GENEL BAŞKANIN MESAJI
yılı ülke izde e dü yada üyük
sıkı tı e soru ları yaşa dığı ir yıl olarak
geçti. Yıllardır ka gölü haline gelen orta
doğu, geçtiği iz yıl soru ları daha da
deri leştiği, i sa lığa a ı ir tarihsel süreç
ıraktı. Terörist saldırılar aşta ülke iz
ol ak üzere dü ya ı her ölgesi de
a ı asız yüzü ü gösterdi.
“uriye’de yaşa a sa aşı so u u olarak, ülkeleri i terk ede leri daha iyi ir yaşa içi
A rupa yol ulukları a ara ılık ede Ege De izi, a sız ede leri kıyıya urduğu, tü
i sa lığı yürekleri i sızlata a ılara sah e oldu.
Kan gölüne dönen Ortadoğu e terör saldırıları adı adı ülke izi e dü ya ızı tehdit eder
hale geldi. Başta “uriye’de yaşa a lar ol ak üzere sa aşı , terör saldırıları ı so ul ası,
aka ka ı dur ası, arış filizleri i ye ide tü yeryüzü de yeşer esi hepi izi ortak
temen isi ol alıdır.
Türkiye açısı da geride ıraktığı ız yıl, terör saldırıları, çatış alar, şehit ha erleri e iki
ge el seçi le a ıla ak.
IŞİD, çağı ızda i sa lık suçu işleye a ı asız ir terör örgütü olarak arlığı ı sürdürüyor.
Beyrut’ta , Reyha lı’ya, “uruç’ta Tu us’a, Bağdat’ta Ko a i’ye, A kara’da Paris’e kadar
çok ge iş ir oğrafyada i sa lık suçu işleye IŞİD terörü artık so
ul alıdır. Bu ka lı
örgütü tü kay akları kurutul alıdır.
Sı ır ihlali yapa Rus uçağı ı düşürül esi ile irlikte Türk-Rus ilişkileri ye i ir dö e e
girdi. Bu gergi liği ira ö e so ul ası ülke izde, ölge izde ve dü ya da arışı , hoş
görü ü ve adaleti ege e ol ası e üyük arzu uzdur.
Savaşları , çatış aları so
ul ası, i sa ları evi i yurdu u terk et ek zorunda
kal a ası, güve içi de, huzur içi de yaşa aları tü i sa lığı ortak ekle tisi hali e
geldi.
Eko o ik a la da da
yılı sıkı tılı ir yıl oldu. Küresel eko o ideki üyü eye yö elik
tedirgi likler, dolardaki güçle e e düşük e tia fiyatları ile FED Kararları
yılı a
da gası ı urdu. Özellikle jeopolitik riskler eko o i gü de i i elirledi.
yılı eko o ik
elirsizlikleri iraz daha azaldığı ir yıl ola ak. Özellikle güçlü dolar tü eko o istleri ortak
ekle tisi olarak
yılı a da gası ı ura ak.
Petrol fiyatları daki düş e eğili i ile Çi de üyü e i gerile esi, küresel eko o iye ilişki
tedirgi liği arttırırke , A rupa eko o ileri deki zayıf talep, küresel eko o i içi de
’ ı
yüksele ir yıl ola ağı ı göster iyor. Şu a ki veriler yükselen bir dolar ve güçlü bir ABD
eko o isi gösteriyor. Üst üste
çeyrek üyü e aşarısı göstere Türkiye eko o isi
ö ü üzdeki
yılı da da u aşarısı ı de a ettir eli. İşsizliği ol adığı, yoksulluğu ,
açlığı sefaleti ol adığı ir yaşa
se iyesi e
illeti izi
e dü ya ı ka uş ası
temennisindeyiz.

Muhase e ilik e ali üşa irlik esleği soru
e sıkı tıları ı ya ı sıra
yılı da
ülke izdeki e dü ya ızdaki geliş elerde olu lu yö de ir farklılık oluştur uştur. Yapıla
çalış alar esleği yarı lara taşı ada ö e li ir ze i hazırla ıştır. Bu a la da esleği
yarı ları a daha u utla akıyoruz.
Bağı sız de eti ülke izde hala çözül eyi ekleye
ir soru olarak arlığı ı koruyor.
Ülke izde, kriterleri AB sta dartları ı üzeri de ol ası de eti e ta i şirket sayısı ı yedi
i
i arı da ol ası a ede oluyor. Şayet AB kriterleri uygula ış olsaydı u sayı
yir iüç i e ulaşa aktı.
AB düze le eleri de yer erile ölçütlere kıyase çok yüksek ol ası ede iyle, kade eli
olarak yapıla geçişi hızla dırıl ası ı talep ediyoruz.
A o i Şirketler ile Tarı “atış Kooperatifleri e Üst Kuruluşları ı De etle esi e Dair
Yö et eliği ir a e el yayı la arak de eti ala ı da diğer ir oşluğu da doldurul ası
sağla alıdır.
İşlet eleri
ilgi tek olojileri e ola
esleği i farklı ir oyuta ulaştırdı.

ağı lılıkları ı

art ası,

uhase eyi e

uhase e

Gü ü üzde şirketleri artık sade e hissedar e yatırı ıları a karşı değil, etkileşi de olduğu
tü
paydaşları a karşı soru lu hareket et eleri beklenmekte. Bu sorumluluklar;
hissedarları a e üşterileri e karşı eko o ik soru luluk, de let eya yasalara karşı yasal
soru luluk, toplu a karşı etik soru luluk e tü i sa lığa karşı ihtiyarı soru luluk olarak
değerle diriliyor.
Sürdürülebilirlik ilk aşlarda şirketleri çe reye karşı duyarlı ol ası ı e çe reye olu suz
etkileri i azalt ası ı gerektire ir ko sept olarak görülse de, u yaklaşı za a la yeri i
sürdürüle ilirliği üç ayağı olarak ta ı la a şirketleri eko o ik, çe resel e sosyal
a açları ı de geli ir şekilde gözetil esi i sa u a yaklaşı a ırak ıştır.
“o dö e de, ka u gözeti i kuru ları ı gözeti i i ki i tarafı da yapıla ağı ö pla ı
çıktı. Yaklaşık o yılı aşkı süredir eslektaş i ele esi i giderek yeri i ala ka u gözetimi
olgusu eti esi de sıkı e yoğu düze le eler e sta dartlara ila e ye i azı hususları
gü de e geldiği sıkça tartışılıyordu.
A ak de eti piyasası üzeri de arta
tartışılır ir hale gel iş durumda.

u askı ı , de eti

kalitesi e ola etkisi dü yada

Ayrı a, A rupa’da de eti e eslek e supları ı artık çok sı ak ak adığı, aliyet/fayda
a alizleri i sıklıkla yapıldığı, esleği popülaritesi i gü geçtikçe azaldığı da tartış a
ko uları arası da yer al aktadır.
Son dönemdeki ekonomik ve tek olojik geliş eleri
ir ya sı ası olarak ö ü üzdeki
dö e de, ireysel olarak hiz et su a
uhase e iler e küçük uhase e fir aları, he
düze le eleri ö e li ölçüde yoğu laştığı e sıkılaştığı he de üşterileri daha kaliteli e
farklı hiz etler al ak için sürekli artan talepleriyle dolu olan bir pazar içerisinde mücadele
edeceklerdir.

Değerle e Uz a lığı, Dere ele dir e Uz a lığı, İç De eti
e İç De eti Uz a lığı,
Bağı sız Adli Muhase e Uz a lığı, “oru luluk Muhase esi Uz a lığı, Çe re Muhase esi
Uzma lığı, Kar o Muhase esi Uz a lığı, Fi a s Mate atiği e Uz a lığı, E-ticaret
Muhase e Uz a lığı, Bilişi Tek olojileri De eti Uz a lığı, İhtilaflı İşler Muhase esi
Uz a lığı, Kalite Gü e e Uz a lığı, uhase e esleği i ye i e popüler uz a lık ala ları
olarak ö pla a çık aktadır.
TÜRMOB, geç iş yıllarda olduğu gi i geçtiği iz yıl da esleği güçle esi e gelişi i içi
ö e li çalış alara i za attı. Mesleki eğiti e yö elik gerçekleştirdiği iz çalış aları ya ı sıra
ilgi tek olojileri i
esleği izi hiz eti e su ul ası oktası da ö e li çalış alara i za
attık. Lu a’da so ra e-Birlik proje izde de ilgi tek olojisi i
esleği
e
eslek
örgütle esi i hiz eti e su a ko usu da ö e li ir işle e sahip oldu.
TÜRMOB, u çalış a raporu da da görüle eği üzere geride ıraktığı ız dö e de de;
uhase e dü yası daki ye iliklerde , sosyal soru luluk projeleri e, esleki eğiti de ,
esleki kaza ı lara, te sil e saygı lıkta , liderlik e ö ülük et eye kadar i ler e ko uda
esleği ayrağı ı hep yukarıya taşıdık e taşı aya de a ediyoruz.
yıllık geç işi izde çok ö e li aşarılara i za attık. Bu da irliği izi daya ış a ızı
koru a ı ö e i üyük oldu. Bu a ia irliği i daya ış ası ı koruyarak esleği yarı lara
gü e le u utla taşıya aktır.
U utla, daya ış ayla yarı ları hep irlikte şekille dir ek dileğiyle.
Nail SANLI
TÜRMOB Ge el Başka ı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2015 – 31.12.2015)
A) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ODA SEKRETERLİĞİ İŞLEMLERİ
Bili diği üzere, Oda ızı
–
Şu at
tarihleri de Yönetim Kurulu seçimi gündemli
Olağa üstü Ge el Kurul Topla tısı so u u da oluşa Yö eti Kurulu uz, . .
tarihi de
göre dağılı ı ı gerçekleştir iştir.
Yönetim Kurulumuz 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arası da haftalık olağa
sürdür üş e yapıla 25 topla tıda 859 gü de
addesi görüşül üştür.
Oda sekreterliği ü yesi de 2269 adet gelen evrak ve 1576 adet giden evrak işle

topla tıları ı

gör üştür.

B) ÜYE İSTATİKTİK BİLGİLERİ
Topla üye sayı ız, 15 yılı so u iti arı ile 1545’dir. Bu ları 853’ü çalışa lar kütüğü e kayıtlı,
692’si ağı lı kütüğü e kayıtlı üyeleri izdir. Üye istatistik bilgileri i içere detaylı ta lo ayrı a
su ul uştur.
2015 yılı içi de 17 üyemizi üyelik kaydı sili iştir. 4 üyemiz vefat et iş olup, 9 kişi ke di isteği ile
iptal, 1 kişi TÜRMOB kararı nedeniyle iptal, 3 kişi meslekten men cezası ı kesi leş iş ol ası so u u
eslekte ihraç ol uştur.
6 kişi diğer odalara (1 kişi Balıkesir “MMM Odası,
Odası) akil ol uştur.

kişi Kars “MMM Odası, 4 kişi İstanbul SMMM

2015 yılı içi de 8 üye Oda ıza akil gel iştir. (8 kişi İsta

ul “MMM Odası

C) STAJYER İSTATİKTİK BİLGİLERİ
Oda ıza kayıtlı
aktif stajyer ulu
stajyer bulu aktadır.

aktadır e u ları

’si ay;

’si aya dır.

aday

D) MESLEKİ STAJ VE SINAV DURUMU BİLGİLERİ
SM RUHSATLI MESLEK MENSUPLARI SINAV DURUM BİLGİLERİ:
/ .Dö e Özel “MMM “ı a ı a Oda ızda
ol aya hak kaza ıştır.

eslek

e su u katıl ış olup,

kişi “MMM

/ . Dö e Özel “MMM “ı a ı a Oda ızda
ol aya hak kaza ıştır.

eslek

e su u katıl ış olup,

kişi “MMM

/ . Dö e Özel “MMM “ı a ı’ a Oda ızda
so u u açıkla a ıştır.

eslek

Topla da
yılı da ugü e kadar Özel “MMM sı a ı ile
aşarı ile ta a la ıştır.

e su u katıl ış olup. A ak sı a
üye iz “M’de “MMM’ye geçişi

STAJYERLER BAŞVURU VE SINAV DURUM BİLGİLERİ:
Şu at
tarihi de yapıla “taja Giriş “ı a ı so uçları açıkla ış olup; sı a a katıla
adayı ızda
’sı aşarılı olarak stajları ı aşlat aya hak kaza ıştır. Başarı ora ı % , olarak
gerçekleş iştir.
Te
uz
tarihi de yapıla “taja Giriş “ı a ı so uçları açıkla ış olup; sı a a katıla
adayı ızda
’sı aşarılı olarak stajları ı aşlat aya hak kaza ıştır. Başarı ora ı % , olarak
gerçekleş iştir.

Eki
tarihi de yapıla “taja Giriş “ı a ı so uçları açıkla ış olup; sı a a katıla
adayı ızda
’si aşarılı olarak aday eslek e su u ol aya hak kaza ıştır. Başarı ora ı %
olarak gerçekleş iştir.

,

21-22 Mart 2015 tarihi de yapıla Mesleki Yeterlilik sı a ı so uçları açıkla ış olup; sı a a katıla
stajyeri izde
’ü aşarılı olarak eslek e su u ol aya hak kaza ıştır. Başarı ora ı % ,
olarak gerçekleş iştir.
25- Te
uz
tarihi de yapıla Mesleki Yeterlilik “ı a ı so uçları açıkla ış olup; sı a a
katıla
aktif stajyeri izde
’ü aşarılı olarak eslek e su u ol aya hak kaza ıştır. Başarı
ora ı % , olarak gerçekleş iştir.
28- Kası
açıkla a ıştır.

tarihi de Mesleki Yeterlilik “ı a ı yapıl ış olup; a ak sı a so uçları he üz

E) SMMM MESLEKİ YETERLİLİK VE STAJA BAŞLAMA KURSLARI
/ . Dö e “er est Muhase e i Mali Müşa irlik Mesleki Yeterlilik “ı a ları a Hazırlık Kursu
düze le iş olup, kursa stajyeri iz katıl ış e aşarı ile kursu ta a la ışlardır.
Oda ız e Oka Ü i ersitesi iş irliği ile Oda ız Üyeleri e e “tajyerleri e yö elik Muhasebe
De eti Tezli e Tezsiz Yüksek Lisa s Progra ı Kası
tarihi de aşla ış olup;
kişinin
katılı ı ile hale de a et ektedir.
F) DENETİM KOMİSYONU, ÖN SORUŞTURMA KOMİSYONU VE
DİSİPLİN KURULU’NA YAPILAN SEVKLER
2015 yılı içerisi de;
1. Mesleki De eti Ko isyo u’ a
2. Ö “oruştur a Ko isyo u’ a
3. Disipli Kurulu’ a

156 adet dosya,
145 adet dosya,
57 adet dosya,

se ki yapıl ıştır.
Disipli Kurulu’ a yapıla sevkleri so uçları aşağıda su ul uştur.
Meslek e supları hakkı da soruştur alarda; ilgili i ih ar eya şikayeti eya ilgili Oda eya Birlik
Kurulları tarafı da herha gi iri i isteği ile gerçekleş ektedir.
01.01.2015–31.12.2015 tarihleri arası da göre de ulu duğu uz u dö e de ö eki dö e de
de redile soruştur a dosyaları dahil ol ak üzere topla 57 eslek e su u dosyası i tikal
et iştir.
(3 adet
eslek
e su u u ilgilileri ih ar e şikayet so rası
addi delillerde
ulu duğu da Disipli Kovuştur ası a Yer Ol adığı a Dair karar alı ıştır.

yoksu

(25 adet eslek e su u u ilgilileri ih ar e şikayet so rası
ulu duğu da Ceza Veril esi e Yer Ol adığı a Dair karar alı ıştır.

addi delillerde

yoksu

(4 adet Meslek e su u, esleği yürütül esi de daha dikkatli da ra
Cezaları da Uyar a Cezası ile ezala dırıl ıştır.

ası gerektiği de ; Disipli

(9
eslek e su u göre leri de e da ra ışları da kusurlu olduğu a laşıl ış olup; Disipli
cezaları da Kı a a Cezası ile ezala dırıl ıştır.
(1) Meslek mensubuna 6 Ay Mesleki Faaliyeti e Alıkoyma ezası eril iştir.
(2) Meslek mensubuna Meslekte Çıkar a ezası eril iştir.
(26 Meslek

e su u u ilk i ele eleri yapıl ış olup, hale işle leri devam etmektedir.

G) ÜYELERİMİZİ BİLGİLENDİRME VE SOSYAL ETKİNLİK ÇALIŞMALARI
Mart Muhase e iler Gü ü kapsa ı da
Mart
Atatürk A ıtı a Çele k Koy a etki liği gerçekleştirildi.

Pazar gü ü Ko aeli Valiliği ö ü de ulu a

01 Mart Muhasebeciler Gü ü kapsa ı da
Mart
Pazar akşa ı Oda ız Eğiti , Kültür e
Hiz et Bi ası’ da Kokteyl e aka i de TRT “es “a atçısı İ i YAMAN Yö eti i de İz it İ i Ya a
Gö ül Dostları Türk Müziği Topluluğu ile T“M Ko seri düze le iştir.
10 Mart 2015 tarihinde Ko aeli Vergi Başka lığı e Oda ız iş irliği ile gerçekleştirile eğiti progra ı
es ası da, ye i ruhsat ala
eslek e supları ıza yö elik Ruhsat Dağıtı Töre i gerçekleştiril iştir.
12 Mart 2015 tarihinde E-Birlik Projesi e Haksız Reka et olgusu a yö elik kamuoyunu bilgilendirme
a a ıyla Bası Açıkla ası yapıl ış e ası açıkla ası
et i Oda ız i ter et sitesi de
yayı la ıştır.
21Mart
tarihleri de İsta ul’da yapıla Mesleki Yeterlilik “ı a ları katıla ak Oda ız
stajyerleri için otobüs orga izasyo u düze le iş e stajyerleri izi sı a a rahat ir şekilde
ulaşı ları sağla ıştır.
Ka u Gözeti i, Muhase e e De eti “ta dartları Kuru u tarafı da Bağı sız De etçilik Geçiş
Dö e i Eğiti leri er ek üzere yetkile dirile Ko aeli Ü i ersitesi ü yesi de
yılı da
gerçekleştirile . e . Dö e Bağı sız De etçilik Eğiti leri e katıla
eslek e su u uz içi
Mart
tarihi de Oda ız Eğiti , Kültür e Hiz et Bi ası’ da Ko aeli Ü i ersitesi Rektörü “ .
Prof.Dr. “adetti HÜLAGÜ’ ü de katılı ı ile “ertifika Dağıtı Töre i düze le iştir.
TÜRMOB tarafı da yürütüle Etik Eğiti ler kapsa ı da;
/ . Dö e eğiti leri e aş ura
meslek mensubumuza,
Kası
tarihi de düze le e töre ile Muhase e Meslek Etiği
Taahhütnameleri takdim edil iştir.
Oda ız stajyerleri i soru ları ı e talepleri i tespit et ek a a ı ile
Mart
Eğiti , Kültür e Hiz et Bi ası’ da Ge el “tajyer Topla tısı düze le iştir.

tarihi de Oda ız

Oda ız ü yesi de Kültür-Sanat Komisyonu, Stajyerler Komisyonu e Bağı lı Üyeler Ko isyo u
oluşturul uştur.
Oda ızı

ası ile ola ilişkileri i yürüt ek üzere ir Bası Da ış a ı göre le diril iştir.

TÜRMOB organizasyonu ile 28–29 Nisan 2015 tarihinde Konya–Dedeman Otel 10. Türkiye Muhasebe
Forumu ve 6. Türkiye Haksız Reka et Ko gresi düze le iş olup; Oda ız ü yesi de de katılı
sağla ıştır.
Ka u Gözeti i, Muhase e e De eti “ta dartları Kuru u’ da Oda ız ü yesi de Bağı sız
Denetçi yetkisine sahip ve mühür almak isteyenler için, 6–7 Nisan 2015 tarihlerinde Oda ızda Mühür
Dağıtı Töre i yapıl ış olup;
eslek e su u uz ühürleri i Oda ızda düze le e töre de
tesli al ışlardır.
02-

Mayıs

tarihleri arası da Kı rıs Merit Crystal Otel’de Kı rıs Tatili orga izasyo u yapıl ıştır.

Oda ız a
Nisa - 3 Mayıs tarihleri arası da OR-AR Halı “aha Tesisleri’ de Lütfü Kaya Ta er
Fut ol Tur u ası düze le iştir.
Oda ız ü yesi de TÜRK “ANAT MÜ)İĞİ KORO“U e TİYATRO GRUBU kurul uştur.
Mesleki soru ları ızı çözü ü içi “MMM Odaları Platfor u’ a aşlatıla , soru ları ızı e çözü
ö erileri izi Maliye Baka lığı’ a iletil esi i a açlaya Bir “es de “e Ver İ za Ka pa yası na,
eslek e supları a duyurusu yapıl ak suretiyle, katılı sağla ıştır.
Oda ız a
Hazira
iftar ye eği eril iştir.

tarihi de Lastik-İş “osyal Tesisleri de, Oda ız üyelerine yönelik ücretsiz

Oda ız a
Te
uz
ye eği eril iştir.

tarihi de Lastik-İş “osyal Tesisleri de, ke t protokolüne yönelik iftar

25- Te
uz
tarihleri de İsta ul’da yapıla Mesleki Yeterlilik “ı a ları katıla ak Oda ız
stajyerleri içi oto üs orga izasyo u düze le iş e stajyerleri izi sı a a rahat ir şekilde
ulaşı ları sağla ıştır.
Türk Ekonomi Bankası ile Oda ız arası da, Oda ız üyeleri i yararla a ağı protokol i zala

ıştır.

İz it Akade i Hasta esi ile Oda ız arası da, Oda ız üyeleri i
i zala ıştır.

yararla a ağı protokol

İz it Özel Ko ak Hasta esi ile Oda ız arası da, Oda ız üyeleri i
i zala ıştır.

yararla a ağı protokol

Cihan Hastanesi ile Oda ız arası da, Oda ız üyelerinin yararla a ağı protokol i zala

ıştır.

Özel Med ity Cerrahi Tıp Merkezi ile Oda ız arası da, Oda ız üyeleri i yararla a ağı protokol
i zala ıştır.
A adolu “ağlık Merkezi ile Oda ız arası da, Oda ız üyeleri i yararla a ağı protokol i zala
Multi et A.Ş. ile Oda ız arası da Oda ız üyeleri i yararla a ağı protokol i zala

ıştır.

ıştır.

Eki Cu huriyet Bayra ı .yıl etki likleri kapsa ı da; KOÜ Fe Ede iyat Fakültesi Tarih Bölü ü
Başka ı “ .Doç.Dr.Es a Toru Çelik’i su u u ile Cu huriyet’i Kuruluşu da Gü ü üze Türkiye
ko ulu ko fera s e Şef “ .Neşe “arısöze Adalı’ ı yö eti i e sesle dir esi ile Atatürk’ü se diği
şarkılar adlı ko ser progra ları ızla Cu huriyeti izi
.Yılı ı Oda ız eslek e supları e
katılı ıları ız ile kutladık.
Atatürk’ü ölü ü ü
iştirak edil iştir.

. yıldö ü ü de Atatürk a ıtı a çele k koyul ak suretiyle a

Oda ız ü yesi e ye i katıla
ruhsatları takdi edil iştir.

eslek

e supları a

Kası

a progra ı a

tarihi de düze le e töre ile

Oda ız stajyerleri e yö elik
Kası
tarihi de A tikkapı Restaura t’ta kah altı progra ı
yapıl ış e stajyerleri iz ile ta ış a e ilgi alış erişi de ulu a i ka ı sağla ıştır.
28Kası
tarihleri de İsta ul’da yapıla Mesleki Yeterlilik “ı a ları katıla ak Oda ız
stajyerleri içi oto üs orga izasyo u düze le iş e stajyerleri izi sı a a rahat ir şekilde
ulaşı ları sağla ıştır.
Aralık

tarihi de Oda ız üyeleri e yö elik Ha gisi Karısı adlı tiyatro oyu u sah ele

iştir.

TÜRMOB tarafı da yürütüle Etik Eğiti ler kapsa ı da;
/ . Dö e eğiti leri e aş ura
eslek e su u uza
O ak
tarihi de düze le e töre ile Muhase e Meslek Etiği
Taahhüt a eleri takdi edil iştir.
2015 yılı içerisi de ra aza e kur a ayra ları ı
Bi ası’ da ayra laş a etki likleri yapıl ıştır.

. gü leri de Oda ız Eğiti , Kültür e Hiz et

Ye i uygula alar, eğiti se i erleri i duyurusu, efat ede üye e yakı ları ı
hatırlat alar gi i ko ularda tek olojik i ka ları ız ola ildiği e kulla ıl ıştır.

duyurusu,

Oda ız e sayfası da aidat duyuruları ız, eğiti çalış aları ı duyuruları, çeşitli hatırlat alar,
sı a duyuru e so uçları ile çeşitli ko ular site izde sürekli duyurul aya de a et ektedir. We
sayfa ız üzeri de üyeleri ize ilgi akışı ı sağla ası düşü esi ile, Oda ız duyuruları ı ya ı da,
yayı la a tüm kanun ve taslak, te liğ eya taslak, sirküler, ge elge, yö et elikler b. duyurular
Oda ız sitesi de yayı la aya devam etmektedir. Yi e e sayfa ız üzeri de tü üyeleri ize
özel olarak hazırla a elektro ik posta adresleri e de duyurular gönderilmekte ve üyelerimiz bu mail
adresleri kulla aları yönünde teş ik edil ektedir.
Üyeleri ize ep esaj siste i ile de gerekli duyuru e hatırlat alar yapıl akta olup,
15 yılı
içerisinde üyeleri ize, çeşitli ko ularda 205 adet ep esajı gö deril iştir. Gönderilen cep
esajları listesi aşağıda su ul uştur.

06 Ocak

06 Ocak,
06 Ocak,

08 Ocak,

09 Ocak,

09 Ocak,

10 Ocak,
12 Ocak,

12 Ocak,
13 Ocak,

14 Ocak,

15 Ocak,

17 Ocak,

OLAĞANÜ“TÜ GENEL KURUL:
O ak
Cu artesi gü ü saat . 'da Oda ız
Hiz et Bi ası’ da çoğu luğa akıl aksızı olağa üstü ge el kurul yapıla aktır.
Topla tı gü de i Oda ız sitesi de yayı la ış olup; ö e i e i ae tü
üyeleri izi katılı ı ı ri a ederi . E der ŞENOL, Yö eti Kurulu Başka ı.
Meslektaşı ız “M Ali Fuat Koza efat et iştir. Ce azesi
O ak
Çarşa a
(YARIN öğle a azı a üteakip İz it Çı arlı Ca ii’ de kaldırıla aktır.
Ko aeli Ü i ersitesi' de olu suz ha a koşulları so u u,
O ak e
O ak
tarihleri de eğiti e ara eril iş ol ası ede iyle;
O ak e
O ak tarihleri de
yapıla ak ola Yüksek Lisa s “ı a ları ERTELENMİŞTİR.
O ak Cu a gü ü sı a
progra ı uygula a aktır. Değişiklik ol ası hali de ayrı a ildirile ektir. Ertele e
sı a lara ilişki açıkla a daha so ra yapıla aktır.
/ . O ak Dö e “tajı ı Başlata ak Adayları “taj Başlat a İşle leri Olu suz
Ha a Şartları Nede i İle
O ak
Çarşa a Gü ü Mesai Biti i e Kadar
Uzatıl ıştır.
Ko aeli Ü i ersitesi' de eteorolojik uyarı, aşırı sı aklık düşüşü, do e uzla a riski
nedeniyle 09 Ocak 2015 Cuma günü eğiti -öğreti e ara eril iş olduğu da -10-11
O ak
tarihleri de yapıla ak ola “INAVLAR ERTELENMİŞTİR. Değişiklik ol ası
hali de ayrı a ildirile ektir. Ertele e sı a lara ilişki açıkla a daha so ra
yapıla aktır.
HATIRLATMA: OLAĞANÜ“TÜ GENEL KURUL, 10 Ocak 2015 Cumartesi günü saat
. 'da Oda ız Hiz et Bi ası’ da çoğu luğa akıl aksızı olağa üstü ge el kurul
yapıla aktır. Topla tı gü de i Oda ız sitesi de yayı la ış olup; ö e i e i ae
tü üyeleri izi katılı ı ı ri a ederi . E der ŞENOL, Yö eti Kurulu Başka ı
. .
tarihi de yapıla ge el kurulda
EVET,
HAYIR oyu çık ıştır.
31.01.2015 – . .
tarihleri de Olağa üstü Ge el Kurul yapıla aktır.
Ko aeli Ü i ersitesi' de olu suz ha a koşulları ede iyle geçen hafta ertelenen
yüksek lisa s sı a ları; ertele e sı a progra ı ile ay ı doğrultuda ol ak üzere BU
HAFTA “alı, Çarşa a e Cu a gü leri yapıla aktır. Ko u ile ilgili açıkla a KOÜ “osyal
Bili ler E stitüsü i ter et sitesi de yayı la ıştır.
Meslektaşı ız “MMM Hıdır Güler’i a esi efat et iştir. Ce azesi
O ak
“alı
YARIN öğle de Darı a Ce e i’ de kaldırıla aktır.
TÜRMOB ETİK EĞİTİMLERİ: TÜRMOB Bü yesi de Yürütüle ek Etik Eğiti leri
Baş uruları Başla ıştır. Eğiti Baş uruları e Eğiti lere Dair Açıkla alar “ite izdedir.
HAK“I) REKABETLE MÜCADELE YA)ILIM PROGRAMI: TÜRMOB Bü yesi de Haksız
Reka etle Mü adele Yazılı Progra ı Geliştiril iştir. E-“özleş e Düze le esi e
Haksız Reka eti Ö le esi A açlı Yazılı a Dair Oda ız Bilgileri i TÜRMOB’a
Aktarı ı Çalış aları ız De a Et ekte Olup; Ö ü üzdeki Bir Haftalık “üreçte
Kulla ı ı ıza Açıla aktır. Ayrı tılı Açıkla a “ite izdedir.
Aralık
Tarihli Res i Gazete’de Yayı la a Me uri Meslek Kararı İle Hiz et
Vermekte Olduğu uz Müşterileri iz İle Yapa ağı ız “özleş eleri Elektro ik Orta da
Düze le e )oru luluğu Getiril iştir. Haksız Reka etle Mü adele Yazılı ı Progra ı,
Oda ız e TÜRMOB Arası daki Veri Aktarı İşle leri i Ö ü üzdeki
Haftalık
“üreçte Ta a la ası ı Ardı da Kulla ı ı ıza Açıla aktır. Bu “üreçte “iste e
Üyelik Kaydı ızı Yapa ilirsi iz. A ak “özleş e Girişleri iz İçi Veri Aktarı ı İşle i i
Ta a la ası Bekle e ektir.
. .
Tarihi de Mükellefiyeti i “o la dıra
Meslek Me supları ızı
Mükellefleri İçi e ya “özleş e “o la dırılarak Başka Bir Meslek Me su u a Geçe
Mükellefler İçi İ ter et Vergi Dairesi Üzeri de İptal İşle leri i Yapıl ası da
BUGÜN SON GÜNDÜR.
MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİM )ORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR. Vergi Usul Kanunu
Ge el Te liği “ıra No:
’ i Yürürlükte Kaldırıl ası a Dair
“ıra No’lu Te liğ
Sitemizdedir.

19 Ocak,

19 Ocak,

22 Ocak,

26 Ocak,
26 Ocak,

27 Ocak,

28 Ocak,

29 Ocak,
30 Ocak,
Şu at,

Şu at,
Şu at,
Şu at,
Şu at,

Şu at,

Meslektaşı ız “MMM “o ur Ak a Aktaş’ı a ası efat et iştir. Ce azesi
O ak
“alı gü ü YARIN ÖĞLEN a azı a üteakip Darı a Fe zi Çakmak Mh. Merkez
Ca ii’ de kaldırıla aktır.
TÜRMOB ü yesi de hazırla a Haksız Reka etle Mü adele Yazılı ı Progra ı,
kulla ı ı ıza açıl ıştır. E-“özleş e düze le esi zoru luluğu kapsa ı da
e irlik.tur o .org.tr i ter et sitesi de üye kaydı ızı yaparak e sözleş eleri izi
elektronik ortamda girebilirsiniz.
O ak
Çarşa a
. – .
arası "E-Fatura, E-Defter, E-Arşi
e Kayıt
“akla a Gereksi i leri Ko uları da Gü el Geliş eler, E-Fatura, Özel Entegratörlük
Çözümü Konusunda TÜRMOB - İŞ NET İş irliği e LUCA Uygula aları" se i eri
yapıla aktır. Kayıt For u “ite izdedir.
Yıllık Aidat
,
TL olup; öde eleri izi Oda ızda kredi kartı ile eya
Vakıf a k İz it Ş . TR
olu hesa a yapa ilirsiniz.
Müşteri Hiz et “özleş eleri i E-Birlik “iste i Üzeri de Yapıl ası )oru ludur.
Ayrı a Müşteri Bildiri Listesi Oda ıza Veril eye ektir. E-Birlik e “özleş e Girişleri
İle İlgili Bilgile dir e “u u u; Çarşa a Gü ü
. ’da LUCA E-Defter E-Fatura
“e i eri Ö esi de Uygula alı Olarak Yapıla aktır. “özleş eleri “o Giriş Tarihi
. .
’tir.
O ak
Çarşa a YARIN
. – . arası "E-Fatura, E-Defter, E-Arşi e Kayıt
“akla a Gereksi i leri Ko uları da Gü el Geliş eler, E-Fatura, Özel Entegratörlük
Çözümü Konusunda TÜRMOB - İŞ NET İş irliği e LUCA Uygula aları" se i eri
yapıla aktır. Kayıt For u “ite izdedir. “e i er Ö esi de Uygula alı Olarak E-Birlik
“iste i e )oru lu Elektro ik “özleş e Girişleri İle İlgili Bilgilendirme Sunumu
Yapıla aktır.
“ayılı Yasa Uygula a Ge el Te liğ Taslağı hazırla ış olup; site izde
yayı la ıştır. Taslak hk. görüş e ö erileri izi
O ak
Cu a esai saati
iti i e kadar Oda ızı info@kocaelismmmo.org.tr mail adresine iletebilirsiniz.
E-Birlik “iste i Kulla ı ı e E-“özleş e Girişleri hk. “ıkça “orula “orular Bölü ü
Oda ız “itesi de Yayı la aktadır.
Meslektaşı ız “MMM Hidayet Yü eler ’i kayı pederi efat et iştir. Ce azesi
O ak
Cu artesi YARIN Kırşehir’de def edile ektir.
OLAĞANÜ“TÜ GENEL KURUL:
Şu at
Cu artesi “aat . ’da Görüş eler e
Müzakereler; Şu at
Pazar . - . “aatleri Arası Yö eti Kurulu “eçi i i
Yapıla ağı Olağa üstü Ge el Kurul Topla tısı, Oda ız Hiz et Bi ası’ da Yapıla aktır.
Topla tı Gü de i “ite izde Yayı la ış Olup; Ö e i e Bi ae Tü Üyeleri izi
Katılı ı ı Ri a Ederi . E der ŞENOL, Yö eti Kurulu Başka ı.
TÜRMOB ETİK EĞİTİMLERİ: TÜRMOB Bü yesi de Yürütüle ek Etik Eğiti leri
Şu at
tarihi e kadar uzatıl ıştır. Eğiti Baş uruları e Eğiti lere Dair Açıkla alar
Sitemizdedir.
07- Şu at
tarihleri de yapıla Olağa üstü Ge el Kurulu so rası kesi ol aya
seçim sonuçları site izde yayı la ıştır.
Meslektaşı ız “MMM Hayati Okuyu u’ u a ası efat et iştir. Ce azesi
Şu at
Perşe e YARIN öğle a azı a üteakip “a su ’u Ka ak İlçesi “eyit Ali
Köyü Ca ii’ de kaldırıla aktır.
Oda ız Yö eti Kurulu; Bugü Yapıla Topla tı “o rası Aşağıdaki Şekilde Göre
Dağılı ı Yap ıştır. FİKRET GÖKMEN Başka , REM)İ Ö)CAN Başka Yardı ısı, TANER
ÖNER Oda “ekreteri, RÜ“TEM ÇAKAL “ay a , İ“MAİL BİRTÜRK Yö .Kur Üyesi, CENGİ)
TO“UN Yö .Kur Üyesi, ATİLLA GÜNGÖR Yön.Kur Üyesi.
Meslektaşı ız “MMM Ali Vural Akarsu’ u a ası efat et iştir. Ce azesi
Şu at
Cu a BUGÜN iki di a azı a üteakip Ge ze Mustafapaşa Mahallesi Fatih
Ba ara Tepesi Ca ii’ de kaldırıla aktır.

Şu at,
Şu at,

Şu at,
Şu at,

Şu at,

Şu at,

03 Mart,

03 Mart

03 Mart,

04 Mart,

07 Mart,
09 Mart,

Meslektaşları ız “MMM Özle İlde iz e “MMM )ey ep Celep’i a aa esi efat
et iştir. Ce azesi YARIN ÖĞLEN a azı a üteakip Darı a Ka ala Ca ii’ de
kaldırıla aktır.
U)AMA: Şu at
akşa ı a eril esi gereke Muhtasar Beya a eler ile
Şu at
gü ü akşa ı a kadar eril esi gereke Kat a Değer Vergisi
Beya a esi i eril e süresi VUK sayılı sirküler ile Şu at
Perşe e gü ü
so u a kadar uzatıl ıştır.
TÜRMOB ETİK EĞİTİMLERİ: TÜRMOB Bü yesi de Yürütüle ek Etik Eğiti leri
Şu at
20
tarihi e kadar uzatıl ıştır. Eğiti Baş uruları e Eğiti lere Dair Açıkla alar
Sitemizdedir.
KGK MÜHÜR TE“LİM TÖRENİ: KGK’da Bağı sız De etçi Yetkisi Ala A ak He üz
Mühür Al aya lar İçi Mühür Baş urusu da Bulu aları Hali de Mühür Dağıtı ı KGK
Tarafı da Oda ızda Yapıla aktır. Mühür İçi Baş ura akları KGK'ya Hita e Yazıla
Mühür Talep Dilekçesi, Öde e Deko tu e Ki lik Fotokopisi İle Oda ıza Baş uru
Yap ası Gerek ektedir. Mühür Dağıtı Gü ü Ayrı a Bildirile ektir. Ü ret
, TL,
DEKONT AÇIKLAMA“I: MÜHÜR BEDELİ AD-SOYAD-TC NO, )İRAAT BANKA“I TR
0025 3305 4998 0350 16 / HALK BANKASI TR45 0001 2009 4520 0080 0000 18 /
VAKIFLAR BANKASI TR45 0001 5001 5800 7300 8223 75
MUHA“EBECİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİMİ): Mart
Pazar; 2.00 Valilik Önünde
Atatürk A ıtı a Çele k Koy a Töre i,
.
Oda Bi a ızda Kokteyl,
.
Oda
Bi a ızda TRT “es “a atçısı İ i Ya a Yö eti i de İz it İ i Ya a Gö ül Dostları
Türk Müziği Topluluğu İle T“M Ko seri. “ ; Üye iz, Çele k Koy a Töre i iz ile
Kokteyl ve TSM Konserine Davetlisiniz.
“ÜRE U)ATIMI:Yaşa a
esleki yoğu luk,
yılı ı geçiş yılı ol ası e gele
talepleri de değerle diril esi so u u da, eslek e supları ı
e ut üşterileri
ile dö e
so u da ye ilediği hiz et sözleş eleri i Haksız Reka et Yazılı ı
Üzeri de Oluşturul ası ı so gü ü Nisa
tarihi e kadar uzatıl ıştır.
21 – 22 Mart
tarihleri de İsta ul’da yapıla ak ola “MMM Mesleki Yeterlik
Bitir e “ı a ları içi
Mart Cu artesi e
Mart Pazar “aat . ’da Oda ız
Hiz et Bi ası ö ü de , . ’da İz it Halke i de Otel Asya ö ü de , . ’da Ge ze
Kiler Market ö ü de oto üs kaldırıla ak e sı a a toplu halde gidile ektir. Oto üs ile
sı a a gide ek stajyerleri izi
Mart Cu a gü ü e kadar Oda ıza ilgi er esi
gerekmektedir. LCV: 4445575 Dah:125
KGK MÜHÜR TE“LİM TÖRENİ: KGK’da Bağı sız De etçi Yetkisi Ala A ak Mühür
Al aya lar İçi Baş uruda Bulu aları Hali de Mühür Dağıtı ı KGK Tarafı da
Oda ızda Yapıla aktır. Mühür İçi Baş ura akları KGK'ya Hita e Yazıla Mühür
Talep Dilekçesi, Öde e Deko tu e Ki lik Fotokopisi İle Oda ıza Baş uru Yap ası
Gerek ektedir. Mühür Dağıtı Gü ü Ayrı a Bildirile ektir. BAŞVURU İÇİN “ON GÜN:
MART 2015 CUMA Ücret 500,00 TL, DEKONT AÇIKLAMASI: MÜHÜR BEDELİ AD-SOYADTC NO, )İRAAT BANKA“I TR
/ HALK BANKA“I
TR450001200945200080000018 / VAKIFLAR BANKASI TR450001500158007300822375
Meslektaşı ız “MMM Os a İşeri’ i a esi efat et iştir. Ce azesi
Mart
Çarşa a YARIN öğle
a azı a
üteakip Göl ük Geli ik Ca ii’ de
kaldırıla aktır.
Oda ız e Vergi Dairesi Başka lığı İş irliği ile
Mart
“alı . – . arası
Oda ız Bi ası’ da Kayıt Dışı Eko o i ile Mü adele, Özel Esaslar e Gelir Vergisi
Beya ı ko ulu se i er yapıla aktır. Katılı for u e ayrı tı site izdedir.
Meslektaşları ız “MMM Celil Efe di’ i
a ası efat et iştir. Ce azesi BUGÜN
ÖĞLEN a azı a üteakip Akse Ha ı “alih Ca ii’ de kaldırıla aktır.
HATIRLATMA: Oda ız e Vergi Dairesi Başka lığı iş irliği ile
Mart
“alı . –
. arası Oda ız Bi ası’ da Kayıt Dışı Eko o i ile Mü adele, Özel Esaslar e Gelir
Vergisi Beya ı ko ulu se i er yapıla aktır. “e i er su u ları Vergi Dairesi Başka ı

13 Mart,

13 Mart,

16 Mart,

18 Mart,

20 Mart,

21 Mart,

23 Mart,

24 Mart,

25 Mart,

26 Mart,
26 Mart,

26 Mart,

“ . Erha Coşku e Grup Müdürleri tarafı da yapıla ak olup; katılı for u e
program sitemizdedir.
04 Nisan 2015 –
Mayıs
tarihleri arası da Oda ız a “MMM Yeterlilik Kursu
pla la aktadır. Katıl ak isteye stajyerleri izi e geç
Mart
tarihi e kadar
kayıt olup öde e işle leri i
Mart
tarihi e kadar gerçekleştir eleri
gerek ektedir. Ayrı a ter ih edile derste kursa katılı ka ul edile ektir Kurs
hakkı da ilgi e site izdedir. İletişi
Dahili:
Meslektaşı ız “MMM “a aş Yıldız’ı kayı pederi efat et iştir. Ce azesi
Mart
Cu artesi YARIN ÖĞLEN a azı a üteakip Adapazarı Merkez Do atı
Ca ii’ de kaldırıla aktır.
Oda ız Ge ze Te sil iliği Orga izasyo u İle;
Mart
“alı YARIN “aat . ’da
ÜCRET“İ) olarak Kadı a Karşı Şiddeti İşle diği KADİN“AN İsi li Tiyatro Gösterisi
Yapıla aktır. YER: Os a Ha di Bey “ah esi Belediye Ya ı, Ge ze
Bir Nesli Vata ı Uğru a Ca ı ı Feda Ettiği ÇANAKKALE )AFERİ’ i
. Yıldö ü ü ü
Kutlar; Başta Gazi Mustafa Ke al Atatürk e “ilah Arkadaşları Ol ak Üzere,
Ça akkale’ i Kahra a Şehitleri i Mi et e Şükra la A ıyoruz. Ça akkale )aferi’ i
. Yıldö ü ü Nede iyle Şehitleri iz e Vefat Ede Meslektaşları ız İçi BUGÜN
“aat . ’da Ye i Cu a Ca ii’ de Me lid-i Şerif Okutulup, . ’da Merkez Ba kası
Ö ü de Hareket Edilerek Bağçeş e, Şehitlik e Vefat Ede Meslektaşları ızı
Kabirleri Ziyaret Edilecektir.
HATIRLATMA: 04 Nisan 2015 –
Mayıs
tarihleri arası da Oda ız a “MMM
Yeterlilik Kursu planla aktadır. Katıl ak isteye stajyerleri izi e geç Mart
tarihi e kadar kayıt olup öde e işle leri i
Mart
tarihi e kadar
gerçekleştir eleri gerek ektedir. Ayrı a ter ih edile derste kursa katılı ka ul
edile ektir Kurs hakkı da ilgi e site izdedir. İletişi
Dahili:
Meslektaşı ız “MMM Bayra Ali Aydoğa lı’ ı a ası efat et iştir. Ce azesi
Mart
Pazar YARIN öğle a azı a üteakip Bolu Ye içağ Dereköy Ca ii’ de
kaldırıla aktır.
Şu at Ayı KDV ve Muhtasar Beyanname Verilme Suresi 26 Mart 2015 Gün
“o u a Kadar, Yıllık Gelir Vergisi Beya a e Veril e “uresi Mart
Gü “o u a
Kadar e
Şu at Ayı a Ait BA/B“ For u Veril e “uresi Nisa
Gü “o u a
Kadar Uzatıl ış Olup; “irküler e sitemizdedir.
HATIRLATMA: PORTAL Üzeri de
/ . Dö e Etik Eğiti Değerle dir eleri İçi
“o Gü
Mart
Pazar Olup; Oda ız a Yüzyüze Eğiti Progra la a il esi İçi
Başarılı Ola Meslek Me supları ızı Teorik “üreç Ta a la a Belgesi i Oda ıza
Teslim Etmesi Gerekmektedir.
“ayılı Ka u Uygula a Ge el Te liğ Taslağı hk. TÜRMOB Tarafı da GİB’e Görüş
e Ö eriler İletil iştir. A ak Taslağa “o Şekli Veril ek Üzere Üyeleri izde Ek Görüş
e Ö eriler İste iştir. TÜRMOB Tarafı da “u ula Görüş e Ö eriler Raporu
“ite izde Olup; Bu Raporu İ eleyerek EK Görüş e Ö erileri izi Yi e “ite iz
Üzeri de Oda ıza İlete ilirsi iz.
Meslektaşı ız “MMM Meh et Nuri Teki ’i a esi efat et iştir. Ce azesi BUGÜN
ÖĞLEN a azı a üteakip Gebze Mustafa Paşa Ca ii’ de kaldırıla aktır.
“ayı “tajyerleri iz;
Mart
Cu artesi gü ü saat
. ’da Oda ız Hiz et
Bi ası Ko fera s salo u da “tajyerleri izi soru ları ı görüşüle eği e ge el görüş
alış erişi i yapıla ağı topla tı düze le e ektir. Katılı ı ız ö e le ri a olu ur. Katılı
for u e sayfa ızdadır.
KIBRI“ TATİLİ: Oda ız “osyal Faaliyetler Ko isyo u Orga izasyo u ile; - Mayıs
tarihleri arası da Kı rıs Merit Crystal Otel’de Kı rıs Tatili orga ize edil iştir. Çift
Kişilik Oda Kişi Başı
, TL., Tek Kişilik Oda .
, TL. Ko akla a, Uçak Bileti e
Tra sfer Dahil . Fiyatlar BUGÜN içi geçerli olup; YARIN uçak iletleri deki artış
doğrultusu da artış ola aktır. “o aş uru
Mart
Cu a YARIN olup; ayrı tı
sitemizdedir. RZV: 4445575

26 Mart,

28 Mart,

31 Mart,
31 Mart,
31 Mart,
01 Nisan,

01 Nisan,
01 Nisan,
01 Nisan,

02 Nisan,

02 Nisan,

02 Nisan,

03 Nisan,

03 Nisan,

03 Nisan,

03 Nisan,

“EMİNER: Nisa
“alı . - . arası YMM Meh et ALTINDAĞ’ı su u u ile
Kuru lar Vergisi “e i eri; Nisa
Perşe e . - . arası YMM Re ep
“ELİMOĞLU’ u su u u ile E-Defter ve Berat Semineri düzenlenecektir. Seminerler
içi aş uru for u site izdedir.
KE“İN Mİ)AN BİLDİRİMLERİ:
Nolu VUK Ge el Te liği' e Göre; Bila ço usulü e
Göre Defter Tuta Gelir Vergisi Mükellefleri İçi Kesi Miza Bildiri i “o Gü ü
Mart 2015 Tarihidir.
Gelir Vergisi eya eril e süresi e . Taksit öde e süresi Nisa
Perşe e
esai saati iti e kadar uzatıl ıştır.
Kesi Miza Bildiri
süresi i uzatıl ası ile ilgili Gelir İdaresi Başka lığı ile
görüş elerde uzatıla ağı ilgisi alı ıştır.
Kesin Mizan bildirimi ile E-Defter Berat yükle e süresi
Nisa
Perşe e esai
saati iti e kadar uzatıl ıştır. “irküler e site izdedir.
U)AMA: Şu at/
dö e i e ait “GK /a e İşsizlik “igortası ““K ile Mart/
dönemi SGK / BAĞ_KUR pri öde eleri i süresi
Nisa
“alı gü ü esai
iti i e kadar uzatıl ıştır.
Gerçek Kişiler İle İlgili;
Yılı Kapa ış E-Defter Beratı Yükle e “üresi,
Nisa
Perşe e Mesai “aati Biti i e Kadar Uzatıl ıştır. “irküler Web Sitemizdedir.
04 Nisan 2015 –
Mayıs
tarihleri arası da Oda ız a “MMM Yeterlilik Kursu
yeterli sayıya ulaştığı da kurs açıla aktır. Ders progra ı e ayrı tı e site izdedir.
ODA MECLİ“ TOPLANTI“I:
Nisa
Perşe e YARIN “aat . 'da Oda ız
Hiz et Bi ası' da Oda Me lis Topla tısı Yapıla ak Olup; Topla tı Gü de i Mail
Adresi ize Gö deril iştir.
KGK MÜHÜR TE“LİM TÖRENİ: Hale KGK’da Bağı sız De etçi Mührü Al aya lar İçi ,
6- Nisa
Tarihleri de Oda ızda Mühür Dağıtı Töre i Pla la aktadır.
A kara’ya Git eksizi Oda ızda Mühür Al ak İsteye leri Oda ıza Tesli Ede eği
Belgeler: KGK'ya Hita e Yazıla Mühür Talep Dilekçesi, Öde e Deko tu e Ki lik
Fotokopisi. BAŞVURU İÇİN “ON GÜN:
Nİ“AN
CUMA, Ücret 500,00 TL, DEKONT
AÇIKLAMA“I: MÜHÜR BEDELİ AD-SOYAD-TC NO, )İRAAT BANKA“I TR
3305 4998 0350 16 / HALK BANKASI TR45 0001 2009 4520 0080 0000 18 / VAKIFLAR
BANKASI TR45 0001 5001 5800 7300 8223 75
HATIRLATMA-“EMİNER:
Nisa
“alı
. - .
arası YMM Meh et
ALTINDAĞ’ı su u u ile Kuru lar Vergisi “e i eri; Nisa
Perşe e . .
arası YMM Re ep “ELİMOĞLU’ u su u u ile E-Defter ve Berat Semineri
düze le e ektir. “e i erler içi aş uru for u site izdedir.
ODA MECLİ“ TOPLANTI“I:
Nisa
Perşe e BUGÜN “aat . 'da Oda ız
Hiz et Bi ası' da Yapıla ak Oda Me lis Topla tısı’ a Da etlisi iz. Katılı ı ız İçi
Hatırlatır, İyi Çalış alar Dileriz.
E-Birlik siste i e gir iş olduğu uz azı sözleş elerin TUTAR bölümleri asgari ücret
tarifesi i altı da kal aktadır. Gerekli düzelt eleri yapıla il esi içi Uzakta
Bağla tı progra ı kulla a ız e Oda ız ile irti ata geç e iz gerek ektedir.
75 Dahili 134 – 125)
“ayı Aday “tajyerleri iz, 1– Mayıs
/Mayıs dö e i tarihleri arası da
stajları ı aşlata ak ola adayları ız içi )oru lu “taj Eğiti i tarihi
Nisa
Cu artesi saat : olarak elirle iştir. Katılı ı ız ö e le ri a olu ur. Katılı
e
ayrı tılı ilgi e site izdedir. Eğiti Yeri; Ko aeli “MMM Odası Hiz et Bi ası
HATIRLATMA: E-Birlik “iste i e Yapıla
“özleş e Girişleri de “özleş e
Ta a la dıkta “o ra İ zala dı Butonunun Seçilmesi Gerekmektedir. Aksi Halde
“özleş e Ta a la a ış e Oda ıza Bildiril e iş Ola aktır. “özleş e Girişleri İçi
Son Gün: 30.04.2015
A ayasa Mahke esi Tarafı da
“ayılı A
e Ala akları ı Tahsil Usulü hk
Ka u 'u Mükerrer
. Maddesi' i
. e . Fıkraları, A ayasa'ya Aykırı Olduğu
Gerekçesiyle İptal Edil iştir. İptal Kararı “ite izdedir.

04 Nisan,

06 Nisan,

06 Nisan,

06 Nisan,

08 Nisan,

08 Nisan,

08 Nisan,
16 Nisan,

17 Nisan,

17 Nisan,
18 Nisan,

20 Nisan,

22 Nisan,

23 Nisan,

FUTBOL TURNUVA“I: Oda ız a
Nisa Mayıs tarihleri arası da OR-AR Halı
“aha'da Fut ol Tur u ası düze le e ektir. Takı listeleri i Oda ıza tesli i içi so
gü
Nisa
Perşe e olup; takı
e oyu kuralları a dair ayrı tılar
sitemizdedir.
Meslektaşı ız “MMM Bahatti E li’ i a esi efat et iştir. Ce azesi Nisa
Pazartesi BUGÜN ÖĞLEN a azı a üteakip “akarya Karasu Taşlıgeçit Köyü
Ca ii’ de kaldırıla aktır.
HATIRLATMA: 7 Nisa
“alı YARIN
. - .
arası Oda ız Ko fera s
“alo u da YMM Meh et ALTINDAĞ’ı su u u ile KURUMLAR VERGİ“İ “EMİNERİ
düze le e ektir. “e i er ö esi “a ayi İl Müdürü İlha AYDIN, “a ayi “i il Belgesi e
İşlet e Cet eli hk. su u yapa aktır. Katılı for u site izdedir.
KGK MÜHÜR DAĞITIMI: Hale KGK’da Bağı sız De etçi Mührü Al aya lar İçi ,
Nisa BUGÜN
. ’a kadar, Nisa YARIN
. - . arası KGK yetkilileri ühür
hazırla ası e tesli
işle leri içi Oda ızda hazır ulu a aktır. A kara’ya
Git eksizi Oda ızda Mühür Al ak İsteye leri Oda ıza Tesli Ede eği Belgeler:
KGK'ya Hita e Yazıla Mühür Talep Dilekçesi, Öde e Deko tu e Ki lik Fotokopisi.
Ü ret
, TL, DEKONT AÇIKLAMA“I: MÜHÜR BEDELİ AD-SOYAD-TC NO, )İRAAT
BANKASI TR40 0001 0025 3305 4998 0350 16 / HALK BANKASI TR45 0001 2009 4520
0080 0000 18 / VAKIFLAR BANKASI TR45 0001 5001 5800 7300 8223 75
“ERTİFİKALI “EMİNER: Nisa
Perşe e YARIN
. - . arası YMM Re ep
“ELİMOĞLU’ u su u u ile E-Defter ve Berat Semineri düzenlenecek olup;
katılı ılara sertifika erile ektir. “e i er kayıt for u site izdedir.
FUTBOL TURNUVA“I: Oda ız a
Nisa Mayıs tarihleri arası da OR-AR Halı
“aha'da Fut ol Tur u ası düze le e ektir. Takı listeleri i Oda ıza tesli i içi
Nisa
Perşe e so gü dür. Kura çeki i ay ı gü
. ’da Oda ız i ası da
yapıla aktır. Takı e oyu kuralları re ize edil iş olup; site izdedir.
Meslektaşı ız “M Lütfü Kaya Ta er efat et iştir. Ce azesi
Nisa
Perşe e
YARIN öğle a azı a üteakip İz it Fe ziye Ca ii’ de kaldırıla aktır.
“ERTİFİKA VE EĞİTİM DOKÜMANLARI:
Nisa
tarihi de YMM Re ep
“ELİMOĞLU’ u su u u ile yapıla E-Defter e Berat ko ulu eğiti se i eri e ait
katılı sertifika ız e eğiti dokü a ı Oda ıza ulaş ış olup; Oda ızda tesli
alabilirsiniz.
Oda ız a düze le e "
yılı Lütfü Kaya Ta er Fut ol Tur u ası"
Nisa
Cu artesi YARIN “aat . ’da Plajyolu Me kii OR-AR Halı “aha’da aşlıyor. Maç
progra ı e ayrı tı site izdedir. Tü üyeleri iz, çalışa lar e stajyerleri iz da etlidir.
Oda ız a
Nisa
“alı “aat . ’da Oda Bi a ızda LUCA E-Defter ve Berat
Uygula aları ko ulu eğiti se i eri yapıla aktır. Kayıt for u site izdedir.
Meslektaşı ız “MMM Ayfer Gökde iz’i a esi efat et iştir. Ce azesi
Nisa
Pazar YARIN ÖĞLEN a azı a üteakip “akarya “öğütlü Ka tar Köyü Ca ii’ de
kaldırıla aktır.
HATIRLATMA: Oda ız a
Nisa
“alı YARIN “aat . ’da Oda Bi a ızda
LUCA E-Defter e Berat Uygula aları ko ulu eğiti se i eri yapıla aktır. Kayıt for u
sitemizdedir.
UZAMA: 24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar
Beya a eler, Da ga Vergisi Beya a eleri
e Kat a Değer Vergisi
Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Nisan 2015 Pazartesi günü, 30 Nisan 2015 günü
so u a kadar Gelir İdaresi Başka lığı Bilgi İşle “iste i e yükle esi gereke
Elektro ik Defter Beratları ı yükle e süresi Elektro ik Defterleri oluşturulup
imzalanması ya da ühürle esi işle leri hariç
Mayıs
Cu a gü ü so u a
kadar uzatıl ıştır. “irküler e site izdedir.
Milli ege e liği izi si gesi TBMM’ i açılışı ı
. yılı da aşta Cu huriyeti izi
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, ülkemizin bölünmez
ütü lüğü e ağı sızlığı ız içi a ı ı er iş tü şehitleri izi e gazileri izi i et

24 Nisan,
24 Nisan,
24 Nisan,

28 Nisan,

29 Nisan,

29 Nisan,

30 Nisan,

Mayıs,
Mayıs,
Mayıs,
Mayıs,

Mayıs,

Mayıs,

Mayıs,
Mayıs,
Mayıs,

e şükra la a arke ,
Nisa Ulusal Ege e lik e Ço uk Bayra ı ızı e içte
duyguları ızla kutlarız. KOCAELİ “MMM ODA“I YÖNETİM KURULU
Kuru lar Vergisi Beya a eleri i Veril e “üreleri
Nisa
Perşe e Gü ü
“o u a Kadar Uzatıl ıştır. VUK “irküleri-76 Sitemizdedir)
Asgari Geçi
İ diri i Tutarı ı Hesapla ası,
/ /
Tarihi de İti are
Değiş iştir. Ayrı tı “itemizdedir.
2015/2 Dönem (25- Te
uz
“MMM Yeterlilik “ı a ı sı a çağrıları ızı
Nisan 2015 - Mayıs
tarihleri arası da Oda ız Hiz et Bi ası da izzat gelerek
tesli al a ız gerek ektedir.
Me ut üşteriler ile dö e so u da ye ile e hiz et sözleş eleri i Haksız
Reka et Yazılı ı üzeri de oluşturul ası içi
Nisa
so gü dür. E-Birlik
siste i e girile sözleş eleri TUTAR ölü leri asgari ü ret tarifesi i altı da
ol aya aktır. “özleş e ta a la dıkta so ra İ zala dı butonunun seçilmesi
gerekmektedir. Aksi halde E-Birlik yazılı ı da sözleş eler giril e iş ola aktır.
“ÜRE U)ATIMI: Meslek
e supları ı
e ut
üşterileri ile dö e
so u da
ye ilediği hiz et sözleş eleri i Haksız Reka et Yazılı ı E-BİRLİK üzeri de
oluşturul ası ı so gü ü Mayıs
tarihi e uzatıl ıştır.
Müşterileri izle yaptığı ız sözleş eleri Haksız Reka et Yazılı ı E-BİRLİK progra ı a
giriş e i zala a işle i i esleki yoğu luk e Haksız Reka et Yazılı ı E-BİRLİK)
progra daki aksa alar ede iyle ayıs ayı içi de yapa ilirsi iz.
Elektronik Defter (e-Defter Uygula ası a Dahil Ola Mükellefler e
Nisa
Gü ü “o u a Kadar Oluşturul ası e İ zala ası Gereke e-Defterleri , Oluştur a
e İ zala a İşle leri
Mayıs
Cu a Gü ü “o u a Kadar Uzatıl ıştır. VUK
Sirküleri/77 Sitemizdedir)
Ülke arışı ı gü e esi ola tü çalışa ları ızı uluslararası irlik e daya ış a gü ü
Mayıs İşçi Bayra ı ı kutlarız. KOCAELİ “MMM ODA“I
ETİK EĞİTİM BİLGİ“İ: TÜRMOB Etik Teorik Eğiti i aşarı ile ta a la ış
ulu aktası ız. TÜRMOB Etik Uygula alı Eğiti ;
Mayıs
Cu a gü ü . . saatleri arası da TÜRMOB gözeti i de Oda ız Hiz et Bi ası' da yapıla aktır.
Oda ız TE“MER Ş .Yö .Kur.Üyesi ve Meslektaşı ız Prof.Dr. Gökha Özer’i a ası
efat et iştir. Ce azesi Mayıs
Perşe e YARIN ÖĞLEN a azı a üteakip
A kara Karşıyaka Mezarlığı Ca ii’ de kaldırıla aktır.
ODA MECLİ“ TOPLANTI“I:
Mayıs
Perşe e YARIN “aat . 'da Oda ız
Hiz et Bi ası' da Oda Me lis Topla tısı Yapıla ak Olup; Topla tı Gü de i e Yerel
Yö eti
Ko isyo u Çalış a Usul e Esasları Taslak Met i Mail Adresi ize
Gö deril iştir.
04.05.2015 tarihi itibariyle; E-Birlik “iste i de ...... adet ükellefi iz kayıtlıdır. Eğer
ükellef sayı ız ….. değil ise girişleri izi e kısa süre içerisi de ta a la a ız e
sözleş eyi ta a la dıkta so ra İ zala dı butonunu seçmeniz gerekmektedir.
Aksi halde E-Birlik yazılı ı da sözleş eler giril e iş ola aktır.
04.05.2015 tarihi itibariyle; E-Birlik “iste i e sözleş e girişi yap a ış
ulu aktası ız. Müşterileri izle yaptığı ız sözleş eleri e kısa süre içerisi de
ta a la a ız e sözleş eyi ta a la dıkta so ra İ zala dı butonunu seçmeniz
gerekmektedir. Aksi halde E-Birlik yazılı ı da sözleş eler giril e iş ola ak e Disipli
Yö et eliği gereği hakkı ızda işle yapıl ası kaçı ıl az ola aktır.
“tajı ızı pro le siz de a ede il esi içi
yılı da yayı la a “taj Usul e
Esasları Hakkı da Uygula a Yö ergesi e sayfa ızda TE“MER kıs ı . olu duyuruda
yer al aktadır. İ ele e iz ö e le ri a olu ur.
Sevgi ve özverinin timsali annelerimizin Anneler Günü nü en içte duyguları ızla
kutlarız.KOCAELİ “MMMO YÖNETİM KURULU
ETİK EĞİTİM BİLGİ“İ: TÜRMOB Etik Uygula alı Eğiti ;
Mayıs
Cu a gü ü
14.00- .
saatleri arası da TÜRMOB gözeti i de Oda ız Hiz et Bi ası' da
yapıla aktır.

Mayıs,
Mayıs,
Mayıs,
Mayıs,

Mayıs,
Mayıs,

Mayıs,

Mayıs,

Mayıs,

Mayıs,
Mayıs,
Mayıs,
Mayıs,
Mayıs,
Mayıs,

05 Haziran,

Meslektaşı ız “MMM Lütfi Yıl az’ı a ası efat et iştir. Ce azesi BUGÜN Cu a
a azı a üteakip Çayıro a Kü ee ler Yeşil Ca ii’ de kaldırıla aktır.
“EMİNER:
Mayıs
Çarşa a . - . arası YMM Nuri DEĞER’i su u u ile
KDV UYGULAMALARI “e i eri düze le e ektir. Kayıt for u site izdedir.
Mayıs Atatürk’ü A a, Ge çlik e “por Bayra ı ızı kutluyor, aşta Gazi Mustafa
Ke al Atatürk e silah arkadaşları ol ak üzere tü şehit e gazileri izi minnet ve
şükra la a ıyoruz. Ko aeli “MMM Odası Yö eti Kurulu
Oda ız ü yesi de TÜRK “ANAT MÜ)İĞİ KORO“U e TİYATRO GRUBU kurul ası
pla la aktadır. Türk “a at Müziği Korosu e Tiyatro Gru u’ da yer al ak isteye ler
(Üyelerimiz, Stajyerlerimiz, Aday “tajyerleri iz, Büro Çalışa ları ız e . Dere e
Yakı ları
Hazira
tarihi e kadar
o’lu telefo da Oda ıza ilgi
verebilirler.
Oda ız a düze le e
Mayıs
tarihi de gü ü irlik MELEN ÇAYI RAFTİNG TURU
düzenlenecektir. Ü ret
, TL. olup; katılı içi
Mayıs
so gü dür.
BİR “E“ DE “EN VER İM)A KAMPANYA“I: Mesleki “oru ları ızı Çözü ü İçi “MMM
Odaları Platfor u’ a Başlatıla , “oru ları ızı
e Çözü Ö erileri izi Maliye
Baka lığı’ a İletil esi i A açlaya
İ za Ka pa yası a “ite iz Üzeri de
Katıla ilirsi iz.
20.05.2015 tarihi itibariyle; E-Birlik “iste i de gir iş olduğu uz sözleş elerde
İ zala dı
uto u u seç ediği iz içi hiç sözleş e gir e iş görü ektesi iz.
“özleş eyi ta a la dıktan sonra İ zala dı butonunu seçmeniz gerekmektedir.
Aksi halde E-Birlik yazılı ı da sözleş eler giril e iş ola ak, Oda ıza üşteri ildiri
listesi er e iş ka ul edile eksi iz e Disipli Yö et eliği gereği hakkı ızda işle
yapıl ası kaçı ıl az ola aktır.
18.05.2015 tarihi itibariyle; E-Birlik “iste i e sözleş e girişi yap a ış
ulu aktası ız. Müşterileri izle yaptığı ız sözleş eleri e kısa süre içerisi de
ta a la a ız e sözleş eyi ta a la dıkta so ra İ zala dı butonunu seçmeniz
gerekmektedir. Aksi halde E-Birlik yazılı ı da sözleş eler giril e iş ola ak e Disipli
Yö et eliği gereği hakkı ızda işle yapıl ası kaçı ıl az ola aktır.
18.05.2015 tarihi itibariyle; E-Birlik “iste i de ...... adet ükellefi iz kayıtlıdır. Eğer
mükellef sayı ız ….. değil ise girişleri izi e kısa süre içerisi de ta a la a ız e
sözleş eyi ta a la dıkta so ra İ zala dı butonunu seçmeniz gerekmektedir.
Aksi halde E-Birlik yazılı ı da sözleş eler giril e iş ola ak e Disipli Yö et eliği
gereği hakkı ızda işle yapıl ası kaçı ıl az ola aktır.
HATIRLATMA:
Mayıs
Çarşa a gü ü saat . ’da Oda Bi a ızda YMM Nuri
DEĞER’i su u u ile KDV UYGULAMALARI “e i eri düze le e ektir. Kayıt for u
sitemizdedir.
HATIRLATMA:
Yılı “er est Meslek Kaza ı Üzeri de Öde e ;
Yılı Nis i
Mu za Aidat . Taksit Öde esi İçi
Hazira
Pazartesi “o Gü dür. “er est
Meslek Kazanç Bildirim Formu Sitemizdedir.
Oda ız a;
Mayıs
Pazar gü ü MELEN ÇAYI RAFTİNG TURU düze le ecektir.
Rafti g dahil ü ret
, TL, rafti g hariç ü ret , ’dir. Katılı içi
Mayıs
son gün olup; detaylar sitemizdedir. (RZV: 4445575)
HATIRLATMA: Vergi Le haları ı , GİB İ ter et Vergi Dairesi “itesi de
Hazira
Tarihine Kadar Alı ası Gerek ektedir.
Mayıs
Pazar gü ü saat . – . arası da Oda ız Hiz et Bi ası’ da
Mesleki Yeterlilik Kursu “ertifika Töre i yapıla aktır. Katıl a ız ö e le ri a olu ur.
Oda ız Lütfü Kaya Ta er Fut ol Tur u ası’ da BUGÜN 13.00- . saatleri arası da
.lük e Fi al açları oy a a aktır. YER: Plajyolu Me kii OR-AR Halı “aha. Tü
üyeleri iz, stajyerleri iz e üro çalışa ları da etlidir.
HATIRLATMA: Oda ız ü yesi de kurul ası pla la a TÜRK “ANAT MÜ)İĞİ KOROSU
e TİYATRO GRUBU içi aş urular
Hazira
Çarşa a gü ü e kadar de a
et ektedir. Türk “a at Müziği Korosu e Tiyatro Gru u’ da yer al ak isteye ler

05 Haziran,

10 Haziran,

11 Haziran,

11 Haziran,
13 Haziran,

19 Haziran,

19 Haziran,

22 Haziran,

27 Haziran,
01 Temmuz,

07 Temmuz,
13 Temmuz,

16 Temmuz,

16 Temmuz,

18 Temmuz,
21 Temmuz,

Üyeleri iz, “tajyerleri iz, Aday “tajyerleri iz, Büro Çalışa ları ız e . Dere e
Yakı ları
Hazira
tarihi e kadar
o’lu telefo da Oda ıza ilgi
verebilirler.
NEFE“ e YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMİ:
Hazira
“alı gü ü saat . ’da Oda ız
Hiz et Bi ası’ da Nefes Eğit e i Bilge Asla ’ı a latı ı ile NEFE“ e YAŞAM
KOÇLUĞU EĞİTİMİ yapıla aktır. Ayrı tı e Kayıt for u site izdedir.
HATIRLATMA: ODA MECLİ“ TOPLANTI“I: Oda Me lisi izi
-2015 Dönem Sonu
Topla tısı,
Hazira
Çarşa a BUGÜN saat . 'da Körfez Ti aret Odası
Me lis “alo u' da yapıla aktır. Topla tı gü de i ail adresi ize gö deril iştir.
LUCA EĞİTİMİ; . .
Pazartesi gü ü Oda ız Hiz et Bi ası da saat : -16:30
arası Muhase e Başla gıç Düzeyi BA-B“/KDV Eğiti i yapıla aktır. LCV:
Dah:125
LUCA EĞİTİMİ; . .
“alı gü ü Oda ız Hiz et Bi ası da saat : - : arası
Perso el Eğiti i E-BİLDİRGE/MUHTA“AR Eğiti i yapıla aktır. LCV:
Dah:
yılda ugü e eslekte geldiği iz oktada çok daha iyi ir duru a gele il e yolundaki
i a ç e kararlılığı ızı sürekliliği arzusuyla
eslek yasa ızı yıldö ü ü ü tü
eslektaşları ıza kutlu ol ası ı diler, saygılar su arız. YÖNETİM KURULU

Oda ızı Gele eksel İftar Ye eği,
Hazira
“alı akşa ı Lastik-İş “osyal
Tesisleri’ de yapıla aktır. İftar ye eği iz; rezer asyo yaptır ak koşulu ile yal ız a
eslek e supları ıza ü retsizdir. R)V:
Me ü seçe ekleri e diğer ayrı tılar
sitemizdedir.
Oda ızı Gele eksel İftar Ye eği,
Hazira
“alı akşa ı Lastik-İş “osyal
Tesisleri’ de yapıla aktır. Katılı ü reti , TL. olup; e ü seçe ekleri e diğer
ayrı tılar site izdedir. R)V:
YENİ DÖNEM YÜK“EK Lİ“AN“ PROGRAMI: KOÜ e Oda ız iş irliği ile İşlet e Tezsiz
Yüksek Lisa s
. Eğiti
Progra ı ı ,
/Eylül dö e i de
aşlatıl ası
pla la aktadır. Eğiti ü reti .
, TL. olup; katıl ak isteye leri
-25 Haziran
tarihleri arası da http://sbe.kocaeli.edu.tr/adaykayit/index.php adresinden
aş uru yap aları e Oda ıza aş uruları a dair ilgi er eleri gerek ektedir.
Yılı Ye iye Defterleri i Kapa ış Tasdiki İçi
Hazira
“alı “o Gü dür.
“GK Tahsilat “iste i de yaşa a soru ede iyle; son ödeme günü 30.06.2015 olan
pri
e diğer tü öde eleri tahsilatı işle leri . .
tarihi gü so u a kadar
uzatıl ıştır. “GK Duyurusu “ite izdedir
Mesleki “oru ları ızı Çözü ü e Katkı İçi
Bir “es de “e Ver Ka pa yası na
Katıl a ızı Ö e le Ri a Ederiz. Ka pa yaya “ite izde Ulaşa ilirsi iz.
25 – 26 Temmuz
tarihleri de İsta ul’da yapıla ak ola “MMM Mesleki Yeterlik
Bitir e “ı a ları içi
Te
uz Cu artesi e
Te
uz Pazar “aat
. ’da
Oda ız Hiz et Bi ası ö ü de ,
. ’da İz it Halke i de Otel Asya ö ü de ,
. ’da Ge ze Ce ter karşısı da oto üs kaldırıla ak e sı a a toplu halde
gidile ektir. Oto üs ile sı a a gide ek stajyerleri izi
Te
uz Çarşa a gü ü e
kadar Oda ıza ilgi er esi gerek ektedir. LCV: 4445575 Dah:125
Bayra ı ızı e içte dilekleri izle kutlar; se dikleri izle irlikte utlu ir ayra
geçir e izi dileriz. Bayra ı . gü ü . – . arası da Oda ız Hiz et Bi ası’ da
ayra laş a yapıla aktır. Tü
üyeleri iz, stajyerleri iz e üro çalışa ları ız
davetlidir.
Meslektaşı ız “MMM Yü el Ersoy’u a esi efat et iştir. Ce azesi
Te
uz
Perşe e BUGÜN İKİNDİ a azı a üteakip İsta ul Kızıltoprak )ühtü Paşa
Ca ii’ de kaldırıla aktır.
YMM Mustafa Kemal Turha efat et iştir. Ce azesi
Te
uz
Cu artesi
BUGÜN İKİNDİ a azı a üteakip İz it Fe ziye Ca ii’ de kaldırıla aktır.
Meslektaşı ız “MMM Yaşar Ali Şe gü ’u a esi efat et iştir. Ce azesi
Te
uz
“alı BUGÜN ÖĞLEN a azı a üteakip Giresu Ça akçı ilçesi “arayköy
Ca ii’ de kaldırıla aktır.

21 Temmuz, TÜRMOB ETİK EĞİTİMİ: TÜRMOB Bü yesi de Yürütüle Etik Eğiti
/ .Dö e
Baş uruları Başla ıştır. Eğiti Baş uruları e Eğiti lere Dair Açıkla alar “ite izdedir.
Ağustos, Oda ız a; Ağustos – Eylül tarihleri arası da “MMM Mesleki Yeterlilik “ı a ları a
Hazırlık Kursu pla la aktadır. Kurs progra ı site izde yayı la ış olup; kurs katılı
ü reti
, TL’dir. Katıl ak isteye stajyerleri izi
Ağustos
tarihi e kadar
Oda ıza aş ur aları gerek ektedir.
Ağustos,
Ağustos –
Eylül tarihleri arası da yapıl ası pla la a “MMM Mesleki Yeterlilik
“ı a ları a Hazırlık Kursu içi aş uru sayı ız ’tir.
katılı ı ı altı da kalı ası
hali de kurs açıla aya aktır. BUGÜN “aat . ’a kadar aş uruları ızı yapa ilirsi iz.
Kurs progra ı site izde yayı la ış olup; kurs katılı ü reti
, TL’dir.
Ağustos, TÜRMOB ETİK EĞİTİMİ: TÜRMOB Bü yesi de Yürütüle Etik Eğiti
/ .Dö e
Baş uruları Başla ıştır. Eğiti Baş uruları e Eğiti lere Dair Açıkla alar “ite izdedir.
Ağustos, “ERTİFİKALI “EMİNER:
Eylül
Çarşa a
. - .
arası YMM Re ep
“ELİMOĞLU’ u su u u ile Tek Düze Hesap Pla ı Muhase e Uygula aları da
Yapıla Hatalar Doğru Bili e Ya lış Uygulamalar) semineri düzenlenecek olup;
katılı ılara sertifika erile ektir. “e i er kayıt for u site izdedir.
Ağustos, Ulusu uzu üyük fedakarlıkla kaza dığı
Ağustos )afer Bayra ı ızı kutlar, Atatürk
e silah arkadaşları aşta ol ak üzere, a ları ı feda ede tü şehitleri izi e
gazileri izi ir kez daha i etle, şükra la e saygıyla a ıyoruz. KOCAELİ “MMM
ODA“I YÖNETİM KURULU
Ağustos, Meslektaşı ız “MMM Me et Murat Odçıkı ’ı a esi efat et iştir. Ce azesi Eylül
“alı YARIN iki di a azı a üteakip İz it Fe ziye Ca ii’ de kaldırıla aktır.
01 Eylül,
Meslektaşı ız “M Keri a E il'i a ası efat et iştir. Ce azesi Eylül
Çarşa a YARIN öğle a azı a üteakip Şiri tepe Merkez Ca ii'nden
kaldırıla aktır.
02 Eylül,
Meslektaşı ız e Ge ze Te sil ilik “ekreteri “MMM Halis Çaykıra ’ı a esi efat
et iştir. Ce azesi
Eylül
Çarşa a BUGÜN iki di a azı a üteakip
Adapazarı Karasu Li a dere Köyü de kaldırıla aktır.
02 Eylül,
HATIRLATMA:“ERTİFİKALI “EMİNER:
Eylül
Çarşa a 10.00- . arası YMM
Re ep “ELİMOĞLU’ u su u u ile Tek Düze Hesap Pla ı Muhase e Uygula aları da
Yapıla Hatalar Doğru Bili e Ya lış Uygula alar se i eri düze le e ek olup;
katılı ılara sertifika erile ektir.
04 Eylül,
HATIRLATMA:05 Eylül 2015 (YARIN saat : ’da Oda ız Hiz et Bi ası da Oda ız
Tiyatro Gru u pro aları aşlaya aktır.
04 Eylül,
HATIRLATMA: Eylül
YARIN saat : ’da Oda ız Hiz et Bi ası da Oda ız
Türk “a at Müziği Korosu pro aları aşlaya aktır.
07 Eylül,
Meslektaşı ız “MMM Ad a Dura ’ı kardeşi efat et iştir. Ce azesi
Eylül
“alı YARIN ÖĞLEN a azı a üteakip İz it Bulduk Piroğlu Köyü Ca ii’ den
kaldırıla aktır.
08 Eylül
ODA MECLİ“ TOPLANTI“I:
Eylül
“alı BUGÜN “aat . 'da Oda ız Hiz et
Bi ası' da Yapıla ak Oda Me lis Topla tısı’ a Da etlisi iz. Katılı ı ız İçi Hatırlatır, İyi
Çalış alar Dileriz.
08 Eylül,
“EMİNER:
Eylül
Çarşa a saat
. ’da YMM İ rahi DEĞİRMENCİ’ i
sunumu ile İNŞAAT İŞLERİNDE MUHA“EBE VE VERGİ UYGULAMALARI konulu seminer
yapıla aktır. “e i er ö esi, TÜRMOB Ge el “ay a ı “ .Ülkü “ÖNME) tarafı da
Güncel Mesleki Sorunlar ve Uygulamalar ko ulu ir su u yapıla aktır. Kayıt for u
sitemizdedir.
11 Eylül,
HATIRLATMA: Eylül
YARIN saat : ’da Oda ız Hiz et Bi ası da Oda ız
Türk “a at Müziği Korosu pro aları yapıla aktır.
11 Eylül,
HATIRLATMA: Eylül
YARIN saat : ’da Oda ız Hiz et Bi ası da Oda ız
Tiyatro Gru u pro aları yapıla aktır.

11 Eylül,

15 Eylül,

17 Eylül,

17 Eylül,

24 Eylül,

29 Eylül,

30 Eylül,

01 Ekim,
01 Ekim,

03 Ekim,

06 Ekim,

07 Ekim,

09 Ekim,

09 Ekim,
09 Ekim,
12 Ekim,

14 Ekim,

Meslektaşı ız “MMM Nur ay De ir’i a isi efat et iştir. Ce azesi 12 Eylül 2015
Cu artesi YARIN ÖĞLEN a azı a üteakip Ge ze Meh et Akif Ersoy Ca ii’ de
kaldırılıp, Pelitli Köyü’nde defnedilecektir.
Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Eylül
2015 Pazartesi günü sonuna kadar, Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme süresi
Eki
tarihi saat : ’a kadar uzatıl ıştır. VUK “irküleri/ site izdedir.
Eylül e
Eylül
tarihleri de yapıla ak ola Türk “a at Müziği Korosu
pro aları, ayra haftası dolayısıyla iptal edil iştir. Ö ü üzdeki ilk pro a, Eki
Cu artesi gü ü yapıla aktır.
Eylül e
Eylül
tarihleri de yapıla ak ola Oda ız Tiyatro Gru u pro aları,
ayra haftası dolayısıyla iptal edil iştir. Ö ü üzdeki ilk prova, 3 Ekim 2015
Cu artesi gü ü yapıla aktır.
Bayra ı ızı e içte dilekleri izle kutlar; se dikleri izle irlikte utlu ir ayra
geçir e izi dileriz. Bayra ı . gü ü . – . saatleri arası da Oda ız Hiz et
Bi ası’ da ayra laş a yapıla aktır. Tü
üyeleri iz, stajyerleri iz e üro
çalışa ları ız da etlidir.
MUHA“EBE e DENETİM YÜK“EK Lİ“AN“ EĞİTİMİ: Oka Ü i ersitesi tarafı da Oda ız
ü yesi de Muhase e e De eti Tezsiz Yüksek Lisa s Eğiti i yapıla aktır. “o
aş uru tarihi Eki
Cu a gü ü olup; ayrı tılar site izdedir.
Oda ız e TÜRMOB LUCA Proje Depart a ı ile irlikte düze le e E-Fatura, EDefter, E-Arşi , Kayıt “akla a, E tegrasyo e Arşi le e Çözü
konulu seminer,
LUCA Proje Koordi atörü “MMM Ce k İçer e GİB ENTEGRATÖRÜ İŞNET’i “atış
Müdürü Ayha AKGÖ)’ü su u uyla Eki
Pazartesi BUGÜN saat : ’da
Oda ızda yapıla aktır. Katılı for u e site izdedir.
HATIRLATMA: Eki
YARIN saat : ’da Oda ız Hiz et Bi ası da Oda ız
Tiyatro Gru u pro aları yapıla aktır.
Eki
YARIN saat : ’da Oda ız Hiz et Bi ası da yapıl ası pla la a ,
Oda ız Türk “a at Müziği Korosu pro aları iptal edil iştir. Pro a
Eki
Cu artesi gü ü yapıla aktır.
SGK Tahsilat Siste i e Ba ka “iste leri de Yaşa a “oru lar Nede iyle “o Öde e
Günü 21 Eylül 2015 – Eylül
Tarihleri Arası da Ola “GK Pri e Diğer Tü “GK
Öde eleri, Eki
Gü “o u a Kadar Uzatıl ıştır.
Vergisel hususlar e kuru sal ilişkileri görüş ek üzere e yaşa a soru ları çözü e
ka uşturul ası a a ıyla Yö eti Kurulu uz e Vergi Dairesi Başka lığı arası da aylık
istişare topla tıları yapıla aktır. Vergi daireleri ile yaşa ış olduğu uz tü soru ları ızı
Oda ız ail adresi e ilet e iz hali de, u soru lar yapıla ak görüş elerde ilgili
makamlara iletilecektir.
ODA MECLİ“ TOPLANTI“I:
Eki
Perşe e YARIN “aat . 'da Oda ız
Hiz et Bi ası' da Oda Me lis Topla tısı Yapıla ak Olup; Topla tı Gü de i Mail
Adresi ize Gö deril iştir.
MUHA“EBE e DENETİM YÜK“EK Lİ“AN“ EĞİTİMİ: Oka Ü i ersitesi tarafı da Oda ız
ü yesi de Muhase e e De eti Tezsiz Yüksek Lisa s Eğiti i yapıla aktır. Ö kayıt
içi so aş uru tarihi BUGÜN olup; ayrı tılar site izdedir.
HATIRLATMA:10 Eki
YARIN saat : ’da Oda ız Hiz et Bi ası da Oda ız
Türk “a at Müziği Korosu pro aları yapıla aktır.
HATIRLATMA: Eki
YARIN saat : ’da Oda ız Hiz et Bi ası da Oda ız
Tiyatro Gru u pro aları yapıla aktır.
“M’DEN “MMM’YE GEÇİŞ İÇİN “ON DÖNEM: Özel “MMM “ı a ı ile “M’de “MMM’ye
geçiş “ON DÖNEM aş uruları aşla ıştır. İlk dosya aş uruları içi so gü
Eki
’tir. Baş uru şekli e ayrı tı site izdedir.
Oda ız e Oka Ü i ersitesi iş irliği ile Tezli e Tezsiz) Muhasebe ve Denetim Yüksek
Lisa s Eğiti i yapıla aktır. Tezli yüksek lisa s yap ak isteye ler eğiti e tezsiz
aşlayarak, eğiti süresi e ala akları ALE“ pua ı e fark ü reti ile eğiti leri i tezli

15 Ekim,

17 Ekim,
17 Ekim,
19 Ekim,
20 Ekim,

22 Ekim,

23 Ekim,
23 Ekim,
23 Ekim,

27 Ekim,

29 Ekim,

0 Kası ,

Kası ,

Kası ,
Kası ,

yüksek lisansa çevirebilirler. Ücretler, ödeme koşulları, aş uru detayı, gerekli e raklar
e diğer tü detaylar site izdedir. E rak tesli i kesi kayıt içi so gü
Eki
2015 tarihidir.
HATIRLATMA:
Yılı “er est Meslek Kaza ı ız Nede iyle Doğa ;
Yılı Nis i
Mu za Aidatı ızı . Taksit Öde esi İçi
Eki
“o Gü dür. Öde eleri izi
Nakit, Kredi Kartı e ya Ba ka Ka alıyla Yapa ilirsi iz. Vakıf a k İz it Ş . TR
5001 5800 7285 1336 41)
HATIRLATMA: Eki
BUGÜN saat : ’da Oda ız Hiz et Bi ası da Oda ız
Türk “a at Müziği Korosu pro aları yapıla aktır
HATIRLATMA:
Eki
BUGÜN saat : ’da Oda ız Hiz et Bi ası da Oda ız
Tiyatro Gru u pro aları yapıla aktır.
Meslektaşı ız “MMM “e ra TOBAŞ’ı a esi efat et iştir. Ce azesi
Ekim 2015
“alı YARIN ÖĞLEN a azı a üteakip Körfez Ye i Yalı Ca ii’ de kaldırıla aktır.
“EMİNER: Eki
“alı saat . ’da Oda Bi a ızda Ko aeli Vergi Mahke esi
Eski Başka ı Ra aza KİL’i su u u ile VERGİ UYUŞMA)LIĞI e ÇÖ)ÜM YOLLARI
konulu se i er yapıla aktır. Kayıt for u site izdedir.
CUMHURİYET’İN
.YILI ETKİNLİK PROGRAMIMI):
Eki
Perşe e:
.
Ko fera s: Cu huriyet’i Kuruluşu da Gü ü üze Türkiye; : Ko ser: Atatürk’ü
“e diği Şarkılar. Yer: Oda ız Hiz et Bi ası. Katılı İçi LCV
Ayrı tı
“ite izde Olup; Üyeleri iz e “tajyerleri iz Aileleri İle Birlikte Progra ı ıza
Katıla ilirler.
HATIRLATMA: Eki
YARIN saat : ’da Oda ız Hiz et Bi ası da Oda ız
Türk “a at Müziği Korosu pro aları yapıla aktır.
HATIRLATMA: Eki
YARIN saat : ’da Oda ız Hiz et Bi ası da Oda ız
Tiyatro Gru u pro aları yapıla aktır.
HATIRLATMA-“EMİNER:
Eki
“alı YARIN “aat
. ’da Oda Bi a ızda
Ko aeli Vergi Mahke esi Eski Başka ı Ra aza KİL’i su u u ile VERGİ
UYUŞMA)LIKLARI e ÇÖ)ÜM YOLLARI ko ulu se i er yapıla aktır. Kayıt for u
sitemizdedir.
HATIRLATMA: CUMHURİYET’İN
.YILI ETKİNLİK PROGRAMIMI):
Eki
Perşe e: . Ko fera s: Cu huriyet’i Kuruluşu da Günümüze Türkiye; 19:00
Ko ser: Atatürk’ü “e diği Şarkılar. Yer: Oda ız Hiz et Bi ası. Katılı İçi LCV
Katılı Ü retsiz Olup; Üyeleri iz e “tajyerleri iz Aileleri İle Birlikte Progra ı ıza
Katıla ilirler.
Büyük öz erilerle yürütüle ağı sızlık ü adele izi so u u ola Cu huriyeti izi
ila edilişi i
. yıldö ü ü ü kutluyor; kurucusu büyük önder Atatürk'ü, kahraman
silah arkadaşları ı, u toprakları ata yapa şehitleri izi e gazileri izi saygı e
rah etle a ıyoruz. YÖNETİM KURULU
KAHVALTILI TOPLANTI: “tajyerleri ize yö elik; Kası
Pazar gü ü . -12.00
saatleri arası da İz it A tikkapı Restaura t'ta KAHVALTILI TOPLANTI orga ize
edil iştir. Lütfe katılı ı ızı Kası
Cu a esai saati iti i e kadar Oda ıza
bildiriniz. (4445575)
)ir e Yazılı Ko aeli-“akarya Te sil iliği Üçkare Bilişi tarafı da
Kası
Cumartesi 13.00- .
arası da Oda ız Bi ası’ da )ir e Fi a s a
e Müşa ir
Progra ı ile uygula alı E-Defter ve E-Fatura se i eri yapıla aktır. Katılı ü retsiz
olup; kayıt for u site izdedir.
“ON DÖNEM e “ON GÜN: Özel “MMM “ı a ı ile “M'de “MMM'ye geçiş ilk defa
dosya aş uruları içi para yatır a e i ter et aş urusu içi BUGUN “ON GUNDUR.
Baş uru sekli e ayrı tı site izdedir. Bilgi: 4445575
ÜCRET“İ) KAHVALTILI TOPLANTI: “tajyerleri iz içi ÜCRET“İ) olarak, Kası
Pazar günü 10.00- . saatleri arası da İz it A tikkapı Restaura t'ta KAHVALTILI
TOPLANTI orga ize edil iştir. Lütfe katılı ı ızı BUGÜN “aat . ’a kadar Oda ıza
bildiriniz. (4445575)

Kası ,

Kası ,

Kası ,
Kası ,
Kası ,
Kası ,

Kası ,
Kası ,
Kası ,
Kası ,

Kası ,
Kası ,
Kası ,

Kası ,
Aralık,
Aralık,

Y.Lİ“AN“ DER“LERİ
GÜNDE BİR HAFTA“ONU YAPILACAKTIR. Oka Ü i . TezliTezsiz Muhase e e De eti Yüksek Lisa s eğiti i de dersler
hafta ara ile
yapıla aktır. Tezli yüksek lisa s yap ak isteye ler eğiti e tezsiz aşlayarak, eğiti
süresi e ala akları ALE“ pua ı e fark ü reti ile eğiti leri i tezli yüksek lisa sa
çe ire ilirler. Tü detaylar site izde olup, e rak tesli i kesi kayıt içi so gü
Kası
tarihidir.
“ERTİFİKA VE EĞİTİM DOKÜMANLARI: 2 Eylül 2015 tarihinde YMM Recep
“ELİMOĞLU’ u
su u u ile yapıla
Tek Düze
Hesap Pla ı, Muhase e
Uygula aları da Yapıla Hatalar ko ulu eğiti se i eri e ait katılı sertifika ız e
eğiti dokü a ı Oda ıza ulaş ış olup; Oda ızda tesli ala ilirsi iz.
Türkiye Cu huriyeti’ i kuru usu Ulu Ö der Mustafa Ke al ATATÜRK’ü ölü ü ü
.
yıldö ü ü de özle e saygıyla a ıyoruz. YÖNETİM KURULU
Mart Dö e i
/ . Dö e
“MMM Yeterlilik “ı a ı İçi Hazırlık Kursu
Pla la ıştır. Kurs Progra ı “ite izde Olup,
“aat De a ı ız Hali de “tajı ız Ay
Kısala aktır. Ü ret:
, TL. “o Gü : Kası
Bilgi:
Dah:
LUCA EĞİTİMİ; . .
“alı gü ü Oda ız Hiz et Bi ası da saat : - : arası
Muhase e Başla gıç Düzeyi (BA-B“/KDV Eğiti i yapıla aktır. LCV:
Dah:
28 – Kası
tarihleri de İsta ul’da yapıla ak ola “MMM Mesleki Yeterlik
Bitir e “ı a ları içi
Kası Cu artesi e Kası Pazar “aat . ’da Oda ız
Hiz et Bi ası ö ü de oto üs kaldırıla ak e sı a a toplu halde
gidile ektir.Duraklar: . Oda ız Hiz et Bi ası, . İz it Halke i Otel Asya Ö ü,
. Ge ze Ce ter Karşısı, Oto üs ile sı a a gide ek stajyerleri izi
Kası
Perşe e gü ü e kadar Oda ıza ilgi er esi gerekmektedir.
LCV: 4445575 Dah:125
ODA MECLİ“ TOPLANTI“I:
Kası
Perşe e BUGÜN “aat . 'da Oda ız
Hiz et Bi ası' da Oda Me lis Topla tısı Yapıla ak Olup; Topla tı Gü de i Mail
Adresi ize Gö deril iştir.
Oda ız Yö eti Kurulu’ u su u u ile
Kası
Cu a
. – .
arası
Oda ız Bi ası’ da Vergi De eti leri deki Usul İ ele eleri e “o uçları konulu
se i er yapıla aktır. Katılı for u e ayrı tı site izdedir.
Meslektaşı ız “MMM Murat Aydı göz’ü
a ası efat et iştir. Ce azesi BUGÜN
ÖĞLEN a azı a üteakip Körfez Ese tepe Mahallesi Ulu Ca ii’ de kaldırıla aktır.
Başta Başöğret e Mustafa Ke al Atatürk ol ak üzere, kutsal ir göre ola
öğret e lik esleği i yeri e getirirke hayatı ı kay ede tü eğitim neferlerimizi
saygı, i et e rah etle a arke ; se gi, e ek e öz eri ile ye i esillere reh erlik
ede tü öğret e leri izi
Kası Öğret e ler Gü ü ü kutlarız. YÖNETİM
KURULU
ORKA Yazılı E-Fatura ve E-Defter Uygulama ve Bilgilendirme Semi eri, Kası
Perşe e, . , Oda ız Hiz et Bi ası, “e i er Kaydı ızı “ite izde Yapa ilirsi iz.
Gelir İdaresi Başka lığı “iste i de; Mükellefleri iz İle Yap ış Olduğu uz
“özleş elerde Defter Tasdik Bölü ü ü Doldurul ası İçi
Kası
15 Son Gündür.
“TAJ “ÜRENİ)DEN AY KI“ALTMA ŞAN“I “UNAN KUR“UMU) BAŞLIYOR. Daha ö eki
dö e lerde yeterli çoğu luk sağla a adığı da açıla aya “MMM Yeterlilik
“ı a ları a Hazırlık Kursu uz, u dö e
içi yeterli çoğu luk sağla dığı da
aşlaya aktır. Başla gıç:
Kası
Cu artesi, . Yer: Oda ız Hiz et Bi ası,
“aat Katılı : Ay Kısalt a, Kayıt for u e ders progra ı site izdedir.
Meslektaşı ız “MMM Hasi e Aytura ’ı a esi efat et iştir. Ce azesi Aralık
“alı YARIN ÖĞLEN a azı a üteakip Uşak İli de Ulu Ca ii’de kaldırıla aktır.
“EMİNER:
Aralık
“alı saat : - : arası Oda ız Hiz et Bi ası’ da YMM
E re Kartaloğlu’ u su u u ile Dö e “o u İşle leri ko ulu se i er yapıla aktır.
Katılı for u e ayrı tı site izdedir.
ANKARA’DAN GELECEK GELİR İDARE“İ BAŞKANLIĞI YETKİLİLERİNİN “UNUMU İLE EDÖNÜŞÜM “EMİNERİ:
Aralık
Perşe e “aat
: ’da Oda ız Hiz et

Aralık,
Aralık,

Aralık,
Aralık,
Aralık,

21 Aralık,
Aralık,
Aralık,
Aralık,
Aralık,
Aralık,

Bi ası’ da GELİR İDARE“İ BAŞKANLIĞI Yetkilileri i su u u ile E-DÖNÜŞÜM E-Fatura,
E-Defter, E-Arşi , E-Te ligat ko ulu se i er yapıla aktır. Katılı for u e ayrı tı
sitemizdedir.
Meslektaşı ız “MMM Ayte Kuşko az’ı a esi efat et iştir. Ce azesi
Aralık
Çarşa a BUGÜN iki di a azı a üteakip Vezirçiftliği Ulu Ca ii’ de
kaldırıla aktır.
“ayı Aday “tajyerleri iz, –
O ak
/ . Dö e i tarihleri arası da
stajları ı aşlata ak ola adayları ız içi )oru lu “taj Eğiti i tarihi
Aralık
Cu artesi saat : olarak elirle iştir. Katılı ı ız ö e le ri a olu ur. Katılı
e
ayrı tılı ilgi e site izdedir. Eğiti Yeri; Ko aeli “MMM Odası Hiz et Bi ası
LOGO Muhase e Yazılı ı tarafı da
Aralık
Çarşa a
. - .
arası
Oda ız Bi ası’ da e-Dö üşü “e i eri yapıla aktır. Kayıt for u site izdedir.
yılı da E-Defter'e geçe
ükellefler içi so aş uru süresi / /
olup;
Ye iye e D.Ke ir dışı da kala defterler içi oter tasdiki yaptırıla aktır.
TİYATRO OYUNU: Oda ız Mesleki Daya ışma ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu
Orga izasyo u İle;
Aralık
“alı gü ü
. ’da Oda ız Hiz et Bi ası’ da
HANGİ“İ KARI“I? İsi li Tiyatro Oyu u “ah ele e ektir. Biletler
,
TL Olup;
Oda ızda Te i Edile ilir. Oyu a Dair Ayrı tı “ite izdedir.
Oda ız e Multi et A.Ş. arası da; yakıt e ye ek giderleri izde i diri a a tajı
sağlaya protokol i zala ış olup; protokole dair ayrı tılar site izdedir.
Ye i esil öde e kaydedi i ihaz kulla a e uriyeti e dair uzat a te liğ taslağı
yayı la ış olup detaylar e site izdedir.
Meslektaşı ız “MMM Ad a Ağrap’ı a ası efat et iştir. Ce azesi BUGÜN İKİNDİ
a azı a üteakip Deri e Ye ike t Merkez Ca ii’ de kaldırıla aktır.
UZAMA:Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 01 Ocak 2016 tarihine kadar
Edinmesi Gereken E - Te ligat Edi e “üresi Nisa
tarihi e kadar uzatıl ıştır.
Ayrı tı e site izdedir.
Yılı “M, “MMM e YMM Asgari Ü ret Tarifesi Res i Gazete’de Yayı la ış e
Sitemizde Duyurul uştur.
yılı ı tü
eslek a ia ıza sağlık, utluluk, huzur e aşarı getir esi
te e isi ile; se dikleri izle irlikte utlu ir yıl geçir e izi dileriz. Yö eti Kurulu

H) ÜYELERİMİZE YÖNELİK EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ
10 Mart 2015

Vergi haftası etki likleri kapsa ı da Ko aeli Vergi Dairesi Başka lığı e Oda ız
iş irliği ile Oda ız Eğiti Kültür e Hiz et Bi ası’ da se i er düze le iştir.
“e i erde; Ko aeli Vergi Dairesi Başka ı “ . Erha COŞKUN tarafı da Kayıt Dışı
Ekonomi İle Mü adele ko ulu su u , Grup Müdürü “ . Mustafa KÜÇÜKBALKAYA
tarafı da Özel Esaslar ko ulu su u , Grup Müdürü “ . Halil İ rahi TEMİ)
tarafı da Gelir Vergisi Beya ı ko ulu su u yapıl ıştır.

07 Nisan 2015

YMM Meh et ALTINDAĞ’ı su u u ile Kuru lar Vergisi konulu bir seminer
yapıl ıştır. “e i er ö esi de Bili , “a ayi e Tek oloji Baka lığı Ko aeli İl
Müdürü “ . İlha AYDIN tarafı da “a ayi “i il Belgesi e İşlet e Cet eli ko ulu ir
su u yapıl ıştır.

09 Nisan 2015

YMM Re ep “ELİMOĞLU’ u
yapıl ştır.

21 Nisan 2015

LUCA Mar ara Bölge “atış “oru lusu “ . Ö er BÜLBÜL’ü su u u ile LUCA EDefter, E-Fatura ko ulu se i er yapıl ıştır.

21 Nisan 2015

/ . dö e
staja giriş sı a ı ı kaza a
Bilgile dir e Eğiti i yapıl ıştır.

su u u ile E-Defter – Berat konulu bir seminer

Oda ız stajyerlerine Stajyer

Mayıs

TÜRMOB Etik Ko itesi Üyesi e ay ı za a da “akarya “MMM Odası Başka ı “ .
“elahatti ÇAKIR“OY’u TÜRMOB gözet e liği i yaptığı e TÜRMOB Etik Eğiti isi
“MMM Asla ŞAMCI’ ı su u u u gerçekleştirdiği TÜRMOB Etik Eğiti i
yapıl ıştır.

Mayıs

YMM Nuri DEĞER’i su u u ile KDV Uygula aları ko ulu se i er yapıl ıştır.

09 Haziran 2015 Nefes e Yaşa
yapıl ıştır.
Ağustos

15

Koçluğu Eğiti i, Nefes Eğit e i “ . Bilge A“LAN’ı a latı ı ile

/ . dö e
staja giriş sı a ı ı kaza a
Bilgile dir e Eğiti i yapıl ıştır.

Oda ız stajyerleri e “tajyer

02 Eylül 2015

YMM Re ep “ELİMOĞLU’ u su u u ile Tek Düze Hesap Pla ı Muhase e
Uygula aları da Yapıla Hatalar Doğru Bili e Ya lış Uygula alar) konulu bir
su u yapıl ıştır.

16 Eylül 2015

YMM İ rahi DEĞİRMENCİ’ i su u u ile İ şaat İşleri de Muhase e e Vergi
Uygula aları ko ulu se i er yapıl ıştır. “e i er ö esi, TÜRMOB Ge el “ay a ı
“ .Ülkü “ÖNME) tarafı da Güncel Mesleki Sorunlar ve Uygulamalar konulu bir
sunum yap ıştır.

05 Ekim 2015

Oda ız e TÜRMOB LUCA Proje Depart a ı ile irlikte düze le e E-Fatura, EDefter, E-Arşi , Kayıt “akla a, E tegrasyo e Arşi le e Çözü
konulu bir sunum
yapıl ıştır.

27 Ekim 2015

Kocaeli Vergi Mahke esi Eski Başka ı Ra aza KİL’i su u u ile
UYUŞMA)LIĞI e ÇÖ)ÜM YOLLARI ko ulu ir su u yapıl ıştır.

29 Ekim 2015

Cu huriyet Bayra ı Ge esi Etki liği kapsa ı da KOÜ Tarih e Ede iyat
Fakültesi’ de Doç.Dr.Es a Toru Çelik su u u ile Cumhuriyet’i Kuruluşu da
Günümüze Türkiye ko ulu ir su u yapıl ıştır.

VERGİ

Kası

LUCA Eğit e i Esra Baker “ı ıç’ı a latı ı ile LUCA We
Progra ı Başla gıç Düzeyi BA-B“/KDV Eğiti i yapıl ıştır.

Ta a lı Muhase e

Kası

)İRVE yazılı
yapıl ıştır.

fir ası yetkililerinin sunumu ile E-Defter, E-Fatura konulu seminer

Kası

ORKA yazılı
yapıl ıştır.

fir ası yetkilileri i su u u ile E-Defter, E-Fatura konulu seminer

Kası

Yö eti Kurulu Başka ı Fikret Gök e , Yö eti Kurulu Başka Yardı ısı Re zi
Özcan, Yönetim Kurulu Sekreteri Taner Öner ve Yönetim Kurulu Üyesi İs ail
Birtürk’ü su u ları ile Vergi De eti leri deki Usul İ ele eleri e “o uçları
ko ulu se i er yapıl ıştır.

Aralık

YMM E re Kartaloğlu’ u
yapıl ıştır.

Aralık

Gelir İdaresi De eti
e Uyu Yö eti i Daire Başka lığı Grup Başka ı “ ; A dullah
Kiraz, Ko aeli Vergi Dairesi Başka ı “ ; Erha Coşku , Ko aeli Vergi Dairesi Grup
Müdürü “ ; Halil İ rahi Te iz ve Kocaeli Vergi Dairesi Grup Müdür Vekili Sn;
Mustafa Küçük alkaya’ ı su u ları ile E-Fatura, E-Defter ve E-Te liğat konulu
se i er yapıl ıştır.

Aralık

LOGO Muhasebe Yazılı
yapıl ıştır.

su u u ile Dönem “o u İşle leri konulu seminer

fir ası ı

su u u ile

E-Dö üşü

konulu seminer

I) ZİYARETLER
ODAMIZ YÖNETİM KURULU’NA YAPILAN ZİYARETLER
Şu at

Ko aeli Vergi Dairesi Başka ı “ . Erha COŞKUN e Grup Müdürleri Vergi Haftası
ede iyle Oda ız Yö eti Kurulu’ u ziyaret etti.

Şu at

CHP Ko aeli İl Başka ı “ . Cihat ALTUNYUVA, İl Kadı Kolları Başka ı “ . Hülya
GÜRELİ YOLCUBAL, CHP Büyükşehir Belediyesi Grup Başka ekili Hüseyi YILMA),
CHP e lis üyeleri E gi TAŞDEMİR, Nihat DEĞER e Bekir DUR“UN Oda ız
Yö eti Kurulu’ u ziyaret etti.

Şu at

“akarya “MMM Odası Yö eti

Kurulu, Oda ız Yö eti

Kurulu’ u ziyaret etti.

03 Mart 2015

Körfez Ti aret Odası Başka ı “ . Mustafa EFE e Yö eti
Kurulu’ u ziyaret etti.

Kurulu, Oda ız Yö eti

10 Mart 2015

Ko aeli Meslekte Birlik Der eği Başka ı Sn. Muhammet TURAN ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, Oda ız Yö eti Kurulu’ u ziyaret etti.

17 Mart 2015

AKP Ko aeli Millet ekili Aday Adayı “ . Hüseyi YU“UF, Oda ız Yö eti
ziyaret etti.

17 Mart 2015

İz it Ti aret Lisesi Mezu ları Der eği, Oda ız Yö eti

17 Mart 2015

Ko aeli Barosu Başka ı “ . A .“ertif GÖKÇE e Ara ulu uluk Daire Başka ı “ .
Hakan ÖZTATAR, Oda ız Yö eti Kurulu’ u ziyaret etti.

27 Mart 2015

Bili , “a ayi e Tek oloji Baka lığı Ko aeli İl Müdürü “ . İlha AYDIN, Oda ız
Yö eti Kurulu’ u ziyaret etti.

27 Mart 2015

Ko aeli Ti aret Odası Başka ı “ . Murat Ö)DAĞ, Oda ız Yö eti
etti.

Kurulu’ u ziyaret

02 Nisan 2015

TÜRMOB Genel Sekreteri Sn. Yü el AKDEMİR, Oda ız Yö eti
etti.

Kurulu’ u ziyaret

09 Nisan 2015

CHP Kocaeli Milletvekili Adayı “ . Haydar AKAR, Oda ız Yö eti
etti.

Kurulu’ u ziyaret

Kurulu’ u

Kurulu’ u ziyaret etti.

Mayıs

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başka ı “ . İ rahi
Yö eti Kurulu’ u ziyaret etti.

KARAO“MANOĞLU, Oda ız

Mayıs

DSP Ko aeli Millet ekili Adayı “ . Meral UÇAR, Oda ız Yö eti
etti.

Mayıs

TÜİK Ko aeli İl Müdürü “ . )eki BO“TANCI, Oda ız Yö eti

Mayıs

Vata Partisi Millet ekili Adayları, Oda ız Yö eti

Kurulu’ u ziyaret

Kurulu’ u ziyaret etti.

Kurulu’ u ziyaret etti.

09 Haziran 2015 İz it Kay aka ı “ . Ersi EMİNOĞLU, Oda ız Yö eti

Kurulu u ziyaret etti.

11 Haziran 2015 Ko aeli Küçük e Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başka ı “ . Meh et Fatih
İ“LAMOĞLU, Oda ız Yö eti Kurulu u ziyaret etti.
12 Ekim 2015

Körfez Kay aka ı “ .Dr.Hasa Hüseyi CAN, Oda ız Yö eti

Kurulunu ziyaret etti.

ODAMIZ YÖNETİM KURULU’NUN YAPTIĞI ZİYARETLER
03 Mart 2015

Oda ız Yö eti
ziyaret etti.

EMİROĞLU’ u

aka ı da

03 Mart 2015

Oda ız Yö eti Kurulu, Ko aeli Vergi Dairesi Başka ı “ . Erha
aka ı da ziyaret etti.

COŞKUN’u

06 Mart 2015

Oda ız Yö eti Kurulu, İsta
aka ı da ziyaret etti.

10 Mart 2015

Oda ız Yö eti
Kurulu, Ko aeli Büyükşehir Belediye Başka ı “ . İ rahi
KARAO“MANOĞLU’ u aka ı da ziyaret etti.

07 Nisan 2015

Oda ız Yö eti
Kurulu, Ko aeli Ü i ersitesi Rektörü “ . Prof.Dr. Sadettin
HÜLAGÜ’yü aka ı da ziyaret etti.

13 Nisan 2015

Oda ız Yönetim Kurulu, Kocaeli Valisi Sn. Hasa Basri GÜ)ELOĞLU’ u
ziyaret etti.

Mayıs

15

Kurulu, İz it Kay aka ı “ . Ersi

ul Vergi Dairesi Başka ı “ . Bekir BAYRAKDAR’ı

Oda ız Yö eti Kurulu, Ko aeli Ü i ersitesi Mi arlık e Tasarı
Sn. Prof.Dr. Ne ihal ERDOĞAN’ı aka ı da ziyaret etti.

aka ı da

Fakültesi Deka ı

03 Haziran 2015 Odamız Yö eti Kurulu, VDK Ko aeli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup
Başka ı “ . Mehmet Fatih İ“LAMOĞLU’ u aka ı da ziyaret etti.
03 Haziran 2015 Oda ız Yö eti
ziyaret etti.

Kurulu, TÜİK Ko aeli İl Müdürü “ . )eki BO“TANCI’yı

aka ı da

03 Haziran 2015 Oda ız Yö eti
ziyaret etti.

Kurulu, Körfez Ti aret Odası Başka ı “ .Mustafa EFE’yi

aka ı da

10 Haziran 2015 Oda ız Yö eti
ziyaret etti.

Kurulu, Körfez Belediye Başka ı “ . İs ail BARAN’ı

aka ı da

10 Haziran 2015 Oda ız Yö eti
ziyaret etti.

Kurulu, Körfez Vergi Dairesi Müdürü Sn. Hasa KAYA’yı

aka ı da

10 Haziran 2015 Oda ız Yö eti
ziyaret etti.

Kurulu, Körfez Es af Odası Başka ı “ .Yahya Ö)TÜRK’ü

aka ı da

10 Haziran 2015 Oda ız Yö eti
ziyaret etti.

Kurulu, Körfez Kay aka ı Sn. Hasa Hüseyi CAN’ı

aka ı da

30 Haziran 2015 Oda ız Yö eti
Kurulu, Ko aeli Ti aret Odası Başka ı “ . Murat Ö)DAĞ’ı
aka ı da ziyaret etti.
30 Haziran 2015 Oda ız Yö eti
ziyaret etti.
Ağustos

Kurulu, “GK Ko aeli İl Müdürü “ . Nuretti NACAR’ı

aka ı da

Oda ız Yö eti Kurulu, Ko aeli Vergi Dairesi Başka ı “ . Erha
aka ı da ziyaret etti.

COŞKUN’u

BASINDA ODAMIZ

Demokrat Kocaeli Gazetesi
Bizim Kocaeli Gazetesi
Kocaeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi

Oda ız Yö eti Kurulu’ u
Görev Dağılı ı

Şu at

Bizim Kocaeli Gazetesi

Oda Başka ı Fikret Gök e ’i
Olağa üstü Ge el Kurul Hakkı daki
Açıkla ası

Şu at

Bizim Kocaeli Gazetesi

CHP Kocaeli İl Yö eti i’nin
Oda ız Yönetim Kurulu’ u )iyareti

02 Mart 2015

Bizim Kocaeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi

1 Mart Muhasebeciler Günü
Çelenk Koyma Töreni

03 Mart 2015

Bizim Kocaeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi

1 Mart Muhasebeciler Günü
Etkinlikleri Kapsa ı da Düzenlenen
Ko ser Etki liği

05 Mart 2015

Bizim Yaka Gazetesi

Oda ız Yö eti Kurulu’ u
İz it Kay aka ı “ . Ersi E iroğlu ve
Ko aeli Vergi Dairesi Başka ı
Sn.Erha Coşku ’u Ziyareti,
Körfez Ti aret Odası Başka ı
Sn.Mustafa Efe’ i
Oda ız Yönetim Kurulu’nu Ziyareti

05 Mart 2015

Çağdaş Ko aeli Gazetesi
Kocaeli Gazetesi

Körfez Ti aret Odası Başka ı
Sn. Mustafa Efe’ i
Oda ız Yönetim Kurulu’nu Ziyareti

Bizim Kocaeli Gazetesi

Ko aeli Vergi Dairesi Başka ı
Sn. Erha Coşku ’u “u u u ile
Düzenlenen Kayıt Dışı Eko o i İle
Mücadele Konulu Seminer,
Yeni Ruhsat Alan
Meslek Me supları ız İçi Yapılan
Ruhsat Töreni

20 Şu at 2015

10 Mart 2015

Kocaeli Gazetesi
Ko aeli Ma şet Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi
Çağdaş Ko aeli Gazetesi
Bizim Yaka Gazetesi

Oda ız Yö eti Kurulu’ u
İsta ul Vergi Dairesi Başka lığı
Sn. Bekir Bayrakdar’ı Ziyareti

12 Mart 2015

Ko aeli Ma şet Gazetesi
Kocaeli Gazetesi
Bizim Kocaeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi
Bizim Yaka Gazetesi

Ko aeli Vergi Dairesi Başka ı
Sn. Erha Coşku ’u “u u u ile
Düzenlenen Kayıt Dışı Eko o i İle
Mücadele Konulu Seminer,
Yeni Ruhsat Alan
Meslek Me supları ız İçi Yapıla
Ruhsat Töreni

13 Mart 2015

Özgür Kocaeli Gazetesi
Ma şet Ko aeli Gazetesi
Bizim Kocaeli Gazetesi
Kocaeli Gazetesi

Oda Başka ı Fikret Gök e ’i
E-“özleş eler Hakkı da
Bası Açıkla ası

13 Mart 2015

Özgür Kocaeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi
Kocaeli Gazetesi

Oda ız Yö eti Kurulu’ u
Ko aeli Büyükşehir Belediyesi Başka ı
Sn. İ rahi Karaos a oğlu’ u Ziyareti

Bizim Yaka Gazetesi
Çağdaş Ko aeli Gazetesi

Ko aeli Meslekte Birlik Der eği ve
AKP Ko aeli Millet ekili Aday Adayı
“ .Re ep Bilal Şe gü ’ü
Oda ız Yö eti Kurulu’nu Ziyareti

Özgür Kocaeli Gazetesi

Bağı sız De eti Eğiti i i
Tamamlayan Meslek Me supları ız
İçi Düze le e “ertifika Töre i

10 Mart 2015

14 Mart 2015

14 Mart 2015

20 Mart 2015

22 Mart 2015

Bizim Yaka Gazetesi

Çağdaş Ko aeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi
Ma şet Ko aeli Gazetesi

AKP Ko aeli Millet ekili Aday Adayı e
Oda ız Üyesi “ .Hüseyi Yusuf’u
Oda ız Yö eti Kurulu’nu Ziyareti
Ko aeli Barosu Başka ı “ .“ertif Gökçe
ve Adalet Bakanlığı Ara ulu uk Daire
Başka ı “ .Hakan Öztatar ve
CHP Ko aeli Millet ekili Adayı
Sn. Av.Fatma Kaplan Hürriyet’i
Oda ız Yö eti Kurulu’ u )iyareti

23 Mart 2015

Kocaeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi
Mavi Kocaeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi

İz it Ti aret Lisesi
Mezu ları Der eği’ i
Oda ız Yö eti Kurulu’nu Ziyareti

24 Mart 2015

Demokrat Kocaeli Gazetesi
Bizim Kocaeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi
Çağdaş Ko aeli Gazetesi
Bizim Yaka Gazetesi
Kocaeli Gazetesi

Bağı sız De eti Eğitimini
Tamamlayan Meslek Me supları ız
İçi Düze le e “ertifika Töre i

30 Mart 2015

Özgür Kocaeli Gazetesi
Kocaeli Gazetesi

Kocaeli Ticaret Odası Başka ı
Sn. Murat Özdağ,
Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürü “ . İlha Aydı ’ı
Oda ız Yö eti Kurulu’nu Ziyareti

04 Nisan 2015

Çağdaş Ko aeli Gazetesi
Bizim Kocaeli Gazetesi
Mavi Kocaeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi
Bizim Yaka Gazetesi
Ma şet Ko aeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi

Oda Me lis Topla tısı ve
Kuru u Başka Sn. E der Şe ol’a
Teşekkür Plaketi Takdimi

09 Nisan 2015

Ma şet Ko aeli Gazetesi
Bizim Yaka Gazetesi

Oda ız Yö eti Kurulu’ u
Kocaeli Üniversitesi Rektörü
Sn. Prof.Dr. “adetti Hülagü’yü Ziyareti

14 Nisan 2015

Özgür Kocaeli Gazetesi

CHP Kocaeli Milletvekili
Sn. Haydar Akar’ı
Oda ız Yö eti Kurulu’nu Ziyareti

Özgür Kocaeli Gazetesi

YMM Meh et Altı dağ’ı Sunumu İle
Yapıla Kurumlar Vergisi Semineri,
YMM Re ep “eli oğlu’ u Sunumu İle
Yapıla E-Defter ve Berat Semineri

Kocaeli Gazetesi

Oda ız Yö eti Kurulu’ u
Kocaeli Valisi
Sn. Hasa Basri Güzeloğlu’ u Ziyareti

15 Nisan 2015

15 Nisan 2015

Çağdaş Ko aeli Gazetesi
Bizim Yaka Gazetesi

Oda ız Tarafı da Düze le e
Lütfü Kaya Taner Fut ol Tur u ası

Özgür Kocaeli Gazetesi
Bizim Yaka Gazetesi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başka ı
Sn. İ rahi Karaos a oğlu’ u
Oda ız Yö eti Kurulu’ u )iyareti

Kocaeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi

Oda ız Yö eti Kurulu’ u
Kocaeli Üniversitesi
Mi arlık e Tasarı Fakültesi Deka ı
Sn. Prof.Dr. Ne ihal Erdoğa ’ı Ziyareti

03 Haziran 2015

Özgür Kocaeli Gazetesi
Bizim Yaka Gazetesi
Kocaeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi

Oda ız Mesleki Yeterlilik Kursu
Sertifika Töreni

04 Haziran 2015

Kocaeli Gazetesi
Bizim Kocaeli Gazetesi

Oda ız Tarafı da Düze le e
Lütfü Kaya Taner Fut ol Tur u ası
“o uçları

20 Nisan 2015

Mayıs

Mayıs

10 Haziran 2015

Çağdaş Ko aeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi
Bizim Kocaeli Gazetesi
Bizim Yaka Gazetesi
Kocaeli Gazetesi

Oda ız Yö eti Kurulu’ u
Körfez Ticaret Odası Başka ı
Sn. Mustafa Efe,
VDK Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli
Mükellefler Grup Başka ı
Sn. Meh et Fatih İsla oğlu,
Türkiye İstatistik Kuru u Kocaeli Bölge
Müdürü Sn. )eki Bosta ı’yı Ziyareti

17 Haziran 2015

Bizim Yaka Gazetesi
Çağdaş Ko aeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi
Kocaeli Gazetesi

Körfez İlçesi de Gerçekleştirile
Oda Me lis Topla tısı

02 Temmuz 2015

Kocaeli Gazetesi
Bizim Kocaeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi
Ma şet Ko aeli Gazetesi

Oda ızı Gele eksel İftar Ye eği

Özgür Kocaeli Gazetesi

Oda ız Yö eti Kurulu’ u
Ko aeli Ti aret Odası Başka ı
“ . Murat Özdağ e Yö eti i i )iyareti

2 Temmuz 2015

11 Temmuz 2015

Özgür Kocaeli Gazetesi
Bizim Kocaeli Gazetesi
Kocaeli Gazetesi
Çağdaş Ko aeli Gazetesi
Mavi Kocaeli Gazetesi

19 Temmuz 2015

Bizim Kocaeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi
Çağdaş Ko aeli Gazetesi
Ma şet Ko aeli Gazetesi

Ra aza Bayra ı
Bayra laş a Progra ı

Demokrat Kocaeli Gazetesi
Çağdaş Ko aeli Gazetesi
Ma şet Ko aeli Gazetesi

Oda ız Yö eti Kurulu’ u
Ko aeli Vergi Dairesi Başka ı
Sn. Erha Coşku ’u Ziyareti

10 Eylül 2015

Mavi Kocaeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi
Kocaeli Gazetesi

Oda ız e A adolu “ağlık Merkezi
Arası da Yapıla “ağlık Protokolü

11 Eylül 2015

Kocaeli Gazetesi

Oda ız e Özel Ciha Hasta esi
Arası da Yapıla “ağlık Protokolü

12 Eylül 2015

Ma şet Ko aeli Gazetesi
Bizim Kocaeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi
Kocaeli Gazetesi
Mavi Kocaeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi

07 Ekim 2015

Kocaeli Gazetesi
Bizim Yaka Gazetesi
Mavi Kocaeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi

LUCA E-Fatura, E-Defter Semineri

15 Ekim 2015

Çağdaş Ko aeli Gazetesi
Bizim Yaka Gazetesi

Oda ız e Med ity Cerrahi Tıp Merkezi
Arası da Yapıla “ağlık Protokolü

Özgür Kocaeli Gazetesi

Kocaeli Vergi Mahkemesi Eski Başka ı
“ . Ra aza Kil’i “u u u İle Yapıla
Vergi Uyuş azlıkları e Çözü Yolları
Konulu Seminer

Ağustos

30 Ekim 2015

Oda ızı Ke t Protokolü e Yö elik
İftar Ye eği

Oda ız Me lis Topla tısı

Eki Cu huriyet Bayra ı
92.Yıl Kutlama Etkinlikleri

31 Ekim 2015

Bizim Kocaeli Gazetesi
Ma şet Ko aeli Gazetesi
Çağdaş Ko aeli Gazetesi
Kocaeli Gazetesi
Mavi Kocaeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi

KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölü ü Başka ı
Sn. Doç.Dr.Es a Toru Çelik’i
“u u u İle Yapıla
Cu huriyet’i Kuruluşu da
Günümüze Türkiye Konulu Konferans
Şef “ . Neşe “arısöze Adalı’ ı
Yö eti i e “esle dir esi İle Yapıla
Atatürk’ü Se diği Şarkılar İsi li
Konser

Kası

Özgür Kocaeli Gazetesi
Ma şet Ko aeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi
Çağdaş Ko aeli Gazetesi
Mavi Kocaeli Gazetesi
Bizim Kocaeli Gazetesi
Kocaeli Gazetesi

Mesleki Ruhsat ve
Etik Eğiti Taahhüt a esi
Dağıtı Töre i

Kası

Özgür Kocaeli Gazetesi
Kocaeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi
Bizim Kocaeli Gazetesi

Oda ız “tajyerleri e Yönelik Yapıla
Kah altılı Topla tı

Kocaeli Gazetesi
Demokrat Kocaeli Gazetesi
Bizim Kocaeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi
Ma şet Ko aeli Gazetesi

Gelir İdaresi
Denetim ve Uyum Yönetimi
Daire Başka lığı Grup Başka ı
Sn. Abdullah Kiraz,
Ko aeli Vergi Dairesi Başka ı
Sn. Erha Coşku ,
Kocaeli Vergi Dairesi Grup Müdürü
Sn. Halil İ rahi Te iz,
Kocaeli Vergi Dairesi Grup Müdür V.
Sn. Mustafa Küçük alkaya’ ı
“u u ları İle Yapıla
E-Dö üşü E-Fatura, E-Defter ve
E-Te liğat) Semineri

Aralık

Aralık

Demokrat Kocaeli Gazetesi
Bizim Yaka Gazetesi
Bizim Kocaeli Gazetesi
Özgür Kocaeli Gazetesi
Kocaeli Gazetesi
Mavi Kocaeli Gazetesi
Ma şet Ko aeli Gazetesi
Çağdaş Ko aeli Gazetesi

Zorunlu Staj Eğiti i

YÖNETİM KURULU

