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GENEL BAŞKANIN MESAJI
Geçtiğimiz bir yıl içerisinde küresel düzlemde siyasi belirsizlik ve riskler arttı.
ABD dünya siyaset sahnesinde başrolü oynarken, siyasi sorunlar büyüdü. Buna
karşın Rusya, Ortadoğu’da alanı boş bırakmayıp etkinliğini arttırmaya ve
genişletmeye devam etti.
Kan gölüne dönen Ortadoğu’da, terör örgütü IŞİD’in ele geçirdiği toprakların
büyük bir bölümünden temizlenmesi olumlu bir gelişme olurken, örgüt
elemanlarının gelecekte nerelerde ve nasıl ortaya çıkacakları ise ayrı bir muamma
olarak duruyor.
Körfez bölgesinde yaşanan siyasi gerginlikler ise bölgenin yeniden karışmasına
ve akan kanlar sonrası yaşanan siyasal sıkıntıların artmasına sebebiyet
vermektedir.
Komşu İran’da ortaya çıkan demokrasi ve daha fazla özgürlük talepleri ile
toplumun temel beklentilerinin karşılanmaması, Katar ve bazı bölge ülkeleri
arasında yaşanan gerilimler, bölgemiz ve Ortadoğu coğrafyasında var olan
sorunların yeni sorunlarla büyümesine neden olmuştur. Temenni etmemekle
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beraber, bu durumlar ileride büyük sorunlara zemin oluşturabileceği dikkate
alınmalıdır.
Güney bölgemizde yaşanan ve yaşanacak gelişmeler, ülkemizi çok yakından
etkiliyor ve etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.
Güney sınırımızda
yaşanan olaylar ülkemiz açısından büyük bir sorun ve sıkıntı kaynağı.
Ordumuzun düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın başarılı bir şekilde, en az zarar
ve zayiat ile sonuçlanması en büyük arzumuz. Ne var ki, bulunduğumuz
coğrafyanın jeopolitik, sosyal ve kültürel yapısı, kısa sürede barış ve huzur için
umut vadetmiyor.
Terör saldırıları ülkemizde ve dünyada acımasız ve iğrenç yüzünü pek çok defa
göstermiştir. Terörün hedefi toplumda yılgınlık ve güvensizlik ortamı
yaratmaktır. Toplum olarak yılgınlığa düşülmediği sürece, terör hareketlerinin ve
teröristlerin hedefine ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle, teröre ve
teröristlere asla yenik düşülmemeli ve müsaade edilmemelidir. Hiçbir baskıya,
zorbalığa boyun eğmeyen insanımız, teröre de boyun eğmeyecektir.
Suriye’de yaşananlar başta olmak üzere, savaşın, terör saldırılarının son bulması,
akan kanın durması, barış filizlerinin yeniden yeryüzünde yeşermesi hepimizin
ortak temennisidir. Ordumuzun düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın barışın
gelmesine vesile olacağına ve toplumda demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin
tesis edileceğine olan inancımız tamdır.
Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde barışın, hoşgörünün ve adaletin egemen
olması en büyük arzumuz ve istemimizdir.
Ülke ekonomisi son zamanlarda ekonomik verilerden ziyade siyasetin yarattığı
risk algılarından dolayı büyük dalgalanmalar yaşamaktadır. Siyaseten yaşanan
olumsuzlukların toplumda yarattığı moral bozukluğu ve huzursuzluğa karşın,
ülkede ekonomik açıdan büyümenin hızlanması, moral motivasyonu açısından
olumlu bir gelişme olarak yerini almaktadır.
Tüm kesimlerin nefret ve tepki ile karşıladığı 15 Temmuz hain darbe
kalkışmasının ardından ekonomide olumsuz beklentiler gerçekleşmemiştir. Ne
var ki bu durum, ekonomimizde bazı yapısal sorunların var olduğu gerçeğini de
değiştirmemektedir.
Ülkemiz ne yazık ki yeni üretim teknolojilerine dayalı mal ve hizmet
üretememektedir. Yaşanan ekonomik büyüme üretimden kaynaklanan
büyümeden ziyade, kredi genişlemesine dayanmaktadır. Kredi genişlemesi ise
yurtdışından yüksek faizlerle borçlanmaya neden olmaktadır.
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Özel sektörün yurtdışı borçları 235 milyar dolara ulaşmıştır. Ülkemizin toplam
net borç stoku gayri safi yurtiçi hasılamızın üçte birine yükselmiştir. Ülke
mutlaka ekonomik, sosyal ve siyasal sorunları bir an önce çözmeli ve tüketen bir
ekonomiden, üreten bir ekonomiye geçmelidir.
Yaşanan ekonomik gelişmeler, mali idare için vergi ve prim performansını
olumsuz etkilerken, meslek mensuplarımız açısından da tahsilat probleminin
artarak devamına neden olmaktadır.
Dünya, siyasal alanda yaşanan sıkıntılara karşın, bilim ve teknoloji alanında
müthiş bir değişim, dönüşüm ve atılım yaşamaktadır.
Sanayide dönüşüm,
yapay zekâ, bulut teknolojileri ve üç boyutlu yazıcılar gibi teknolojik gelişmeler,
şimdiden geleceği şekillendirmektedir.
Önümüzdeki yıllarda, ileri robotik üretim daha da etkin hale gelecek,
biyoteknoloji ve yapay zekanın etkisi hayatımızın her alanında daha da artacaktır.
Yapmamız gereken ise moralimizi bozmadan, ülkemizin ve mesleğimizin
değişime uyum göstermesini sağlamaktır.
Geleceğe şimdiden
hazırlanmak ve uyum sağlamaktan başka bir seçeneğimiz yoktur.
TÜRMOB’u, Odalarımızı ve bürolarımızı yeni gelişmelere paralel olarak
kurumsal yapılara dönüştürme süreci başlamıştır. Hizmetin kalite ve kapasitesini
artırarak, yeni mesleki uzmanlık alanlarına yönelip, modern ve yeni üretim
araçları ile çalışmalarımıza devam etmemiz gerekmektedir.
Günümüzde muhasebe, kayıt tutma fonksiyonundan, finansal raporlama ve
denetim fonksiyonuna hızla geçiş yapmaktadır. Bu gelişmeler mesleğin
gelecekteki konumunu, finansal tabloları düzenleyen ya da düzenlenmiş finansal
tabloları denetleyen, yorumlayan, taraflar için yararlı hale getiren ve danışmanlık
yapan bir anlayışa getirmektedir. Ayrıca mesleğin alt alanlarının ya da diğer bir
deyişle mesleki uzmanlık dallarının gelişerek güçleneceği bir sürece
girilmektedir.
Meslektaşlarımızın bu değişim ve dönüşüme kendilerini hazırlamaları önem
taşırken, meslek örgütünün görevi ise bu sürecin alt yapısını oluşturup
meslektaşların hizmetine sunmaktır.
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Meslektaşlarımızın kaliteli hizmet üretmeleri için, projelerimizi hayata
geçirmemiz gerekmektedir. Bu süreci mesleki dayanışma ve birlikteliğimizi
koruyarak hep birlikte başarıyla gerçekleştireceğimize olan inancımız tamdır.
Mesleğimizin yarınlarını oluşturmak için, mesleki dayanışmamızı ve
birlikteliğimizi elbirliği ile geliştirip, güçlendirmemiz zorunludur.
Önümüzdeki günlerin ülkemizde ve dünyada toplumsal barışın sağlandığı,
terörün son bulduğu, insanların barış ve huzur içinde yaşadığı, ekonomik
istikrarın ve adil dağıtımın nispeten sağlandığı, istihdamın arttığı, işsizliğin
azaldığı, mesleki sorunların çözüldüğü, yarınlara sevgi, umut ve inançla
baktığımız bir dönem olması dileği ile saygılarımı sunarım.
A. Masis YONTAN
Genel Başkan

Türmob Ekonomik Rapor
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TOKAT
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

1.1

Misyon ve Vizyonumuz
MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Toplumsal refahın artırılmasına destek
sağlamak
amacıyla,
işletmelerde
faaliyetlerin verimli,sağlıklı ve güvenilir bir
şekilde işleyişini sağlamak sonuçlarını
denetlemek ve tarafsız bir şekilde ilgililerin
istifadesine sunmaktır.
Her türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi
gerçekleştiren, donanımlı, güvenilir, etkin
ve tarafsız, küresel boyutta öncü ve örnek
bir meslek grubu olmaktır.

1.2 Temel Bilgiler
1.2.1

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Oda Sekreteri
Oda Saymanı
Yönetim Kurulu Üyesi

1.2.2

Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu Başkanı
Üye
Üye

1.2.3

Rahmi KIRIŞOĞLU
Emine BOLAT
Mete MUTLU
Fuat DÜLGER
Öner OTO

Haksız Rekabet Kurulu
Başkan
Üye
Üye

1.2.5

Cüneyt Hakan KARATAŞ
Dursun ELÇİ
Yusuf ÇEVİK

Disiplin Kurulu
Disiplin Kurulu Başkanı
Üye
Üye
Üye
Üye

1.2.4

Turan ÇELİK
Fahrettin SELÇUK
Hidayet İPEK
Sabahattin ADAY
Metin UYGUR

Mehmet AKDİŞ
Esat Mahmut KIRCA
Tayfun KOÇ

Etik Kurulu
Başkan
Üye
Üye

Mehmet Oğuzhan TEKÇE
Adem ÖZGAN
İrfan ÖZ
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1..2.6 Birlik Delegeleri
Turan ÇELİK
İlhan AYDIN
Ayhan YILDIRIM
Metin UYGUR
Ahmet SAYAR
Recep ÖZ
1.2.7

İlçe temsilcileri
TURHAL
Mustafa OKUR
Ahmet SAYAR
Musa ALPAT
ERBAA
Esat Mahmut KIRCA
Nuran DEMİR
Recep ÖZ
NİKSAR
Aydın SOYLU
Nurettin DURUCU
ZİLE
Mehmet AKDİŞ
Mehmet KAĞIZMAN
REŞADİYE
Cumhur ALDEMİR

1.2.8

Oda Personeli
Hüsamettin DEMİRAY
Esra BÖREKÇİ
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1. MUHASEBE-MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİN DURUMU
1.2 Tokat SMMM Odası Muhasebe ve Müşavirlik Mesleği
Odamıza 2017 yıl sonu itibarıyla kayıtlı toplam 232 üyemizin istatistiki bilgileri aşağıdaki
gibidir.
Odamızda Kayıtlı SM
Odamızda Kayıtlı SMMM

33
199

Bağımlı Üye
Bağımsız (Serbest) Üye

77
156

Bayan
Bay

33
199

2017 yılı faaliyet döneminde;

SMMM Sınavını Kazanarak Kaydı Yapılan Meslek Mensubu

8

Nakil Gelen Meslek Mensubu

3

Nakil Giden Meslek Mensubu

1

Çalışanlar Listesine Kayıt Yaptıran Meslek Mensubu

4

Çalışanlar Listesinden Terk Eden Meslek Mensubu

8

Üyelik Kaydını Kendi İsteğiyle Sildiren Meslek Mensubu

4

Vefat Eden Meslek Mensubu
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Mesleki sorunları görüşmek üzere her ay bir ilçemizde üyelerle buluşma toplantısı sırasıyla 3
Mayıs 2017 tarihinde Zile İlçemizde yapılmıştır.
5 Temmuz 2017 tarihinde Oda kulları ile birlikte Erbaa Vergi Dairesi Müdürü Ziyaret edilmiş,
daha sonra Ordu odası ve Amasya Odasından misafirlerle Niksar ilçemizde üyelerimizle toplantı
yapılmıştır.
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2 Ağustos 2017 tarihinde Erbaa ilçemizde Oda Kurulları ile Birlikte Türmob Yönetim Kurulu
üyesi Dr.YMM. Masum TÜRKER’in katıldığı üyelerle buluşma toplantısı yapılmıştır.
6 Eylül 2017 tarihinde Turhal ilçemizde üyelerle buluşma toplantısı yapılmıştır.
1 Kasım 2017 tarihinde Tokat merkez ilçemizde üyelerle buluşma toplantısı yapılmıştır.
7020 Sayılı Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanunla üyelerimizin aidat borçlarının
yapılandırılması sağlanmıştır.
.
2.TOKAT SMMM ODASININ FAALİYETLERİ
2.1.Eğitim Faaliyetleri
06 Mart 2017 tarihinde odamızda SGK yetkililerin katıldığı SGK sorunları konulu ( SGK
sorunlarının tartışacağı) üyelerimize yönelik bir panele tüm üyelerimiz katılmıştır.
05.11.2017 tarihinde odamızda üyelerimize yönelik ‘Muhtasar & SGK (APHB) birleşmesi ve
E-uygulamalar’ konulu seminere üyelerimiz katılmıştır.
17.11.2017 -24.11.2017 tarihleri arasında yapılan bilirkişilik temel eğitimine 17 Meslek
mensubu,102 kişi diğer meslek grubundan olmak üzere toplam 119 kişi katılmıştır.
Tokat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim kurulu olarak bu dönemde de
mesleki gelişmenin sürekliliğine inanarak üyelerimizi mesleki konularda,yasa ve mevzuat
değişikliği ile ilgili konularda meslekle ilgili gelişmeleri takip ederek kurumlarla işbirliği
çerçevesinde toplantı,seminerler düzenlenmiştir
Odamız

mesleki konulardaki gerekli duyuruları meslek mensuplarına sms yoluyla

duyurulmaya devam edilmiştir.
Türmob ve Tesmer den, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen bilgi yazıları odamız web
sitesine yerleştirilerek sms yoluyla üyelerimize duyurulmuştur.
2.2. Birlik ile İlişkiler
14 Ocak 2017 tarihinde Yalova’da yapılan 32.karadeniz oda başkanları toplantısına,Yönetim
kurulu üyeleri ; Başkan Turan ÇELİK, Başkan Yardımcısı Fahrettin SELÇUK,Oda Sekreteri
Hidayet İPEK, Oda Saymanı Sabahattin ADAY ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin UYGUR
katılmışlardır.
09 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da Türmob Eğitim ve Hizmet Binasında yapılan
78.Başkanlar kurulu toplantısına; Başkan Turan Çelik ve Oda Sekreteri Hidayet İpek
katılmışlardır.
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01 Nisan 2017 tarihinde Çorlu’da yapılan 34.Karadeniz Oda başkanları toplantısına,Yönetim
kurulu üyeleri Başkan Turan ÇELİK, Başkan Yardımcısı Fahrettin SELÇUK,Oda Sekreteri Hidayet
İPEK, Oda Saymanı Sabahattin ADAY ve Yönetim Kurulu üyesi Metin UYGUR katılmışlardır
06 Mayıs 2017 tarihinde Kastamonu’da yapılan 35.Karadeniz oda Başkanları toplantısına
Yönetim kurulu üyeleri Başkan Turan ÇELİK, Başkan Yardımcısı Fahrettin SELÇUK,Oda
Sekreteri Hidayet İPEK ve Yönetim Kurulu üyesi Metin UYGUR katılmışlardır.
19 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da Türmob’da yapılan 79.Başkanlar kurulu toplantısı 09
Haziran 2017 tarihine ertelenen 2.olağanüstü Genel Kurula sunulacak mevzuat değişikliği
taslaklarının görüşüleceği toplantıya Oda Başkanı Turan ÇELİK katılmıştır.
14 Temmuz 2017 tarihinde Aksaray’da Ağaçlı turistik tesislerinde yapılan 28.Anadolu odaları
platformu toplantısına Oda Başkanı Turan ÇELİK katılmıştır.
09 Eylül 2017 tarihinde Tekirdağ da yapılan 36. Karadeniz Oda başkanları toplantısına
Başkan Turan ÇELİK ,Başkan Yardımcısı Fahrettin SELÇUK,Sayman Sabahattin ADAY ve
Yönetim kurlu üyesi Metin UYGUR katılmışlardır.
20 Eylül 2017 tarihinde Türmob Hizmet ve Eğitim Binasında yapılacak Olan 80.Başkanlar
kurulu toplantısına Oda Başkanı Turan ÇELİK katılmıştır.
04 Kasım 2017 tarihinde Sinop’ta yapılacak olan 37.Karadeniz oda Başkanları Toplantısına
Oda Başkanı Turan ÇELİK,Başkan yardımcısı Fahrettin SELÇUK,Oda Sekreteri Hidayet İPEK ve
Yönetim Kurulu Üyesi Metin UYGUR katılmışlardır.
06 -10 aralık 2017 Tarihleri arasında Antalya Belek Regnum Hotel’de düzenlenen XII.Uluslar
arası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu ile ilgili odamızı temsilen Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Turan ÇELİK, Fahrettin SELÇUK ve Metin UYGUR katılmışlardır.
22 Kasım 2017 tarihin de Türmob’da yapılan Haksız Rekabet ve Disiplin İşlemleri Uygulama
Birlikteliği çalıştayına katılan Oda Başkanı Turan ÇELİK,Disiplin kurulu başkanı Rahmi
KIRIŞOĞLU,Haksız Rekabetle Mücadele kurulu başkanı Mehmet AKDİŞ Oda personeli
Hüsamettin DEMİRAY katılmışlardır.
2.3. Diğer Kurumlarla İlişkiler
21 şubat 2017 tarihinde SGK il Müdürü ve Beraberindeki SGK yetkilileri odamızı ziyaret
etmişlerdir.
06 Mart 2017 muhasebe haftası nedeni ile Defterdarlık,Vergi Dairesi ve Gelir Müdürlüğünün
odamızı ziyaret etmişlerdir.
05 Nisan 2017 tarihinde işkur yetkilileri tarafından işkur uygulamaları konulu

sunuma

üyelerimiz katılmışlardır.
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15.06.2017 tarihinde SGK tarafından 7020 Sayılı kanun ve Genel Sosyal Güvenlik Konuları
hakında üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
09 Mayıs 2017 tarihinde Defterdarlık,Gelir Müdürlüğü ve Vergi dairesi müdürlüğü
yetkililerinin 6736 sayılı kanunla ilgili Odamızı ziyaret etmişlerdir.

2.4. Meslek Mensuplarını Denetim Faaliyetleri
2017 döneminde Yönetim kurulu 9 adet şikayet dosyası incelemiş olup, 2 dosya Disiplin
Kuruluna Sevk edilmiş, 4 Dosya rapor aşamasında olup 1 dosya işlemden kaldırılmıştır. 1 Dosya
ilgili kurumdan yazı gelmesi için beklemeye alınmıştır.Disiplin Kovuşturması sonucu 1 Dosyaya
Uyarma cezası verilmiş, 1 Dosyaya kınama cezası verilmiştir.1 Dosya da Disiplin kovuşturması
aşamasındadır.
2.5. Aday Meslek Mensuplarının (stajyerlerin) Denetim Faaliyetleri
Stajyerler Odamıza başvuru yaparak staj ve stajyerlik hakkında bilgi almak isteyen adaylara
yasa ve yönetmelikler doğrultusunda her türlü bilgi erişimi sağlanmıştır.
Staj giriş sınavları süreci içersinde sms ile duyurularda bulunulmuş, takipleri yapılmıştır.
Stajyerlerimizin staj süresi boyunca gereksinim duydukları her konuda bilgi verilmiş ve yardımcı
olunmuştur.
2017 yılı içerisinde Staja giriş sınavına ilk defa başvuran aday 23 olup,2017 yıl sonu
itibarıyla toplam 60 aday vardır 7 Aday belirlenen süre içerisinde Staja Giriş Sınavını (SGS)
kazanamadığından dosyaları işlemden kaldırılmıştır. Sınavı kazanarak staja başlayan meslek
mensubu adayı 4’dür. 3 Meslek Mensubu adayı nakil gelmiştir.1 Meslek Mensubu adayı diğer
odalara naklini yaptırmıştır.12 Meslek Mensubu adayı Stajını tamamlayarak Mesleki Yeterlilik
Sınavlarına girmeye hak kazanmıştır.2017 sonu itibarıyla 19 Meslek mensubu adayımız staj
yapmaktadır.

2.6 Toplumsa Ekinlikler
17 haziran 2017 tarihinde Amasya

SMMM Odasının düzenlediği

iftar yemegine oda

Başkanı Turan ÇELİK katılmıştır.
01 Ağustos 2017 İşeri Petrol Dinlenme tesislerinde yemek düzenlenmiştir. Defterdarlık,Vergi
Dairesi Yetkilileri ve Vergi Müfettişleri katılmışlardır.
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2.7MALİ BİLGİLER
2.7.1. Bilanço

2.7.2. Gelir Tablosu

12

