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İÇİNDEKİLER
01-   12.01.2021 tarihinde Ruhsat Töreni düzenlendi.

02-   21.01.2021 tarihinde ruhsat töreni düzenlendi

03-   23.01.2021 tarihinde bölge Odaları Platform toplantısı düzenlendi

04-   03.02.2021 Tarihinde ruhsat töreni düzenlendi

05-   03.02.2021 Tarihinde başarı gösteren meslek mensuplarına plaket verildi

06-   03.02.2021 Tarihinde 86. Başkanlar kurulu toplantısı düzenlendi

07-   09.02.2021 Tarihinde Odamız Eğitim komisyonu toplantısı düzenlendi.

08-   22.02.2021 Tarihinde Yeni Oda binamızın inşaatına başlandı.

09-   01.03.2021 Tarihinde muhasebe haftası etkinlikleri düzenlendi.

10-   01.03.2021 tarihinde Turmob Eğitim semineri düzenlendi

11-   16.03.2021 tarihinde bina inşaatımız temelleri kazmaya başlandı.

12-   28.03.2021 tarihnideTurmob Eğitim semineri düzenlendi

13-   30.03.2021 tarihinde ruhsat töreni düzenlendi

14-   06.04.2021 tarihinde Turmob Eğitim semineri düzenlendi

15-   07.04.2021 tarihinde ruhsat töreni düzenlendi

16-  16.04.2021 tarihinde bina inşaatımız ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

17-  18.05.2021 tarihinde Turmob Eğitim semineri düzenlendi

18-  18.6.2021 tarihinde basın açıklaması düzenlendi.

19-  18.06.2021 tarihinde başkanlar kurulu toplantısı düzenlendi

20-  23.06.2021 tarihinde ruhsat töreni düzenlendi.

21-  30.06.2021 tarihinde basın açıklamasına katılım sağlandı.

22-  02.07.2021 tarihinde bölge odaları toplantısı düzenlendi

23-  07.07.2021 tarihinde Vergi Dairesi Başkanı ziyareti.

24-  28.07.2021 tarihinde Disiad yönetimi odamızı ziyaret etti.

25-  28.07.2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

26-  28.07.2021 tarihinde Ditam paneline katılım sağlandı.

27-  31.07.2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

28-  31.07.2021 tarihinde odamız tarafından  sosyal destek projesi başlatıldı.

29-   03.08.2021 tarihinde Ruhsat töreni düzenlendi

30-  10.08.2021 tarihinde ruhsat töreni düzenlendi

31-  12.08.2021 tarihinde Amedspor yöneticileri odamızı ziyaret etti

32-  25.08.2021 tarihinde  Vergi Da. Baş. ve  Sgk İl Müd. odamızı ziyaret etti

33-  27.08.2021 tarihinde Abori dergisine sosyal etkinlik proje tanıtımı yapıldı.

34-  16.09.2021 tarihinde Psk Genel başkanı ziyareti.

35-  12.10.2021 tarihinde Chp il Yönetimi panel düzenled

36-  12.10.2021 tarihinde ruhsat töreni düzelendi

37-  13.10.2021 tarihin bölge odaları platform toplantısı düzenlendi

38-  20.10.2021 tarihinde Ditam tarafından panel düzenlendi

39-  20.10.2021 tarihinde Disk Genel İş Sendikası odamızı zitaret etti

40-  21.10.2021 tarihinde Sürgem Eğitimi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

41-  21.10.2021 tarihinde başkanlar kurulu toplantısı düzenlendi

42-  28.10.2021 tarihinde Deva partisi il yönetimi odamızı ziyaret etti.

43-  02.11.2021 tarihinde Sgk il Müdürü odamızı ziyaret etti

44-  03.11.2021 tarihinde futbol etkinliğine katılım sağlandı.

45-  15.11.2021 tarihinde Kayseri Eski oda başkanı odamızı ziyaret etti.

46-  02.12.2021 tarihinde Ücret tespit komisyonu toplantı düzenledi.

47   06.12.2021 tarihinde ruhsat töreni düzenlendi

48-  24.12.2021 tarihinde KVKK semineri düzenlendi

49- 29.12.2021 tarihinde Dicle üniversitesinde panel düzenlendi 

 



 
GENEL BAŞKANIN MESAJI

 
    Geride bıraktığımız yıllar, yaşanan sıkıntı ve sorunlardan kaynaklı olarak, ülkemizde ve dünyada
beklenti ve umutları olumsuza döndürdü. Umutla karşıladığımız her yeni yıl maalesef bir öncekini aratır
oldu. Temel beklentimiz, 2022 yılında bu döngünün kırılmasıdır.
    Ülkemizde ve dünyada yaşanan sıkıntıların kilit noktasını pandemi oluşturmaktadır. Pandemi ile
mücadele kapsamında alınan önlemlerin bir sonucu olarak üretim kesintileri ve tedarik zincirlerindeki
aksamalar, küresel ekonomiye başta enflasyon ve zamanında üretim olmak üzere olumsuz olarak yansıdı.
Küresel ekonomideki olumsuzluklar ve ülkemizde varlığını koruyan kendine özgü sorunlardan dolayı,
Türkiye ekonomisi 2022 yılına istikrarı bozulmuş bir ortamda girmek zorunda kaldı. Dolayısıyla tüm
ekonomi aktörlerinin ve vatandaşlarımızın öncelikli beklentisi ekonomide istikrar sağlanmasıdır.
    Türkiye ekonomisinde istikrarın ve öngörülebilirliğin kaybolması, yaşanan sorunların başlangıç
noktasını oluştururken, sürdürülebilir bir ekonomiye yönelik politika anlayışının hayata geçirilmesi
ekonomimiz için çözüm noktası olacaktır. Türkiye sıkıntı ve sorunlarını aşabilmek için mutlaka ekonomik
gelişim rotasını üretime dayandırmak zorundadır. Ekonomide yaşanan sıkıntı ve sorunlardan kurtulmak,
ekonominin çarklarının güçlü bir şekilde dönmesi en büyük beklenti ve dileğimizdir.
    Dijitalleşme ve tüketim ekonomisinden, döngüsel ekonomiye geçiş süreci yoğun olarak tartışılıyor ve
buna yönelik stratejik planlamaların yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Gelişmiş ülkeler yeni döneme
kendilerini hazırlayarak ve gelecek için planlamalarını yaparak, projelerini güçlü bir şekilde uygulamaya
alarak girme gayretindeler. İşletmeler, makro ekonomi ve sosyal yaşam için en önemli kavram haline gelen
sürdürülebilirlik, önümüzdeki dönemde her açıdan bizleri etkisi altına alacak bir gelişim gösteriyor.
   Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen müzakereler ve elde edilen deneyimler, kurumsal değer yaratma,
sürdürülebilir kalkınma ve toplumun değişen beklentilerini karşılamak için yalnızca finansal değil finansal
olmayan verileri de içeren karşılaştırılabilir, güvenilir bilgiler sunan yeni bir raporlama sistemine ihtiyaç
olduğunu ortaya çıkarmıştır.



    
    Bu nedenle Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu, IFRS Vakfı bünyesinde Uluslararası
Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun (ISSB) kurulmasına öncülük etti. ISSB’nin kurulacağı Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP 26) ilan edildi. 
    Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu, sürdürülebilirlik raporlamasını finansal raporlama ile
aynı temele oturtmayı ve bu doğrultuda sürdürülebilirlik ile ilgili açıklama standartlarını geliştirmeyi
amaçlıyor. Sürdürebilirlik, diğer bir deyişle devamlılık konusunda muhasebe mesleği yönetimsel, çevresel
ve sosyal açıdan bilgilerin raporlanmasında işletmeler ve yatırımcılar için kilit rol oynayacak. 
    Tüm gelişmeleri yakından takip ederek, meslektaşlarımızı bu değişim ve dönüşüm sürecine hazırlama
gayretindeyiz. TÜRMOB’un temel görevi mesleğimizi yarınlara güvenle taşımaktır. Bunun için muhasebe
meslek örgütleri, meslek mensuplarının ihtiyaç duyacağı becerileri kazandırma ve geleceğe hazırlama
görevine ağırlık vermeye devam edeceğiz.
    Mali müşavirler, sundukları hizmetlerle işletmelerin yaşam döngülerini sürdürebilmeleri, yeni süreçlere
kendilerini hazırlayabilmeleri, finansal piyasaların etkinliğini koruyabilmeleri, kamu finansmanının
sürekliliğini sağlayabilmeleri için hayati öneme sahip bir rol üstlendiler ve bu rolü güçlendirerek devam
ettireceklerdir. 
    Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin sundukları hizmetlerin hayati öneme sahip olduğunu,
pandemi net bir şekilde ortaya koydu. Pandemi süresince çalışmalarına ara vermeden fedakarca devam
eden meslektaşlarımız hem işletmelerin varlığını koruyup sürdürebilmelerine, hem kamu finansmanına
hayati katkı yaptı. 
    Pandeminin adeta hayatı durdurduğu 2020 yılı boyunca ve 2021 yılının ilk yarısında Mali Müşavirler,
Yeminli Mali Müşavirler, Odalarımız ve TÜRMOB durmadı. Teknolojinin getirdiği imkanlardan azami
oranda faydalanarak çalışmalarımızı sürdürdük. Yüz yüze eğitimlere ara vermek zorunda kaldık, ancak
durmadık, online eğitimler ile süreci verimli bir şekilde tamamladık. Teknolojik gelişmeleri mesleğimizin
hizmetine sunacak program ve uygulamaları hayata geçirdik. Geleceğe bugünden hazırlanıyor ve
dünyadaki değişime hızla uyum sağlayarak mesleğe ve meslek mensubuna değer katmak için var gücümüz
ile çalışıyoruz
    Gerçekleştirmekte olduğumuz ve programladığımız çalışmalarla meslekte hizmet kalitesini artırarak,
mesleki uzmanlık alanlarına yönelerek, mesleğin yarınlarına güvenle bakmaya devam edebiliriz.
Teknolojide yaşanan gelişimi, fırsata çevirdiğimiz ölçüde, etkinliğimizi ve varlığımızı artırarak devam
ettirebiliriz. 
    TÜRMOB, ülkemizde muhasebe mesleğinin etkin bir şekilde yapılabilir olması ve bundan tüm toplum
kesimlerinin katma değer elde etmesini istemektedir. Bilinmelidir ki, kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı
anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı, ülke ekonomimizin
kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.
    Mesleki sorunlarımızın çözümünü, ülkemizin sorun ve uygulamalarından ayrıştırmak mümkün değildir.
Mesleki sorunlarımızın önemli bir bölümünün çözümü yasal düzenleme gerektirmektedir. Sorunları
ilgililere, yasama organına anlatmak, kabul ettirmek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak
maalesef bazen uzun süreli çaba göstermeyi gerektirmektedir. Biz sorunlarımızın kararlı bir şekilde
takipçisi olmaya ve sonuç alıncaya kadar anlatmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz.

 
 



Yasalardan ve mevzuattan kaynaklanan sıkıntı ve sorunların çözüm merci olan Bakanlıklarımız, Bakan
Yardımcılarımız, TBMM’de temsil edilen siyasi partilerimiz, grup başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz,
kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ile sürekli diyalog halindeyiz. Talep ve önerilerimizi dile getirerek,
raporlar hazırlayarak çözümünü sağlamak ve ülkemizin gelişimine katkı sunmanın gayreti içindeyiz.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınan vergi ile ilgili her konuda TÜRMOB olarak rapor
hazırlayarak görüş ve önerilerimizi sunuyoruz. TÜRMOB sunduğu raporlarıyla, önerileriyle çözüm sunan bir
anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Pandemi nedeniyle maalesef sevdiğimiz dostlarımızı, arkadaşlarımızı, yakınlarımızı ebediyete uğurladık. Bu
acıların tüm dünyada son bulması ve bir daha yaşanmamasını diliyorum.

2022 yılının ülkemizde ve dünyada; pandeminin sona erdiği, ekonominin istikrara kavuştuğu, adaletin
sağlandığı, işsizliğin son bulduğu, toplumun barış ve huzur içinde yaşadığı, sorunların çözüldüğü bir yıl
olmasını arzuluyorum.  

Yarınlara sağlıkla, umutla baktığımız bir ülke ve dünyada yaşamamız dileğiyle saygılarımı sunarım.

                                                                                                                           Emre KARTALOĞLU
                                                                                                                          TÜRMOB Genel Başkanı



Değerli Meslektaşlarım; 
 Yaşamın kısıtlı dilimlerinden bir yılı daha geride bıraktık. Ne acıdır ki başta sağlık olmak üzere gerek ekonomik,
gerek sosyal,  gerekse siyasal olarak hafızalardan silinmesini istediğimiz  bir yıl oldu. Kısacık ömrümüzün vefa
ettiği kadarı ile onlarca kez yaşadığımız, ekonomik krizler, siyasi çatışmalar, demografik hesaplamalar üzerine

kurulu virüslerin açtığı yaraları bir tarafa bırakacak olursak, Hukuk Adalet gibi kutsi kavramlardan uzaklaşmak,
hayata tutunmanın yegane temeli olan güven ortamının kaybolmasıdır ve umutlar açısından ürkütücüdür. 

 Çok Değerli Meslektaşlarım. 
Ülkemizde Ekonomik göstergelerin sürekli değişkenlik gösterdiği ve sosyal gelişmelerin ekonomik göstergelere

bağlı olarak çok hızlı değişim göstermesi, yerel mevzuatın yerleşik bir kültüre sahip olmasının önündeki en önemli
etkenlerden biridir. Özellikle ticaretin sınırlarının değişmesi ile birlikte globalleşen sermaye, değişen ve sürekli
olarak gelişen şartlar beraberinde bir çok değişimi de kaçınılmaz kılmaktadır. Halen 1960 yılındaki geleneksel
yöntemlerden sıyrılamayan mali idarenin, kayıt belge düzeninden tutun, ticari vesikaların tanımına kadar köklü
değişikliğe gitmek durumundadır. Şeffaf anlaşılır ve daha önemlisi uygulanabilir bir vergi sistemi kaçınılmaz

olmuştur, işletme ve yöneticilerini ceza ile terbiye etme mekanizması olmaktan çıkarmak ile vergiye gönüllü uyum
sağlanabilir.  Özellikle vergi alanında 3-5 yılda bir sıklıkla çıkarılan af kanunlarının, mükelleflerin af beklentilerini

artırmaları nedeniyle kayıt  dışılığı özendirmesi, af sonrası vergiye uyumu azaltması ve vergisini ödeyen
mükellefle ödemeyen mükellef arasında adaletsizliğe yol açması gibi olumsuz yönlerini de görmek lazım, vergi
affı nedeniyle geçici olarak yükselen vergi tahsilatının aslında af beklentisi yüzünden geciktirilmiş ödemelerden
kaynaklandığı düşünüldüğünde bu yaklaşımın çok doğru olmadığı görüşü göze çarpmaktadır. Zira kısa dönemde

oluşan tahsilât artışı bilinçli olarak geciktirilmiş vergi borçlarından oluşmaktadır.

 Mustafa VURAL
 DSMMMO BAŞKANI

 



Hele hele bu afların, belli aralıklarla çıkarılması ve neredeyse standart hale gelmesi, mevcut yürürlükteki
af daha sonuca bağlanmadan, yeni bir affın nasıl olsa çıkacağı beklentisi içine girmelerini sağlamaktadır.
Afların uzun vadede vergi gelirlerinde azalmaya yol açması ve dürüst mükellefleri de ‘af kollayan’
mükellef tipine dönüştürmesi muhtemeldir.

Dolayısı ile bu mesleği kötü yapmak ile iyi yapmak arasında hiç bir fark kalmamıştır. Hatta iyi yapmaya
çalışanlar kötü pozisyonuna düşmüştür. İyi vergi mükellefi ödediği verginin ayrıca vergisini ödemek
zorunda kalmıştır.  Bu durum; Anayasasının 10'uncu maddesi ile değerlendirildiğinde "Herkes, dil, ırk,
renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin
kanun önünde eşit olduğu, Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı, Devlet
organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket
etmek zorunda olduğu ifade edilmektedir. Bu koşullar atında; kanun önünde eşitlik ilkesinin hukuki
mahiyeti tartışmalı hale gelmiştir. Yani ne yerleşik bir vergi sistemi oluşmuş nede genel kabul görmüş
muhasebe standartları uygulanabilmiştir. Hal böyle iken iyi vergi mükellefi veya iyi Mali Müşavir'i
saptayabilecek denetim mekanizması devre dışı kalmıştır. 

Muhasebe ve Mali Müşavirlik müessesesini vergi tahsilat aracı olarak görmekten vazgeçip, İşletmelerin
kurumsal altyapılarının temel taşı olarak görülmesi gerekmektedir. 
Ticari yaşamdaki değişiklikler, üretim yaşamındaki çeşitlilik ve bunlara bağlı olarak tüketim kültüründeki
değişkenler, ekonomik gereksinimlerin değişim ve artışları,  başta V.U.K olmak tüm vergi kanunlarının
modern çağdaş yaşam gereklerine uyarlanmasını zorunlu hale getirmiştir.
Değerli Meslektaşları;
           İki yanlış bir doğru etmez, İç karartıcı tablolara rağmen biz doğru bulduğumuz şeylerden asla
vazgeçmeyeceğiz, Mesleğimizden, etik ilkelerimizden ve bizleri biz eden değerlerimizden asla ödün
vermeyeceğiz. İçinde bulunduğu toplumun ekonomik koşullarını her alanda daha iyi duruma getirmek
üstüne kurulu mesleğimiz, doğru analizler yapmak, ihtiyaçları belirlemek, yatırımcıya ışık tutmak, burada
varlık göstermek, söz sahibi olmak ta , İyi bir eğitim sürecine tabi olan bilgiyi gerektirir. Geçmişten bu
yana tanık olduğumuz en net görüntü; uzun soluklu başarıların arkasındaki ana etkenin eğitim olduğu
gerçeğidir. 
           Değişen ve gelişen dünya koşullarında, bilgi teknolojilerini yakalamak, veriyi etkin ve uyumlu
kullanmak, modern dijital çağın gereklerini yerine getirmek her birimiz için artık zorunlu ve mesleğin
aranılan kriteri haline gelmiştir. Bu evrede Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı sürece hazırlamak birinci
önceliğimizi oluşturacaktır. 
           Her zorluğun üstesinden gelebilme yeteneğine sahip siz değerli Meslektaşlarıma; karamsarlıktan
uzak, umutların, özlemini çektiğimiz güzelliklerin büyüyüp yeşerdiği bir dönem diliyorum.

                                                          
                                                                                                                 

 



Sevgili Meslektaşlarım;
     Uzun soluklu, mesleki açıdan pandemi koşullarında çok zor geçen  bir mali dönemi daha geride
bıraktık.  Mali mevzuaatta yapılan  değişiklikler nedeniyle   E-süreçlerde yaşanan değişim bizleri zor
günlerin beklediğini göstermektedir. Bu nedenle özellikle sosyal hayatımıza ailemize, arkadaşlarımıza
dostlarımıza ve sosyal alanda kendimize zaman ayırabileceğimiz alanlar yaratmak zorundayız. Öncelikle
mesleki dayanışmayı sağlamalı, ücret haksız rekabet gibi sürekli şikayet ettiğimiz sorunlarımızı birlikte 
 çözmeliyiz. Bunu tek başına odalarımızın çözmesinin mümkün olmadığı hepimizin malumudur. Bu
sorunların çözümü ancak meslekdaşlarımızın etik kurullara uymaları ile mümkündür. Nitekim bu
konularda birçok çalışmalar yaptık. Bir meslek mensubunun diğer meslek mensubundan kaygı
duymayacağı, rakip görmeyeceği alanları yaratmak zorundayız. Bu konuda bütün meslektaşlarımı
sorumlu davranmaya mesleğe sahip çıkmaya, geleceğimizi doğru temellere oturtmaya davet ediyorum.
Bilinmelidir ki  bu mesleğin saygın bir meslek olmasını sağlayacak  yine bizleriz. Hep beraber odamıza
sahip çıkmaya birlik olmaya her türlü ayrımcılığa son vererek geleceğimizi şekillendirmeye bütün
meslektaşlarımı davet ediyorum.
                                                                               Saygılarımla.

Nüzeyni ATABAY
Oda Sekreteri



RUHSAT TÖRENİ     12.01.2021

 

    Mesleki yeterlilik sürecini başarıyla tamamlayarak ruhsat almaya hak kazanan yeni meslek
mensuplarımız;
    SMMM Remziye Alınak, SMMM Ayşegül Şahin, SMMM Figen Mamedoğlu, SMMM
Şengül SARUHANOĞLU, SMMM Azize Yılmaz, SMMM Hülya Ortak, SMMM Nesrin
Fidanten, SMMM Duygu Balgün, SMMM Sedat Tamaç, SMMM Ümit Yorulmaz, SMMM
Mesut Aydeniz, SMMM Kadir Felek, SMMM İhsan Güleken, SMMM Baver Damar, SMMM
Engin Hazar, SMMM Servan Özgen, SMMM Mehmet Tunçbilek, SMMM Aykut Arslanoğlu
ve SMMM Abdullah Eker’e ruhsatlarını Oda Başkanımız Mustafa Vural takdim etti. Yeni
meslek mensuplarımızı tebrik ediyor, mesleki yaşamlarında başarılar diliyoruz.



SMMM Duygu BALGÜN

SMMM Mesut AYDENİZ

SMMM Ayşegül ŞAHİN

SMMM Ümit YORULMAZ



SMMM İhsan GÜLEKEN

SMMM Azize YILMAZ

SMMM Kadir FELEK

SMMM Hülya ORTAK



SMMM Aykut ASLANOĞLU

SMMM Nesrin FİDANTEN

SMMM Mehmet TUNÇBİLEK

SMMM Remziye ALINAK



SMMM Abdullah EKER

SMMM Şengül SARUHANOĞLU

SMMM Baver DAMAR

SMMM Abdullah EKER 



SMMM Engin HAZAR

SMMM Sedat TAMAÇ



RUHSAT TÖRENİ     21.01.2021

    Mesleki yeterlilik sürecini başarıyla tamamlayarak ruhsat almaya hak kazanan yeni meslek
mensuplarımız;
    SMMM Özgül Demir, SMMM Ümran Gökdere, SMMM Belma Özaltaş Ayus, SMMM
Mehmet Remzi Laçin, SMMM Erdal Odabaşı, SMMM Ali Zeytun’a ruhsatlarını Oda
Başkanımız Mustafa Vural takdim etti. Yeni meslek mensuplarımızı tebrik ediyor, mesleki
yaşamlarında başarılar diliyoruz.

SMMM Özgül DEMİR



SMMM Belma ÖZALTAŞ AYUS

SMMM Ümran GÖKDERE

SMMM Mehmet Remzi LAÇİN

SMMM Erdal ODABAŞI



HDP ZİYARETİ     21.01.2021

    Halkların Demokratik Partisi’nin başlatmış olduğu İş ve Aş Buluşmaları
programı kapsamında HDP Ekonomi Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan
Yardımcısı Garo Paylan, Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan
Yardımcısı Şaziye Köse, Ekoloji Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan
Yardımcısı Naci Sönmez, Sağlık Komisyonu Üyesi Milletvekili Semra Güzel,
Ekonomi Komisyonu Üyesi Milletvekilleri Erol Katırcıoğlu ve Necdet İpekyüz
Amed İl Eşbaşkan vekilleri Gülşen Özer ve İrfan Soner odamıza nezaket ziyareti
gerçekleştirdi.
    Kurul ve Komisyon Üyelerimizin katılım sağladığı ziyarette, ülke siyaseti,
ekonomik koşullar, kent ekonomisi, siyaset ve sivil toplum arasındaki ilişki,
sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu. Kendilerine
nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.



50.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Odaları Platform Toplantısı Türmob Genel Başkanı Sayın Emre Kartaloğlu ile
Türmob Genel Sekreteri Sayın Yahya Arıkan’ın katılımıyla Zoom Cloud Meeting uygulaması üzerinden yapıldı.

Platform Sekretaryası İbrahim Şahin ve Türmob Genel Başkanı Emre Kartaloğlu’nun açılış konuşmaları ile
başlayan toplantı; Bölge odalarının ortak projeler hazırlama ile ilgili öneri ve görüşleri, mesleğe yeni katılan
meslek mensuplarının meslek içi eğitimi, meslekte haksız rekabet, E-birliğin önemi, entegrasyon süreci ve

meslek mensuplarının odalara aidiyet bağlarının güçlendirilmesi ile ilgili öneri ve görüşler, GİB entegrasyon
sürecinin değerlendirilmesi, diğer mesleki öneriler başlıklı gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

 

50. BÖLGE ODALARI TOPLANTISI     23.01.2021



RUHSAT TÖRENİ     03.02.2021

SMMM Enis SEZER

SMMM Şaban YILDIRIM

SMMM Nurcan ÖZDEMİR

SMMM Pınar ADIGÜZEL



SMMM Şilan GÜVENÇ

Mesleki Yeterlilik Sürecini başarıyla tamamlayarak ruhsat almaya
hak kazanan yeni meslek mensuplarımız

 SMMM Enis Sezer, SMMM Şaban Yıldırım, SMMM Nurcan
Özdemir, SMMM Pınar Adıgüzel ve SMMM Şilan Güvenç’e

ruhsatlarını Oda Başkanımız Mustafa Vural takdim etti. Kendilerini
tebrik ediyor, mesleki yaşamlarında başarılarının devamını

diliyoruz.
 



PLAKET TÖRENİ     03.02.2021

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVINDA SEKİZDE SEKİZ YAPAN MESLEK
MENSUPLARIMIZA PLAKET TAKDİM EDİLDİ.

Mesleki Yeterlilik Sürecini başarıyla tamamlayarak sınavda sekizde sekiz yapan meslek
mensuplarımıza plaketleri düzenlenen törenle verildi. SMMM Şaban Yıldırım, SMMM Gülizar
Ay Açılmış, SMMM Mehmet Hüsamettin Cingözce, SMMM Nurcan Tuna, SMMM Mehmet

Tunce, SMMM Remziye Alınak, SMMM Mehmet Tunçbilek, SMMM Nesrin Fidanten, SMMM
Serhat Ülgen, SMMM Şengül Saruhanoğlu’na plaketlerini Oda Başkanımız Mustafa Vural takdim

etti. Kendilerini tebrik ediyor, mesleki yaşamlarında başarılar diliyoruz.
 
 

Şaban YILDIRIM Gülüzar AY AÇILMIŞ

M. Hüsamettin CİNGÖZCE Nurcan TUNA(EŞİ)



Mehmet TUNCE Remziye ALINAK

Mehmet TUNÇBİLEK Nesrin FİDANTEN

Serhat ÜLGEN Şengül SARUHANOĞLU



86. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI    03.02.2021

86. BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI
86 ncı Başkanlar Kurulu Toplantısı, TÜRMOB kurulları ve Oda Başkanlarının katılımı ile online olarak
gerçekleştti. Mesleki gündemin değerlendirildiği Başkanlar Kurulu toplantının açılışını TÜRMOB Genel
Sekreteri Yahya Arıkan yaptı. Arıkan gündeme ilişkin bir değerlendirme yaparak sözü TÜRMOB Genel

Başkanı Emre Kartaloğlu’na bıraktı. 86. Başkanlar Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle
gerçekleşti. Toplantının gündemini, Mesleki Sorumluluk Sigortasının zorunlu hale getirilmesi, GİB ile

Hizmet Sözleşmeleri konusunda yapılan entegrasyon, Odalarda standart konuları oluşturdu.
Toplantıda söz alan Oda Başkanımız Mustafa Vural konuya ilişkin görüş ve önerileri değerlendirerek

Mesleki Sorumluluk Sigortasının zorunlu hale gelmesi gerektiğini belirtti. GİB - e-Birlik entegrasyonunun
meslek örgütünün yıllardır çaba harcadığı önemli bir çalışma olduğunu vurguladı, daha çok tanıtım

yapılması gerektiğini söyledi.
Toplantı diğer Oda Başkanlarımızın konuşmalarıyla devam etti.

 



EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISI    09.02.2021

Odamız Eğitim Komisyonu toplantısı Zoom Meeting
uygulaması üzerinden yapıldı. Toplantıda önümüzdeki

sürece ilişkin yapılması gerekenler tartışıldı.

ODA BİNASI TANITIM TOPLANTISI    

Odamıza ait bağımsız  bina

Projesinin tanıtılması, Sürecin

birlikte değerlendirilip karara

bağlanmasını konu alan

toplantıda inşaat komisyonu

kurulması karara bağlandı.



BAĞIMLI ÇALIŞANLAN ÇALIŞTAYI  27.02.2021

27.02.2021 Tarihinde zoom üzerinden düzenlenen hizmet akdi ile çalışan meslek
mensupları çalıştayı na bağımlı çalışan odamız üyesi Zafer KARAGÖZ ile oda

sekreterimiz Nüzeyni ATABAY katılım sağladı. Toplantıda söz alan üyemiz bağımlı
çalışan meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü konusunda daha somut adımlar atılması

gerektiği mesleki ingilizce eğitmlerinin yapılmasını,  ücret tarifesi yayınlanması gerektiği
konularına değindi



Ekonominin önemli bir paydaşı,

etkin, saygın ve geleceğe ışık

tutan bir meslek icra etmenin

haklı onurunu yaşıyoruz. 

 

Mesleğin ilkesel temel

değerlerini korumak için

herbirimize ayrı ayrı

sorumluluklar düşmektedir, bu

yükümlülüklerin yerine

getirilmesi ise mesleğimizi

doğru bir zeminde geleceğe

taşıyacaktır. 

 

Muhasebe haftanızı kutluyoruz

 

DSMMMO Kurul ve

Komisyonları

MUHASEBE

HAFTASI

ETKİNLİKLERİ

DİYARBAKIR

VERGİ DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI ZİYARET

EDİLDİ

DİYARBAKIR

SGK İL

MÜDÜRÜ ZİYARET EDİLDİ

DİYARBAKIR

İŞKUR İL

MÜDÜRÜ ZİYARET EDİLDİ

MUHASEBE HAFTASI ETKİNLİKLERİ 01.03.2021



HAKSIZ REKABET SEMİRİ 01.03.2021

Türmob odamız

işbirliği ile haksız

rekabet sorunu ve

mücadelede yeni

girişimler konulu e-

seminer düzenlendi

ÜYE ZİYARETİ 03.03.2021

Muhasebe haftası etkinlikleri kapsamında
yeni ruhsat alıp büro açan meslek mensubu

arkadaşlarımız, Feride ALTUN, Gülsüm
KIZILELMA, Başak Yıldırım AY, Murat

FURAT, Cuma KUTAT, Murat KUTAT ve
Nesrin FİDANTEN adlı üyelerimiz ziyaret
edildi. Meslek mensubu arkadaşlarımıza
Oda Başkanımız tarafından hayırlı olsun
temennilerinde bulunuldu. Görüşmelerde

mesleki sorunlarımız ve çözüm öneri
hakkında meslek mensubu arkadaşlarımızla

karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



BİNA İNŞAATI 16.03.2021

Oda hizmet
binamızın

temel kazma
işlemine
başlandı.

8 MART ETKİNLİĞİ 08.03.2021

8 Mart dünya kadınlar günü
münasebetiyle Türmob

tarafından Kadın Meslek
Mensupları Çalıştayı

düzenlendi. Çalıştayda
Covid 19 sürecinde kadın

meslektaşlarımızın yaşadığı
sorunlar ve çözüm önerileri
tartışıldı. Çalıştaya odamızı

temsilen Disiplin kurulu
Üyemiz Sayın Leyla Ruzin
KARAKOYUNLU katılım

sağladı.



 

Çok değerli meslektaşlarım;

 

Bildiğiniz üzere uzun süren çalışmaların  ardından , Bağımsız

oda binası ile ilgili olarak bu hafta hizmet binamızın kazı

,dolgu ve temel atma işlemi tamamlandı.İnşaatımız

tamamlandığında kentimize, üyelerimize ve bölgemize

yakışan, modern hizmet binamızı mümkün olduğunca kısa

süre içerinde tamamlayarak hizmete sokmayı

hedeflemekteyiz.

 

Bugüne kadar maddi - manevi destek sunan tüm

meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

 

600 kişilik bir meslek örgütüyüz ve hepimizin tek vücut olması

gereken bir proje. Mesleğimiz bizim ortak paydamızdır. Bu ortak

payda, birlik ve bütünlük harcımız olacaktır.

 

 İnşaat fonuna desteklerinizi öncelikli sıraya almanız;

yöneticilerimizi ve  aynı zamanda meslektaşlar arasında bir sinerji

yaratacağına olan inancımızla sağlıklı günler diliyoruz.. 

 

Saygılarımızla 



SEMİNER 28.03.2021

Türmob Odamız

işbirliği ile Mesleği

Geleceğe Taşımak

konulu e-seminer

düzenlendi



RUHSAT TÖRENİ 30.03.2021

30.03. 2021 tarihinde
Ruhsat almaya hak

kazanan Sayın Burhan
YETİŞKİN' e ruhsatı Oda

Başkanımız Mustafa
VURAL tarafından takdim

edildi. Mesleki
yaşamlarında başarılar

dileriz.

 



SEMİNER 06.04.2021

Türmob odamız

işbirliği ile

farkındalık

toplantıları

kapsamında

Sorumluluk,

Sözleşme hukuku

konulu e-seminer

düzenlendi

RUHSAT TÖRENİ 07.04.2021

    07.04. 2021 tarihinde Ruhsat almaya hak kazanan Sayın Yakup ALVER' e
ruhsatı Oda Başkanımız Mustafa VURAL tarafından takdim edildi. Mesleki
yaşamlarında başarılar dileriz.



BİNA İNŞAATI 16.04.2021

Çok değerli meslektaşlarım;

 

Odamız hizmet binası inşaatı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak

istiyorum.

Bildiğiniz üzere odamız hizmet binası inşaatı devam etmektedir.Bodrum

katının kalıpları bağlanmış betonu dökülmüştür.Yapacağımız ödemeye göre

hızlı bir şekilde tamamlamayı hedeflemekteyiz.

Odamız inşaat fonuna bugüne kadar 181 meslektaşımız 322.500,00 TL katkı

sunmuştur.Katkı sunan meslektaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı sonsuz

teşekkür ediyoruz.

Odamız hizmet binasının hedeflenen sürede bitebilmesi için bugüne kadar

katkı sunmayan meslektaşlarımızın ekonomik koşullarına göre desteklerini

öncelikle sıraya almaları temennimizdir.

 

Tüm meslektaşlarıma sağlıklı günler diler , Sevgiler 

Bina İnşaatı Bilgilendirme Toplantısı



BİNA İNŞAATI 18.05.2021

Türmob odamız

işbirliği ile

farkındalık

toplantıları

kapsamında

Finansman gider

kısıtlaması konulu e-

seminer düzenlendi

Irkçı Cinayeti Kınıyor, Herkesi Tutum almaya
Çağırıyoruz.

 

BASIN AÇIKLAMASI 18.06.2021



BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI 18.06.2021

      Kamuoyu ile paylaşılacak mesleki
sorunlar.
  Gib ile e-birlik sözleşmelerinin entegrasyonu
çerçevesinde yapılacak nihai işlemler ve
takviminin görüşülmesi, Oda web siteleri ile
ilgili yapılan çalışmanın değerlendirilmesi,
luca'nın özel entegretörlük, durumunun
değerlendrilmesi, mesleki yeterlilik kurumu
tarafından hazırlanan ön muhasebe elamanı
yeterlilik standartlarının ve yol haritasının
belirlenmesi, Genel değerlendirmeler
Gündemi ile gerçekleştirdik.
Mesleğimize, meslektaşlarımıza katkı
sağlamasını dileriz.

87. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI



RUHSAT TÖRENİ 23.06.2021

    07.04.2021 tarihinde Ruhsat almaya hak kazanan Sayın Vedat EKİN' e ruhsatı Oda
Başkanımız Mustafa VURAL tarafından takdim edildi. Mesleki yaşamlarında başarılar dileriz.



AŞI KONULU BASIN AÇIKLAMASI 30.06.2021

Diyarbakır Tabipler Odası başkanlığının düzenlemiş olduğu
basın açıklamasına katılım sağladık. Son günlerde artış
gösteren Covid 19 vakaları  ve aşı uygulamasının önemi

hakkında basın açıklaması yapıldı. 

BASINDA BİZ DÜNYA GAZETESİ

09.07.2021



BÖLGE ODALARI TOPLANTISI 02.07.2021

     52. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Odaları Platform Toplantısı, Odamız ev sahipliğinde yapıldı.
Toplantıya Türmob Genel Sekreteri Yahya Arıkan, Genel Sayman Levent Demiröz,  Yönetim kurulu Üyesi
Masum Türker, türmob Denetleme Kurulu Başkanı Burhan Düz, Denetleme kurulu üyesi Erkan Azizoğlu,
Platform Üyesi Bölge oda başkanları ve Yönetim kurulu üyeleri,  Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı
Ramazan Yaşar, İşkur il Müdür İsmail Koç, Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya Odamız
yönetim kurulu üyeleri, kurul komisyon üyeleri ve meslektaşlarımız katılım sağladı.
     Platform toplantısında mesleki sorunlarımızın değerlendirilmesi ve çözüm önerileri konusu ele alındı.  





VERGİ DAİRESİ BAŞKANI İLE GRUP MÜDÜRÜNÜN  ODA BAŞKANIMIZI  ZİYARETİ 

ZİYARET 07.07.2021

Diyarbakır Gelir İdaresi Başkanı Sayın Ramazan  YAŞAR ve  Gelir İdaresi Grup
Müdürü Mehmet Fatih TEKSİN  odamızı ziyaret etti.

 Söz konusu ziyarette 7326 sayılı Bazı Alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin
kanun ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

ZİYARET 28.07.2021
DİSİAD YÖNETİM KRL. ODA BAŞKANLIĞIMIZA ZİYARETİ

    Disiad Yönetim Kurulu üyeleri Oda Başkanımız Mustafa VURAL'ı ziyaret etti
 Söz konusu ziyarette Disiad  çalışmaları hakkında  bilgilendirme yapıldı. 



BASINAÇIKLAMASI 28.07.2021

Diyarbakır'da birçok Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri
ve Siyasi Parti İl Başkanlarının katılımı ile

gerçekleştirilen basın açıklamasında koronavirüsün
etkilerini en aza indirmek için halk aşı olmaya davet

edildi.

TOPLUMSAL BARIŞ AĞI PANELİ 28.07.2021

Dicle toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) başkanlığında uzun zamandır yürütülen Toplumsal Barış Ağı
konulu toplantı düzenlendi toplantıya oda başkanımız Mustafa VURAL katılım sağladı.

 



BASIN AÇIKLAMASI 31.07.2021

Konya’nın Meram ilçesinde Dedeoğlu ailesine yönelik ırkçı saldırı, sivil toplum kurumları
tarafından Diyarbakır Koşuyolu Parkı İnsan Hakları Anıtı’nın önünde protesto edildi. Burada

yapılan açıklamada faillerin bulunması ve ihmali bulunan kamu yöneticileri hakkında
soruşturma başlatılması istendi

İHTİYACIN YOKSA AS VARSA AL KAMPANYASI 31.07.2021



Odamız öncülüğünde  İhtiyacın
Yoksa As Varsa Al

kampanyası  düzenlendi
Meslektaşlarımız tarafından
büyük bir katılım sağlanan

kampanya Basın Yayın
organlarında büyük ses getiridi.
Emeği geçen meslektaşlarımıza

teşekkür ederiz.

RUHSAT TÖRENİ 03.08.2021

RUHSAT DAĞITIMI VE 2021/1. DÖNEM
STAJYERLERİ  İLE DÜZENLENEN

TOPLANTI 

SMMM Ekrem UÇAKSMMMAyşe BALKAYA



SMMM Hakan KAYA

SMMM Mahmut AKKUŞ



SMMM Süleyman CAN SMMM Sergül ÜNGÜR

Odamız Tesmer Komisyonu tarafından  2021/1.
Dönem staj başlatma sınavını kazanan stajyer
adaylarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

03.08. 2021 tarihinde Ruhsat almaya hak kazanan
Ayşe BALKAYA, Ekrem UÇAK, Süleyman CAN

ve Sergül ÜNGÜR' e ruhsatları oda başkanımız
Mustafa VURAL tarafından takdim edildi. Mesleki

yaşamlarında başarılar dileriz.
 

RUHSAT TÖRENİ 10.08.2021
SMMM Sınavında başarılı

olarak ruhsat almaya hak

kazanan Sayın Özkan

CİNGÖZCE,ye  ruhsatı Oda

Sekreterimiz Nüzeyni

ATABAY tarafından takdim

edildi. 

 

 



ZİYARET 12.08.2021

AMED SPOR YÖNETİMİ ODA BAŞKANIMIZI ZİYARETİ

Amed spor Yönetim kurulu Başkanı Sayın Selahattin YILDLRIM ve kulüp sayman
aynı zamanda odamız üyesi olan Sayın Heval ŞİMŞEK oda mızı ziyaret etti. 

ziyarette Amed Spor'un hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz.

ZİYARET 25.08.2021

    Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Sn. Mesut ARDEM ve Başk.Yrd. Mehmet
DİRİ ‘nin odamızı anlamlı ve önemli ziyaretlerin ötürü teşekkür ediyoruz. 
     Genel hatları ile 7326 sayılı Kanun sağladıkları ile Diyarbakır’ da VDK’ nın
olmayışından kaynaklanan iletişim sorunları,  karşılaşılan problemler ve çözümü
üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu. 



       SMMM Sınavında başarılı olarak ruhsat almaya hak kazanan Sayın İlknur GÖKLAP ve Sayın
Volkan KARATAŞ,  ruhsatları Oda Başkanımız Sayın Mustafa VURAL tarafından takdim edildi. 
        Oda Başkanımız Mustafa VURAL Ruhsatlarını alan yeni meslektaşlarımıza zor ve kutsal bir
mesleğe adım attıkları bu zorlu süreçte başarılar diledi. Diyarbakır Mali Müşavirler Odası Yönetim
kurulu olarak yeni meslektaşlarımıza başarılar dileriz. 
                                             Aramıza Hoş Geldiniz.
 

25.08.2021RUHSAT TÖRENİ

Smmm İlknur GÖKALP Smmm Volkan KARATAŞ



ZİYARET 25.08.2021

 
      7326 Sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile konusu ile ilgili olarak; Basına Açık olarak yapılan
toplantıda ; Diyarbakır Mali Müşavirler Odası Başkanı Sn. Mustafa VURAL’ın ev sahipliği yapılan
toplantıya Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Sn. Ramazan YAŞAR ve Diyarbakır SGK İl Müdürü
Sn. Reşat MERTİR katılım sağladılar.
      Toplantıda 7326 sayılı kanun ile ilgili olarak basına yapılan bilgilendirme ile işletmelerin;
 • Hali hazırda birikmiş, vadesi geçmiş veya ihtilaflı olan VERGİ ve SGK borçlarının
yapılandırmasında tarihi bir fırsat sunulduğunu, birikmiş yüklü gecikme zamlarının tahsilinden
vazgeçilerek, Yİ-ÜFE katsayıları esas alınarak çok makul ve kabul edilebilir seviyelere çekildiğini,
Borçların defaten ödenmesi halinde çok cüzi faiz ile kurtulabileceklerini,
 •  İşletmelerin geçmişteki vergisel yükümlülüklerini yerine getirilmemiş veya eksik getirilmiş vergi
mükelleflerinin geçmişlerini temizlemeleri bakımından Matrah artırımından istifade etmelerinin
gelecekte karşılaşılması muhtemel vergisel yükümlülükleri bertaraf etmelerine imkan sağlandığını,
 • işletmelerin Mali tablolarının,   işletmelerin gerçek durumlarının yansıtmaması durumunda ise ;
Stok , Makine Teçhizat , Ortaklar Cari ve Kasa Afı gibi bir çok tarihi fırsatın sunulduğunu,  
 • Her işletmenin Mali Müşavirine danışarak durumlarına uygun düzenlemelerden istifade
etmelerinin yararlarına olacağı, ifade ettiler.



İŞ İNSANLARIMIZA ÇAĞRIMIZDIR; BU STAND DESTEĞİNİZLE DOLAR VE DE TAŞAR…

BASINDA BİZ 27.08.2021

Odamız tarafından organize edilen
İHTİYACIN YOKSA AS VARSA AL
Kampanyası Abori dergisinde geniş yer

buldu.

ZİYARET 16.09.2021

PSK Genel Başkanı sayın Mesut TEK ve beraberindeki heyet; Ekonomi , Siyaset ve
Sivil toplum gündemi ile odamızı ziyaret ettiler.



ETKİNLİK 12.10.2021

CHP İl Yönetimi tarafından organize edilen panel
Odamız Seminer salonunda düzenlendi. 



RUHSAT TÖRENİ

           SMMM Sınavında başarılı olarak ruhsat almaya hak kazanan Sayın Merve GÜNEŞ,
Sayın ,Muciburrahman ŞİMŞEK Sayın Şenay BAL, Sayın Şahin ERCE, Sayın Vildan
YAMİŞ, Sayın Enver CİVAŞ, ruhsatları Oda Başkanımız Sayın Mustafa VURAL tarafından
takdim edildi.

12.10.2021

Smmm Merve GÜNEŞ Smmm Muciburrahman ŞİMŞEK



Smmm Şenay BAL Smmm Şahin ERCE

Smmm Vildan YAMİŞ Smmm Enver CİVAŞ



Oda Başkanımız Mustafa VURAL Ruhsatlarını alan yeni

meslektaşlarımıza zor ve kutsal bir mesleğe adım attıkları bu zorlu

süreçte başarılar diledi. Diyarbakır Mali Müşavirler Odası Yönetim

kurulu olarak yeni meslektaşlarımıza başarılar dileriz. 

Aramıza Hoş Geldiniz.

 



 

       16 Ekim  2021 Cumartesi günü Van’ da gerçekleştirilen 53 nci Doğu ve Güneydoğu Anadolu Odaları
Platform toplantısı VAN  SMMMM Odasının ev sahipliğinde yapıldı. 
         Platform toplantısına TÜRMOB Genel Başkanı Emre KARTALOĞLU, TÜRMOB Genel Sekreteri 
 Yahya ARIKAN, TÜRMOB Kurul ve komisyon üyeleri ile 12 il Başkanlarının katılım sağladığı toplantıda ; 
        Ekonominin Sosyal yaşama etkileri, e-Birlik kullanımının Odalara sağlayabilecekleri konuları
değerlendirildi. 
                                            Van Odamıza sıcak ev sahipliğinden dolayı TEŞEKKÜRLER.

BÖLGE ODALARI TOPLANTISI 13.10.2021



ETKİNLİK 20.10.2021

Türkiye de muhalefet ve
Hdp'nin tutumu konulu

panel düzenlendi.
Odamız Temsilen

Yönetim Kurulu Üyemiz
Rezan Demirel, Disiplin
Kurulu Başkanımız Şiyar

Bozhan ve Üst Kurul
Delegemiz Sevim Vural

katılım sağladılar.



ZİYARET 20.10.2021

 

   Disk/ Genel İş Sendikası Diyarbakır 2 Nolu Şube Başkanı Sayın Hasan Hayri Eroğlu Odamıza nezaket
ziyaretinde bulundu. Ziyarette Sendikaların durumu ve faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde
bulunuldu. Oda Başkanımız  Mustafa VURAL Odamız ve faaliyetlerimiz konusunda görüşlerini iletti.
Nazik Ziyaretleri için Teşekkür ederiz.

 
 

ZİYARET

 SÜRGEM EĞİTİM 21.10.2021

    TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Sürekli
Eğitim kapsamında odaların uygulayacağı eğitim takvimi ve eğitim programları
konusunda düzenlene E- Eğitim seminerine Oda Sekreterimiz Nüzeyni ATABAY
katılım sağladı.
    Toplantıda Oda Sekreterimiz  odamızın uygulayacağı eğitim programları konusunda
bilgilendirme yaptı. 

 

DİSK/GENEL İŞ SENDİKASINDAN ODAMIZA ZİYARET



    19.10.2021 tarihinde inşaat komisyonu toplantısı gerçekleştirildi toplantıda devam
eden oda binası yapımının kalan bolumlerinin nasıl şekillendirilecegi tartışıldı

ETKİNLİK 21.10.2021

BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI 27.10.2021

88. Başkanlar Kurulu toplantısı Türmob
yerleşkesinde gerçekleştirildi.



SEMİNER 28.10.2021

Odamız AEK Pay Senetleri
Danışmanlık firması ile ortaklaşa
A.Ş.'lerde özellikli konular başlıklı
E- eğitim semineri düzenledik.



ZİYARET 28.10.2021

DEVA PARTİSİ DİYARBAKIR İL  YÖNETİMİNDEN ZİYARET KONYA ODASI YÖNETIMINDEN ZIYARET

   Deva Partisi Diyarbakır İl Başkanı Sayın Cihan ÜLSEN ve  yönetim kurulu üyeleri Oda
Başkanımız Mustafa VURAL'ı makamında  ziyaret etti. siyasi gelişmeler ve İlimizin
ekonomik koşulları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretlerinden dolayı sayın
başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz.  

ZİYARET 02.11.2021
 Diyarbakır Sgk İl

Müdürü Sayın Reşat

MERTTİR odamıza

nezaket ziyaretinde

bulundu. Ziyarette

meslek mensuplarının

Sgk Beyan ve

bildirimleri konusunda

yaşadığı sorunlar ele

alındı. 



ETKİNLİK 03.11.2021

Ankara SMMM Odası tarafından organize
edilen 3. Geleneksel futbol turnuvasına

katılım sağladık. 





ZİYARET 15.11.2021

    Geçmiş Dönem Kayseri SMMMO Başkanı Sayın Suat ÖZSOY 15.11.2021 Tarihinde
Oda başkanımız Sayın Mustafa Vural'ı ziyaret etti. Ziyarette Geçmiş dönemdeki çalışmalar
hakkında değerlendirme yapıldı. Ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz.  



TOPLANTI 02.12.2021
ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI

    Haksız Rekabetle Mücadele komisyonu tarafından  2022 yılı Mali Müşavirlik
ücretlerinin Odamız üyeleri tarafından uygulanmasını ve denetlenmesi sağlamak
amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda Asgari ücret tarifesinin İlimiz
koşullarında yeniden güncellenmesi uygulanabilirliği tartışıldı. 

 
Değerli Meslektaşlarımız;

    Bilindiği üzere, kendi adına bağımsız çalışan meslek mensupları olarak aynı zamanda bir kamu
hizmeti de ifa eden mesleğimiz; özünde etik kurallarının sıkı sıkıya uygulanması gereken bir
davranış mesleğidir. Mesleğimizin geleceği açısından en önemli tehlikelerden biri de söz konusu
etik kurallara bağlı davranış mesleğinin özünü zedeleyecek faaliyetlerdir ve bu faaliyetlerin başında
da “haksız rekabet” uygulamaları gelmektedir.
    Mesleğimizde yaşanabilecek haksız rekabet uygulamalarının önlenmesi amacı ile Oda başkanlığı
bünyesinde “Asgari Ücret Tespit komisyonu “ oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyon ;Maliye ve
hazine bakanlığının açıklayacağı tarife üzerinden revize yaparak Diyarbakır ili için defter tutma
ücretleri ile ilgili yeni bir asgari ücret tarifesi belirlemesi amaçlanmaktadır.

 



RUHSAT TÖRENİ 06.12.2021

    SMMM Sınavında başarılı olarak ruhsat almaya hak kazanan Sayın Adem ALKAN,
Sayın Bahar KALIR, Sayın Ramazan KIRMIZIGÜL, Sayın Sevinç TOK, Sayın Şehmus
Zülküf DİNÇER, Sayın Sinan KATILDİ, Sayın Ersin EL, Sayın Şeyhmus TURGUT,
Sayın Erkan ERTEK, Sayın Aziz AKDEMİR, Sayın Kudret BAŞKURT' Sayın
Muhammed Enes KAŞDAŞ ruhsatları Oda Başkanımız Sayın Mustafa VURAL tarafından
takdim edildi.



Smmm Adem ALKAN Smmm Bahar KALIN

Smmm Sevinç TOK Smmm Ramazan KIRMIZIGÜL

Smmm Ş. Zülküf DİNÇER Smmm Sinan KATİLDİ



Smmm Ersin EL Smmm Şeyhmus TURGUT

Smmm Erkan ERTEK Smmm Aziz AKDEMİR

Smmm Kudret BAŞKURT Smmm M.Enes KAŞDAŞ



    Oda Başkanımız Mustafa VURAL Ruhsatlarını alan yeni meslektaşlarımıza zor ve kutsal bir
mesleğe adım attıkları bu zorlu süreçte başarılar diledi. Diyarbakır Mali Müşavirler Odası    
                         Yönetim kurulu olarak yeni meslektaşlarımıza başarılar dileriz. 
                                                                Aramıza Hoş Geldiniz.
 



ETKİNLİK KVKK 24.12.2021
Diyarbakır Ticaret odası ve

Diyarbakır Ticaret Borsası ile

ortaklaşa düzenlediğimiz Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

(KVKK) Seminerini  Diyarbakır

Ticaret Borsası Seminer

Salonunda gerçekleştirdik.

Oda Başkanımız Mustafa Vural konuşmasında; dijital dünyanın hayatın olağan akışını çok ciddi bir düzeyde
etkilemediğini belirterek,’’ Bu etkileşimin nimetleri saymakla bitmez, saniyeler içinde veri akışları, onlarca

insanın günlerce uğraşarak yapamadıklarını anında raporlara, grafikerle dönüştüren teknolojilere baktığımızda
milyonlarca verinin bir yerlerde depolandığını, bu kadar detaylı veriyi bünyesinde barındıran sistemler,
suiistimallere karşı yasal düzenlemeler ile güvece altına alınması gerekmektedir. İşte bu yasal güvence

kurumunun adı KVKK, ve KVKK ile güvence sağlamaktadır.’’ şeklinde konuştu.



DİCLE ÜNİV. MESLEK YÜKSEK OKULU 29.12.2021

    Dicle Üniverisitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile ortak düzenlenen Mali Müşavirlik Mesleği
ve Tarihçesi konulu panel düzenledik. Panele Bşakanımız Mustafa Vural, Başkan Yardımcımız Rezan
Demirel, ODa Sekreterimiz Nüzeyni Atabay, Disiplin Kurulu başkanımız Şiyar Bozhan , Tesmer
Genel Sekreterimiz Veli Kanğal katılım sağladı. Panelde Oda Başkanımız Mustafa Vural Mesleğin
geçmişi ve geleceği hakkında genel bilgilendirme yaptı. Başkan Yardımcımız Rezan Demirel Mesleki
tecrübelerini paylaştı. Oda Sekreterimiz Nüzeyni Atabay geçlere geleceklerini belirleme konusunda
neler yapmaları gerektiği konusunda  bilgilendirme yaptı. Meslek yüksek okulu yöneticilerine bu
imkanı sağladıkları için ayrıca teşekkür ederiz.


