Katı-
lım Sağladı. Sgk Denetmeni Samet Uğur, İş Ve Meslek 
Danışmanı Süleyman Barış’ın Sunumlarıyla Devam 
Eden Seminer Soru Cevap Kısmıyla Sona Erdi.

Oda Etkinlikleri
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 03.05.2018 Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak Gömmetaş Ortaokuluna bir ziyaret ger-
çekleştirdik. Çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmesini sağlamak adına okula hediye edilen bir adet jeneratör okul 
müdürü Ercan Akdoğan’a teslim edildi. Öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği ziyarette okul müdürü Ercan 
Akdoğan Oda Başkanımız Mustafa Vural’a bir plaket takdim ederek oda yönetimi ve üyelerine teşekkürlerini iletti.

 08.05.2018 Odamız Eğitim Salonunda Kamu Gözetimi Kurumu Ve Odamız İşbirliğiyle Düzenlenen Bü-
yük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti.

 02.06.2018 Odamızın geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinde odamız üyesi meslek mensuplarıy-
la bir araya geldik.
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 05.07.2018 Gelir İdaresi Başkanlığı ve Odamız işbirliğiyle 7143 sayılı kanun kapsamında odamız eğitim 
salonunda bir seminer düzenlendi. Eğitim seminerine Gelir İdaresi Başkanlığı Temsilcileri, Vergi Dairesi Başkanı 
Seyfettin BAYSAL, kurum başkanları ve müdürleri, Vergi Denetim Kurulu Başkanı ve çok sayıda meslek mensu-
bu katılım gösterdi.

 28.08.2018 45.İnci Doğu Ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Platform Toplantısı Muş’ta Odamızın 
Ev Sahipliğinde Yapıldı. Oda Başkanı Mustafa Vural Burada Gerçekleştirdiği Konuşmada Gündemde Yer Alan 
Vergi Afların Mükellef Ve Meslek Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirmesini Yaptı.

 20.07.2018 SGK İl Müdürlüğü, İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve Odamız işbirliğiyle 7143 Sayılı Yapılandırma kanu-
nu kapsamında odamız eğitim salonunda seminer düzenlendi. 7103 Sayılı Yasa ile Getirilen Düzenleme, Geriye 
Doğru Teşvik Düzenlemesi ile ilgili bilgiler verildi. Ardından İŞ-KUR İş ve Meslek Danışmanı Recep MENEKŞE 
“Güncel Teşvik Uygulamaları ile İlgili Yaşanan Sıkıntılara Dair bir sunum gerçekleştirdi. 

 12.09.2018 Tarihinde odamız eğitim salonunda Luca Bölge Temsilcisi Mucip Yetmen tarafından Luca 
Genel Uygulamaları ve Son Güncellemeler konulu bir seminer gerçekleştirildi. Seminere çok sayıda meslek 
mensubu katılım sağladı.

Oda Etkinlikleri
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  13.09.2018 Diyarbakır Sanayici ve İş İnsan-
ları Derneği (DİSİAD) düzenlemiş olduğu seminerde 
İşletmelerin finans sektörü ile yürüttüğü çalışmalar-
da, mali verilerin aktarımı konusunda yaşanılan ko-
pukluk ve eksiklerin çözümünde, nasıl bir yol izle-
nebilir konuşuldu. Oda Başkanımız Mustafa VURAL 
burada gerçekleştirdiği konuşmada “Her şeyden 
önce Muhasebeyi işletmelerin hayati departmanla-
rından biri olarak tanımlamak yerinde olur. Tabii bu 
departmanlara gerekli önem verildiğinde ve Muha-
sebe, uygun bir muhasebe iklimi bulduğu takdirde 
işlevsel hale gelmektedir.” Dedi.
 05.10.2018 Odamız eğitim salonunda 
Prof. Dr. Ersan Öz & SMMM Selçuk Gülten tara-
fından “e-fatura e-defter e-uygulamalar özelin-
de uyuşmazlıklar / vergi cezalarından kurtulma 
yolları” konulu seminer düzenlendi. Meslek men-
suplarının yoğun katılım gösterdiği seminerde bir 
konuşma yapan Oda Başkanımız Mustafa Vural, 
haksız rekabet koşullarına değinerek oluşan tab-
lonun e-birlik sisteminin kullanılmamasından kay-
naklandığını ifade etti.

 07.10.2018 XX. Türkiye Muhasebe Kong-
resinde XI. Oturum olan; Muhasebe Meslek Men-
suplarının İşletmelerin Finansal Raporlarına Güven 
Sağlama Yaklaşımındaki Evrilme” konulu panelde 
, oturum başkanlığını Van SMMM Odası Başkanı 
İbrahim Şahin’nin yaptığı konuşmacıların ; Prof.
Dr. Nalan Akdoğan, Prof.Dr. Sait Yüksel Kaygusuz 
ve Murat Sancak’ın gerçekleştirdiği Panel sonrası 
TÜRMOB ‘u temsilen oda başkanımız Mustafa Vu-
ral panelistlere teşekkür plaketlerini verdi.
 26.10.2018 Oda başkanımız Mustafa Vural, 
Başkan Yardımcısı Veli Kanğal ve Oda Sekreterimiz 
Nüzeyini Atabay Diyarbakır Baro Başkanlığına seçi-
len Av. Cihan Aydın ve yönetimine tebrik ziyaretinde 
bulundular.
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  29.10.2018 Odamız bünyesinde 2018/ 2. dönem Bilirkişilik Temel Eğitimi meslek mensupları ve diğer 
meslek mensuplarının katılımıyla yapıldı. 4 gün süren Bilirkişilik Temel Eğitimi Dicle Üniversitesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Filiz İpekyüz ‘ün eğitmenliğinde yapıldı.

  02.11.2018 Kamu Gözetim Kurumu ve Odamız işbirliğiyle odamız eğitim salonunda Denetçiler İçin Sü-
rekli Eğitim ve Yeni Raporlama Formatları konulu seminer düzenlendi. Seminere Kamu Gözetim Kurumu Baş-
kan Yardımcısı Murat Yünlü, Kamu Gözetim Kurumu Daire Başkanı Fatih Dinçsoy, Türmob Kalite Güvence Kuru-
lu Başkanı Erkan Azizoğlu, odamız üyeleri ve çevre illerden gelen meslek mensupları katılım sağladı.

  09.11.2018 Zirve Yazılım bölge temsilciliği tarafından odamız eğitim salonunda bir tanıtım programı 
gerçekleştirildi. Nova, web tabanlı muhasebe paketinin tanıtımının yapıldığı eğitime meslek mensupları ve 
aday meslek mensupları büyük ilgi gösterdi.

  09.11.2018 Amed Spor Kulübü’den oda-
mıza nezaket ziyareti gerçekleşti. Amed Spor Ku-
lübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karakaş, Başkan 
Yardımcısı Sevim Vural, Futbol Şube Sorumlusu 
Nedim Şimşek ve Başkan Yardımcısı Veysi Üç-
dağ’dan oluşan heyeti Oda Başkanımız Mustafa 
Vural ve Başkan Yardımcısı Veli Kanğal karşıladı.

Oda Etkinlikleri
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 12.11.2018 Odamız seminer salonunda 2019 takvim yılı defter tasdik ücretlerini belirlemek ve uygu-
lama birlikteliği sağlamak, Basit Usule Tabii mükelleflerin muhasebe ücretleri, Meslektaşlar arasında Haksız 
Rekabet konularının gündem oluşturduğu bir mesleki toplantı gerçekleştirildi.

 27.11.2018 Belge almaya hak kazanan 
meslek mensubu adaylarımız Merve DİNÇER, Evin 
ORHAN, Zuhal PEKKOLAY, Nurettin AYDIN, İb-
rahim Halil AKTAŞ, Veysel Şehmus GÜL ve Veysel 
YILDIRIM ruhsatlarını oda merkezimizde düzen-
lenen törenle oda başkanımız Mustafa VURAL’IN 
elinden aldı. Kendilerini tebrik ediyor, mesleki ha-
yatlarında başarılarının devamını diliyoruz.

 30.11.2018 Odamız bünyesinde Bağımsız 
Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Programı odamız se-
miner salonunda yapıldı. Muhasebe, Denetim ve Fi-
nans alanında verilen bir haftalık eğitim sonunda ka-
tılımcılar Bağımsız Denetçi sertifikasına sahip oldu. 

 10.12.2018 TÜRMOB tarafından odamız 
seminer salonunda oda personellerine e-birlik 
programının kullanımı ve uygulama esaslarının an-
latımına yönelik eğitim verildi. Eğitime Osmaniye, 
Gaziantep, Bitlis,Şanlıurfa, Elazığ, Batman-Siirt,-
Mardin-Şırnak,Adıyaman, Van-Ağrı -Hakkari ve 
Muş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları 
katılım sağladı.

 20.12.2018 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezin-
de Dicle Üniversitesi ve İş-Kur işbirliğinde düzenlenen 6. 
İstihdam Kariyer ve Girişimcilik Fuarına katıldık. İki gün 
süren fuar yoğun ilgi gördü. Çeşitli etkinlikler ve seminer-
ler düzenlenen fuarda Diyarbakır Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler Odası olarak yerimizi aldık. Mesleğin ta-
nıtımının yapıldığı standımıza İktisat, İşletme, Muhasebe, 
Maliye bölümü öğrencileri büyük ilgi gösterdi.
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 20.12.2018  Yeni meslektaşlarımız; Duygu Şenel, Hamza Öztürk, Zülküf Ok, ve Yunus Demir’e ruhsatları 
Oda Başkanımız Mustafa Vural ve Başkan Yardımcımız Veli Kanğal tarafından takdim edildi.Aramıza yeni katı-
lan meslektaşlarınızı tebrik ediyor mesleki yaşamlarında başarılarının devamını diliyoruz.

  24.12.2018 Odamız eğitim salonunda E-Uygulamalar konulu seminer düzenlendi. Seminere çok sayıda 
meslek mensubu katılım sağladı. İSMMMO Eğitim Müdürü İnci Şalcı tarafından verilecek seminer öncesi bir ko-
nuşma yapan oda başkanı Mustafa Vural güncel konulara ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

 05.01.2019 Odamız seminer salonunda Güncel Mevzuat Değişiklikleri Işığında Dönem Sonu Vergi ve 
Muhasebe hatırlatmaları konulu seminer düzenlendi. Seminere TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, Bursa 
Smmm Odası Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, Vergi Dairesi Başkanlığı grup müdürleri: Fatih Teksin, Göngür 
Gönültaş, Kenan Coşkun ve çok sayıda meslek mensubu katılım sağladı.

Oda Etkinlikleri
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DİYARBAKIR
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Chamber of Certi�ed Public Accountants of Diyarbakır

2018
Kurul Raporları

DENETLEME KURULU
(01.01.2018 - 31.12.2018)

DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 

Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemindeki faaliyet-
leriyle ilgili denetimimiz , 3568 sayılı Meslek Yasası ve yönetmelikleri ile Mer’i Mevzuat ve Tekdüzen Muhasebe 
Uygulamaları esas alınarak yapılan incelemeler sonucunda Kurulumuzca aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

A-Usül Yönünden Yapılan İncelemeler :

Usül yönünden gerekli tetkik ve incelemeler yapılmış , DiyarbakırSerbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası-
nın kanuni defterlerinin süresi içinde tasdik edildiği tespit edilmiş olup ; defter tasdik bilgileri aşağıda belirtil-
miştir.

1-Yasal Defterin Nev’i  Tasdik Makamı   Onay Tarihi ve Yevmiye No
Yevmiye   Diyarbakır 3.Noteri  20/12/2017-35793 
Defter-i Kebir   Diyarbakır 3.Noteri  20/12/2017-35795
Envanter   Diyarbakır 3.Noteri  20/12/2017-35794
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 , 31/12/2018 tarihin-
de kasada 815,84 TL bulunduğu tespit edilmiştir. 

3-Banka kayıtlarının belgelerle ve mali tablolar ile uyumlu olduğu , 31/12/2018 tarihinde banka hesaplarında 
toplam 199.428,94TLve Kredi kartları ile tahsil edilmiş 99.403,94 TLnin   Hazır Değerler hesabında bulunduğu  
tespit edilmiştir.

4-Bilançoda  görülen stok ve sabit kıymetlerin mevcut olduğu , Stok toplamının 3.045,00 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.
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6-Oda Gelirleri 2018 yılı toplamda 541.961,21 TL olup Tekdüzen Muhasebe Sistemine Uygun olarak yasal 
defterlere kaydedilmiş % 10 Türmob  payı hesaplanarak beyan edilmiş ve ödenmiştir.

7-2018 Yılı Gelir –Gider Kalemlerinin toplamı tahmini bütçeye uygunluğu denetlenmiş ;

  GERÇEKLEŞEN           TAHMİNİ 

GELİR   541.961,21TL   675.279,00 TL

GİDER  528.176,96 TL   518.036,20 TL

Gelir kaleminde tespit edilen 133.317,79TLlik menfi farkın, büyük ölçüde üye aidat ödemelerinin zamanında 
tahsil edilememesinden kaynaklandığı ; alacakların tahsili yöntemleri ile ilgili çalışmaların yapılmaya başlandı-
ğı ve devam ettiği tespit edilmiştir.

Gider kaleminde  tespit edilen 10.140,76TL’lik menfi farkın , büyük ölçüde zamanında ödenmemiş üye aidat 
borçlarının tahsili için yapılmış icra ve mahkeme masraflarından kaynaklandığı  tespit edilmiştir.

C-Faaliyetler Üzerinde Yapılan İncelemeler :

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

1-Diyarbakır SMMMO Yönetim Kurulu , faaliyetlerini Oda Kurulları ile uyumlu olarak devam ettirdiği tespit 
edilmiştir.
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 467.240,77 olduğu ve bunun tahsilatı için gerekli yasal 

çalışmaların devam ettiği tespit edilmiştir.

SONUÇ

Genel Kuruldan alınan faaliyet ve harcama yetkisi olumlu kullanılmış ve bütçe dahilinde  gelir gider dengesi 
korunmuştur. Diyarbakır SMMM Odasının , Gelir-Gider Tabloları ile bilançosunda tenkid edilecek bir hususa 
rastlanılmadığı , raporların gerçek durumu yansıttığı , işlemlerin usul ve mevzuata uygun olduğu   görüşüne 
varılmıştır.

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

SEVİM VURAL - EMEL KARAKOYUN - MEHMET BAYBURT

Denetleme Kurulu
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DİSİPLİN KURULU
(01.01.2018 - 31.12.2018)

DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 

Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 22. Olağan genel kurulunda Disiplin Kuruluna seçile-
rek, göreve başladığımız; 06.06.2016 tarihinden bugüne kurul olarak, 3568 sayılı yasanın disiplin yönetmeliği-
nin verdiği yetkiler çerçevesinde, sağduyulu ve objektif bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Disiplin 
yönetmeliğimizin hükümleri çerçevesinde doğru, yansız ve adil kararlar verebilmek için göreve başladığımız 
günden bugüne her hafta periyodik bir şekilde toplantılarımızı yaparak, ayrıca gerekli görülen durumlarda ek 
toplantılar yaparak, tarafımıza gönderilen disiplin dosyaları üzerinde titizlikle çalışmaktayız.

Meslek mensuplarının; 3568 sayılı yasanın, çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre, arzulanan 
mesleki faaliyeti yürütmesi için; disiplin yönetmeliği, haksız rekabet ve reklam yasağı yönetmeliği ve etik ilkeler 
yönetmeliğinin tek başına çözüm olamayacağı görünen bir gerçektir. Meslek mensuplarınca, bu yönetmeliklere 
sahip çıkılması, yönetmelik hükümlerine uyulması ve yönetmelik hükümlerine karşı çıkan meslek mensupları-
nın odamıza bildirilmesi ile mesleğimiz arzu ettiğimiz kaliteye ulaşabilecektir. Meslek mensuplarının haklarını 
korumak, gelen şikayetler doğrultusunda haksız kazanç ve haksız rekabeti önlemek, meslek yasasına aykırı 
davranışlarda bulunan meslek mensupları hakkında yönetmeliğin öngördüğü cezaları uygulamak, disiplin ku-
rulu çalışmalarının amacını oluşturmaktadır. Disiplin kurulumuz 01.01.2018 -31.12.2018 faaliyet döneminde 22 
adet toplantı yapmış bulunmaktadır. 2018 yılında toplam 29 disiplin dosyası işleme alınmış, 19 adet dosyanın 
disiplin kovuşturması devam etmektedir.  2018 yılı içinde 10 adet dosya hakkında karar verilmiş, 2 adet uyarı,  4 
adet kınama, 1 adet geçici men ve 3 adet ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir.
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2017 YILI
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU

FAALİYET RAPORU

KURUL ÜYELERİ

Şiyar BOZHAN

Kadri ÇAVUŞOĞLU

Bahar SEVÜK Abdullah ALPTEKİN
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HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU
(01.01.2018 - 31.12.2018)

DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

SUNUŞU

Mesleğimiz; dışarıdan veya içeriden gelen virüse yakalanıp grip olan, hassas bir çocuk gibi. Bu yönüyle bakıldı-
ğında bağışıklık sistemi çok zayıf bir mesleği icra ediyoruz. Bu iç ve dış etkenlere karşı sürekli duyarlı olunmalı 
ve tedbiri elden bırakmamak lazım. Bu yılda içten ve dıştan bizi ve mesleğimizi olumsuz etkileyen birçok olum-
suzluklara tanık olduk. Mağdur olduk.

Geçmiş bir yıla şöyle uzaktan bir bakınca nerelerde hata yapıldığını daha bir iyi fark ediyoruz.  Keşke su kabada-
yılık yapılmasıydı, keşke şu afralar tafralar yüksek perdeden atılırken biraz daha akli selim davranılsaydı diye-
bileceğimiz onlarca olaylar yaşandı. Her bir olay kendi önemince piyasalara yansıdı, olaylar birleşince deprem 
etkisi yaratan süreçlere dönüştü. Yükselen kur, enflasyon rakamları, faiz oranları ve işsizlik rakamlarını hayatı-
mızın her yerine tekrardan sokmuş durumdayız. Gözümüz, istemese de televizyon ekranlarının altında bir şerit 
gibi kayan rakamlara takılıyor. Bazen kalp ritmimizi hoplatan grafiklere tanık oluyoruz. 

Piyasalar “gayet iyi ve iyiye gidiyor, dünya sıralamalarını zorluyoruz” düşüncesini topluma anlatma ve manipüle 
etmek  ile görevlendirilen kadrolar ekranları doldurunca artık böcekler ve kuşları izlemek daha keyif verici ol-
maya başladı.

Sadece bende mi bu depresyonel ruh hali var diye endişeleniyorken; meğer çevremde önemli bir kesimin artık 
televizyonları izlemeyi bıraktığını, belgesel severlere dönüştüğümüzü öğreniyorum. 

Niye belgesel izlemeyelim ki? Ülkenin ekonomisini sıkıntılı bir virajda. Daralan ekonomi büyümek isteyen bu 
toplumun üstünde 3 beden küçük bir gömlek gibi abes duruyor. Geleceğe güven endeksi kaygı verici sınırlara 
dayanmış. İş çevreleri doğal olarak küçülmeyi seçiyor bu belirsizlikte. Yurt içi üreticiler artan girdiler yüzünden 
imalat yapamamakta. Yapılmış veya küçük ölçekli imalatlarda alıcı bulmakta güçlük çekiyor.

Geri çağrılan krediler, ödenemeyen çekler, konkordato ilanları ve peşi sıra iflasını veren firma sayıları gün geç-
tikçe yükseliyor. Elinde nakidi olan sermaye sahipleri devletin kuru dizginleme politikasını fırsat bilerek faize 
yatırıyor. Ekonomide tam bir durağanlık hakkim. Kısa vadeli geleceğe odaklanamıyoruz.

Buna paralel;
Meslektaşlarımız son yıllarda katlanarak artıyor. Büyük emeklerle ve umutlarla ulaşabildiği mesleki unvanın 
ardında soğuk duş etkisi yaratacak bir süreç ile karşılaşıyorlar. Eğer çalıştıkları bürodan birkaç müşteri ile ayrıl-
madı iseler, sudan çıkmış balık misali hayati zorluklarla baş başa kalıyorlar.

Müşteri edinmenin zorlukları, ekonomik dengelerin sıkıntılı olduğu dönemlerde daha da bir zorlaşıyor. Diyar-
bakır’da son 3 yılda aramıza katılan meslektaş sayısı 200’ün üzerinde bulunuyor. Son 3 yılda yarı yarıya küçülen 
bir Diyarbakır ekonomisini kıyasladığımızda meslektaşlarımızın nasıl bir tablo ile karşı karşıya olduklarını bilmek 
güç değil. Müşteri bulma arayışları, müşteri kapma yarışına dönüşüveriyor. Az müşteri-çok meslektaş denklemi 
oluştuğunda ise kaçınılmaz olarak meslektaşlarımızın emeklerinin fiyatı gündemleşiyor. Bir zamanlar eleştirdi-
ğimiz asgari tarife tutarlarının altında fiyatlandırmalara tanık oluyoruz. 

Sırf birkaç müşterim olsun kaygısıyla müşteri kapma yarışına çevirip, mesleğimizin etik ve rekabet kurallarını 
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ayaklar altına alan örneklere tanık oluyoruz. 

Daha da düşündürücü olan bu kervana eskiler diye tanımladığımız meslektaşların da dahil olması. Yeniler eski-
leri, eskiler yenileri suçluyor. 

Geri kalmış ülkelerde bu meslek yapılır mı? nasıl yapılıyor? pek bilgi sahibi değilim. Ama gelişmiş ve istikrarlı 
ülkelerde mesleğimizin üst segment bir meslek, meslektaşlarımızın da huzur ve mutlu profillerde olduğunu bi-
liyorum. Piyasalar üretken, canlı, dinamik, hareketli ve bereketli oldukça mesleğimizin daha bir itibarlı meslek-
taşlarımızın daha bir zengin olduğuna kuşku yok. 

Bir başka konu da meslektaşların öylesi tedirgin ve kaygı verici olduğu durumlarda bir birini suçlayıcı argüman-
lar üretmesi yerine dayanışmacı ve kolektif beraberliği sağlamaları. 

Kolektif, dayanışmacı, meslekte birlik ve beraberliği sağlamanın dışındaki seçenekler, farkında olmadan bizi 
daha da eritecektir. Olan mesleğimize ve mesleki itibarımıza olacaktır.

Verilere, istatistiklere bakınca kötü bir yılı geçirdik. İmkanlar daraldı. İş yükümüz arttı. Meslek ve meslektaş 
olarak bu tablodan çok etkilendik, payımızı aldık. Umudumuz 2019.

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

Her meslek İnsanı kendine yakışanı yapar, Kalite asla tesadüf değildir…

Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu olarak bizim görevimiz; Meslektaşlarımız arasında ve müşteriyle münase-
betlerinde Haksız Rekabete neden olacak eylem ve davranışlarda gereken, hukuki işlemi yapmaktır. Bu hukuki 
işlemi yaparken bilinmelidir ki amacımız;

Mesleğimizi  hakkettiği saygınlıkla gelecek meslektaşlara örnek bir meslek olarak taşımaktır.

Son yıllarda Devletin otomasyona geçmesi sonucunda e-inceleme ve e-denetimle birlikte vergi incelemelerini-
narttığı görülmektedir. 2018 yılında Odamız Kurullarına  gelen şikâyet dosyalarının %75’imüfettişlerin yazdığı 
sorumluluk raporlarıdır. Anlaşılacağı gibi bundan sonraki süreçte usul incelemelerinin artacağı gözlemlenmek-
tedir. Bu sebeple Meslektaşlarımız İşlerini yaparken gerekli mesleki özen ve titizliği göstermelidir.

HAKSIZ REKABET KURULU olarak bize düşen görev her zaman olduğu gibi meslek mensuplarımızınyanında ve 
onlara yardımcısı olmaktır.

Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu görev süresince kurula ulaşan şikayetleri incelemiş ve bu rapordagöreceği-
niz sonuçlara ulaşmıştır.

KURUL ÜYELERİNİN ADI SOYADI VE ÜNVANLARI

  BAŞKAN                          
 ŞİYAR BOZHAN    

    ÜYE                   ÜYE
   GÜL ZÜLFİYE KAVAL          BAHAR SEVÜK

     ÜYE     ÜYE
                ABDULLAH ALPTEKİN   KADİR ÇAVUŞOĞLU     
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I. KAPSAM

Bu raporda;  Diyarbakır SerbestMuhasebecive Mali MüşavirlerOdasıHaksızRekabetleMücadeleKurulu’nun 2018 döne-
mine 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

Raporunyasaldayanağı 3568 sayılıSerbestMuhasebeci Mali MüşavirlikveYeminli Mali MüşavirlikKanunu’nun 29, 
33, 45 ve 50 ncimaddelerinedayanılarakçıkartılan 21.11.2007 tarih 26707 ResmiGazetesayılı “SerbestMuhasebe-
ci Mali MüşavirlikveYeminli Mali MüşavirlikMesleklerineİlişkinHaksızRekabetveReklamYasağıYönetmeliği”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 hâkim-
dir 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, okuyamayan-
lar 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 
meslektaşını arayıp sormadan, bilgi sahibi olmadan belirlenmiş ücretler; işi alan meslek mensubunu da zorda 
bırakmaktadır. Böylesi sorumsuzca davranışlarla el değiştiren müşteriler, meslektaşlarımız arasında kırgınlıkla-
ra ve hayal kırıklıklarının 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 meslektaşı-
mız zamanla bu girdapta boğuluyor.  Haksız yere müşteri elde eden meslektaşlarımız, kendilerine gelen müş-
terinin düşük ücretten kaynaklı 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 değerinin 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 yön-
temle de yol alınamayacağı açıktır. 

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 dayanışma bilinci 
içinde hareket ettiklerini görmek, diğer konularda da benzer başarıları yakalayacağımız ümidini kuvvetlendirmektedir. 
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IV.ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE ELDE EDİLEN BULGULAR

HRMK’na sevk edilen dosyalarla ilgili HRMK tarafından yapılan İnceleme ve soruşturma sonucunda;
Ceza verilmesine yer olmadığı önerisi  ile Yönetim Kurulu’na sunulan dosyalardan:4  
Yaptırım önerisi ile Yönetim Kurulu’na sunulan dosyalardan: 1
 (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:4

 Reklam yoluyla Haksız Rekabet konusunda toplam dosya sayısı:0

V.ÖNERİLER

Meslektaşlarımızın katlanmak zorunda kaldığı tahsilat problemlerinin aşılması, özellikle zamana endeksli ücret 
politikasının zemininin oluşturulması, meslek standartlarının geliştirilmesi gibi mesleğimizin ön sıralarında yer alan 
konular ivedilikle çözümlenirse haksız rekabeti yaratan unsurların önüne geçileceği inancını taşımaktayız.

Meslek mensuplarını sözleşme yapmaya zorlamak, haksız rekabetin önüne geçme çalışmalarının yanında, 
meslek mensuplarının 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 kulla-
nılması yolunda kararlı bir tutum sergilenememiştir. Ancak, 2019 yılının başı itibariyle bu konuda hiçbir taviz 
verilmeden uygulama yapılmalı, sözleşmelerini sisteme girmeyen veya asgari ücret tarifesinin altında sözleş-
me düzenleyen meslek mensupları hakkında mutlaka disiplin kovuşturması yapılmalıdır.

Şikayete bağlı olarak tespit edilebilen haksız rekabete neden olan davranışların azaltılması ya da çok aza indi-
rilmesi için meslektaşlar arasında zorunlu eğitim kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.
 
Değişimin gerisinde kalmak istemiyorsak Mesleğimizin teknolojik alanda yaşayacağı değişimler doğrultu-
sunda yeniden yapılandırmalıyız. Meslek mensubundan talep edilen hizmet çeşitliliği artmış Uzmanlaşma ve 

Kurumsallaşma kaçınılmaz hale gelmiştir.

HaksızRekabetle Mücadele KuruluToplantı Sayısı 16 

Haksız Rekabetle Mücadele Kuruluna Gelen Şikayet Sayısı 0 

Yönetim Kurulu kararı ile Haksız Rekabetle Mücadele  

Kurulu’na sevk edilen toplam dosya sayısı 
6 

Haksız Rekabet Kurulunca soruşturması tamamlanan dosya 
sayısı 

5 

Haksız Rekabet Unsurunun oluşmadığına ilişkin dosya sayısı 1 

Soruşturması Devam Eden Dosya Sayısı 0 
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Oda İstatistik

DİYARBAKIR
SERBEST MUHASEBECİ
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Chamber of Certi�ed Public Accountants of Diyarbakır

01.01. 2018- 31.12. 2018

Basında Odamız
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