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yöNBriM KURULU FAALiyprı-Eni
0l Ocak 20l8 - 3l Aralık 20l8 dönemi yönetim kurulumuzun faaliyetleri gürıcel ıııesleki

konularla örtüşecek şekilde olmak üzere aşağıda belirtilen koııu başlıklarında yapılııııştır.

ETKİNLi R:

()DA yÖNrriıı.ı KLl RULU,N U N KU ttL,M ZiYı\I{E-I-Ll..lti :

Odaınız üyeleriniır n-ıesleği icra ederken karşılaşnıış oldukları soruııları 20ltt yılı içcrisinde

çeşitli vesilelerle kuruınlara yapılan ziyaretlerde (Vergi Dairesi Başkanlığı. Vcrgi Daircleri vc Mal
müdürlükleri, Vergi DenetiınGrup Ba§kanlığı, SGK İave Merkez Müdürlüğü vc İş-kur Müdiirlüğü)
yaşanan sorunlar ve bu konuda atılabilecek adıııılarla ilgili olarak kuruııı yetkilileri ile görüŞ
alışverişinde bulunulnruş ve öııeriler dikkate alıııarak gerekli girişinıleriıı yapılacağı bclirtilıııiştir.

,|, l6.0l .20l 8

Kurulunu ziyaret.* 05.03.20l 8* 05.03.20l 8* 05.03.20l 8* 05.03.2018* 05.03.20 l 8* ()5.()3.2() l8

tarihiııde - -I-rabzon 
Şotörler ve Otoınobilciler Odasıııııı yeni scçileı-ı Yöııctiııı

tarihiııde - Muhasebe Haliası - SGK Trabzon İl Mi.idllrllnü ziyaret.
tarihinde - Muhasebe Haftası - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasıııı ziyareL.
tarihinde - Muhasebe l-Ialiası - l-rabzon Vergi Dairesi Başkanlığıııı z.iyaret.

tarihiııde - Muhasebe l-Iafiası - Hızırbey Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyarct.
tarihinde - Mulıasebe llaliası - Vergi [)eııctiııı Kurı.ılu Başkaıılığıııı z-iyarct.

tarihinde _ Muhascbc llaliası - Karııdcııiz Vcrgi l)ııircsi i\4iidıirlüğüııii zilıırct.

ODAMlZl ZİYAırET,EDEN KU RU M vc KU ItU LtJSjLAlt
* 28.02.2018 tarihinde - Vergi Hai'tası - Vergi Dairesi Başkanı vc Kuruıı-ı Müdiirleriııiıı
Odamızı ziyareti.
* 02.03.20l 8 tarihinde - Muhasebe Hallası - Memur-Sen'in Odaın ızı ziyareti.
,t 

l 6.05.2()l8 tarihinde - Sosyal Güvenlik ilaliası - SGK-I-rabzoıı İl Vıidılrlligii Mali l liz-ıı-ıctler

Merkez Müdürü'nün Odan,ıızı ziyareti.
* 23.(J7.2Ol8 tarihinde - SGK'frabzoıı İl lltldtir Yardıırrcısı'ırıır Odaınızı z,iyarel,i.

SEMiNERLER:ı' l1.01.20l8 tarihinde - Di.iital Mulıasebe ve Vergide Güııdeııı Seıııincri düzeıılcıııııiştir.
ı' 01.03.20l8 tarihiııde - Gelir Vergisi Beyanıranıesiııde Yol Ilaritası koı,ıı.ılı.ı scırıiııer
düz-enIe-ıını iştir.* 06-09 Nisarı 20lti tarilıIcrirıde - ()daıııızda 20lfii l. [)öııcıı-ı I}ilirkişilik -l-cıı,ıcl I:ğitinıi
yapılmıştır.
'|' l2.04.20|8 tarihinde - Kurumlar Vergisi Beyaırında Yol Ilaritası korıulu seıı-ıiııer
düzenlenmiştir.
* l2.04.2018 tarihiırde - İŞrUn tarafindan üyelerinıize Milli İstilıdaı"ıı scl-crberliği kapsaııııırda
yeni istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirme yapılı-ı,ııştır.ı' l2.05.zrJl8 tarihiııde - Trabzon Esı-ıal've Saııatkarlar Odaları 13irliği'ııiıı talebi üzcriııc lısııal'
ve Sanatkarlara Basit Usulde yapılan değişiklikler lıakkıııda bilgilendirıııe seıııiııeri.* 05-06.10.2l08 tarihlerinde - TÜRMOB taraindan İstanbul da düzeı-ıleı-ıeıı XX. 'I'ürkiye

Muhasebe Kongresine Odamız üyelerinin katılımı sağ|anmıştır.* 05.07.2018 tarihinde - Odamız ve LUCA işbirliği ile SCK teşviklc,riııiıı ırcriyc dönük
alınabilnıesine iIişkin I-UCA ItOl-A prograıılı ve ztırııırlu t]ES koııulıı eğitiın scıııiı-ıer
düzenlenmiştir.
* 05.07.20ll] tarıhindc - ()daıııız vc'l'rııbztııı Vcrgi l)airesi [}aşkaıılığı işbirliği ilc 7l43 Sayılı
Vergi Ve Diğer Alacaklarıır Yeııideıı Yapılandırılıııası Kaııunu lıakkıııda Odaır,ıız_ üycle rine
bilgilendirme semineri yapılnrıştır.
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't l4.09.20l8 tarihiııclc - lÜllVl()B ev sal,ıipIiğiııde İstaııbul da gerçeklcştirilcıı Akdcııiz
Muhasebeciler f:ederasyonu (FCM;'ı-ıun l6. Yıllık Koııl'eraıısı'ı-ıa C)daırıız tarallııdaıı katılıııı
sağlandı.ı' 3l.|0.2l08 tarihinde - Odamız ve'fESMER işbirliği ile Odan-ıız topIaırtı sal«ıııı"ıırdeı Kuyuıırcu
Sektörü Muhasebe ve Vergi lendirme Seııı i neri düzeı,ılcı-ını i şti r.* 3l.|().2l0tl tarihiııdc - Odarııtz. \,c EDM t}ilişiın işbirliği ilc ()daı-ı-ıız ttıplı.ıııtı sııloııuııda
E-Dönüşüm tliznıetleri Kapsaırrına I]-Fatura. E-Defier, Serbcst Mcslck. Müstalısil. Lı-irsaliy'cniıi
Geçişi vc [Jygulaıııa Seıı-ıiııeri düz-eıılcnıııiştir.
* 05-09.12.2l 08 tarihleriı-ıde - Aııkara SlvlMM Odası taralİııdaıı Aııtalya da düzeııleııcıı X. I ürk

Vergi Sisteminde ve Muhasebe Standaıtlarındaki Güncel Gelişıııelerin Muhasebe Uygulan,ıalarına
Etkisi konulu sempozyumuna Odanrız üyelerinin katılımı sağlaıınrıştır.
* 2|-23.|2.2|08 tarihlerinde - TÜRMOB, TESMER ve Odanrız işbirliği ile Bağıııisız
Denetçiler İçin Sürekli Eğitinı progranlı gerçekleştirilnıiştir.
* 27.12.2l()8 tarihiııde - İstanbul SMMM ()dası ve Odaıırız işbirliği ile ()daıııız ttıplaııtı
salcınuııda L-.-l,Jygulaınalar ve Defier Be yaı,ı Sistcıı-ıi Seı-ııiı,ıeri diiz.eııleı'ııııiştir.

TOPLANT|LAR:* 20.01.2l08 tarihinde - Bursa İlinde yapılan Karadeıriz Oda Başkanları topIaııtısıııa Odanıız
adına Başkan Ahmet DEMİR ve Başkan Yardııırcısı Hüseyin AYGÜN'üı-ı katılııııı sağlaı-ıı-ıııştır.
ı, 0 |.02.20l8 tarilıiııde - Ankara İlinde düzenleıreı-ı I'ürkiye Çağdaş I)eıııokrat Mali N'liişavirler
ve Yeıninli Mali Müşavirler Platftırmu Meclis toplaııtısıııa Oda Bıışkanııııız ı\lrıııct t)l-.MİR
katı l nııştır.
* 07.03.20l8 tarihiııde - Ankara İlinde düzcıılcııeıi 8l. Başkaıılar Kurulu toplaııtısıııa tıda

Başkanımız Ahmet DEMİR ve Oda Sekreteri Cüneyt HAYAL'ın katılımı sağlanınıştır.
ı' l4.03.20l8 tarihinde - Ankara İlinde yapılan Plan Bütçe Kon,ıisyoıru toplantısıııa Oda
Başkanımız Ahmet DEMİR'in katılımı sağlanınıştır.
* 07.04.2018 tarihlerinde - Kocaeli'ırde yapılan Karadeııiz Oda Başkaııları toplantısına Odaıııız
adına Başkaıı Ahnıet DIlMİIr. Başkan Yardııı-ıcısı I,tüseyiıı zrYG[JN vc Oda Sckrctcri ('tincyt

HAYAL' iıı katılınrı sağlann-ııştır.
* 25.()5.20|8 tarihiııde - ()darııız CcleııekscI İiiar yeıııegi yapıldı.
ı' l7.06.20l8 tarihinde - Ramazaıı lJayranrı ıı-ıüırasebetiyle Odaıııızda ı-ııeslek ıııeıısuplarıı,ııız ile
Bayramlaşma yapıldı.
* 29-30.06.20l8 tarihleriııde - Ordu İlinde yalıılaıı Karadeı,ıiz Oda [}aşkaı-ıları toplaı,ıtısıı,ıa Oda
Başkaııımız Ahmet DEM İ R' in katı l ımı sağlanıı-ııştır.* 24.()8.20l8 tarihiııde - Kurbarı Bayran-ıı ıııüııasebetiyIc ()daınızda ıııeslek ı,ı,ıcıısuplarııııız ıle
Bayraıır laşnıa yapı ldı.
t l 5.09.2l08 tarihiııde - Sakarya İlinde yapılaıı Karadeııiz Oda l3aşkaııları toplaıltısıııa Odan-ıız
adına Başkan Ahmet DEMİR. Başkan Yardımcısı Hüseyin AYGUN ve Oda Sekreteri Cüneyt
HAYAL' in katılımı sağlanmıştır.
* 23.11.20l8 tarihinde - SMMM Stajyerleri ile Yeterlilik Kursu hakkıııda G(irüş Alışvcrişi
toplantısı.

1-I,-MSiL VE t AALIYl,.-I't,[.lt:

Karadeıriz Oda I3aşkaı-ıları '1-oplaııtıları ve lJaşkaı-ılar Kurulu toplaııtılarııııı iştirak ediln-ıiş ve
camiamızın temsiIi sağlanmıştır. KatıIdığımız Başkanlar Kurulu toplantılarında. söz alnıak surctiyle
siz değerli üyeleriınizi temsileıı, Mes|eki soruıılarııırız ve çözüııı önerilerinıiz ifadc cdilnıiştir.

Üyelerinıizin katılımı ile 22.0l .20|8-21.02.2018 tarihleri arasıııda diksiycııı vc kişisel gelişiın
kursu düzeııleıııııiş ve kursa üyeleriıııiz-iıı yoğuıı katılııııı tılıııı.ıştur.

YMM Oda|arıırırı Serbest Mulıasebeci Mali Müşavirlerin KDV iadcsi Raporu düzcı-ılcı,ııelcri
hakkındaki açıklamalarına Odamız Yöı-ıetin-ı Kuruluııun 05.03.20l8 tarihinde Odanıızda basıır
açıklaması yapılarak cevap verilıniştir.
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08 Mart Dünya Kaclıı-ılar Güııündc ()da Yöııetiıı,ı Kurııluı-ı-ıı-ız İlk ve eıı s()ı"ı [ıürtı ııçıııı bayaı]

üyelerinıizi bürolarııİda ziyaret ederek düııya kadıı-ılar gününü kutladı. ı\yrıca l}ayan ()da persoııcli
u. odu.n,, Mesleki Mevzuat ve Stajyer lJğitim Deııetinı K<_ııı-ıİsyonu bayaır üyclerİı-ıe çiçck takdinı
ederek dünya kadınlar gününü kutladı.

l2 Mart 20l8 tarihinde Odamız Yöı,ıetiırı Kurulu yeni bürcı açan ve adrcs dcğişikliği yapan

mesl ek mensupl arıın ızı bürol a rında ziy aret ett i .

l4.04.2()l8 tarilıiııdc-l'rabz_cıır Büyükşehir l}clediı,esi t}aşkanlığı tarallııdıııı ül,clcriıııİzc lJl'tıl'
Parkında kahvaltı düzenlenıııiştir.

|4.|2.2018 tarihinde Üyelerimizin katılımı ile Odanrızda Anıatör Deııizcilik Sertillkası
eğitimi düzenlenmiş ve eğitime üyelerimiziıı yoğuıı katılııııı olınuştur.

ÜyeIeriınize lıatırlatına. açıkIaıııa ve Lıyzırı gerckcıı l,ıcr k«ıııuı.la. geç kalıı-ııı-'ıaclaıı gcrckli
bilgiIcndİrııreler kısa ıııesa.i vc web sitcı-ııiz.l,tıluyla yapılıııış. _vaşanan tcrcddütlcrc açıklık gctirilı-ııck
surctiyle, iyi bir çalışır-ıa ortaıııında ıııesleki lbalil,ctIcriı-ı icra cdilınesiı-ıc katkı sıığlaırıııaYa

ça|ışılmıştır.

Odamız harcamalarında, son derece duyarlı davranılmak suretiyIe bir taratiaıı ciddi tasarruflar
sağlanarak eğitim faaliyetleri hayata geçirilnıiştir.

Üyeleriıııizdcır olan alacaklarıınızııı tahsili içiıı yoğun bir çalışıııa vc gııyrct içerisiııc giriln-ıiŞ.
7l43 sayİlı yapılaııclırına kapsan-ıında çalışıııalar 1,apılarak. ü_,-eIeriıııiz-iıı ödcıııclcriııi bu kapsaıııda
yapmaları sağlanmış ve bu çabamız devaın etı-ırektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin hakim kılııınrası, tutarlı ve staııdartları belliolaı-ı r'c siz- değerli
üyelerimize hak ettiğiniz en iyi hizmeti sunnıa gayretlerin-ıiz buııdaıı btlyle de iıl'ı-ıı şcvk. lıcyccaı-ı ve

kararlılıkla devanı edecektir.

Tünı i'aaliyetlcriı,ı-ıiziı,ı sizIcrin kııtılııııı ilc aı-ılaı,ıı kaz.andığıııı iladc cdcrck. bııgiiııc kadar
clestekleriıri esirgeıııeyeıı. bizleri yalırız bırakrııaı,aıı tüııı üyeIe riıııize tcşekkürlcı,iıııizi suı]ar. buııdaı-ı

sonraki faa|iyet ve çalışnıalarınıızda destck ve katkılarınızıır dalra da artarak devaııı edeccği iııaıicıyla
saygılarımızı sunarız.

ODA DANISMA MECLiSi TOPLANI, lLARl:

* 06.02.2018 tarihiııde - Mcclis üyelerinin vc ııreslck ıııeı-ısubu adaylıırıırııı katılııı-ıı ilc Oda
Danışnra MccIisi 20l8l |. Gündeınli toplaııtısı yapılııııştır.
* 15.05.20l 8 tarihiııde '|rabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Orlrarı llevzi
CÜllnÜrÇÜOĞlU, Meclis üyeleriniıı ve meslek mensubu adaylarının katılııııı ile Oda Daııışıı-ıa
Mec l isi 20 l 8 12. Gündenı l i toplantısı yapı l ı-ıiı ştır.* 04.09.20l8 tarihiırde - Meclis üyclcrinin vc ııreslek ıı-ıcnsrıbu adaylarıırııı katılııııı ile ()da

Danışma Meclisi 2018l3. Güııdeınli toplaııtısı yapıIııııştır.

ETiK KoM iTEsi B,rxix ı-i xı-ııtıi,
* 09.04.20|8 tarihinde - Yomra İlçesinde meslek etiği ve yapılması düşünülen çalışııralar
hakkında görüş alışverişi toplantısı.* 26.04.20|8 tarihinde - Akçaabat İlçesiııde ıııeslek etiğinin öı-ıcırri ve ıııcslcğiıı-ıiz.dc },aşaııan
güncel olayIar hakkında görüş alışverişi toplantısı.* 30.05.20l8 tarihinde - Odanrız lıtik Konıitesi'niıı Yöııctiın Kurulu ile vapılaı,ı ttıplııı,ıtısı.
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EĞiriruı ve vEıtGi MıvzuAıI KoMisyoNu ıı,t-KiNLiKLı]tri

:i l9.04.2018 tarihinde - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433;'nde değişiklik
yapılmasına dair tebliğ taslağı lıakkıııda TÜitMOt]'uıı talep etıııiş olduğıı tıdaı-ııız görüş ve

öneri leri ni n lıazırlanınası ve l-Ü RM OB'a göııderi l ı,ı,ıesi.

MESt-I1.Ki MIiVZ[,,\,I,r,e S-l,A.lY1,|t I.]Ği,ı irı ııı..xl,.,|,ijvt KONlis\,( )N tl ı.,,|,Kİ x ı-i xı-l.ııi
* 08.03.20l8 tarihiııde - Odaıııız Mesleki Mevzuat ve Sta.iycr Eğitiın l)eı-ıetiıır koıı,ıisytıı-ıu
Stajyerler ile ilgili yapılan tespitler sonucunda tespit tutarıaklarınıı-ı değerlendirilıııcsi toplaı-ıtısı.ı' l0.09.20l8 tarihinde - Yapılacak Stajyer denetiıırlerinde görev alacak koıırisytııı üyclerinin
görev böl geleri nin bel i rlenmesi toplaırtısı.* 09. l().2018 tarihinde - Odaniız Sta.|ycrlcriıı Soruıılıırı vc talcplcri koıııılıı ttıplııııtı.

errCv A l ı/A 11 l Il 't't ll) Ii- LET ıal N L K KOMiSYONU ETKiN ı lı1ı ı.,tJI.

27 -28.0l .20l 8 tarihleriııde - Uzungöl gezisi düzeıılenmiştir.
30,03.20l8 tarihinde - Odanıızıır Kuruluş Yıldönünıü yenıeği ve plaket t(ircııi
24.0(ı.20l8 tarihinde - On güıılük t'jnırc zilıırcti.
j().()9.20l8 tarihindc -'1-ortıl ('ııııı tcrııs r,,c-l-tıı-,ı-ıııriı şclalcsi gczisi.
26-27 .l 0.20 l 8 tari h leri nde - Erzi ııcaıı Keır-ıalı- Keıııal iye gezisi.
02.12.20l8 tarihinde - Yeşil Vadi de (Tirzik-Kreçhaııe) sabal-ı kahvaltısı.

i ı-ç o r B ırı si ı-c iı-i rı- n ni paa, ı- i y ur, ı- g ıri :

VAKFıKEBiR (,AltŞlltASl -0,()NYA Vla BEŞiKı)[lZÜ Sr\Ll'AZr\ltl iı,cıı

*

*

*

*

,t(

,İ

r-Eıısİı-cİı-İĞİ:

* 03.0 l .20 l 8 tarihinde - Ocak ayında yapılacak işler, 20l 8 yılı Asgari Ücretleri ve Dcfier Beyan
Sistemi hakkında görüş alışverişi topIantısı.* 0|.()2.20l8 tarihinde - Şubat ayında yapılacak işler ve Dtinenı Stınu İşlcııılcri hakkında gtirüş
al ışveri şi toplantısı.* 02.03.20ltt tarilıiııdç, - Mart ayıııda yapılacak işlcr rc Yıllık Gclir Vcrgisi [}cvııııı,ıaıııcsiııiıı
düzeı-ıleıııı-ıcsi ile ilgili ktınular lıakkıııda görüş tılışr crişi ttıplaııtısı.* 04.04.20|8 tarihiııde - Nisan ayında yapılacak işIer, yeni değişeıı vergi kaıruı,ıları. yeni S(iK
teşvikleri, Kurumlar Vergisi Beyannanresinin düzenleırnresi ve 'I'ek düzeı-ı lıesap plaııı hakkıırda
görüş alışverişi toplantısı.* 01.05.20l8 tarihinde - Mayıs ayında yapılacak işler, Defter beyan siteıııiııde ki değişikliklcr
ve SGK teşvikleri toplantısı.* 05.06.20l8 tarihinde - Haziraıı ayında yapılacak işler.7l4j savı|ı Yapılaııdırıı,ııı Kiıı-ıuııu ve
Geriye dönük SGK teşviklcri toplaııtısı.+ 03.07.2018 tarilıiı-ıde - Mali tatil ayında yapılacak işler vc 7l43 sayılı YııpıIaııdırıııa Kaııuııu
toplantısı.* 01.08.2018 tarihinde - Ağustos ayında yapılacak işler ve 7l43 sayılı Yapılaııdırı,ııa Kaııurıu
toplantısı.* 06.09.20l8 tarihinde - Eylü| ayıııda yapılacak işlcr. Bcs Sisteıııi. (icriyc Döı-ıiik SGK'l'eşvikleri ve Basit Usul c-beyan toplaııtısı.* 02.1().20l8 tarihiııdc - I:kiın avıııda yapılaciık işlcr vc İşlcııııc t)clicı,i c-[ıc,,-aıı [}aşvı"ırı.ısu
toplantısı.* 02.1 1.20l8 tarihinde - Kasını ayında yapılacak işler. Vergi Kanuı-ılarırıdaki stıı-ı dcğişiklikler
ve Odanın semineri ile ilgili bilgilendirıne toplantısı.* 04.12.2018 tarihinde - Aralık ayında yapılacak işler ve Mali Yükünılülük Giderleri toplantısı.
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yoMRA - ARsiN iı-çE rgvısiı-ciı-iĞi:
* 04.0l .20l 8 tarihinde - Vergi Usul Kaıruı-ıu 486 ııcılu tebliğ lıakkında görtiş alışve rişi ttıplaırtısı.
* ()6.02.20l8 tarilıinde - Delter bevan sistcı,ııi hakkıııda gcirüş ıılışıcrişi ttıplaııtısı.
* 05.03.20l tt tarilıiııde - Dclie r be yaıı sisteı-ııi. sistcı,ı-ıdcki çiılışııııılıır. dıizcıılcıııclcr vc
kayıtlarıır erlelenırıesi hakkındaki görüş alışverişi toplantısı.

* 09.04.2018 tarihinde - 7099 Sayılı Yatırınr Orlaıı,ııııııı İyileştirilıncsi Aııracıvla |}azı

Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun hakkında görüş alışverişi toplaııtısı.
t 02.05.20l 8 tarihiııde - 7l04 Sayılı Kanun (KDV Kanundaki Değişikliklcr) tcıplaı-ıtısı.
* 04.06.2018 tarihinde - 7|43 Sayılı Yapılaııdırııra Kaı-ıuıru ttıplaııtısı.* 01.09.2()l[i tarihiııdc - t}11S (Bircy,scl L,.ıııcklilik Sistenıi.1 toplaııtısı.
* 03.10.20l 8 tarihindc - Öden-ıe l<a!aecli.i Cilıazlarıı,ı Z l{apoİu bildir.iıı ztırı.ınlrıluğı-ı ttıplaırtısı.
* 09.1 l .20l 8 tarilıiı,ıde - Cuıırhurbaşkanlığı Kararı-ıaı,ııesi İlc KDV vc O'l'V de yapılaıı iııdiriıırler
konulu toplantısı.+ 03.12.20|8 tarihinde - Defter Beyan Sistenii ve Dönenı Sonu Mali Yükünılüli.iklcr toplaııtısı.

AIiAKLI - stlırnır.xp i ı.r;n TIıMsi Lci ı-iĞi,

* l7.04.20ltl tarilriııde - GünceI kcıı-ıular lıakkıııda g()riiş alışvcrişi* 08.05.20l8 tarilriı-ıde - Güncel konular l-ıakkında görüş alışverişi* l9.09.20l8 tarihinde - Güncel koı-ıular lıakkıııda görüş alışverişi* 08.1 l .20l8 tarihinde - Günce| konular hakkında görüş alışverişi

AKCAABAT İLÇE TEMSiLCİLİĞi:

tcıplııı,ıtı sı
toplaı-ıtısı
toplaııtısı
toplaııtısı

*

*
27.04.Z0l8 tarilrindc - Güncel ıııevzua[ııı dcğerleııdiı,ilıı-ıcsi vc bilgi alışvcrişi ttıplaııtısı
l l. l 0.20l 8 tarilıiııdc - Aylık [)eğerlcndirırıc tolılaı-ıtısı.

1,1i.AıIZON SMMM ODAS!
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GENEL BAŞKANIN MESAJI

Dünyamız git gide kutuplaşmanın arttığı. hoş görüırüıı yerini düşnranlıklara bıraktığı bir lıal

almaya başladı. Sağduyunun, uzlaşının, dostluğuıı güzel örnekleri bizlere gelecek için uıııul- vermcye

devam ediyor.

Belirsizlikleriı-ı. risklerin ve tehditlcriıı henı siyasal lıcııı ekonoıııik aıılaıııdiı belirgiı'ılcşliği bir
döııeıni yaştyoruz. AI}D Başkanı '|-rı_ııı,ıp'ın alışılıııadık ve baz-eı-ı de aı,ılaşılıı,ıiız sivasi ilııvrırııış ve

kararları küresel düzlen-ıde zan,taıı zaıııaıı siyasi vc ekoı-ıoıırik soııuçlaı,ortzıya çıkzırıııaktadır. 1-}u

sonuçların şimdiye kadar tolere edilebilir olıııası. gclecekte nelerle karşılaşılacağırıııı bclirsizliği
güven riskini artıran en önemli f'aktör.

Ortadoğu Dünyanın kanayan bölgesi olmayadevaın etti ve devaın ediyor. Surive'ııin l,ıarış ve

istikrara kavuşamaması, bölgede yaşanan gerilinı siyaseti ve Rusya'nın etkinliğiııin lıcr gcçcıı güı-ı

artınası bölgede kartlarıı-ı yeı-ıideıı dağıtıldığı bir döııeıni tıluşturuyor.

Güney böIgemizde yaşanan ve yaşanacak gelişnıeler, ülkeırıizi çok yakıırdaıı ctkiliyor ve

etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Bölge ülkenıiz açısıırdan sorun ve sıkıııl-ı kayııağı olıııayı
sürdürecek. Sınırlarımızda terör oluşumların son bulıııası ve ülkemiziıı toprak btitiiı-ılüğil. vrırtlaışltırııı
can ve mal güvenliği ile her türlü tehdit oluşturacak yapılannralara iziır vcrilıııcı-ııcsi en büyük
dileğinıiz.

l-erör saldırıları ülkcınizde ve düı-ıvada acııııasız ve iğreııç yüzLinti 1ıck çtık dcliı _uöstcrdi.
l-erörün hedeflne ulaşırrasına müsaade edilıııemcli. lliçbir baskıya ve zorbalığa b«ıyuıı cğırıeycır
insanımız. teröre de kuşkusuz boyun eğmeyecektir. Gerek düııyada, gerekse ülkenıizde tcrör yıllardır
insanlığa acı. kan ve gözyaşından başka bir şey verııreıniş ve vernleyecektir.
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Suriye'de yaşananlar başta olmak üzere, savaşııı, terör saldırıIarıııııı soıı btılıııası. akzıı'ı kaıııır
durması, barış filizleriniıı yeniden tüm yeryüzündc ycşerııresi lıcpiı-ııiziı-ı olduğıı gibi tiiııı iıısanlığııı
da ortak temenırisi olmalıdır.

Düııyada. biılgen-ıizdc ve ülkeıı-ıizdc. barışııı, lıtış görüıı|iıı. scvgiııiıı vc ııdalctiıı cgemcı1

olnıasıırı canı gönüldeır di Iiyoruz.

Ekonomimiz son zan,ıanlarda kendi içinde barındırdığı yapısal soruıılardaıı ve özellikle
üretimden ziyade tüketinre dayalı büyünıe poIitikalarının yanı sıra küresel ekoııonıiııin yarattığı hava

ve sorunlardan dolayı kırılgan bir görünüın sergilenreyc başladı.

-|-icari hayattaki durgııııluk. yabaııcı para dcğcrleı,iııdcki kı-ır ıır,ııaklığı r'c l-ıcliısizIiklcr
ekoıronıi üzcrindc ciddi baskı oluşturdu. oluştıırıııal,a dcvaı-ıı cdiytır.

Uygulanan tedbirler ve alınan önlenrler ne yazık ki kısmi ralıatlaıııalarıır ötesinde var olan

yapısal sorunları yeterince çözmekteıı uzak, bu duruırr ise topluıı-ıun eı-ı büyük gcrcksiı'ıiıııi olaı'ı ııroral

ve güvenin oluşmasını eııgellemekte.

Vergi iııdiriıııleri. teşvikler. ekonoııiik aktivitcniıı caıılııı,ııııası açısıııdıııı oldukça l'aydalı ve

yerinde kararlar olmakla birlikte yapısal soruıılar ve küresel ekoııoıı-ıik ikliııı ı-ıe yazık ki ı-ızuı'ı vadeli

olumlu bir görüş açısı sağlamıyor. Kısacası belirsizlik ve bekleırtilerİıı yoğunlaştığı r,'c uıııutlarln
başka bir bahara kaldığı bir dönem yaşanıyor.

20l8 yılı üçüncü çeyreği olan Ekiııı-Aralık itibarıyla llaziııe ve Maliye [}akııı-ılığı'ıııı-ı
açıkladığı borç stoku verileriı-ıi göre. Eylül itibarıyla'I'ürkiye'ııiıı brtit dış borç stokıı 4,1[l.,5 ı'ııilyıır
dolar. st<ıkuıı GSYIl'r,e oraı-ıı rüzdc 53.tl düzc;-iı,ıdc gcrçcklcşti.

-fürkiye'nin ıret dış borç stoku aynı dönenı<]e 286.2 ıırilyar dolar olurkeıı. stokı-ııı GSYI-I'ye
oranı yüzde 34,4 oldu.

Avrupa Birliği standartlarına göre hazırlaııan genel yönctinı borç stoku isc bir öırccki çeyrcğe
kıyasla yüz.de l7,8'lik artışla 1.167 milyar -[[.'1,e 

çıkarkerı. bu rakaıı-ıııı (jSYH'vc ()raııı tı\'ılı
döııemde 3.5 puan yükselerek yüzde ]2.6 ile 2()l2 sonuıidan bu yana en yüksck diiz-eye çıktı.

Küresel ekononrik iklinıin belirsizliği. ülke ekoncınıisiııde aktivitedeki yavaşlııırıa tüııı
kesimleri temkinli bir beklenti içine itti, itmeye devam ediyor. 20l9 yılıı-ıın ilk güı-ılerinde
gördüğümüz bu havanın kırılması, ekonominin çarklarııııı,ı tekrar güçlü bir şekildc döıın-ıcsi cn büy|ik
beklenti ve dileğiniiz.

Yaşaıraıı ckoı-ıı_ınıik sıkıııtılar ı,crgi pcrliırııııııısıııı ctkilcrkcn. tiiı,ıı tııl,ılı-ııı,ıtı «ıltlıığıı gibi
nıuhasebe ve deııetiııı ıneslcğini icra cdcı-ı biz-lcriı,ı zatcıı ()tedcıı beri stırı-ıı,ılı-ı tı|ıııı tahsilat
problem i m izi daha da güçleştirmektedir.

Dünya siyasal ve ekonomik anlan,ıda yaşanan sıkıntılara karşın bilim vc tekııolo.ii alaıııı-ıda
nlüthiş bir değişim, dönüşünr, ge|işinı ve atıIım yaşıyor. Sanayide dönüşünı. diiital. yapay zeka. bulut
teknolojileri. üç boyutlu yazıcılar gibi teknolo.|ik geIişnreler bu güııe r.,c geleccğe daı,ııga vurı-naya
başladı.

Önümüzdeki yıllarda, ileri robotik üretim daha da etkin hale gclecek, biytıtekııolo.ii vc yapay
zekanın etkisi hayatımızın her alanında kuşkusuz daha çok yer alacak.

Yapmanrız gerekeır. olmaz ise oln-ıazııııız. ise ülkeıı,ıiz.iıı re ıııcslcğiıııizin dıiııyadaki dcğişinıe
ve gelişimlere uyum göstermesini sağlanıaktır. (ieIeceğc bugtiııdcn lıazırlıııııııtık ve uyuın
sağlaıııaktan başka bir scçcııcğiıı,ıiz. vtık. aksi dı.ırı-ııı-ıdıı |lrsııtltırı kııçırır ilriıır:ıı,ıııı gcrisiııı.Ic kalırız.
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TÜRMOB'u, Odalarımızı ve bürolarımızı kısmeıı kuruınsal yapılııra dönüştürdük
dönüştürmeye devaıır edeceğiz. Unutulınaıııalı ki dcğişinı ve dönüşünıler durağaıı olıııayıp siireklilik
arz eder. Meslekte lıizııret kalitesini artırarak. ıııeslcki uzı-ııaııIık alaıılarıııa yöneldik" yriı,ıcliyoruz.

Mesleğin yarınlarına güveırle bakıııaya devaııı ediyoruz-.

Muhasebe mesleği teknolo.|ik gelişıneIerdeı-ı en çok etkiIcııcıı ı,ııesleklcriıı başında
geln-ıektedir.

Ne var ki. ıneslektaşlar. teknolo.|iyi firsata çcvirdiği ölçtide. kürcsel ve l-ekıırıltı.iik gelişnıclcri
iyi <ıkuyup, kendiııi adaçıte cttiği sürccc ctkiııliğiııı vc rarlığıııı artırarak dcvıııı,ı cttircccklcrdir.

Muhasebe ve denetim mesleği dinamik bir nıeslektir. Sürekli gelişen ve değişcıı bir ırıeslektir.
Yeter ki bizler bu değişinı ve gelişime ayak uydurabileliııı. Kaliteli hiznret sunduğı"ınıuz sürece

mesleğinrizin sunduğu hizmetlere her zaman talep oIacaktır.

Mesleğin yarınlarıı,ıı şekillendirıııcde ıı-ıeslcktaşlarıııııza ve ıııcslck örgütiiıı,ıiize öııcıırli
görevler düşınektedir. Mcslektaşlarııı,ıız ve ıneslek örgütüıııiiz bu görcr vc soruıı,ılrılııkları başarı1'la

yerine getiriyor ve getirecektir.

Mesleğimizin bu gününü ve yarınlarıırı el birIiği ile oluşturıııak istiyorı.ız. MesIcki
dayanışmanıızı ve birlikteliğin-ıizi geliştirip. güçlendirerek. gelişinıiııiiz-i stirdürıı,ıcyc çıılışıı,oruz.

OdaIarınıız Genel Kurulu'ı-ıu gerçekleştiı,erek öııüıııüzdeki üç yıl içiıı gtircr, :ılacak kurul
üyeIerini belirlcyecek. Yeni döııeı-ııdc görev alacak arkadaşlarıı-ı-ııza başaı,ı dilcklcriıııi sı-ıııarkcıı.
görev almayacak olaırlara ve geçmiş döırenılerde ııreslek nıücadeleıııize en-ıek vcrnıiş olaı-ı tüın
arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorunl.

Önümüzdeki günlerin ülkenıizde ve dünyada; topluı,ırsal barışııı sağlandığı. terörüıı soı-ı

bulduğu, barış içinde yaşandığı. ekononrik istikrarın sağlandığı. istihdaı-ııııı arttığı. işsiz-liğin azaldığı.
gelir dağıIımındaki adaletsiz_liğin kısııreıı de olsa giderildiği. ınesleki stıruıılar ilc tahsilat s()ruııuııu

çözüldüğü, yurttaşlarııı yarınlarına unıut_la baktıgı. başta iıısanlarolırıak iiz-ere tabiattaki tüııı canlılara
yaşanıa hakkı taııındığı. iıısaıılarııi. başta iıısaı-ılar olıııak üz.ere tabiattaki tüı-ıı caı-ılılıır ayırtııısız
sevdiği, insaıılarıır çokça kitap, dergi. gazeLe okuduğu ve araştırdığı. bir iilke vc di"iııl,a uıııuduy,la
saygılarımı sunarım.

A. Masis YONTAN
Gencl Başkan
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TRABZON SERI}EST M Uı tASEI}tıCi M.\ı-i vı üşnviırı.ı|Ir ODr\Sı
0 l /0 l /20 l l]-3 l l l2l2(ll 8 ııöNı..ıı i

l)ENt,,I,LEM l KUItU Ll"J ıiA0,()ıt[-ü

Deıretinr Kurulu 27.01.2Ol9 tarihiııdc Mustala ZENGİN başkanlığıırda toplaı-ıarak gcrekli
iııcelemeleri ve denetinıi yapnrıştır. 0l/0 1l2()li] - 3| ll2l20l [i dönenıi lıesap|arı vc laaliyctleri 356[l sayılı
yasa. bu yasaya iIişkin 1,önetı-ı,ıcliklcr. ]-ürk'l'icaret Kaıırıı-ııı ve diğcr ı,ııc\zuııt ilc gcııcl kalrııl g()rnıüş

muhasebe ilke ve staııdartlarıııa görc tarallıı,ıız.daıı gerekli dcııetiıı-ı 1,,apılarak. dcııctlcıııc çalışıııaları
sonuç ları aşağıda açıklanınıştır.

l- Denetleme çalışmaları sırasında kasa ve baı-ıka hesapları sürekli koırtrol edilerek. dcftcr kayıtları ile
doğruluğu tespit edi lnıiştir.
2- Bilanço ve gelir tablosu hesaplarıııııı kaııuı-ıi delierlerle ııyguııluk sağladığı tcspit cdi|ıııiştir.
3- Mer,,cut ı-ıakiı.lcriı-ı dcğcrleı-ıdirilnıesiıidc ıyııı,ı-ıi titizliğiı,ı g(jsterildiği tcspit cdilıııiştır.
4- Kayıtlarııı ve işleı-ıılerin helgelcrc dal,aııdırıldığı vc yasal süreler içiı-ıdc işleııdiği tcslıit cdilı-ııiştir.
5- Deıı-ıirbaşIarın sayıııı! doğru şekilde yapılıı,ıış ayrıca aıı,ıortisııraıılarııı yasalara uyıruı1olarak ayrıldığı
tespit edilmiştir.
6- t)anıştay 8. Dairesinin l4.06.20l7 tarih ve 20l51956l Esas nunıaralı kararı ile Nispi aidatlarııı iptal
edilmesi neticesinde meslek mensupları Nispi aidat ödemeııre eğilinıiııde olduklarından talıakkuk eden
Nispi aidatların tahsilatının yapılanıadığı ve persoırele ödeııeıı kıdeı-ıı tazıı-ıiııatı ııcdeııillc bir öııccki yıla
göre karlılık oranında düşüş olduğu tespit edilnıiştir.

SONUÇ: 0|l0|l20l8 - 31l12l20l8 tarihleriııi kapsayan deııetiıı,ıler soııucLıııda oda yöıretin-ı

kurulunun ibra edilınesi sonuç ve kanaatine varılınıştır.

Geııel kuru|a arz cılunur

Zt:ııu ııı ıle k K,\/A./ Atııkaıı 
^'l-^ 

SOY
[)eııctlcı,ııc Kurtılıı İ) 1,csiDenetleıne Kurulu Başkanı [)enetIcıııc Kurulu [l1 csi
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TRABzoN SERBEST MUHASEııECi MALi vÜşnviııı_.nıı oDASI

0l/0l/20l 8 - 3| l l2l20ı 8 DÖNEMİ

nisipı-iN KURULU RApoRU

Disiplin Kı,ırı,ıluıı-ıuz_. :i l/ l2120|ll taril,ıiı-ıtlc l)isipliıı Kı.ırıılı.ı [}aşkaııı ()rl'ıaıı KOLCt l

başkanlığında toplaırarak Kuruluıııuza0ll0ll2()l8 - 3lll2l20l8 döııcııriırdc scvk edilcıı 9 adet dosya

ile ilgili olarak yapılan kovuşturma|ar ıreticesiırde,

Çeşitli şikayet, ihbar ve tespitler ııeticesinde kuruluıııuza sevk edilen vc karar verileıı l7 adet

dosyadan;

a) 4 adet closyaya yükümlülüklerini kısııreır yeriı-ıe getirdikleriı-ıdcıı "DİĞtıIt l-r\KSİ'l'L.EIrİN
öpEN iNcl]yE KADA It DoSyA l,ARIN t]EK Lt.l-i LM L-Si" kararı.

b) 2 adet dosyaya "KOVUŞTURMAYA YER OLMAD|ĞI" kararı.

c) 7 adet dosyaya "UYARMA" cezası
d) 4 adet dosyaya "KINAMA" cezası,

Disiplin Kurulun,ıuzun bu f aaliyet d<iııeıniııde vern-ıiş olduğu ccz.alartı vc işleııcı-ı suçlara iliŞkin

sıralaırıa aşağıdak i gi bidi r.

UYARMA CEZASl;

- Disiplin Yönetn-ıeliğinin 5-i Maddesi gereğiııce 2 dtısya.
- Disiplin Yönetmeliğinin 5-h Maddesi gereğince 5 dosya,

KINAMA CEZASl;
Disiplin Yöı-ıetnıeliğinin 6-a Maddesi gereğince 2 dosya.

Disiplin Yönetmeliğinin 6-d Maddesi gereğiııce l dosya,
Disiplin Yönetmeliğinin 6-z Maddesi gereğiııce l dosya,

SONUÇ: 01l0|l2\l8 - 3ll12l20l8 tariIıIerini kapsayan döııeıı-ıde. t)isiplin Kı-ıruluı,ııtızıı sevk cdilen
dosyalar iIe ilgili kı-ırulı-ınıuzlın vapılıış olduğu kovuştı-ırııııılzır s«ıııucuııda vukarıcla balıscdileı-ı
cezaların verilıııcsiııe tıy birliği ilc karar vcrilı,ııiştir. 3|l|2120|8

Genel kurul'a arz oluııur

Ba§[İaii1

Orhaıı K L

t),,-esi

Y, Ziya AYDlN

[i1 esi

Recep çıĞçıı'}l

S]

AYGiJN

üives

^/ \I
,r
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TRABzoN SERBESI MUHASEttECi MALi vıÜşnvinı_uır 0D,.\Sı
01.01.20l8 _ 31.12.20t8 DÖNEMİ

HAKSIZ REKABETLE vı ÜcnDELE KUIıt]LU ItAI>Oıttl

l. KAPSAM
Bu raporda; 'I-SMMM Odası llaksız l(ekabctle MücadeIc Kı.ırulu'ııuı,ı 2()l[l dciııeıııiııc

ilişkin "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YenıinIi Mali Müşavirlik Meslekleriııe iliŞkin

Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği" çerçevesinde yürüttüğü haksız rekabetİıı

önlenmesine dair faaliyetleri yer almaktadır.

ll. YASAL DAYANAK

Bu raporun y,asal dayaııağı 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Mtişavirlik'"'c Yeıııiııli
Mali Müşavirlik Kanunu'ııun 29.33.45 ve 5() ııci ıııaddeleriııe dayaııılarak çıkartılaıı 2lllll20l7
tarih 26707 Resmi Gazete sayılı " Serbest Mulıascbeci Mali Müşavİrlik ve Yeııriııli Malİ

Müşavirlik MeslekIerine İüişkin Haksız Rekabet ve Reklaıı,ı Yasağı Yöııel.ıııeliği" ı-ıiıı 29.

Maddesinin b bendidir.

iıı. vıisyoN_vizyoN
3568 Sayılı yasamızın bizlere verdiği yetkiye istiııadeıı. ııreslck ırrcnsı.ıplarııılı7-ıı'ı

haklarını maksimum seviye korumak ve yaşadıkları ve yaşayacakları l-ıaksız rekabetteıı

kaynaklanan mağduriyetlerini ortadan kaldırnıak ve geleceğe daha güveııle bakıı-ıalarıırı

sağlamak Haksız Rekabetle Mücadele kurulumuzuıı öncelikli amacı ve lıede!ldir.

I V. FAALiVET DÖNEMiN DE vÜ ııÜ,rÜ ı-EN ÇALI ŞMALAR

Meslek Mensupları Arasıırda ve İş SahipleriyIc İlişkilcrdc Ilaksız li.ckalıct

Meslek ıııeıısuplarınlızın iş salıipleriı-ıe hizıı,ıel" verirkcn Mulıasebe Staııdartlaı'ı Kurı-ılu

tarafından belirlenen muhasebe işlem ve kayıtları ile flnansal tablolarıır hazırlanırıasıırda
işletmeler tarafından uyulması zorurılu olan ilke. kural ve kavranılarıııa uyıııaları gerckıırektedir.
Mesleki ruhsatlarını kiraya vern,ıek veya ı-ııeslek nıeırsubu olnrayaı,ı kişilerin nıcslcği icra
etnresine sebep olnıak suretiyle nıesleğin-ıizden hcrhaııgi bir şekilde ıı,ıcı-ıliıal" sağlaıııasıııa
kesinlikle nıüsaade edi l ıııeyeccktir.

Ucret ve Diğer Mali Nitelikteki Uvgulamalar llc Haksız Rekabet

Mesleğinıiziıı icra edilebilıı-ıesi ve Mcslck Meıısuplarııııızııı vc iş salıiplcriı,ıiı,ı ııriısıı-ıdaki

hukuki aı-ılaşn-ıazlıklıırıı,ı çr)ziiıııü. ıııcslck ıııcıısı,ıplarıI]1ızııı bu ı-ıtıkl,adiı l.ir ı-ıiıığdıırir ct
yaşaıı]aı,nası için verileıı nıulıasebe vc deı-ıetiııı lıiz.ı,ııetiııiı-ı ıı,ıulıakkak yazılı bir söz-leşıı-ıcvc

sağlannrası şarttır. Bu sözleşıııeler nıeslek ıııcı-ısubun,ıuzun vern-ıiş olduğu l,ıizıı-ıetiıı karşılığı
olan ücretini garanti altına almaktadır ve meslektaşlarımız arasında lıaksız rekabetin orladııı-ı
kalkması için önemIi bir yapı taşıdır. Bu itibarla üyelerinıizin iş kabul ederkcıı nıutIaka
sözleşmelerini yapmaları ve mesleki yazılıırrınıız olaıı e-birlik sisteıı-ıiıııize bu silzlcşıı,ıelcri
girıncleri gerckıırektcdir. Flaksız ll.ekabetlc Miicadelc Kuruluı,ııuz üycleriıııiziıı iş sahiplcriı,lc
arasındaki yapılnıası gcrekeıı sözlcşıııclcri yakındiııı takip ctıııcktc. gcrckcıı l,ıassasiycti
göstermekte ve göstermeye devam etmektedir.
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Rcklam Yııluyla Haksz llckabet

Meslek mensuplarımızııı dürüstlüğü, güveııilirliği ve taral.sızlığı llcklaıı-ı ytıluyla llııksız
Rekabet nokı.asında çok önen-ılidir. MesIek ınensupların,ıızın iş alırkcıı diğcr L,ıir ı-ııcslck

ır-ıeıısubunıuz hakkıııda asılsız beyaıılarda buluı,ıınası ve kötülcııre yaplııası Iıcı,ı-ı ı,ııcslektaşıııııza
ve hen-ı de ıııesleğiınize tanıir edilniesi güç yaralar açıı,ıaktadır. llaksız- rckabctlc ıııücadclc
kurulumuz bu noktada da gerekli lıassasiyeti gösterıırekte ve çalışnralar yapınaktadır.

Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu l'oplaırtı Sayısı 2

20l9 Yılıııa dcvralan toplaııı dosl,a sayısı 0

Yönetinı Kurulu Kararı ile Haksız- Ilckal,ıetlc Mücadele Kı.ırulu'ıııı sevk cdilen toplaııı

dosya sayısı 0 Soruşturması devam eden dosya sayısı 0
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