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4 Ocak 2017
Sosyal ve Kültürel Etk nl kler Kom tes tarafından H lton Bowl ng Adası'ında üye ve
stajyerler m z n katılımıyla Bowl ng turnuvası düzenlend .
28-29 Ocak 2017
Sosyal ve Kültürel Etk nl kler Kom tes tarafından Erc yes- Kapadokya gez s düzenlend
31 Ocak 2017
Oda yönet m kurulumuz SGK İl Müdürü Necmett n Öz'ü makamında z yaret ett .
2 Şubat 2017
Sosyal ve Kültürel Etk nl kler Kom tes Çocuk Es rgeme Kurumu çocuklarıyla b rl kte s nemaya
etk nl ğ düzenled . Üye ve stajyerler m z katılımıyla gerçekleşen etk nl kte çocuklarla b rl kte
vak t geç r ld , f lm zlend .
15 Şubat 2017
İst klal Verg Da res Müdürü Mehmet NurY ve Uray Verg Da res Müdürü Oktay Durak Oda
Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz'ü makamında z yaret ett .
16 Şubat 2017
Esk Kültür Bakanı İstem han Talay, Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz'ü makamında z yaret
ett
22 Şubat 2017
MÜSİAD Başkanı Hakan Kayacı Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz'ü makamında z yaret ett
28 Şubat 2017
Verg haftası neden yle Verg Da res Başkanı Adem Güngör Oda Başkanımız Ömer Faruk
Tokgöz'ü makamında z yaret ett
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1 Mart 2017
1 Mart Muhasebe Günü'nde Cumhur yet Meydanında Atatürk'ün manev huzurunda b r araya
gel nd
Saygı Duruşu ve İst klal Marşının okunmasının ardından Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz
b r basın açıklaması yaptı.
“Serbest Muhasebec Mal Müşav rl k ve Yem nl Mal Müşav rl k mesleğ n n toplumun tüm
kes mler ne tanıtılması, ülke ekonom s ne ve ş dünyasına sunduğu değer ve faydaya l şk n
farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart tar hler n n Muhasebe Haftası olarak kutlandığını
bel rten Oda Başkanımız konuşmasına şöyle devam ett :
Meslek mensuplarımız üreten, çalışan, canlı ve d nam k b r Türk ye ç n çalışıyor. Ülkem z ve
şletmeler m z n gel ş m

ç n çalışan, ekonom n n kaydını tutan ve mal danışmanlık yapan,

memleket n her köşes nde h zmet sunan b r meslek oluşturduk.
27 yıl önce yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebec Mal Müşav rl k mesleğ ,
kurumsallaşma sürec n tamamlayarak, ülkem z n kt sad hayatının vazgeç lmez b r kurumu
hal ne gelm şt r. Kal tel h zmet sunarak, güven l r şletme danışmanlığı v zyonumuzla ülkem ze
ve şletmeler m ze h zmet ed yoruz.
Toplumsal sorumluluğumuzun b r gereğ olarak çağdaş dünyadak ekonom ve ş dünyasıyla lg l
gel şmeler

zl yor; yapıcı görüş ve düşünceler m z kamuoyu le paylaşıyoruz. Hazırladığımız

raporlarla, b r paydaş olarak ekonom m z n daha güçlü gel şmes ne ve ş dünyasının küresel
dünyayla yer n güçlend rmes ne katkı sunuyoruz. Çözüm sunmaya yönel k b r bakış açısı le
sorunları gündeme get r yoruz.”
Odamızın Halkoyunları Ek b 'n n S l fke yöres oyunlarını etk nl k sona erd .
3 Mart 2017
Sosyal ve Kültürel Etk nl kler Kom tes tarafından üye ve stajyerler n katılımıyla Tavla turnuvası
Konferans Salonumuzda düzenlend .
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6 Mart 2017
1 Mart Muhasebe Günü neden yle Mers n T caret ve Sanay Odası Başkanı Şerafett n Aşut,
Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz'ü makamında z yaret ederek, muhasebe günümüzü kutladı.
8 Mart 2017
Kadın Meslektaşlar Kom tes 8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden yle tüccar Kulübü'nde kadın
meslektaşlar ve stajyerler n katıldığı b r yemek düzenled .
16 Mart 2017
TÜRMOB Onursal Genel Başkanı Mustafa Özyürek ve TÜRMOB- TESMER Merkez Saymanı
Yılmaz Şanlı Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz'ü makamında z yaret ett .
25 Mart 2017
Mal ye Bakanı Sayın Nac Ağbal Odamızı z yaret ett .
Konferans Salonumuzda üyeler m z n katılımıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını
yapan Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz, Nac Ağbal'a Odamıza geld ğ

ç n teşekkür ett ve

meslek talepler m z Bakan'a lett .
25 Mart 2017
Odamızın 27. Yıl kuruluş balosu çok sayıda üye ve stajyer n katılımıyla Navona Otel'de
gerçekleşt .
TÜRMOB Genel Sekreter Yahya Arıkan, TÜRMOB Yönet m Kurulu Üyes Ertuğrul Erdem,
TESMER Merkez Saymanı Yılmaz Şanlı, Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun
Çavdar, Osman ye SMMM Odası Başkanı Seyd Gülsoy ve çok sayıda üyem z katıldı.
Açılış konuşmasında 25 Mart 1990 tar h nde kurulan odamızın y rm yed nc yılını kutlayan Oda
Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz konuşmasına şöyle devam ett :
“Sayın TÜRMOB Genel Sekreter m, Sayın TÜRMOB Yönet m Kurulu Üyem,Sayın Antalya Oda
Başkanım, Sayın Osman ye Oda Başkanım, Sayın TÜRMOB TESMER Yönet m Kurul Üyem,
görsel ve yazılı basınımızın değerl tems lc ler çok değerl meslektaşlarım ve kıymetl eşler
s zler şahsım ve odam adına saygı ve sevg yle selamlıyorum. Odamızın kuruluşunun 27. yılı
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neden yle düzenlem ş olduğumuz balomuza hoş geld n z, şeref verd n z. Değerl meslektaşlarım,
27 koca yılı ger de bıraktık. Zamanı çok çabuk tüket yoruz. Oysa yer ne koyamadığımız
değerlerden b r d r zaman. Meslek cam ası olarak çok yoğun b r sürec ger de bırakırken, bu
sürec n ç nde barındırdığı sorunlarla uğraşmaktan asl sorunlarımızı çözüme kavuşturamıyoruz.
Yılın 365 günü çalıştığımız bu zor meslekte, alnımızın ter n n ve emekler m z n karşılığını
alab lmek ç n gerekl uygun koşulların sağlanmasında s z değerl üyeler m zle beraber b rl k
ç nde mücadele edeceğ z, emek sarf edeceğ z. Buradan bütün meslektaşlarıma seslen yorum.
Paylaşamayacağımız h ç b r şey yoktur. Umut ed yorum k tüm üyeler m z lk günkü
sorumlulukla üzer ne düşen yer ne get recek ve tüm Türk ye'ye örnek olacaktır. Odamızın
üyelere kal tel h zmet vermes hedef yle yönet m kurulu üyes arkadaşlarımızla uyum çer s nde
çalışmalarımızı sürdürmektey z. Haksız rekabetle mücadele konusunda c dd çalışmalar
çer s ndey z ve 2017 yılını haksız rekabetle mücadele yılı lan ett k. Bunu hayata geç ren lk
odanın Mers n SMMM Odası olması konusunda b rl kte emek sarf edeceğ z. Değerl
Meslektaşlarım, bunları s zlerle başaracağız, b z başaracağız. Odalar, kolekt f hayatın vücut
bulduğu, b rl k ve beraberl ğ n, k ş lerden de önce, meslek odaklı bakış açısıyla hayata geçt ğ
yegâne yapılardır. Bugün gel nen noktada odalar farklı s yas manevralarla amacından
uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. K ş sel kaygılar ve sen-ben kavgaları ön plâna çıkartılıp meslek
örgütler güçsüz hale get r lmek stenmekted r. Bu oyunun b r parçası olmamak adına,
muhasebe meslek cam ası daha fazla b rb r ne kenetlenmek zorundadır. “Demokrat k”
söylemlerle kuruluş ve varoluş amacından uzaklaştırılmak stenen oda ve b rl k yapımızın,
meslektaşlarımızın öngörüsü ve sağduyusuyla bu oyunları püskürteceğ ne olan nancım tamdır.
Bu bağlamda b rl k beraberl k çer s nde ve meslek s yasetle cam amızın her türlü sorunun
üstes nden geleceğ m ze nanıyor, 25 Mart 1990 tar h nde kurulan odamızın y rm yed nc yılını
kutluyorum. Bu balolar Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün b zlere emanet aydınlık, la k ve
çağdaş Türk ye Cumhur yet 'n n temeller n oluşturmaktadır. İçer s nde bulunduğumuz bu süreçte
desteğ n es rgemeyen s z değerl üyeler m ze teşekkür eder m. Hayatımızın her aşamasında,
özell kle de mesleğ m z n get rd ğ sorunlarla boğuşurken, hep yanımızda olan, yer ne
get remed ğ m z sorumluluklarımızı da üstlenerek b ze destek veren, cefakâr eşler m ze
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teşekkürler m sunuyor, s zler saygı ve sevg yle selamlıyorum."
5 N san 2017
CHP Mers n M lletvek l Serdal Kuyucuoğlu ve CHP Mers n İl Başkanı Abdullah Özy ğ t Oda
Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz'ü makamında z yaret ett .
7 Mayıs 2017
Sosyal ve Kültürel Etk nl kler Kom tes , Soğucak-Çatalçeşme'ye günüb rl k arkeoloj ve doğa
gez s düzenled
11 Mayıs 2017
Mers n Verg Da res Başkanı Adem Güngör ve Grup Müdürü Orhan Şener Oda Başkanımız
Ömer Faruk Tokgöz'ü makamında z yaret ett .
13 Mayıs 2017
Kadın Meslektaşlar Kom tes 'n n organ ze ett ğ Anneler Günü etk nl ğ nde kadın
meslektaşlarımız Sah l Mado'da b r araya geld
15.Haz ran.2017
Alzhe mer Derneğ Mers n Şubes 'nde düzenled ğ m z İftar Yemeğ nde yaşlılarımızla b rl kte
olarak, onlara manev destek vermeye çalıştık.
22 Temmuz 2017
Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz, hracat şlemler nde e-fatura uygulaması hakkında yaptığı
basın açıklamasında
e-fatura kapsamında olup, hracat faturası düzenleyen ve bundan sonra da düzenleyecek olan
f rmaların, 1 Temmuz 2017 tar h nden t baren hracat faturalarını kâğıt fatura şekl nde
kesemeyecekler n bel rtt
24 Temmuz 2017
Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz Basın Mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramını

24

201
7
Faaliyet Raporu

Mersin Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

Kültür-Sanat

Etkinlikleri
kutlayan b r basın açıklaması yaptı
02 Ağustos 2017
Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz ve Yönet m Kurulu üyeler m z Mers n Defterdarlığı
görev ne Atanan Hat ce İşcen Ercoşman'a hoşgeld n z yaret nde bulundu
16 Ağustos 2017
Mers n M lletvek l Hacı Özkan, Ak Part Akden z İlçe Başkanı Zafer Şah n Özturan ve Ak Part
İl Başkan Yardımcısı Hal t Pekduran Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz'ü makamında z yaret
ett
15 Eylül 2017
Oda Yönet m Kurulumuz, Mers n Verg Da reler ne yen atanan müdürlere hayırlı olsun
z yaret nde bulundu.
Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz ve beraber ndek heyet, görevler ne yen atanan Uray
Verg Da res Müdürü Soner Höbek, L man Verg Da res Müdürü Cumal Aktaş, İht sas Verg
Da res Müdürü Oktay Durak, İst klal Verg Da res Müdürü Aynur Ata ve Gel r İdares Grup
Müdürü Bek r Y ğ t' makamlarında z yaret ederek yen görevler n hayırlayarak, başarılar
d led ler.
9 Ek m 2017
Odamızın Sosyal, Kültürel Ve Sport f Etk nl kler Kom tes tarafından düzenlenen 26. Cumhur yet
Kupası Halı Saha Furbol Turnuvası başladı
16 Kasım 2017
Odamızın Kadın Meslektaşlar Kom tes tarafından kadın üye ve stajyerler m z n katıldığı
kaynaşma yemeğ düzenlend
16 Kasım 2017
23-24. Dönem CHP Mers n M lletvek l Vahap Seçer Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz'ü
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makamında z yaret ett .
28 Kasım 2017
2016 yılı gel r verg s matrahlarına göre meslek grubumuzda lk beşe g ren meslektaşlarımıza
plaket takd m ,
-Meslek Yeterl l k sınavlarında başarılı olarak Serbest Muhasebec Mal Müşav r olan ve Odaya
kaydını yaptıran meslektaşlarımıza ruhsatlarının ver lmes
-6754 sayılı B l rk ş l k Kanunu kapsamında, 03/08/2017 tar h nde Resm Gazete'de yayınlanan
“B l rk ş l k Yönetmel ğ ne göre üst B rl ğ m z TÜMOB farklı meslek mensuplarından toplam 240
k ş ye ver len B l rk ş l k Temel Eğ t m ne katılan 143 mal müşav r n sert f ka dağıtımı Konferans
Salonumuzda düzenlenen törenle yapıldı.
11 Aralık 2017
Mers n Val s Sayın Al İhsan Su Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz'ü makamında z yaret ett .
28 Aralık 2017
Mers n SMMM Odası T yatro Topluluğu, Sosyal ve Kültürel Etk nl kler Kom tes 'n n g r ş m yle
Bavul adlı t yatro oyununu Yen şeh r Beled yes N kâh Salonu T yatro Sahnes nde serg led .
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