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Dcğerli Uyemiz,

Yönetim kurulu olarak 2015 yılı faaliyet döneminde, önceki dönemlerde olduğu gibi meslek
mcnsuplarrmrzın talep ve beklentileri doğrultusunda çalışma]ar yapılmış, mesleki uygulamada
karşılaşılan sorunların çözümüne çalışılmış ve mesleğin gelişimi için yönetim kurulumuz mesleki
eğitimden temsil ve mesleki saygınlığa kadar çeşitli konularda birlikteliğin ve dayanışmanın verdiği
güçle mesleği yarınlara taşıma gayreti içinde olmuştur.

Birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı koruyarak, mesleğimizi yarınlara güvenle taşımanın
gayreti içinde faaliyetlerimiz bundan böyle de devam edecektir.

20l5 yılı yönetim kurulumuzun faaliyetleri başlıklar halinde aşağıda bilginize sunulmuştur

EGITIM CALİ ŞMALARI

Eğitim çalışmaları güncel mesleki konularla örtüşecek şekilde olmak iizere aşağıda belirtilen konu
başlıklannda yapılmıştır.

* KGK Bağımsız Denetçi geçiş dönemi 1. ve 2. Etap eğitimleri,

* e-Birlikbilgilendirmetoplantısı,

* Bilgisayarlı LUCA kursu (Yeni başlayanlar) ve (İleri düzey-Kullanıcılar) ,

* LUCA bilgilendirme toplantısı (LUCA Eğitmeni),

* LUCA kursu - Bordro ve Soru Cevap,

* e-Birlik Haksız Rekabet Modülü 4. Bölge bilgilendirme toplantısı,

* Etik Eğitim TÜRMOB,

* LUCA NET E-Fatura E-Defter ve Arşivleme Semineri,

+ SGK İşverenler Servisinde yaşanan sorunlar ve çöziiırn önerileri,

* LUCA NET E-Fatura E-Defter ve Arşivleme Semineri,

* EDM Bilişim - E-Fatura - E-Defter ve Arşivleme Semineri,

* LUCA NET eğitim Semineri.

ODA DANISMA TOPLANTILARI
a) Ocak Ayı Içerisinde odamızda yapılan Danlşma toplantılaıı, tespit edilen sorunlann

görüşülmesi, çözüm önerileri ve çözümleri hakkında görüş alışverişi yapılmak üzere talepler
doğrultusunda odamız da yapılmaktadır.

b) 2015 yılı aralık ayında odamız üyelerinin katılımı ile 20l5 yılındaki önemli mesleki konular ve
2016 yıIı için yapılması gereken konularla ilgili bir toplantı tertiplenmiştir. 2015 yılı içerisinde
Meslektaşlanmızın, mesleği icg ede{<en ilişkide bulunduğu, başta Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi
Daireleri ve Mal müdürlükleri, Vergi Denetim Grup Başkanlığı, SGK İl ve Merkez Müdürlüğü, İş-kur
Müdürlüğü ve TÜİK Müdürlüğü'nde yaşanan sorunlar-ve bıİ konuda atılacak adımlarüa ilg]li-oİalak
üyelerimizle görüş alışverişinde bulunulmuş ve öneriler dikkate alınarak gerekli girişimler yapılarak
kurumlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasına ve yaşanan sorunlarrn tekrar edilmemesine
imkan sağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak meslek mensuplarımızın yl içerisinde karşılaşacakları
olumsuz durumlann odamıza bildirilmesi, özellikle deklere edilmiş ve bu gibi durumlarda odamız
yönetim kurulunun olayın sıcakken çözümü için gerekli girişimleri yapmasının sağlanmasının çok
önemli olduğu vurgulanmıştır.
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ETKiNLiK:

a) Odamızın organizasyonu ile üyelerimizden Bağımsız Denetçi Belgesi alanlara Kamu Gözetimi
ve Denetimi Kurumu ile düzenlemiş olduğumuz organizasyonla Mühür ve Beratlannrn odamızda
verilmesi,

b) Vergi Haftası Münasebetiyle Odamız Yönetim Kuıulunı-ırı Vergi Dairesi Başkanını ziyaret
ederek vergi haftasını kutlaması ve yaşanan bazı sorunlarrn dile getirilmesi çözümleri hakkında gerekli
bilgi ahşverişinde bulunuldu,

c) Vergi Haftası Münasebetiyle Vergi Dairesi Başkanı ve Daire Başkanlarının odamrzr ziyareti, bu
ziyarelie vergi dairesi ve meslek mensuplarımızın yasadığı sorunlar dile getirildi ve sorunlarrn çözümü
için gerekli desteğin verilmesi talep edildi,

d) Maı1 ayının ilk haftası Odamız Sosyal ve Kültürel Etkinlik Komisyonu tarafindan hazırlanan ve
üyelerimizin yoğun katılımı ile Aksular Otelde Muhasebe Haftası Kokteyl ve Müzik şöleni eşliğinde
kutlandı,

e) Muhasebe Haftası münasebetiyle Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Daireleri, Vergi Denetim Grup
Başkanlığı, Bölge idare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi, Idare Mahkemesi ve Ticaret Mahkemesi ziyaret
edilmiştir. Ziyaret edilen Kurum yetkilileriyle mesleki sorruılar konuşulmuş ve sohbet edilmiştir,

f) Muhasebe Haftası Miinasebetiyle Vergi Dairesi Başkanı ve Daire Müdürleri Odamızı ziyaret
ederek muhasebe haftamızı kutladılar.

g) Sosyal Güvenlik Kurumu Haftası münasebetiyle Trabzon Sosyal Güvenlik Kurumu Müdtir ve
personelinin odam ızı ziyareti. Bu ziyarette odamız üyelerinin SGK da yaşadığı sonurlar dile getirildi. Bu
sorunlarrn çözümleri talep edildi ve kıırum yetkilileri tarafindan gereken tedbirlerin alınacağı beliıtildi,

h) Odamızın her yıl düzenlediği geleneksel iftar yemeği üyelerimizin yoğuı katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.

i) Ramazan Bayramında Oda Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz odamız hizmet binasında bir
araya gelinerek bayram kutlandı ve sohbet edildi,

j) Kurban Bayramında Oda Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz odamızhizmet binasında bir araya
gelinerek Kurban Bayramını kutladı ve sohbet edildi,

k) Odamız üyelerinin katıhmı ile düzenlenen Kokteyl ve Plaket töreni yapıldı. Törende Meslekte 25
yılını dolduraı SM ve SMMM üyelerimize plaket alrıca 2014 Yıh Gelir Vergisi sıralamasında ilk 5 e
giren üyemize plaket verildi,
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TEMSIL VE FAALIYETLER

a) 28-29 Nisan 2015 tarihlerinde Konya da yapılan 10. Muhasebe Forrımu'na odamız üyelerinin
katılımı sağlanmış, forum toplantısı öncesi ve soırrası meslek mensuplarımızla tarihi ve turistik
bölgeler gezilmiştir.

b) Bursa SMMM Odası tarafından düzenlenen 1. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozlumu'na
odamız yönetim kurulu nezdinde katılım sağlamıştır..

c) 75. Başkanlar Kurulu Toplantısı TÜRMOB'un organizasyonu ile Alıkara da yapılmış ve toplantıya
oda Başkanımız iştirak etmiştir.

d) Karadeniz Odaları Toplantıları, Forum ve Sempozyumlar başta olmak üzere, Başkanlar Kurulu
toplantılarına iştirak edilmiş ve camiamızın temsili sağlanmıştır. Katıldığımiz Başkanlar Kurulu
toplantılarında, söz almak suretiyle siz değerli üyelerimizi temsilen, Mesleki sorunlanmrz ve çözüm
önerilerimiz ifade ediImiştir.

e) Haksız Rekabetin önlenmesi ve Etik Kurallarrn camiamızda hakim olması amaçlı olarak, Yönetim
Kurulumuza intikal eden tiim başvurular hassasiyetle takip edilmiş ve Mesleki Mevzuatımız
yönünden gereği yerine getirilmiştir. Odalarımızın haksız rekabetin önlenmesi için yapmış olduğu
girişimler neticesine TURMOB tarafindan gerekli çalışmalar yapılacağı tarafımıza beyan edilmiştir.

Bu bağlamda e-Birlik sistemi üyelerimizin kullanımına sunulmuş ve üyelerimiz müşterileri ile
sözleşmelerini e-Birlik üzerinden yapmalan sağlanarak haksız rekabetin önlenmesi amaçlanmıştır.

fl Üyelerimize hatırlatma, açıklama ve uyan gereken her konuda, geç kahnmadan gerekli
bilgilendirmeler kısa mesaj ve web sitemiz yoluyla yapılmış, yaşanan tereddütlere açıklık getirilmek
suretiyle, iyi bir çalışma orlamında mesleki faaliyetin icra edilmesine katkı sağlanmaya çalışılmıştır.

g) Odamız harcamalarında, son derece duyarlı davranılmak suretiyle bir taraftan ciddi tasarruflar
sağlanmış, kurs ve bağış gelirleri olmak üzere gelir getirici faaliyetler hayata geçirilmiştir.

Üyelerimizden olan alacaklarımızın tahsili için yoğıın bir çahşma ve galret içerisine girilmiştir ve bu
çabamız devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim Ilkelerinin hakim kılınması, tutarh ve standartları belli olan ve siz değerli
üyelerimize hak ettiğiniz en iyi hizmeti sunma gayretlerimiz bıuıdan böyle de aynı şevk, heyecan ve
kararlılıkla devam edecektir.

Tüm faaliyetlerimizin sizlerin katılımı ile anlam kazandığrnı ifade ederek, bugüne kadar desteklerini
esirgemeyen, bizleri yalnız brrakmayan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki
faaliyet ve çalışmalarımızda destek ve katkılannrzın daha da artarak devam edeceği inancıyla
saygrlanmrzr sunarrz.

ZoN
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2015 YILI TOPLANTI- SEMİNBR - ETKiNLiKLER

TARIH YER K()Nl]

l 8.01.20l5 TRABZON SMMMO HiZMET BiNASI KGK BAĞ.DENETÇi.GEÇiŞ DÖNEMi ı. VE 2
ETAP EĞiTiMi

28.01.20l 5 TRABZoN sMMMo HiZMET BiNASl E_BiRLiK BiLGiı.ENDiRME TOPLANTISI

23.02.20l,5 TRABZON SMMMO HiZMET BiNASÜ
VERGi MAFTASt MÜNASEBETiYLE VERGi
DAiREsi BAŞKAN|,NlN oDAMIZl ZiYARETi

02.03.20l5 TRABZON VERGi DAiRESi BŞK
MUHASEBE HAFTASI MÜNASEBETiYLE
Yö\I-TiM KURUl UMUlUN VERci DAiRLSl
BAŞKANLlĞlNI ziYARETi

03.03.20l5 ADLIYE SARAYI
MUHASEBE HAFTASI MÜNASEBETiYLE
YÖNETiM KURULUMUZUN MAHKEME
BAŞKANLARINt ziYARETi

04.03.20l5 TRABZON SMMMO HiZMET BiNASI LUCA NET EĞiTiM SEMiNERi

16.05.20l5 TRABZON SMMMO HIZMET BINASI E-BiRLiK BÖLGE ToPLANTISI

26.05.20l 5 TRABZON SMMMO HiZMET BiNASl ETlK EGITIM

26.06.2015 ŞAHBAZOĞLU (FAROZ) KÖFTE oDAMlZ GELENEKSEL iFTAR YEMEĞi

l8.07.2015 TRABZON SMMMO HiZMET BiNASI RAMAZAN BAYRAMI_UYELERLE
BAYRAMLAŞMA

2,1.08.2015 TRABZON SMMMO HiZMET BiNASI LUCAE-FATURA E-DEFTER VE E_ARSiV
SEMiNERi

26.09.20l, 5 TRABZON SMMMo HizMET BiNASt KURBAN BAYRAMI ÜYELERLE
BAYRAMLAŞMA

l6.10.20l5 TRABZON SMMMO HiZMET BiNASI SGK iŞVEREN SERV.SORUN VE ÇÖZÜM
öNERiLERi ToPLANTtsI

25.1 l .20l5 TRABZON SMMMO HiZMET BiNASİ LUCA E-FATURA, E-DEFTER VE E-ARSiV
sEMiNERi

01.12.2015 TRABZON SMMMO HlzMET BiNAsl
VERGi D.BŞK. E_TEBLiGAT vE EDM BiLiŞiM
E_FATURA _ E-DEFTER VE E-ARSiV
sEMiNERi

28.12.2015 TRABZON SMMMO HiZMET BiNASI YIL SONU DANlŞMA TOPLANTISI VE
PLAKI]T TÖRDNi VI] KOKTi]YL

22.12.20l5 TRABZON SMMMO HiZMET BiNASI LUCA NET SEMiNERi
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GENEL BAŞKANIN MESAJI

20l 5 yılı ülkemizde ve dünyada büyük sıkıntı ve sorunların yaşandığı bir yıl olarak geçti. Yıllardır kan
gölü haline gelen orta doğu, geçtiğimiz yıl sorunların daha da derinleştiği, insanlığa acı bir tarihsel
süreç bıraktı. Terörist saldırılar başta ülkemiz olmak üzere dünyanın her bölgesinde acımasız yüzünü
göSterdi.
Suriye'de yaşanan savaşrn sonucu olarak, ülkelerini terk edenlerin daha iyi bir yaşam için Avrupa
yolculuklarına aracılık eden Ege Denizi, cansız bedenlerin kıyıya vurduğu, tüm insanlığın yüreklerini
srzlatan acrlara sahne oldu.
Kan gölüne dönen Ortadoğu ve terör saldırıları adım adım ülkemizi ve dünyamızı tehdit eder hale
geldi. Başta Suriye'de yaşananlar olmak üzere savaşın, terör saldırılarının son bulması, akan kanın
durması, barış filizlerinin yeniden tüm yeryüzünde yeşermesi hepimizin ortak temennisi olmalıdır.
Türkiye açısından geride bıraktığımız yıl, terör saldırıları, çatışmalar, şehit haberleri ve iki genel
seçimle anılacak.
IŞİD, çağımızda insanlft suçu işleyen actmastz bir terör örgütü olarak varlığını sürdürüyor.
Beyrut'tan, Reyhanlı'ya, Suruç'tan Tunus'a, Bağdat'tan Kobani'ye, Ankara'dan Paris'e kadar çok
geniş bir coğrafyada insanlık suçu işleyen IŞİD terörü artık son bulmalıdır. Bu kanlı örgütün tüm
kaynakları kurutulmalıdır.
Sınır ihlali yapan Rus uçağının düşürülmesi ile birlikte Türk_Rus ilişkileri yeni bir döneme
girdi. Bu gerginliğin biran önce son bulması ülkemizde, bölgemizde ve dünya da barışın, hoş
görünün ve adaletin egemen olması en büyük arzumuzdur.
Savaşların, çatışmaların son bulmasr, insanların evini yurdunu terk etmek zorunda kalmamasr,
güven içinde, huzur içinde yaşamaları tüm insanlığın ortak bcklcntisi haIine geldi.

Ekonomik anlamda da 2015 yılı sıkıntılı bir yıl oldu. Küresel ekonomideki büyümeye yönelik
tedirginlikler, dolardaki güçlenme ve düşük emtia fiyatları ile FED Kararları 2015 yılına damgasını
vurdu. Özellikle jeopolitik riskler ekonomi gündemini belirtedi.2Ol6 yılı ekonomik belirsizliklerin
biraz daha azaldığı bir yıl olacak. Özellikle güçlü dolar tüm ekonomistlerin ortak beklenlisi olarak
20l6 y ılı na damgasını vuracak.
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Petrol ljyatlarındaki düşme eğilimi ile Çin de büyümenin gerilemesi. küresel ekonomiye ilişkin
tedirginliği arttlrırken, Avırıpa ekonomilerindeki zayıi talep^ küresel ekonomi içinde 20l6'nın
yükselen bir yıl olacağını göstermiyor. Şu anki veriler yükselen bir dolar ve güçlü bir ABD ekonomisi
gösteriyor. Üst üste 24 çeyrek büyüme başarısı gösteren Türkiye ekonomisi önümüzdeki 20l6 yılında
da bu başarısını devam ettirmeIi. İşsizliğin olmadığı. yoksulluğun, açlığın sefaletin olmadığı bir yaşam
seviye sine milletimizin ve dünyanın kaıuşması temennisindeyiz.
Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleği sorun ve sıkıntılarının yanı sıra 2015 yılında ülkemizdeki
ve dünyamızdaki gelişmelerden olumlu yönde bir farklı]ık oluşturmuştur. Yapılan çalışmalar mesleği
yarınlara taşımada önemli biı zemin hazırlamıştır. Bu anlamda mesleğin yarınlarına daha umutla
bakıyoruz.
Bağımsız denetim ülkemizde hala çözülmeyi bekleyen bir sorun olarak varlığını koruyor. ÜIkemizde,
kriterlerin AB standartlarının tizerinde olması denetime tabi şirket sayısının yedi bin civannda
olmasına neden oluyor. Şayet AB kriterleri uygulanmış olsaydı bu sayı yirmiüçbine ulaşacaktı.
AB düzenleme]erinde yer verilen ölçütlere kıyasen çok yüksek olması nedeniyle, kademeli olarak
yapılan geçişin hızlandınlmasrnı talep ediyoruz.

Anonim Şirketler ile Tanm Saıış Kooperatifleri ve Üst Kııruluşlannın Denetlenmesine Dair

Yönetmeliğin bir an evvel yayınlanarak denetim alanında diğer bir boşluğun da doldurulması

sağlanmalıdır.

İşletmelerin bilgi teknolojilerine olan bağımlılıklarının artması, muhasebeyi ve muhasebe mesleğini

farklı bir boyuta ulaştırdı.

Günümüzde şirketlerin artık sadece hissedar ve yatırımcılarına karşı değil, etkileşimde olduğu tüm

paydaşlarına karşı sorumlu hareket etmeleri beklenmekte. Bu sorumluluklar; hissedarlarına ve

müşterilerine karşı ekonomik sorumluluk, devlet veya yasalara karşı yasal sorumluluk, topluma karşı

etik sorumluluk ve tüm insanhğa karşı ihtiyarı sorumluluk olarak değerlendiriliyor.

Sürdürülebilirlik ilk başlarda şirketlerin çevreye karşı duyarh olmasını ve çevreye olumsuz etkilerini

azaltmasını gerektiren bir konsept olarak görülse de, bu yaklaşım zamwıla yerini "sürdürülebilirliğin

üç ayağı" olarak tanımlanan şirketlerin ekonomik. çevresel ve sosyal amaçlarının dengeli bir şekilde

gözetilmesini savunan yaklaşıma bırakmıştır.

Son dönemde, kamu gözetimin kurumlarının gözetiminin kimin tarafından yapılacağı ön planı çıktı.

Yaklaşık on yılı aşkın siiredir mçslektaş incelemesinin giderek yerini alan kamu gözetimi olgusu

neticesinde sıkı ve yoğun düzenlemeler ve standartlara ilave yeni bazı hususların giindeme geldiği

sıkça tartışılıyordu.

Ancak denetim piyasası üzerinde artan bu baskının, denetim kalitesine olan etkisi dünyada tartışılır bir

hale gelmiş durumda.

Ayrıca, Avrupa'da denetime meslek mensuplarının artık çok sıcak bakmadığı, maliyet/fayda

analizlerinin sıklıkla yapıldığı, mesleğin popülaritesinin gün geçtikçe azaldığı da tartışma konuları

arasında yer almaktadır.
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Son dönemdeki ekonomik ve tekrrolojik gelişmelerin bir yansıması olarak önümüzdeki dönemde,

bireysel olarak hizmet sunan muhasebeciler ve küçük muhasebe firmaları, hem düzenlemelerin önemli

ölçüde yoğı-ınlaştığı ve sıkılaşhğı hem de müşterilerin daha kaliteli ve farklı hizmetler almak için

sürekli aılan talepleriyle dolu olan bir pazar içerisinde mücadele edeceklerdir.

Değerleme Uzmanlığı, Derecelendirme Uzmanlığı, İç Denetim ve İç Denetim Uzmanlığı, Bağımsız

Adli Muhasebe Uzmanhğı, Sorumluluk Muhasebesi Uzmanlığı, Çevre Muhasebesi Uzmanhğı,

Karbon Muhasebesi Uzmanhğı, Finans Matematiği ve Uzmanlığı, E-ticaret Muhasebe Uzmanhğı,

Bilişim Teknolojileri Denetim UzmanJığı. İhtilaflı İşIer Muhasebesi Uzmanhğı, Kalite Güvence

Uzmanlığı, muhasebe mesleğinin yeni ve popüler uzmanlık alanları olarak ön plana çıkmaktadır.

TÜRMOB, geçmiş yıllarda olduğu gibi geçtiğimiz yl da mesleğin güçlenmesi ve gelişimi için önemli

çahşmalara imza at1u. Mesleki eğitime yönelik gerçekleştirdiğimiz çahşmalann yanı sıra bilgi

teknolojilerinin mesleğimizin hizmetine sunulması noktasında önemli çalışmalara imza attık.

Luca'dan sorıra e-Birlik projemizde de bilgi teknolojisini mesleğin ve meslek örgütlenmesinin

hizmetine sunma konusunda önemli bir işleve sahip oldu.

TÜRMOB, bu çalışma ıaporundan da görüleceği üzere geıide bıraktığımız dönemde de; müasebe

dünyasındaki yenilikleıden, sosyal sorumluluk projelerine, mesleki eğitimden, mesleki kazanımlara,

temsil ve saygınlıktan, liderlik ve öncülük etmeye kadar binlerce konuda mesleğin bayrağrnı hep

1ukarıya taşıdık ve taşımaya devam ediyoruz.

26 yıllık geçmişimizde çok önemli başanlara imza attık. Bunda biıliğimizi dayanışmamızı konımafun

önemi büyük oldu. Bu camia birliğini dayarıışmasını koruyarak mesleği yarınlara güvenle umutla

taşıyacaktır. Umutla, dayanışmayla yarınları hep birlikte şekillendirmek dileğiyle.

Nail SANLI

TÜRMOB Genel Başkanı
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TRABZON SERBEST MUHASEBECI MALI M[JŞAVIRLER ODASt

0l l0l 120|5 - 3l l 12 l20l5 DONEMI

DENETLEME KURULU RAPORU

Deneıim Kurulu 27.0].20]6 tarihinde Mahmul BULUT' başkanlığında ıoplanarak gerekli
İncelemeleri ve denetimi yapmışıır.0]/01/2015 - 31/12/2015 dönemi hesapları ve faaliyetleri 3568
sayılı yasa,bu yasaya ilişkin yönelmelilcler,Türk Ticaret Kanunu ve diğer meızuat ile genel kııbul
görmüş muhasebe ilke ve standqrtlanna göre tarafımızdan gerekli denetim yapılarak,denetleme

çalışmaları sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

]- Deneıleme çalışmaları sırasında kasa ve banka hesapları sürekli konlrol edilerek, defter
kayıları ile doPuluğu ıespiı edilmişıir.

2- Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının kıınuni defterlerle uygunluk sağladığı lespit edilmiştir.

3- Mevcut nakitlerin değerlendirilmesinde azami titizliğin gösıerildiği tespiı edilmiştir.

1- Kayıılorın ve işlemlerin belgelere dayandırıldığı ve yosal süreler içinde İşIendiği tespil
edilmişlir.

SONUÇ: 0 ] /0 ] /20 ] 5 - 3 1/] 2/201 5 tarihlerini kııpsoyan denetimler sonucunda oda yöne lim kurulunun
ibra edilmesi sonuç ve kanaatine varılmıştır.

\ \,,r-.
_\. \\ \ 

t*,\__ 

,

-!,1-ı\,.1l 
.,,.ı 14"tı**'l) \:

Mahmut BULUT
Den.Kur.Başkanı

Köksal UZI_jN
Den.Kur.Üyesi

Atakan ATASOY
Den.Kur.Üyesi
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Genel kurula arz olunur.



TRABZON SERBEST MUHASEBECI MALI MUŞAVIRLER ODASI

0l /0l l20l5 - 3l / l2l20l5 DÖNEMi

DiSiPLiN KURULU RAPORU

Disiplin Kurulumuz 25.12.2015 tarihinde Disiplin Kurulu Başkanı Salih ALADAĞ Başkanhğında
toplanarak kurulumuza 01.01.2015 - 31.12.2015 döneminde sevk edilen 17 dosya ile ilgili olarak
yapılan kovuşturmalar neticesinde,

a- 4 Dosyaya "UYARMA" cezası,

b- 9 Dosyaya "KINAMA" cezası,

c- 1 Dosyaya "6 AY MESLEKİ FAALiYETTEN ALIKoYMA" cezası,

d- 2 Dosyaya "1 YIL MESLEKi FAALIYETTEN AL]KoYMA" cezası,

e- 1 Dosyaya ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş,
f- 2 Dosyanın ise 20l6 yıhnda görüşülmesine karar verildi.

SONUÇ:01.01.2015 -31.12.2015 tarihlerini kapsayan dönemde Disiplin Kurulumuza sevk edilen
dosyalar ile ilgili kurulumuzun yapmlş olduğu kovuşturmalar sonucunda yukanda bahsedilen

cezaların verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.25.12.2016
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KURUMSAL YAPI

yöNBrinr KuRuLu

DENETIM KURULU

Sıra No
|,

nvanl Adı Soyadı

] Başkan Mahmur BULUT

2 Uye
|*ou,u,

UzLN

]
]

Iu," |^

takan ATAsoY

DISIPLIN KURULU

Sıra No LJnvanı Adı Soyadı

l Başkan Veysel Zekai BAK

Başkan Yardımcısı Ahmet DEMiR

oda sekreteri ]\,1ustafa ALKAN

4 Sayman osman PEHLiVAN

5 kootdinatör l Ive Ismet KESKIN

Sıra No Unvanı Adı Sol,adı

l

Ir*u-
saIih ALADAĞ

2
|aaıl,an 

Yara,.",s, orhan Kol-cU

.]

]r.r,",",
Mustafa ZENGiN

l_.

|",
Recep ÇAGLAR

Uve Sadlk oFLUoĞLU

11



Sıra No Unvanr Adı Soyadı

l Baskan
l"

evsel 7-ekai BAK

1 Başkan Yardımcısı
|"

ustafa ALKAN

Sekreter Ieoman KC)C

1 üy"
|,

ahva BAYIR

5 Uye
|*","

iÜ MAHMUTOĞLU

TESMER KURULU

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU

ETIK ILKELER KURULU

Unvanr Adı Soyadı

l Başkan lsnıet KESKiN

Başkan Yardımcısı Zeki ŞEN

3 Ali iMAMoĞLU

1 üy. Nejdet ALBAYRAK

5 Uye Selahattin ATASoY

Sıra
No Unvanı Adı Soyadı

] Başkan Ahmet DEMiR

2 Başkan Yardırncısı Yusuf Ziva AYDIN

3 Uye Isa GUNEY

] Uye

7 üy. Mehmet PEHLiVAN

12
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|Hüseyin 
TUYSUz



irçr rn ıvısir_,cirnninriz

oDA DANI MA MECLISI

KOMISYONLAR

YOMRA - ARSIN
rıırsiı-ciı-iĞi

AK(]AABAT
rnusiıciı-iĞi

t Arif Ömer saĞınoĞı-u * Ibrahim Ethem KAPI-AN

ARAKLI
rBusiı,ciı,iĞi

v.xnnin _ çaRşIBAşI - ToNyA
rBnısiı,ciı,iĞi

* Mustafa INCE * Yılmaz ATİK

süRıIBNıı
rBı.rsiı-ciıiĞi

nnşixnüzü - şALrAzARI
rBıısiı,ciı,iĞi

* Lokman TAŞKIN * Fatma ARAS

oF_ÇAYKARA-IlAYltAT
rnıtsiı,ciı-ici

,k Lütfü BALIK

Ba şka n Kenan ATALAY

Başkan Yardımcısı Zeki SEN

Uye

Uye Nagar SOYTEMlZ

ascaRi ücırnr TEspiT xouisyoNu
Başkan Veysel Zekai BAK

Başkan Yardlmclsl

Uye

Uye osman PEHLiVAN

Uye

13

MEcLis BAŞKANLlK D|VANl

|Avdın 
KoLoMoQ

|nnmet oeıııin
lüUStafa ALKAN

IiSmet KESKiN



EĞiTiM VE VERG| MEVZUAT| KoMiSYoNU
Baskan

Başkan Yardlmclsl osman kenan Aksoy
Sekreter

üy" lsa GUNEY

üy" Zafer AKlN

Uye VeVSel Zekai BAK

Uye Ahmet ÜçÜNCÜ

Uye Nursen AY

üy" Haluk ALiYAZlCloĞLU

üye Nrustafa ALKAN

üy"

Uye Ferit FlNDlKoĞLU

Uye

Uye Kamil MAHMUTOGLtJ

üy" Mustafa ATAKOL

üye Senol clHAN

üyu Tamer PANK

Uye Serdar SERDARoĞLU

Uye Engin DiNÇ

MESLEK| MEVZUAT, STAJYER EĞiTiM VE DENETiM KoMisYoNU

Başkan DalrUba ARZ

Başkan Yardlmcısl Selman oMAR
Başkan YardlmclsI Hasan Kamil VELioĞLU

Uye Ahmet Rasim EREKER

ilter ALEMDARoĞLU

Yahya BAYlR

Uye Şeref AKSOY

Uye Recep ÇAĞLAR
Uye Atakan ATASoY
Uye lbrahim PEHL|VAN

Uye Muzaffer SEVlNÇ
üy" Soner DiNç

14

lSelahattln ATASoY

|Mehmet PEHLiVAN

|oiı"ı xnznz

|Köksal UZUN

üy"

Uye



BAĞlMLl ÇALlŞAN MESLEK MENSUPLAR| KoMiSYoNU

Başkan Sefa cosKUN
Başkan Yardlmcüsl Gültekin KAYlRAN

üye lSmet KESKlN

Uye Mustafa ALKAN

üy" Bedaha ERGlN

üy" NUrdan KUYUMCU

üye Kademağa GÜNER

üye Senol SlRlN

Uye Erkan KUÇUK

Uye Yasemin CANlM

Uye Hümeyra oFLU
Uye Raziye KoÇ

Uye Murat DlNÇER

Uye ömür BiRSEN

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETK|NLiKLER KOMiSYONU
Başkan Salih ALADAĞ

Hümeyra PEHLlVAN

üy" Tolga UZUN

üy" Teoman KOÇ

Uye Mustafa SEVG|

üy" Tamer PANK

Uye Ahmet DEMlR

Uye

Uye Abdullah TUKENMEZ

üy" Mehmet Sefik SARlCAoĞLU

üy" Abdullah TAFLAN

Uye

üy" Ali YlLMAZ

Uye Murat PEHLiVAN

Uye Günan oR[,4ANCl

Uye Uğur ÇiÇEK

15

Başkan Yardlmclsl |Aydın KoLoMOQ

Sekreter

osman PEHL|VAN

üy" |engin soĞuxsuru

lCüneyt HAYAL
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