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Değerli Üyemiz,

Yönetim kurulu olarak 20l6 yılı faaliyet döneminde. önceki döneı-ırlerdc olduğu gibi ıncslek
mensup|arımız|n talep ve beklentileri doğrultusuııda çalışıııalar yapılıııış, ıııcslcki uygulaıııada
karşılaşılan sorunların çözümüne çalışılmış ve ınesleğin gelişinıi için yönetiırı kuruluıııuz nıesleki
eğitimden tenısil ve ııresleki saygııılığa kadar çcşitIi koııularda birlikteIiğiıı vc dayaııışıllantı,ı verdiği
güçle ınesleği yarııılara taşııııa gayreti içiııde olıııuştur.

Birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışnraırrızı koruyarak. nıesleğinıizi yarıırlara güvcııle
taşımanın gayreti içinde f-aaliyetlerimiz bundan böyle de devaın edecektir.

20|6 yılı yönetinı kuruluırıuzun l-aaliyetIeri başlıklar haIiııdc aşağıda bilgiııize suııı-ılıııı-ıştur

pĞirivı çALIşMAL.,\Rı

Eğitim çalışmaları güncel mesleki konularla örtüşecek şekilde olmak üzere aşağıda belirtilen
konu başl ıklarında yapılmıştır.

* Staja giriş sınavına hazırlık kursu,

* Tek Düzen Hesap Planı çerçevesiııde işletıııelerde vergi (usul) inceleıı-ıeleri vc ırıulrasebe
uygulamaları semineri,

* LUCA Temel Muhasebe Eğitimi (Soru cevap uygulamalı olarak).

* Muhasebeciler Odası Panel ve Kokteyl,

* LUCA Net E-|-atura - E-Delter Sen-ıiı-ıe ri.

* Kurumlar Vergisi Semineri,

t Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait alacakların yapılandırılması ile ilgili bilgilendirnıe

toplantısı,

* 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yenideıı Yapılandırıln-ıasına İllşl<ln Kanuıı'la İlgili Scııiiııcr.

* 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'la ilgili

bilgilendirme seminer (Odamız ve Vergi Dairesi Başkanlığı işbirliği ile).

* SGK İşe giriş çıkış işlemleri, aylık prinı ve lıiz.nıet belgesi uygulaırıası ve teşvik uygulaınaları

bilgilendirme seıııineri (Odanrız ve SCK -l-rabzoıı 
İl lltidtlrltgü işbirliği ile,).

* E-Fatura, E-lmza, E-Defter ve E-Arşiv hizmetleri eğitim semineri,

* Haksız Rekabetle Mücadele ve Haksız Rekabetin mesleğimiz üzerindeki etkileri konulu

bi lgilendirme senrineri,

* E-Defier, E-l--atura ve E-Arşiv hizıııetleri eğitin-ı senıiııeri,

* LUCA Net E-Defter, E-Fatura eğitin-ı semiııeri,

* Yıl Sonu İstişare toplantıları (20l6 Aralık Ayı)

* Etik Eğitim (TÜRMOB)20l612. Üyeleriıııiziıı katılııııı ile düz-enleııdi.
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oDA İsrİŞanp TOPLANTILARI:

* 2()l6 Aralık Ayı İçerisiııdc üyeleriı,ııiziıı katılııııı ilc tıdaıııızda 1,apılaıı İstişıırc ttıplııııtılarıı-ıda
tespit ediIeıı sorunların görüşülıı-ıcsi" çözüıı,ı (iııcrilcri vc çözüıı-ılcrı l,ıakkıııdıı giırtiş alışvcrişi
yapılnrak üzere od.aıııızda l4112l20l6 tarihinde başlayarak gruplar halindc 28ll2l2\ l(ı tariIıiı-ıc kadar
devam etmiştir. Üyelerimizin katılınıı ile yapılan bu t«ıplantılarda nıeslek ı-ııcıısuplarıllıza sorun
teşkil eden ücret ödemeyen nıüşterileri ile ilgili ncler yapılabileceği istişare edİlcrek ücrct ()deıı'ıcyeır

müşterinin işinin bırakılnıası ve bir başka ırıeslek ıııeıısubuıruı,ı bu tür nıüşterilcriıı işini vapıııanıası
kararlaştırılarak tüm üyeIerimizin bu karara uynıası tavsiyc edilnıiştir.

* 20l6 yılında Vergi ve SGK nrevzuatıııda yapılaıı ve y,apılıııası gcrekeıı dcğişikliklcr
konusunda n-ıevzuatla ilgili olarak ıııuhataplara. gcrekli bildiriın yazılı olarak bildirilnıiŞtir vc
konunun önemi anlatıInraya çalışılııııştır. Ayrıca İlimizdeki yerel basın aracılığı ilc üyeleriıııizi ve
müşterilerini ilgilendiren konularda yerel basın aracılığı ile gerekli duyurular yapılnıak suretiyle
bilgilendirmeler yapılarak bu değişikliklerin daha geniş kitlelere ulaşması sağlaırınıştır.

* Odamız üyelerinin mesleği icra ederken karşılaşınış oldukları sorurıları 20l6 yılı içcrisiııde
çeşitli vesilelerle kuruııılara yapılan ziyaretlerde (Vergi Dairesi Başkanlığı. Vcrgi Dairclcri vc Mal
müdürlükleri. Vergi Deııetiı,ıı Grup t}aşkanlığı. S(iK Il vc Merkcz IVli.idiirlüği.i. Iş-kıır Müdiirli-iğii vc
l'ÜiK Müdürlüğü) yaşanan sorunlar ve bu koı,ıuda atılabilecck adıııılarla ilgili olarak kuruırı
yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunulınuş ve öııeriler dikkate alınarak gerekli girişinrlerin
yapılacağı beliııilmiştir.

ErrİNı-İx:
* Vergi Haftası Münasebetiyle Odarııız_ Yönetiııı Kurı-ıluııuıı Vergi Daircsi Bıışkaı,ıını z-iyarct

ederek tünİ camianııı vergi haflasını kutla1,,arak. yapılaıı solıbette yaşaııaIı lıazı stırunlar diIc
getirilerek çözümleri hakkında gerekli bilgi alışverişinde bulunuldu,

* Vergi Haftası Münasebetiyle Vergi Dairesi Başkanı ve Daire Başkanlarıııın odanıız.ı z.iyarcti,
bu ziyarette vergi dairesi ve meslek ıııensuplarıınızın yasadığı soruı-ılar dilc getirildi vc s«ıruırlarıı-ı

çözümü için gerekli desteğin verilnıesi talep edildi,

* Vergi t laiiası kutlaıııaları çcrçcı,esiııdc yapılaır -l' lü liıtbtıl tı"ırıruvıısı etkiııliğiııc tıdııı'ı'ıız
futbol takınıı ile katılarak kutlanralarda yer a|ıırıştır.

* Muhasebe Haftası çerçevesinde yerel basıırla sohbet kahvaltısı yapılıırış ve ıııeslek
mensuplarımızın sorunları dile getirilmiştir.

* Muhasebe Hafiası münasebetiyle Vergi Dairesi Başkanlığı_ Verg.i Dairc|eri. V.ergi [)cı-ıe.tiln

Grup Başkanlığı, SGK Trabzon İl Mtidtirlüğü. Btilgc İdare Mahkenıcsi. Vergi Mal,ıkcnıcsi..Idare
Mahkemesi, Tiİaret Mahkenıesi,l'rabzon Saı-ıayi ve'l-icaret Odası ve'l'rabzoır'I-icaret Borsası ziyaret
edilmiştir. Ziyaretedilen Kuruın yetkilileriyle nresleki sorunlar konuşuln,ıuş ve sohbct edilıııiştir,

* Muhasebe Haftası Münasebetiyle Vergi Dairesi Başkaırı ve Daire Müdürleri Odaıııız.ı ziyaret
ederek muhasebe haftamızı kutladılar.

* Muhasebe 1,1aliası Münascbetiyle üyeleriıııiziıı katılııırı iIe tıdaırıızda paııcl ı'c koktcyl
düzeı-ı |eııın iştir.

* odamız kurulları TıLyA ote|in konuğu olarak kalıvaltıya davet edildi ve kahvaltıda İtinıiz-in
gelişmesi ve yatırımların artması konusunda .sohbetler edilerek bu konuda herkesin üzcrinc düŞcııi
yapması gerektiği görüşüne varılmıştır.
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* Bolge İdare .Mahkenresi Başkanı. Vergi Dairesi lJaşkanı. Esııııl'Odası Başkaııı. Kaı,ıru Sen
Yönetim Kurulu,'fÜRMOB Geırel Sekreteri. 'lrabzorı Sosyal Güvenlik Kurı-ııı-ıı-ı ivlüdürti v,c YMM
Masum TÜRKER' in odanıızı ziyaret ederek güncel sorurıIar ve konular üzerine sol-ıbct edildi

* odaınız kurulları kl'ü Rektörüııü ziyareLederek üıriversite ile ilişkiteriıı dal-ıa yakıı-ı ve sıcak
olması gerektiği vurgulandı.ve güncel konularda sohbet edildi.

* Sosyal Güvenlik Kurumu Haftası müırasebetiyle Trabzoıı Sosyal Güveı-ılik Kuruııııı Müdür ve
personelinin odamızı ziyareti. Bu ziyarette odanıız üyeleriırin SGK da yaşadığı sorunlar dile getirildi.
Bu sorunların çözünrleri talep edildi ve kuruıır yctkililcri taratlırdaıı gerekeıı tedbirleriıı alınacağı
belirtildi,

* Odamızın her yıl düzenIediği geleneksel iftar yemeği üyelerin,ıizin yoğun katılııırıyla
gerçekleştiri lm i ştir.

* RamazanBayraınında Oda Yönetinr Kuruluı-tluz ve üyeleriı-ııiz odaı,ııız lıiznıet biııasııida bir
araya gelinerek bayranı kutlandı ve sohbet edildi,

* Kurbaıı Bayraınında Oda Yöııetiı-ıı KuruluınLız. ve üyelerin-ıiz trdaı-ııız. l-ıizıııct binasıııda bir
araya gelinerek Kurban Bayramını kutladı ve sohbet edildi,

TEMSiL VE FAALiyBrı-gn

* l3-14-15 Nisan 20l6 tarilılerinde Aııkara da yapılaıı ll. Muhascbc lloruırıu. 7. '|'ürkiye

Haksız Rekabet Kongresi ile 7. Türkiye Etik Kongresi 'ııc odanıız Kurulları yanı sıra üycleriııriziır
katıl ımı sağlanm ıştır.

* TÜRMOB'un Yeni Hizmet Binası açılışı, 77. Başkanlar Kurulu Toplaııtısı ve ]-ESMER 7.

Merkez Kurul Toplantısı TÜRMOB'un organizasyonu ile Aııkara da yapılnıış vc toplaııtıya oda
Başkanımız, Başkan Yardımcımız ile Odamız TESMEt{ şubesi üycn-ıiz iştirak etı-ı-ıiştir.

* Karadeniz Odaları l-oplantıları_ Foruı,ı-ı ve Seıı-ıpozyun-ılar başta olıırak üzere. I3aşkarılar
Kurulu toplantılarına iştirak edilmiş ve camiaıı,ıızıır teı-ı-ısili sağlaırııııştır. Katıldığıırrız- Başkaırlar
Kurulu toplantılarında, söz almak suretiyle siz değerli üyelerinrizi tenrsilen. Mesleki sorunlarıınız ve

çözüm öneri lerimi z ifade edilmiştir.

* Haksız Rekabetin önlenmesi ve Etik Kuralların can,ıianrızda hakim olnrası aınaçlı olarak,
Yönetim Kurulumuza intikal eden tüm başvurular l-ıassasiyetle takip edilniİş ve Mesleki Mevzı.ıatıı'ııız
yöııüııden gereği yeriıre getirilnıiştir. Odalarıırıız_ııı haksız rekııbctiıı öııleırıı-ıesi içiıı yapı-ııış tılduğu
girişinıler neticesine l-ÜRMOB tarallııdaıı gerekli çalışı.ı-ıalarıı-ı yapılacağı taralin-ıızıı bcyaıı
edilmiştir.

Bu bağlamda e-Birlik sistemi üyelerimizin kullanımına sunulmuş ve üyelerimiz nrüşterilerı
ile sözleşmelerini e-Birlik üzerinden yapnraları sağlaıiarak haksız rekabetiıı öırlcnıııesi
amaçlanmıştır.

* Üy.lerinrize hatırlatnıa. açıklaıı-ıa ve uyarı gerekeıı hcr konuda. geç kalıırn'ıadan gerekli
bilgilendİrmeler kısa nıesaj ve web siteııriz yoluyla yapılıııış, yaşanaıı tereddütlcre açıklık getirilnrek
suretiyle, iyi bir çalışma ortamında mesleki faaliyetin icra edilmesine katkı sağlanmaya çalışılınıştır.

* Odamız harcamalarında, son derece duyarlı davranılıırak suretiyle bir tarallan ciddi tasarruflar
sağlanmış, kurs ve bağış gelirleri olmak üzere gelir getirici f'aaliyetler hayata geçirilmiştir.

Üyelerimizden olan alacaklarııııız_ııı talısili içiıı ytığuıı bir çalışıııa vc galrct içcrisiı'ıc girilıııiş,
6736 sayılı kanun ile ilgili gerekli çalışıııalar yapılarak i.iyelcrinıizin ödeıı-ıeleriııi bı,ı kapsaıııda
yapn-ıaları sağlannıış ve bu çabamız devaın etıı-ıektedir.

4



Kurunrsal Yönetiıı-ı İlkeleriı-ıin hakiın kılıırnıası. tutarlı ve staırdartları belli olaı-ı vc siz değerli
üyelerimize hak ettiğiııiz_ eıı iyi hiz.n-ıeti suıııııa gayrctleriıııiz_ buııdaı,ı bt)yle de alııı şcvk. lıcyccaı'ı ve
kararl ıl ıkIa devam edccekti r.

Tüm faaliyetlerimizin sizlerin katılımı ile anlanr kazandığını ilade ederek. bugüne kadar
desteklerini esirgemeyeıı, bizleri ya|nız bıraknıayaıı tüııı üiyelerin-ıize teşekkürleriıııizi suı-ıaı,. buı-ıdaıı

sonraki laaliyet ve çalışnıalarımızda destek ve katkılarıırız.ııı dalra da artarak devııı,ıı edeceği İııaı-ıcıyla
saygı larımı 

^ 
sunarr/,.

TIIAI]ZON SMMM ODASI

Cüneyt HAYAL
oda sekreteri

DEMiR
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GENEL BAŞKANIN MESAJI

Dünya ve ülkemiz için 20l6 yılı sorunlu ve sıkıntılı geçti. Terör saldırıları, siyasi geliŞmeler,

diplomatik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, bu yılı beynimizde ve yüreğinıizde oluıırsuz kazıdı.

Küresel düzlenıde belirsiztik ve istikrarsızlık da lrızla sürüyor. Batı. İııgiltcre'ııin A[] rcl-eraı'ıduııı

sonuçları, ABD'de Doırald Trump'un seçinıi kazanıııası ve İtalyaıı seçııreııiıriıı Mal.tctr lleırzi'ı-ıiır

anayasal reformlarını reddiyle karşı karşıya kaldı. IJu gelişnreler entelektüel düııyada. kürcselleşıneııin

sorgulanmasını da gündeme taşıdı.

Avrupa Birliği dışında Rusya kendi ulusal siyasi kiı,ııliğiı-ıi, giderck iddialı dış ptılitikıı duruşuyla

clışa vurdu. Suriye politikası ile bölgcdc tineıııli bir gtiç «ılduğuııı.ı tiiııı kcsıııılcre kabııl cttirdi.

Başta Suriye toprakları olmak üzere, Ortadoğu yıllardır olduğu gibi en vahşi haliyle insan

kanıyla ıslanmaya devam etti. Anaların gözyaşlarlnın yanı sıra yaşam un-ıuduyla başka ülkclcrc ulaşmak

için yollara düşenlerin yaşadıkları dram, hepiıııizi derindeır yaraladı.

Katliaııı boyutlarına varaıı teröı,saldırılarııııı-ı odağıııda ise ırıaalesel'ülkcıııiz- ycr aldı.'[erör

saldırıları ülkemizde ve dünyada acııı]asız ve iğrenç yüzünü pek çok dela göstcrdi. l)ek Çok

vatandaşımız hayatını kaybetıi; çok sayıda şehit verdik. ]'erörüıı hedeflne ı"ılaşıııasıı-ıa asla ıııüsaade

etnreyeceğiz.. Hiçbir baskıya boyuıı eğııreyeıı iıısaııııııız. teröre de bcıyıııı cğnıe1,,eceklir. I3ııgüııe kadar

olduğu gibi bugün de yarın da teröre. neredeıı gelirse gclsiıı karşı durıııava deraıır cdcccğiz. -l-erörü 
hiÇ
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kimseniı,ı Türkiye Cunıhuriycti'ı-ıin bütünlüğünc yöı-ıelik bir tehdit tılıırak krıllaııııııısıııa izıı'ı

verıııeyeceğiz.

Suriye'de yaşananlar başta olmak üzere, savaşln, terör saldırılarıırın son bulıırası. akaır kanıır

durması. barış filizlerinin yenideır tüm yeryüzüı,ıde yeşcrıııesi hepiıııiziıı ortak teı-ı-ıcııııİsi tılıııalıdır.

Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde barışın, hoş görüırün ve adaletin egcııreıı oIıııası en büyük

arzun-ıuzdur.

Türkiye ekonomisi son zamanlarda ekonomik verilerden ziyade siyasetin yarattığı risk a|gılarıııdan

dolayı büyük dalgalanmalar yaşamaktadır.

Hepinıizin ulusça tepki ile karşıladığı l5 Teıı-ıı-ıruz kalkışıııasıırıı-ı ardıııdaır rıluşaı'ı "ıııilli birlik"

ruhunu korumak, giderek ıızdırılaıı terörc karşı devletin etkin ıııücadelc vc duruşı-ı ilc toPluııı

psikolojisincle ortaya çıkacak yılgınlığa meydan verınemek, siyasal alandakİ gergİı-ılİklerİ dİyalog ve

uzlaşma yoluyla azaltarak toplumda kutuplaşma ve provakasyonlara engel olmak. risk algısını büyük

oranda giderecektir.

Siyasi istikrar ve toplunısal barışın giiçleı-ın-ıesi. ülkeıııizin ve tünı toplrıııı kesirııleriı-ıiıı yararına

olacaktır. Bu durum, başta ekonomik gelişimi artırarak toplumsal huzura katkı yapacaktır. Yaşanan

ekonomik sıkıntılar vergi performansını etkilerken. bizlerin de sorunlu olan tahsilat problenriınizi

giderek güçleştirmektedir.

Siyasi alandaki gcrilinı vc ekonoııridc yaşaııaıı kırılnıııı-ıın vcrgi ile ilgili göstcrgclcrc bir (ılÇüdc

yansıdığı görülnıektcdir. Vergide tahsilat/tahakkuk oraıııı,ıdaki düşüşü r,,e tüketİııı üzerİııdeıı talrsİl

edilen dolaylı vergilerdeki reel gerilemeyi bu yönde değerlemek n,ıümküır.

l5-16 Ekim 20l6 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz TÜRMOB 22. Olağaıı Geııel Kıırulu ile yeni

bir döııem başladı. Bu döııemi üretken bir süreç olarak değerlenıek istiytıruz.

Çağdaş bir meslek yasası hepimizin özlemi. Bu konuda elinrizde ıı geleııi yapı-ıralıyız.

Antidemokratik hükümler başta olmak üzere günümüz koşullarına uymayan hükünılcr n'ıutlaka gözden

geçirilmelidir. Nisbi tenısil, gerçekte öyle olnıadığı halde denıokratik olarak gösterilcı-ı. aııcak hiçbir

gruba yarar sağlamayan. yönetinıin karar aln-ıa ıırekaııizı,ı-ıalarını ciddi stırı.ıııltırla baş başa iıırakaıı bir

uygulama. Olunısuz örııeklcrini birçok Odada sonlut şckilde yaşaıııaktayız. Mutlaka kaIdırılıırası

gerektiğine i ııanıyoruıır.

Öte yandan, içinde bulunduğumuz ülkemizin sosya|. siyasi ve ekoıroınik soruırları içinde ıneslek

sorunlarımızın da ağırlığı sürüyor. Birliğinıizi, beraberliğiıııizi, dayaııışırıaıııız.ı kııruyarak. tüııı

sorunların üstesindcn geleceğiı,ııize göııülden iııanıyoruırı. Olaylara vc soruırlara i.vi niYetle

yaklaştığımız ve farklı dünya görüşleri, çıkarlarımız, siyaset yapma anlayışınrız yerİıre ortak paydaı'ırız



meslek siyasetinde bütünleştiğiıı-ıiz sürece başarılı tılı-ııaıııaıııız için hiçbir ı-ıedcıı görıııüycırunı. Meslek

siyaseti adı altında politik siyasete prin,ı verilııreıııesini, kişisel hırslarıınızın. egolarınrızıır bir taraf-a

bırakılarak görev süremiz içinde bu kuruma birlikte katkı vermemizi diliyorunı.

TÜRMOB, yüz bini aşkın bir topluluk ve ekoııorrıinin önerııli bir paydaşıdır. Güçlü bir ekoııoıııi

için güçlü mali müşavirlik kuruınu öııeıııIi bir gcrckliliktir. lVlcsIeğiıniz gcrcği ıistlcı,ıdiğiı,ı-ıiz. ıııisycııruıı

bilincindeyiz. Devletiıı eıı önemli kaynağı vergi için kanrusal bir görevi yerine getirirkcıı. vcrdiğiıniz

hizmetlerle iş dünyasııra da mali raporlarla, nıüşavirlik hizııetleriıııizle değer suııuyoruz; yol

gösteriyoruz.

Bu sorumlulukların yaııında n,ıesleğiıııizdcki dcğişiır-ıi vc döııüşi.iı-ııü dc göriiyorıız: proaktil-bir

strateji ile önceden hazırlanarak hem kendinıizi geliştiriyoruz henı de bu değcri iş hayatına yansıtıyoruz.

Bu yolda eğitime bu denli önem verip hayata geçiren başka bir kurum yok.

TÜRMOB'u, Odalarıınızı ve bürolarımızı kurunrsal yapılara dönüştürnıeyi lredel)iyoruz.. [Iizıııet

kal itesini artırarak, mesleki uzmanlık alaırlarına yöııeleceğiz..

Günümüzde ınulıasebe; kayıt tutı-ııa lbııksiy«ıı-ıuııdaıı. 1lııaıısal rııptırlaıı-ıa vc de ı-ıetiırı

lonksiyonuna hızla geçiş yapmaktadır. Bu gelişmeler mesleğin gelecekteki koı-ıuıııuı"ıu. l'inansal

tabloları düzenleyen, yorumlayan. denetleyen ve danışmaıılık yapan bir anlayışa getirnıektcdir.

Ayrıca mesleğimiz, mesleki uzmanlık alanları gelişerek güçleı-ıeceği bir sürccc girccektir.

Meslektaşlarımıztn bu değişim ve döıiüşürı-ıe kendileriıri hazırlanraları gerekiy<ır. Mcslck örgütüııün

görevi ise bu sürecin altyapısını oluşturmaktır.

Meslektaşlarımızın kaİiteli hizmet üretmeleri için. kalite güveırce stııııdartlıırını. zan)aı,ıa

endeksli ücret tarifemizi, sürekli eğitim yönetnıeliğinıizi ve e-Birlik pro.ieınizi lıayata geçirıırenıiz ve

daha etk i ıı çal ı şı-ııaııı ız- gc rek ıııck tcd i r.

Mesleğimizin yarınlarını elbirliği ile oluşturnıak istiyoruz. Mesleki dayanışıııanrızı ve

birlikteliğimizi geliştirip, güçlendirerek. gelişinrimizi sürdürnreliyiz.

Önümüzdeki günlerin ülkenıizde vc düııyada topluııısal barışııı sağlaııdığı. tcrörüıı soır bulduğu,

barış içinde yaşandığı, ckonoınik istikrarııı sağlandığı, istilıdaıırııı arttığı. işsiz.liğin azaldığı. ır,ıesleki

sorunları ve tahsilat soruılunu çözdüğümüz, mesleğin yarınlarına umutla baktığıırrız bir döııeın olması

umuduyla saygılarımı sunanm.

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
Genel liaşkan
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TRABZON SERBEST MUHASEBECi MALİ vıÜşavİırlElt ODr\SI

0 l ltl l l21ll 6-3 l / l 21 20 l 6 »ÖN r ı,ı i

l)llN t.l'LIı14 1. 6 t_; ltU LLi llı\I'( )ltti

Denetim Kurulu 27.01.20l7 tarihinde Mustafa ZENGİN başkaıılığında toplaı-ıarak gerekli
incelemeleri vedenetimi yapıştır.0l /0ll20l6-3lll2l20l6döı-ıeıı-ıi hesapları vc l'aaliyctlcri 3568 sayılı
yasa, bu yasaya ilişkin yöııetnıelikler,'I'ürk-I'icaret Kaıruıru ve diğer ıncvzuat ile geneI kabul görıııüş
muhasebe ilke ve standartlarına göre tarallnıızdaıi gerekli denetim yapılarak. dcnetlcı,ııc çalışıııaları
sonuç|arı aşağıda açıklaıımıştır.

l- Denetleme çalışmaları sırasında kasa ve baııka hesapları sürekli kcııılrol edilerck. dcf tcr kayıtları iIe

doğruluğu tespit edi lıı-ıiştir.

2- Bilanço ve gclir tabIosu l-ıesaplarıııııı kaııuııi de lierlcrlc uygunluk sağladığı tcspit cdilıı,ıiştir.

3- Mevcut nakitlerin değerlendirilmesinde azami titizliğin gösterildiği tespit edilııriştir.

4- Kayıtların ve işlemlerin belgelere dayandırıldığı ve yasal süreler içinde işlendiği tespit edilıniştir.

5- Demirbaşların sayımı doğru şekilde yapılnrış ayrıca anıortismanlarııı yasalara uyguı-t cılarak ayrıldığı

tespit edilnıiştir.

SONUÇ: 0|l0|120|6 - 3l/l2120|6 tarihlerini kapsayan denetinrler sonucuııda oda yöıretinı

kurulunun ibra edilnresi sonuç ve kanaatiıre varılıırıştır.

Gerıel kurula arz oluı-ıur

ıı /l (jıN

l ll, ill,ı l

l)ilcl* KA/,Al

,rı,\J- ,.{t*
Ç-L|ı,.;.' l l,ı-ı^." i

;\ııLııı A'lAS()\' İ

l)e n.Kıır.İ)l t,sil)cıı. K ıırıİj,v,,.ı i
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TRABzoN SERBEST MuHASEBECi MALi vıüşnviRLEIt oDASI

ıJl l0ı l20ı 6 - 3 ı ı ı2l20ıo uöN nırı i

oisipı-iN KuRuLU RApoRU

Disiplin Kurulunıuz, l6ll2l20l6 tarilıiııde Disiplin Kurulu Başkanı OrIıaıı KOLCU
başkanlığıılda toplanarak Kuruluıı,ıuza ()ll0ll20l6 - 3lll2120l6 d(ııreıı-ıiııdc scvk cdilen 9 adet dosy,a
ile ilgili olarak yapılan kovuşturı,ııalaı, ı-ıel.icesiııde.

a) 2 adeI dosyaya "CEZA VERİLMESİNE GEREK OLMADlĞlNA"
b) l adet dosyaya "UYARMA" cezası
c) 2 adet dosyaya "KINAMA" cezası,
d) 3 adet dosyaya "DURUŞMALI SAVUNMA İSTEMİ" verilnıesiııe.
e) l adet dosyay,a "Y AZlLl SAVtJNMA" verıllesinc
f) 4 adet dosyaırın ise 20l7 yılında görüşülmesiııe karar verilıııiştir.

SONUÇ: 0|l0|l20l6 - 3|ll2l20l6 tarihlerini kapsayan döııeındc. I)isiplin Kuruluııruz-a sevk
edilen dosyalar i!e ilgili Kurulun-ıuzun yapnıtş olduğu kovuşturıııalar stıı,ıucuııda yukarıda balıscdileıı
cezaların verilınesine tıy birliği ile karar vcrilıııiştir. l6ll?l2()l6

Genel kurula arz oluı-ıur

i:}aşkanı

Orhan K

[l, esi [ ır,esi

AYDIN Recep

l'i Jl

ttj l,(; ü\ YAı-ı

/'}
i

)
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vöNnrivı KultuLu

DENETLEME KURULU
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Başkaıı
Savnıaıı

yardınıcısı
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HAyAL

üy. ]rrrroro 
ALKAN
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|aa, 

sovua,
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]
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ATAsoy

üy.
1

l,,
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|aa, 

Sovua,

Başkan looro* KoI-cu
l

üy.
i

lngcEp çaĞı-nı<

Uye
Irorsaı-

AYGUN

üy.
I

lYUS
UF ZIYA AYDIN

Ic
]

üye l-.1\1Al. 
'l ()NYz\1.1
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TESMER KUltuLU

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU

ETİK iı-rpı-nn KURULU

RnHivı pEı-ıı-ivex

Unvanı
]na, 

Sovua,

Başkan
|oııver

DEMİIr

Başkan Yardımcısı ve lraıviı. MAI lMUT9ĞLUSelİreter ]r\l 
ııvıll' ıYl/ ır

Sayman HÜSEYİN AYGÜN
l

üy. |rrrrooo ALKAN

üy" |iı-ren ALEMDARoĞLu
I
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|aa, 

soıua,

Başkan
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l

üy. lNı_ınprriN KUR],

üy. l.
I

üNEyr HAyAL
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Başkan |i,-*o
I
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]o"r,* 

KoLoMoç
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I

KOLCU

üy.
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yıLMAz

l"
üy.
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