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YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
BAĞIMSIZ MALİ DENETİM RAPORU

İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRİN : Adı Soyadı  Süleyman TURAN
Vergi Dairesi : Tepecik Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No : 224 683 148 64
Bağlı Olduğu Oda : İstanbul YMM Odası
Oda Sicil No : 1807
Mühür No : 2704
Ruhsat No : 34103486
Büro Adresi : Ömerağa Mahallesi Alemdar 
   Caddesi No: 34 Soydan İşhanı 
   Kat:2 No:83 İzmit/KOCAELİ
İletişim Araçları : Telefon: (0 262) 322 40 47
Faks  : (0 262) 321 87 66
e-mail: suleymanturan41@hotmail.com
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DAYANAK
SÖZLEŞMENİN : Tarihi: 25.04.2014    30.01.2015    
    19.01.2016      31.01.2017
Sayısı  :  2014/05      2015/02      2016/01          
                     2017/04

RAPOR DÜZENLENEN KURUMUN
Unvanı  : Türkiye Selüloz Kağıt Ağaç ve  
   Mamulleri İşçileri Sendikası
Faaliyeti : İşçi Sendikacılığı
Adresi  : Ömerağa Mahallesi Şahabettin  
  Bilgisu Caddesi No: 87/1,2,3
   İzmit /KOCAELİ 
Vergi Dairesi : Tepecik V.D.
Vergi Sicil No : 815 003 4369
İletişim Araçları : Tel: (0 262) 321 18 99
   Faks: (0 262) 321 34 51

İNCELEMENİN
Konusu: 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun 29. maddesi hükmü gereğince sendikanın gelir 
ve giderlerine ilişkin yapılan inceleme ve mali denetim.
Dönemi01.01.2014-30.06.2017

SONUÇ: Raporun Sonuç Bölümünde Açıklanmıştır.
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I-GENEL BİLGİ:
1.Raporun Konusu ve Hukuki Dayanak.
Türkiye Selüloz Kağıt Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası 
tarafından 07.11.2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanununun 29. maddesi hükmü gereğince, 
Yeminli Mali Müşavirliğimizden kurumun gelir ve giderlerine 
ilişkin sürekli mali denetim ve danışmanlık hizmeti verilmesi 
talep edilmiştir.

Raporumuzun konusu, adı geçen sendikanın 01.01.2014/ 
30.06.2017 döneminde gerçekleşen gelir ve giderlerinin, 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 
Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve 
Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında 
Yönetmelik, Sendika Ana Tüzüğü, genel yönetim kurulu 
kararlarına uygunluğunun tespitine yönelik yapılan mali 
denetime ilişkindir.

İnceleme döneminde yapılan denetim ve danışmanlık 
hizmetleri, Sendika Denetim Kurulu ile Yeminli Mali 
Müşavirliğimiz arasında imzalanan mali denetim ve 
danışmanlık sözleşmeleri kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

Anılan Kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince, 
01.01.2014/30.06.2017 dönemine ait sendikanın gelir ve 
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giderlerine ilişkin, 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunun 12. 
maddesi ve 02.01.1990 tarihli YMM Tasdik Yönetmeliği ile 
26.12.2012 tarihli Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 21, 22 
ve 30. maddeleri çerçevesinde yapılan sürekli mali denetim 
sonucunda, kurum adına Yeminli Mali Müşavirliğimizce iş bu 
mali denetim raporu düzenlenmiştir.

2. Sendika Hakkında Bilgiler:
2.1.Faaliyet Konusu ve Sicil Kaydı:
Türkiye genelinde faaliyet gösteren Türkiye Selüloz Kağıt 
Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikasının faaliyet konusu ve 
amaçları, 10.08.1983 tarihli genel kurulda kabul edilen ve en 
son 26-27/10.2013 tarihli olağan genel kurulda tadil edilen 
ana tüzüğün 4. maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna bağlı olarak 
üyelerin ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerinin korunması 
ve geliştirilmesi amacına yönelik faaliyet gösteren kurumun 
bağlı iktisadi işletmesi bulunmadığından, kurumlar ve katma 
değer vergileri yönünden vergi mükellefiyeti yoktur. Sadece 
gelir (stopaj) vergisi yönünden mükellefiyet kaydı 
bulunmakta olup, gelir (stopaj) vergisinden dolayı Kocaeli 
Tepecik vergi dairesinin sicil      815 003 4369 numarasında 
kayıtlı vergi mükellefidir. 
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2.2.Kanuni Merkezi ve Şubeleri:
Türkiye Selüloz Kağıt Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikasının 
genel merkezi KOCAELİ ilindedir. Sendikanın genel merkez ve 
bağlı şube başkanlıklarının adresleri ile iletişim numaraları 
aşağıdaki gibidir. 

Ünvanı

Genel Merkez

Kocaeli Şubesi

İstanbul Şubesi

 

 

Çaycuma Şubesi

Adresi

Ömerağa Mh. Şahabettin Bilgisu Cad. 
İpek Ap.No:87/1,2,3 İzmit/ KOCAELİ

Ömerağa Mh.Şahabettin Bilgisu Cad.
İpek Apt Kat: 1 No. 87 İzmit/Kocaeli

 

İnkilapCaddesi Ayko Apt No:25
Kat 4 Aksara/İstanbul

Atatürk Cad.Kendirlik Sokak No:6 
Çaycuma / Zonguldak

Telefon No 

(0 262) 321 36 23
 

(0 262) 321 18 99
 

(0 212) 589 44 06

(0 372) 615 15 06

Faks No

(0 262) 321 34 51

(0 262) 321 3451

(0 212) 587 27 00

(0 372) 615 15 05

2.3.Sendika Organlarına İlişkin Bilgiler:
Kurumun 26-27.10.2013 tarihinde yapılan 18. olağan genel 
kurul kararı ile seçilen ve İzmit İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığınca onaylanan sendika organlarına ilişkin bilgiler 
aşağıdaki gibidir.
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Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri:

Ad -soyadı Görevi T.C. Kimlik Numarası

ERGİN ALŞAN Ge nel Başkan 18164696540

BEKİR TANRIKULU Genel Başkan Vekili (TİS ve Mali İşler) 16010519036

AYDIN PARLAKKILIÇ Genel Başkan vekili (Eğitim ve Teşkilat) 37738856456

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri:

Ad -soyadı Görevi

 

T.C. Kimlik Numarası

BÜLENT LAMPİR Denet im Kurulu üyesi

 

(13.02.2017 ye kadar) 19981524436

Cemal TUNCAY Denetim Kurulu üyesi

 

(14.02.2017 den sonra) 23785988134

ZEYNEL DAĞ Denetim Kurulu üyesi

 

20083306608

HALİT ŞAHİN Denetim Kurulu üyesi

 

46579514494

Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri:

 

Ad -soyadı Görevi

 

T.C. Kimlik Numarası

LEVENT ÖNAL Disiplin Kurulu üyesi

 

11030233160

AHMET UYSAL Disiplin Kurulu üyesi

 

16678365686

GÜRKAN GÜLER Disiplin Kurulu üyesi 49069088048

Bağlı Şubeleri ve Başkanları:

Şubesi Şube Başkanının Ad-soyadı Görevi T.C. Kimlik Numarası

Kocaeli Şubesi MURAT YÜRÜK Şube Başkanı 35215875792

İstanbul Şubesi KEMAL YILDIRIM Şube Başkanı 18430458148

Çaycuma Şubesi SÜLEYMAN KARAKABAK Şube Başkanı 38918206276
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2.4. Kurumun Temsili:
Kurumun noter tasdikli karar defterine alınan 01.11.2013 
tarihli yönetim kurulu kararıyla, sendikanın resmi ve özel 
mercilerde ve diğer kurullarda temsil etmeye, 26-
27Ekim/2013 tarihlerinde yapılan 18. olağan genel kurulda 
yönetim kuruluna seçilen ve görev süreleri dört yıl devam 
edecek olan; 
Ergin ALŞAN: Sendika Genel Başkanı,
Bekir TANRIKULU: TİS ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Vekilli, 
Aydın PARLAKKILIÇ: Eğitim ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel 
Başkan Vekili olarak atanmış ve,
-Sendikanın resmi, özel ve diğer kuruluşlarda temsil etmeye,
-Sendikanın bankalardan, diğer resmi ve özel mercilerden ve 
kuruluşlarda temsil ve ilzama, para çekmeye tahsil ve ahzu 
kabza, menkul ve gayrimenkul alım satımlarda, taşıt vasıtaları 
alım-satımında, bu alım satımlar için vekalet vermeye ve 
vekalet kabul etmeye, İki kişinin imzasının yeterli ve yetkili 
olduğuna karar verilmiştir.  
Sendika merkez yönetim kurulunun görev ve yetkileri, 
çalışma esasları ve görev bölümü, sendikanın ana tüzüğünde 
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 2.5. Muhasebe Sorumlusu:
 Kurumun muhasebesi genel merkezde tutulmakta olup 
muhasebe işlemleri, kurumda muhasebe müdürü olarak 
görev yapan Serpil Aras tarafından yürütülmektedir. 
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2.6. Hizmet Binalarının Durumu:
Kurumun faaliyet gösterdiği genel merkez hizmet binası ile 
İzmit, İstanbul, Çaycuma Şube Başkanlıklarının faaliyet 
gösterdikleri hizmet binaları kurumun kendi mülkü olup 
aktifinde kayıtlıdır. Ayrıca, Ziya Gökalp Cad. No:47-G Blok 
Kolej/Ankara ve Zübeyde Hanım Cad. No:6 Kat:2 
Karşıyaka/İZMİR adresinde kirada olan 2 adet işyeri 
bulunmaktadır. Kurumun örgütlenme faaliyetleri ve diğer 
hizmetlerin yürütülmesinde kullanılmak üzere, İzmir ilinde 
bir adet konut kiralanmıştır.

2.7.Çalışan Personel Sayısı:
Sendikanın inceleme dönemlerinde 1 idari işleri müdürü, 1 
muhasebe müdürü, 1 uzman, 1 şoför ve Genel merkezde 2, 
İstanbul şubesinde 1 olmak üzere 3 hizmetli toplam 7 
personel çalışmaktadır. 

2.8. Kurum Adına Kayıtlı Taşıt Araçları: 
Kurumun sendikal hizmetlerinde kullandığı 5 adet taşıt aracı 
(binek otomobili)  bulunmakta olup, bunların 3 adedi sendika 
genel merkezinde, 1 adedi Kocaeli Şube Başkalığı ve 1 adedi 
de İstanbul Şube Başkanlığı tarafından kullanılmaktadır. 
Sendikanın 2013 yılından 4 adet araç devretmiş, bunların 1 
adedi 2014 yılında, 2 adedi 2016 yılında olmak üzere 3 adedi 
satılmış, 3 adedi 2014 yılında ve 1 adedi de 2016 yılında 
olmak üzere 4 adet araç satın alınmış ve böylece son durum 
itibariyle araç sayısı 5 adet olmuştur.
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2.9.İnceleme Dönemlerine İlişkin Bilanço ve Gelir Tablosu:
Kurumun 2014, 2015, 2016 yılları ile 01.01.207/ 30.06.2017 
dönemine ait bilanço ve gelir tabloları, rapor ekinde 
sunulmuştur. (Ek-2,3)

Yılı De�er Adı T asdik Makamı Tasdik Tarihi Tasdik No

2014 Yevmiye De�eri
 

Kocaeli 2. Noteri 16.12.2013 20620

2014 De�eri Kebir Kocaeli 2. Noteri 16.12.2013 20619

2014 Envanter De�eri  Kocaeli 2. Noteri 16.12.2013 20618

2015 Yevmiye De�eri Kocaeli 2. Noteri 03.12.20 14 18220

2015 De�eri Kebir
 

Kocaeli 2. Noteri 03.12.2014 18221

2015 Envanter De�eri 
 

Kocaeli 2. Noteri 03.12.2014 18224

2016 Yevmiye De�eri

 

Kocaeli 2. Noteri 15.12.2015 18659

2016 De�eri Kebir

 

Kocaeli 2. Noteri 15.12.2015 18658

2016 Envanter De�eri 

 

Kocaeli 2. Noteri 15.12.2015 18662

2017 Yevmiye De�eri

 

Kocaeli 2. Noteri 09.12.2016 17423

2017 De�eri Kebir Kocaeli 2. Noteri 09.12.2016 17424

2017 Envanter De�eri Kocaeli 2. Noteri 09.12.2016 17426

II- USUL İNCELEMELERİ:               
1.Yasal De�erlerin Tasdik Durumu: 
Kurumun inceleme dönemlerine ait yasal de�erlerin tasdikine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
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Ayrıca, 26.11.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 
“Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve 
Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında 
Yönetmeliği”ne göre tutulması zorunlu olan diğer defterlerin 
tasdikleri yaptırılmıştır.

2- Kayıt Nizamına İlişkin İncelemeler:
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Muhasebe Sistemi 
Uygulama Genel Tebliğleri ile, bilanço esasına göre defter 
tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin 
faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde 
muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere 
sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik 
niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının 
sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması 
amacıyla Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı ile genel 
kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun kayıt 
yapılması ve mali tabloların muhasebe ilke ve standartlarına 
uygun olarak düzenlenmesi amaçlanmıştır. 
Türkiye Selüloz Kağıt Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikasının 
inceleme dönemlerine ait genel merkez ve şubelerin yasal 
defter kayıtları, yukarıda açıklanan tek düzen hesap planının 
7/A seçeneğine göre ve Vergi Usul Kanunun 219 maddesi 
h ü k m ü n e  u y g u n  o l a r a k  e l e k t r o n i k  o r t a m d a  
gerçekleştirmiştir. Defter kayıtları, muhasebe fişleri, ücret 
bordrosu ve yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan 
vesikalara dayanmaktadır. Faaliyet giderleri ücret bordrosu, 
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mal ve hizmet alış faturaları,  serbest meslek makbuzu, 
harcırah bordroları ve ödeme kaydedici cihaz fişleri ile 
belgelendirilmiştir. Kurumun faaliyeti ile ilgili yapılan 
harcamalar banka kanalıyla ödenmektedir. Ayrıca, genel 
merkez yönetim kurulu üyeleri tarafından kurum adına 
yapılan giderler, kurul üyeleri adına çıkartılan banka kredi 
kartı ile ödenmektedir. Bankadan gelen ekstreler ve harcama 
belgeleri ile karşılaştırılarak mutabakat sağlanması ile 
kayıtlara alınmaktadır.
Kurum adına alınan harcama belgelerine, harcamanın hangi 
amaçla yapıldığı belgenin arkasına yazılarak açıklanmakta ve 
harcamayı yapan ile yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili 
tarafından imzalanmaktadır. Belli tutarı aşan mal ve hizmet 
alımlarının, ödeme kaydedici cihaz fişi yerine fatura ile 
belgelendirilmesinin daha uygun olacağı kurum yönetimine 
bildirilmiştir.
Sendikanın üye aidatları ve kira gelirleri banka kanalıyla tahsil 
edildiğinden kurum tarafından herhangi bir belge 
düzenlenmemektedir. Söz konusu gelirler, ilgili firmalar 
tarafından kurumun banka hesabına yatırılmakta ve banka 
hesabına geçtiği tarih itibariyle defterlere gelir olarak kayıt 
edilmektedir. Ücretler ve mal ve hizmet alımlarının tamamı 
bankadan ödenmektedir. Düşük tutarlı harcamalar kasadan 
ödenmekte olup, bununla ilgili kayıt ve belgeler ayrıntılı 
olarak tutulmaktadır.
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3.Beyannameler:
Kurumun vermek zorunda olduğu muhtasar beyanname ve 
SGK prim ve hizmet bildirgeleri, ilgili kurumlara yasal süreleri 
içinde verilmiş ve tahakkuk eden vergi ve primler süresinde 
ödenmiştir. 

III- HESAP İNCELEMELERİ:  
1.Yasal Düzenlemeler ve İncelemenin Kapsamı:
1.1.Yasal Düzenlemeler: 
Sendika ve konfederasyonların gelir ve giderleri, iç ve dış 
denetimi, tutmak zorunda oldukları dosya, üye kayıt ve üyelik 
sona erme listeleri, defter kayıtları ile iş sözleşmesi sicilinin 
tutulmasına ilişkin usul ve esaslar, 18.10.2012 tarihli “6356 
Sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu” ile bu 
Ka n u n a  d aya n ı l a ra k  yay ı m l a n a n  “ S e n d i ka  v e  
Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler 
ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik” ve 
“Sendika Ana Tüzüğünde” ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup, 
bu esaslar bilgi amaçlı olarak aşağıya alınmıştır.

1.1.1.Sendikaların Gelirleri:
Sendikaların gelirleri, üyelik ve dayanışma aidatları, tüzükleri 
gereği yapacakları faaliyetlerden sağlanan gelirler, bağışlar 
ve mal varlığı gelirleri ve mal varlığı değerlerinin devir temlik 
ve satışlarından doğan kazançlardan ibarettir. 
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1.1.2.Sendikaların Giderleri ile Bağış ve Yardım Yasağı:  
Sendikalar, amaçları ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz 
ve bağışta bulunamazlar. Gelirlerinin %10' unu üyelerinin 
mesleki eğitimi ile bilgi ve tecrübelerini arttırmak için 
kullanabilirler. 
Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, esnaf ve küçük 
sanatkar kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kurumlarından yardım ve bağış alamazlar.
Ayrıca işçi kuruluşları, işveren ve işveren kuruluşlarından, 
işveren kuruluşları da işçilerden ve işçi kuruluşlarından 
yardım ve bağış alamazlar. 

1.1.3. Sendikaların Gelirlerinde Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar: 
Sendikaların nakdi yardım ve bağışlarının bankalar 
aracılığıyla alınması zorunludur. Bu hükümlere aykırı olarak 
yardım ve bağış alınması halinde, üyelerden birinin veya 
Bakanlığın başvurması üzerine, mahkeme kararıyla alınan 
yardım Hazineye aktarılır. Ayrıca, tüm nakdi gelirlerini 
bankaya yatırmaları gerekir. Zorunlu giderler için kasalarda 
tutacakları nakit miktarı genel kurullarınca belirlenir. 
Gelirlerini bu kanunda ve tüzüklerinde gösterilen faaliyetleri 
dışında kullanamaz veya bağışlayamazlar. Yönetim kurulu 
kararıyla ve nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak 
kaydıyla yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet bölgelerine 
doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla konut, eğitim ve 
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sağlık tesisleri kurulması amacıyla kamu kurum ve 
kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilirler. 

1.1.4.Sendika ve Konfederasyonların Denetimi: 
Sendikaların idari ve mali denetimleri, 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu iş  Sözleşmesi  Kanunu ve Sendika ve 
Konfederasyonların Denetim Hakkında Yönetmelikte 
belirlenen esaslar, bu kuruluşların tüzük hükümleri ile genel 
kurul kararlarına göre denetleme kurulları tarafından yapılır. 
*İdari Denetim kapsamında denetleme kurulu sendika ve 
konfederasyonların; 
Yönetim ve işleyişlerinin 6356 sayılı Kanuna, tüzüklerine ve 
genel kurul kararlarına uygun olup olmadığını, gelen ve giden 
evrak defterlerinin düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığını, 
evrak numaralarının sıra takip edip etmediğini ve evrak 
arşivinin düzenli olup olmadığını, üye kayıt ve üyelik sona 
erme listeleri ve yönetim ve çalışmalarına ilişkin diğer 
hususları denetler.
 *Mali denetim kapsamında sendika ve konfederasyonların,
-Gelir ve giderlerinin 6356 sayılı Kanuna, tüzüklerine, genel 
kurul kararlarına, bütçe esasları ile yönetim kurulu 
kararlarına uygun olup olmadığını,
-Mali işlemlerinin 6356 sayılı Kanuna göre tutulması zorunlu 
olan defterlere mevzuata uygun olarak yasal süreleri içinde 
işlenip işlenmediğini,
-Vergi, sigorta ve buna benzer yasal yükümlülüklere ilişkin 
beyanname ve bildirimlerinin süresinde verilip verilmediğini, 
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bunlarla ilgili ödemelerin süresinde yapılıp yapılmadığını,
-Gelir makbuzları ile gider evrakının mevzuata uygun olup 
olmadığını,
-Yönetim Kurulu üyeleri ile personele verilen avansların 
mevzuata, tüzüklerine ve yönetim kurulu kararlarına uygun 
olup olmadığını ve mali yönetimlerine ilişkin diğer hususları 
denetler.
*Dış Denetim: Sendika ve konfederasyonların gelir ve 
giderlerine ilişkin mali denetimleri en geç iki yılda bir 
denetleme kurulunca belirlenecek yeminli mali müşavirlerce 
yapılır.
-Aynı yeminli mali müşavir arka arkaya en fazla iki defa mali 
denetim faaliyetinde bulunabilir. Bu denetimin yapılmış 
olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan 
kaldırmaz. 
-Bağımsız denetim sözleşmesinin hazırlanarak denetim 
sürecinin başlatılması ve yeminli mali müşavirin her 
aşamadaki çalışmaları denetleme kurullarının gözetiminde 
gerçekleştirilir.
-Yeminli mali müşavirler, denetimlerini 26.12.2012 tarihli 
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen 
mesleki etik ilkelerine ve aynı Yönetmeliğin 22. maddesinde 
düzenlenen bağımsızlık ve bağımsızlığın korunmasına uygun 
olarak gerçekleştirir.
-Yeminli mali müşavirlerin yapacakları iş ve işlemler 
karşılığında alacakları ücretler, Maliye Bakanlığınca 
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hazırlanan SMMM ve YMM asgari ücret tarifesine göre 
ödenir.
*Denetim Raporları: Denetleme kurulu ve yeminli mali 
müşavirler tarafından yapılan her denetleme faaliyeti 
sonucunda denetim raporu düzenlenir.
Denetleme kurulu ve yeminli mali müşavirler tarafından 
hazırlanan denetim raporlarında, denetimin konusu ve 
denetlenen hususlar ile görüşler ayrı ayrı belirtilir. Ancak 
yeminli mali müşavir raporu, Bağımsız Denetim 
Yönetmeliğinin 30. maddesinde belirtilen rapor düzenleme 
ve görüş bildirme yükümlülüğüne göre hazırlanır.
Denetleme kurulu ve yeminli mali müşavirler tarafından 
hazırlanan denetim raporlarının sonucu, denetleme kurulu 
karar defterine yazılarak denetimi yapanlar tarafından 
imzalanır. Denetleme kurulu ve yeminli mali müşavirler 
tarafından hazırlanan denetim raporları sendika ve 
konfederasyonların genel kurullarına sunulur.
*İlan: Sendika ve konfederasyonların faaliyet, dış denetim ve 
denetleme kurulu raporları ile genel kurul kararları, genel 
kurul tarafından belirlenen uygun vasıtalarla derhal 
yayımlanır. Genel kurul kararlarıyla uygun vasıtaların 
belirlenmediği durumlarda; faaliyet, dış denetim ve 
denetleme kurulu raporları ile genel kurul kararları, sendika 
ve konfederasyonların kurumsal resmi internet sitelerinin 
ana sayfasında veya ülke genelinde dağıtımı yapılan günlük 
bir gazetede derhal yayımlanır.
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*İşlemlerde Usulsüzlük veya Yolsuzluk: Denetleme kurulu ve 
yeminli mali müşavirler tarafından yapılan denetimler 
sonucu işlemlerde usulsüzlük veya yolsuzluk tespit 
edildiğinde; 6356 sayılı Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
ve diğer kanunlar ile sendika ve konfederasyonların tüzük 
hükümlerine göre yapılması gereken işlemler denetimi 
yapanlar tarafından 15 gün içinde yerine getirilir.
*Tutulacak Defter ve Kayıtlar: Sendika ve konfederasyonlar;
Üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri, genel kurul, yönetim 
kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu karar defterleri, 
gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri, aidat 
kayıtları, yevmiye ve envanter defterleri ile defterikebir ve 
gelirlere ilişkin kayıt ve defterleri tutmak zorundadırlar. 
Tutulan bu defter ve kayıtlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 
göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme 
demirbaş defterine kaydedilir. Tutulması zorunlu defterler 
her olağan genel kurulu izleyen 15 gün içinde Dernekler 
Yönetmeliğinin 36. maddesinin birinci fıkrasına göre notere 
veya İl Dernekler Müdürlüğüne onaylatılır. Tutmakla 
yükümlü oldukları defter ve kayıtlar dışında yardımcı 
defterler de tutabilir.
Defterler kayıtları arasında boş satır ve sayfa bırakılamaz ve 
atlanamaz. Yapılan yanlışlıklar okunacak biçimde üstü 
çizilmek, üst ya da yan tarafına doğrusu yazılmak ve 
onaylanmak suretiyle düzeltilir. Defterlere geçirilen kayıtlar 
kazınamaz ve okunamaz hale getirilemez.
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Muhasebe kayıtlarındaki yanlışlıklar muhasebe kurallarına 
uygun olarak düzeltilir.
Sendika ve konfederasyonlar için hesap dönemi takvim 
yılıdır.
Sendika ve konfederasyonların bütün defter ve belgeleri ile 
bunların dayanak ve eklerini hizmet binasında bulundurulur 
ve ilgili oldukları yılı izleyen takvim yılından başlayarak on yıl 
süreyle saklanır.
*İşlemlerin Kayıt Zamanı: Genel kurul, yönetim kurulu, 
denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararları defterlere en 
geç bir hafta içinde yazılır. Genel kurul kararları divan 
üyelerince iki gün içinde, diğer kurul kararları ise gelecek ilk 
toplantı zamanı aşılmamak üzere en geç bir ay içinde katılan 
üyelerce imzalanır.
Mali işlemler genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine 
uygun olarak bir ay içinde kaydedilir. Ancak kasa hesabını 
ilgilendiren işlemler günlük kaydedilir.
*Gelir Makbuzları: Sendika ve konfederasyonların gelirlerini 
makbuz karşılığında tahsil etmeleri esastır. Makbuzlara sıra 
numarası, sendika ve konfederasyonların açık unvanı, tahsil 
olunan paranın miktarıyla dayanağı, parayı veren ve tahsil 
edenin kimlik bilgileri yazılır. Bir nüshası makbuz cildinde 
kalmak üzere en az 2 nüsha olarak düzenlenir. Doğrudan 
sendika ve konfederasyonların kasasına veya banka 
hesaplarına yapılan ödemelerde kasa fişi veya banka dekontu 
yeterlidir.
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1.2-İncelemenin Kapsamı: 
Önceki bölümde açıklanan yasal düzenlemeler gereğince 
sendikanın kanuni defter ve vesikaları ve mali tabloları, gelir 
ve giderlerin doğruluğu, kanuni defterlere doğru olarak 
int ikal  ett ir i l ip  ett ir i lmediği ,  ver i len muhtasar  
beyannamelerin, sigorta bildirgelerinin mevzuata 
uygunluğunun, varsa hataların ve eksikliklerin dönem 
içerisinde ceza ile muhatap olmadan giderilmesi, bilanço ve 
mizan üzerinde yapılan tespitlerle hatalı işlemlerin 
düzelttirilmesi ve mevzuata ve ana sözleşmeye uygun 
kayıtların tutulmasının sağlanmasına yönelik denetimler 
yapılmış ve tespit edilen eksiklikler sendika yönetimine 
bildirilmiştir. 

1.3.Denetleme Yöntemine İlişkin Bilgiler:
Kurumun muhasebe politikası incelenerek yayınlanan 
muhasebe standart ve ilkelerine, mali tablo ilkelerine ve tek 
düzen hesap planı ile ilgili muhasebe sistemi uygulama genel 
tebliğine uygunluğu ve mali tabloların doğruluğu 
araştırılmıştır.
Sendikanın mali denetimi ile ilgili çalışmalar bir plan 
dâhilinde her ay periyodik olarak uygulanmıştır. Mali 
denetim kapsamı ile sınırlı olmak kaydıyla tüm varlık, kaynak, 
gelir ve giderlerinin gerçek olup olmadığı ve bunlara ilişkin 
işlemlerin doğruluğu araştırılmıştır.
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Harcama belgelerinin harcamayı yapan kişi, tis ve mali işler 
sorumlusu genel başkan vekili ve sendika yönetimince 
kontrol edilip belgenin arka yüzünün imzalanması 
sağlanmıştır. Özellikle yapılan harcamaların sendikanın ana 
faaliyet konusu ile ilgili olduğunun teyidi alınmış, mahsup 
fişlerinin yönetimce yetkilendirilmiş kişiler tarafından 
imzalanıp imzalanmadığı kontrol edilmiştir. Mali tablolara 
yansıtılması gereken işlem ve hesapların gerçek şekilde yer 
alıp almadığı, varlıklara ilişkin hakların ve borçlara ilişkin 
yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine bakılmıştır.
Mali Denetim çalışmaları sırasında belge incelemesi, bilgi 
toplama, doğrulama, karşılaştırma, puantaj gibi denetim 
teknikleri kullanılmıştır. Toplanan kanıtlar yeterli miktarda ve 
güvenilir olup, inceleme ve denetleme teknikleri tasdik 
edilen mali tablo bildirimlerinin gerçeği yansıtması açısından 
uygun ve yeterlidir.
İnceleme dönemlerine ait harcama belgeleri, aylık mizan 
bilgileri ve yardımcı hesaplar, ödeme belgeleri, nakit ve 
banka hareketleri ile karşılaştırılarak kontrol edilmiştir. 
Böylece, belgelerin ana hesaplara doğru olarak kaydedilip 
kaydedilmediği ve nakit ve banka hareketleri ile uyumlu olup 
olmadığı ve temel mali tablolara uygunluğu araştırılmıştır. 
Ayrıca, düzenlenen ücret bordroları incelenmiş, kurumun 
yönetici ve çalışanlarına ödenen ücretlere ait vergi ve SSK 
primlerinin, ilgili mevzuata uygun beyan edilip edilmediğine 
bakılmıştır. 
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2.Kurumun Faaliyet Gelir ve Giderleri:
Sendikanın 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin gider ve gelir 
belgeleri ile genel mizan bilgilerinin incelemesi sonucunda, 
aşağıda açıklanan hususlar tespit edilmiştir. 
Kurumun gelirleri, aşağıda ayrıntılı olarak gösterileceği üzere 
sendikanın gelirleri üye aidatları, kira ve faiz gelirlerinden 
oluşmaktadır. Aylık üyelik aidatı, işçinin çıplak ücretinin 7 
saatlik tutarıdır. Aidatlar ilgili firmalar tarafından kurumun 
banka hesabına yatırılmakta ve bu tarih itibariyle sendikanın 
yasal defterlere gelir olarak kayıt edilmektedir. 
Kurumun faaliyet gelirlerinden üye aidatları ve kira gelirleri, 
TDHP da yer alan 649-Diğer Olağan Gelir ve Karlar hesabında, 
faiz gelirleri ise 642-Faiz Gelirleri hesabında izlenmektedir.
Kurumun giderleri ise, 26-27 Ekim/2013 tarihilerinde yapılan 
18.olağan genel kurulunda hazırlanan sendika ana tüzüğü ve 
mali raporda genel bütçe uygulamaları ile tespit edilen;
Sendika genel merkezi ve şubelerin profesyonel 
yöneticilerine ödenen ücretler, sosyal yardımlar, yönetici risk 
primi, kıdem teşvik primi ve yolluklardan,
Sendikada ücretli olarak görev yapan genel merkez ve şube 
yöneticilerine ödenen ücretler, sosyal yardımlar, SSK işveren 
hissesi, ikramiye, yolluklar, kayıp yevmiye, hakkı huzur 
ücretleri, yönetici risk ve teşvik primi, sağlık taraması ve ön 
teşhis giderlerinden,
Sendika genel merkezi ve şubelerinde çalışan ücretli 
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personele ödenen ücretler, sosyal yardımlar, SSK işveren 
hissesi, ikramiye, yolluklar, kıdem tazminatları, kıdem teşvik 
ikramiyesi, fazla mesai ve ihbar tazminatından, İdari giderler 
olarak haberleşme giderleri, kırtasiye ve neşriyat giderleri, 
vasıta giderleri, bina giderleri, temsil, toplantı ve konaklama 
giderleri, noter mahkeme giderleri, kongre giderleri, 
örgütlenme ve dayanışma giderleri, sair giderler, temsilcilik 
giderleri, aidat giderleri, eğitim giderleri, Türk-İş aidat 
giderleri, resmi arabuluculuk giderleri ve aidat giderlerinden 
oluşmaktadır. Ayrıca, genel kurul ve diğer toplantılara katılan 
üyelerin ve delegelerin yol masrafları ile yolluklar da sendika 
bütçesinden karşılanmaktadır. 
Kurumun genel merkez yöneticilerine, bağlı şubelere, 
temsilcilere ve kurum personeline, masrafları karşılamak 
üzere genel yönetim kurulunca avans verilmektedir. Harcama 
belgelerinin ibrazı ve verilen yolluk bildirimi sonucuna göre 
verilen avanslar kapatılmaktadır. 
Ayrıca, genel merkez yönetim kurulu üyeleri tarafından 
kurum adına yapılan giderler, kurul üyesi adına çıkartılan 
banka kredi kartı ile ödenmektedir. Bankadan gelen ekstreler 
ve harcama belgeleri ile karşılaştırılarak mutabakat 
sağlanması ile kayıtlara alınmaktadır.
Sendika genel merkezi ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile 
başkanlarına verilecek ücretler, ödenecek yolluklar ve 
tazminatlar sendika genel kurulu, personelin ücret ve 
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tazminatları ise, sendika yönetim kurulu tarafından 
belirlenmektedir. Ayrıca, Sendikalar Kanunu ve Ana Tüzük 
gereğince kurum genel yönetim kurulu, taşınmaz ve 
demirbaş alım ve satımı yetkisine haizdir.
Sendika ana tüzüğü gereğince, kurumun genel merkez ve 
şubelerin yönetim kurulu başkanı ve üyelerine profesyonel 
olarak görev aldıkları yöneticilikte geçen sürelerin her yılı için 
30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanan yönetici risk 
primi, genel bütçe uygulamaları kılavuzuna göre de, genel 
merkez ve şubelerdeki profesyonel yöneticilere, dönem 
kıdemine göre net ücret üzerinden belirlenen tutarda kıdem 
teşvik primi, denetim kurulu üyelerine, yılda 4 defa olmak 
üzere huzur hakkı ücreti, amatör şube başkanı olarak görev 
yapan şube başkanlarına ayda bir defa olmak üzere asgari 
ücretin net tutarının 2,5 katı tutarında huzur hakkı 
ödenmektedir. 
Ayrıca, kurumun yönetici ve çalışanları ile işyerinde 
çalışmayan amatör şube başkanlarına yılda 4 maaş tutarında 
ikramiye ödenmektedir. 
Kurumun seçilmiş yönetici ve personelinin yıllık ücret 
artışları, TÜİK tarafından belirlenen önceki yılın Aralık ayı 
TÜFE değişim oranına göre yapılmaktadır.
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Gelirin Nevi 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 30.06.2017

Üye Aidat Gelirleri 1.921.615,00

 

2.428.416,65 2.796.674,66 1.616.177,51

Kira Gelirleri 167.071,11

 

194.507,70 201.908,27 223.885,08

Faiz Gelirleri 2.416,83

 

34.611,15 115.738,61 115.844,86

Yöne�ci Aidat Gelirleri 5.693,51 9.905,70 10.475,13 5.652,66

SSK İşveren Prim İndirimi 25.030,18 28.765,41 37.614,30 14.469,17
Rapor Parası 781,76 9.200,00 11.047,60 -

Diğer Gelir 3.591,50 - 4.155,49 4.973,61

TOPLAM 2.126.199,89 2.705.406,61 3.177.614,06 1.981.002,89

2.1. Kurumun 01.01.2014/30.06.2017 Döneminde Gerçekleşen Gelir ve Giderleri:
2.1.1.Gelirleri:
Sendikanın 201.01.2014/30.06.2017 döneminde gerçekleşen faaliyet gelirleri aşağıdaki gibidir. 

Tablodan görüldüğü üzere, kurumun gelirlerinin büyük kısmı 
üye aidatlarından oluşmaktadır. 2013 yılına ait gelirlerin 
toplamı 1.862.813,84 TL olup, 2014 yılı toplam geliri, 2013 
yılına göre (263.386,05/ 1.862.813,84=) %14, 2015 yılı 
toplam geliri, 2014 yılına göre (579.206,72/2.126.199,89=) 
%27 ve 2016 yılı toplam geliri, 2015 yılına göre 
(527.792,55/2.705.406,61=) %19,50 oranında artış 
göstermiştir. 
Sendikanın üye aidat gelirleri ile kira ve diğer gelirler, 
işverenler ve ilgili kurumlarca banka aracılığı ile 
ödenmektedir. Sendikanın üye dışı gelir kaydedildiğine dair 
bir tespit yapılamamıştır. Üye dışı gelirlerin tespiti için 
işverenlerin düzenlediği ücret bordrolarının incelenmesi 
gerektiğinden, işverenlerden aidat kesintisi olarak bildirilen 
tutarların doğru bir şekilde kayıtlara aktarılıp aktarılmadığına 
yönelik kontrol yapılmıştır.  
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Kurumun inceleme dönemlerine ait gelirlerin ilgili hesaplara 
doğru olarak kaydedildiği, genel mizan bilgilerine uygun 
olduğu ve mali tablolara doğru olarak yansıtıldığı tespit 
edilmiştir.

Gider Yeri ve Nevi 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 30.06.2017
Ücret Giderleri 1.118.950,95 1.237.221,86 1.496.587,04 836.939,25
Yöne �ci Ücret Giderleri 717.984,96 763.518,34 883.670,74 450.810,79
Personel Ücret Giderleri 350.321,89 432.966,93 524.088,49 358.820,15
Yöne�ci Yolluk Giderleri 17.854,24 12.107,56 35.044,91 11.420,78
Personel Yolluk Giderleri 1.417,84 1.986,57 5.849,13 4.549,18
Dene�m Kurulu Yolluk Giderleri 1.859,01 - 2.060,07 1.832,57
Temsilcilerin Yolluk Giderleri 18.154,43 14.182,85 32.692,55 2.257,14
Huzur Hakkı Ücretleri 11.358,58 12.459,60 13.181,16 7.248,64

Genel Yöne�m Giderleri 538.287,97 802.709,63 740.784,16 457.082,23
Genel Merkez Yöne�m Giderleri 441.355,06 720.967,89 620.488,64 354.253,48
Kocaeli Şubesi Yöne�m Giderleri 22.753,83 17.718,17 21.068,78 17.545,84
İstanbul Şubesi Yöne�m Giderleri 28.603,05 22.237,59 26.052,77 22.892,20
Çaycuma Şubesi Yöne�m Giderleri 32.131,72 27.418,31 49.570,86 60.447,51
Temsilcilik Giderleri 13.444,31 14367,67 23.603,11 1.943,20
TOPLAM 1.657.238,92 2.039,931,49 2.237.371,21 1.334.021,48

2.1.2.Giderleri: 
Sendikanın 201.01.2014/30.06.2017 döneminde gerçekleşen faaliyet giderleri aşağıdaki gibidir. 

Tablodan görüldüğü üzere, kurumun giderleri ücret ve genel 
yönetim giderlerinden oluşmaktadır. 2013 yılı giderlerin 
toplamı 1.919.372,45 TL olup, 2014 yılı toplam gideri, 2013 
yılına göre (264.364,68 /1.919.372,45=) %13,77 oranında 
azalmış, 2015 yılı toplam gideri, 2014 yılına göre 
(384.923,72/ 1.655.007,77) %23 ve 2016 yılı toplam gideri, 
2015 yılına göre (197.439,72/2.039.931,49=) %9 oranında 
artış göstermiştir. 
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2013 yılı sendika genel merkez ve bağlı şube başkalıklarının 
seçim yılı olması nedeniyle,  bu yılın gideri yüksek 
gerçekleşmiştir. 2014 yılı gideri ise, 2013 yılına göre 
264.364,68 TL azalmıştır. 
Faaliyet giderleri TDHP da yer alan 770-Genel Yönetim 
Giderleri hesabında izlenmektedir. Kurumun KDV yönünden 
mükellefiyeti bulunmadığından mal ve hizmet alımlarında 
ödenen KDV indirimi yapılamamakta ve harcama belgeleri, 
KDV dahil toplam tutarları üzerinden gider olarak 
kaydedilmektedir. 
Genel merkez ve şubeler itibariyle yapılan giderler Genel 
Merkez tarafından muhasebe kayıtlarında ayrıntılı 
izlenmekte ve ücret bordrosu, harcırah beyannamesi, fatura, 
serbest meslek makbuzu, ÖKCF, sigorta poliçesi ve banka 
dekont lar ı  i le  belgelendir i lerek mahsup f iş ine 
bağlanmaktadır. Mahsup fişi ve gider belgelerinde sendika 
yetkililerinin onayı yer almaktadır. Gider belgelerinin sendika 
faaliyeti ile ilgili olup olmadığının anlaşılabilmesi için belge 
üzerinde açıklama ve şerh düşülmesi önerisine uyulduğu, tis 
ve mali işler sorumlusu genel başkan vekili tarafından 
belgelerin arka yüzü imzalanarak onaylandığı görülmüştür.
Çalışan personelin hizmet akitleri net ücret üzerinden 
yapılmaktadır. Personel ücretinin netten brüt ücreti 
bulunarak ücret bordrosu düzenlenmektedir. Ücret 
bordrolarında ödenen ücret, ikramiye, yemek parası, gelir 

26
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vergisi kesintisi, SGK primleri, tavan ücret ve kümülatif 
matrahlar ayrıntılı olarak yer almaktadır. SGK primlerinin ve 
ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajlarının 
doğru olarak hesaplandığı, SGK bildirimlerinin ve muhtasar 
beyannamelerin usule uygun ve doğru olarak beyan edildiği 
ve gelir vergilerinin artan orana göre hesaplandığı 
görülmüştür. 
Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi hükmüne göre 
personele verilen ikramiye ve nakden ödenen yemek paraları 
ücret niteliğinde olduğundan, gelir vergisi ve SGP kesintisi 
yapılmaktadır. 
Sendikada hizmetli olarak çalışanı Cengiz AĞRAP, emekli 
şartlarını sağladığından, Nisan/2017 ayında emekli olmuş ve 
toplam 84.606,75 TL kıdem tazminatı tahakkuk ettirilmiştir. 
Bu tutardan 642,17 TL damga vergisi mahsubundan sonra 
kalan 83.964,58 TL ödenmiştir. Aldığı ücret tutarı, kıdem 
tazminatına esas tavan ücretten yüksek olduğundan, tazimat 
4.026,11 TL tavan ücret üzerinden hesaplanmıştır. Emekli 
olduğundan ihbar tazminatı ödenmemiştir. Adı geçen şahıs, 
emeklikten sonra da sendikada çalışmaya devam etmektedir.
Genel yönetim giderleri, haberleşme, kırtasiye ve neşriyat, 
akaryakıt, bina bakım-onarım giderleri, temsil- toplantı 
giderleri, konaklama, noter, avukatlık, YMM denetim ücreti, 
Türk-İş aidat, arabuluculuk, elektrik, kargo, seyahat, bina 
sigorta, büro makinaları bakım giderleri, MTV, emlak ve çevre 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU



28

vergisi, doğalgaz bedeli, OGS-HGS, otopark, kira giderleri, 
araç sigorta ve bakım giderleri, eğitim giderleri, grevde olan 
üyeler için yapılan kumanya ve gıda yardımı ile promosyon 
giderlerinden oluşmakta olup, kurumun faaliyeti gereği 
temsil ağırlama, seyahat, avukatlık, konaklama, akaryakıt ve 
araç bakım giderleri ağırlık teşkil etmektedir.
Sendika üyelerine 2015 yılında toplam 162.160,00 TL lık 
promosyon dağıtılmıştır. Hizmet araçları adına kesilen trafik 
para cezaları, aracı kullanan ilgili kişi tarafından 
karşılanmaktadır. 
2014 yılında sendika binasının asansörü yenilenmiş, odaların 
bakımı, perde değişimi ve tefrişi yapılmıştır.  Sendikanın 
mülkiyetinde bulunan hizmet binasına yapılan normal bakım 
giderleri bina giderlerine, değerini arttıran harcamalar ise 
bina maliyetine eklenmiştir. 
2014 yılı gelir tablosunda görülen 15.477,25 TL. lık diğer 
olağan dışı gider zarar, 46.477,25 TL alış bedelli binek aracının 
hasarlı olması nedeniyle, yönetim kurulu kararı ile 31.000,00 
TL' ya satışından, 2016 yılı gelir tablosunda görülen 
68.736,60 TL lık diğer olağan dışı gider ve zarar ise, 43.486,14 
TL kayıtlı değerindeki binek aracının 22.500,00 TL ya ve 
76.750,00 TL kayıtlı değerindeki binek aracının 28.750,00 TL 
ya satışından kaynaklandığı görülmüştür. 2015 yılı gelir 
tablosunda görülen 999,98 TL ise, taşıt tanıtma kartının 
süresinde iptal ettirilmemesinden dolayı ödenen ceza 
bedelidir.
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2014 yılında satılan taşıt aracı, Toyota Kaya A.Ş. ne takasa 
verilmiş ve satış bedeli bu şirketten alınan yeni araç 
bedellinden mahsup edilmiştir. 2016 yılında satılan 2 araç 
yerine, Mayıs/2016 ayında 166.137,00 TL ya yeni araç satın 
alınmış ve kurumun aktifine kaydedilmiştir. Böylece, 2014 ve 
2015 yıllarında 370.138,18 TL olan taşıtların kayıtlı değeri 
2016 yılında 416.403,17 TL ya çıkmış ve 30.06.2017 tarihi 
itibariyle bu tutar korunmuştur.
Kurumun inceleme dönemlerine ait giderlerin ilgili hesaplara 
doğru olarak kaydedildiği, genel mizan bilgilerine uygun 
olduğu ve mali tablolara doğru olarak yansıtıldığı tespit 
edilmiştir. İnceleme dönemlerine ait gelir tabloları rapor 
ekinde sunulmuştur. (Ek-2) 
Kurum giderlerinin ödeme kaydedici cihaz fişi yerine fatura 
ile belgelendirilmesi, yemek ve konaklama hizmet 
belgelerinde, hizmet alan kişi sayısının belgede ayrıca 
gösterilmesi sendika yönetimine bildirilmiştir.
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3.Kurumun Varlık ve Borçları:
Kurumun 2014, 2015, 2016 ve 30.06.2017 dönemi varlık ve borçlarına ilişkin
bilgiler aşağıdaki gibidir.
3.1. Kurumun Varlıkları:

Varlıklar
 

2014 Yılı
 

2015 Yılı 2016Yılı 30.06.2017

 

Bakiye
 

Bakiye Bakiye Bakiye
Kasa

 

2.153,44

 

3.083,77 17,36 580,18
Bankalar

 

320.581,46

 

1.105.536,67 1.673.203,54 2.289.824,54
Verilen Depozito

 

0,00

 

0,00 2.261,95 2.261,95
Diğer Alacaklar 1.273,18 1.545,43 2.130,84 2.033,02
İş Avansları 12.107,89 (-5.812,26) 38.296,68 58.806,29
Binalar 23.887,01 23.887,01 66.890,17 72.340,17
Taşıtlar 370.138,18 370.138,18 416.403,17 416.403,17
Demirbaşlar 94.539,92 94.539,92 167.163,03 175.888,03
Haklar 5.539,52 5.539,52 5.539,52 5.539,52
TOPLAM 830.228,60 1.598.457,24 2.396.906,26 3.023.676,87

Kasa Hesabı bakiyesi normal tutarda olup ihtiyaçtan fazla 
kasada nakit bulundurulmamıştır. Dönem sonlarında nakit 
mevcudunun fiilen kasada bulunduğu ve kayıtlara uygun 
tespit edilmiştir.
2014 yılı dönem sonu bankalar hesabında bulunan 
320.581,46 TL. nin 289.678,97 TL. si vadesiz, 30.902,49 TL sı 
ise vadeli mevduat, 2015 yılı dönem sonunda bulunan 
1.105.536,67 TL.nin 264.436,44 TL. si vadesiz, 841.100,23 TL 
sı vadeli mevduat, 2016 yılı dönem sonunda bulunan 
1.673.203,54 TL nin 291.238,02 Tl sı vadesiz, 1.381.965,52 TL 
sı vadeli mevduat ve 30.06.2017 tarihi itibariyle bulunan 
2.289.824,54 TL nin 209.390,89 TL sı vadesiz, 2.080.433,65 
TL sı da vadeli mevduattan oluşmaktadır. Dönem sonları 
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itibariyle banka ekstresi bakiyeleri ile bilanço kalemlerinden 
bankalar hesabı bakiyeleri aynı olup, bir dengesizlik 
saptanmamıştır. İhtiyaç fazlası nakitler sendika adına 
b a n k a d a  a ç ı l m ı ş  v a d e l i / v a d e s i z  h e s a p l a r d a  
değerlendirilmektedir. 
Verilen depozito, İzmir ilinde bulunan kiralık ev için verilen 
su, elektrik ve doğalgaz depozitosuna aittir. 
Diğer alacaklar hesabı mahsup edilecek asgari geçim 
indirimine ait olup, bu hesap çalışanlara ödeme yapıldığında 
hesap kapatılmaktadır. 
İş avansları, sendika yönetim kurulu ve şube başkanları adına 
sendika adına yapılan harcamalarında kullanılmak üzere 
çıkartılan kredi kartları ödemeleri ile görev avanslarına aittir. 
Bankadan kredi kartı hesap ekstresi geldiğinde bu hesaba 
borç, ödeme yapıldığında alacak kaydı ile hesap 
kapatılmaktadır. İş avanslarının 32.500,00 TL sı kurumun 
Toprak Kağıt A.Ş. den olan takipli prim alacağı açılan dava 
masraflarına ait olup, dava henüz sonuçlanmadığından 
hesap kapatılamamıştır. Bununla ilgili belgeler denetim 
dosyasında mevcuttur.
Maddi duran varlıklarda yer alan binalar, kurum adına kayıtlı 
genel merkez, İzmit, Çaycuma ve İstanbul Şube 
Başkalıklarının faaliyet gösterdiği hizmet binaları ile İzmir ve 
Ankara'da bulunan ve kirada olan konutlara aittir. Binalar 
bilançoda maliyet değerleri ile yer almakta ve amortisman 
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ayrılmamaktadır. Sendika genel merkez hizmet binasına 
2016 yılında 43.003,16 TL. lık, 2017 yılında 5.450,00 TL. 
olmak üzere toplam 48.453,16 TL lık değerini arttırıcı 
harcama yapılmış ve kayıtlı aktif değeri 23.887,01 TL dan 
72.340,17 TL ya yükselmiştir.
Kurumun sendikal hizmetlerinde kullandığı 5 adet taşıt aracı 
(binek otomobili)  bulunmakta olup, bunların 3 adedi sendika 
genel merkezinde, 1 adedi Kocaeli Şube Başkanlığı ve 1 adedi 
de İstanbul Şube Başkanlığı tarafından kullanılmaktadır. 
Sendikanın 2013 yılından 4 adet araç devretmiş, bunların 1 
adedi 2014 yılında, 2 adedi 2016 yılında olmak üzere 3 adedi 
satılmış, 3 adedi 2014 yılında ve 1 adedi de 2016 yılında 
olmak üzere 4 adet araç satın alınmış ve böylece son durum 
itibariyle araç sayısı 5 adet olmuştur.
2016 yılında satılan 2 araç yerine, Mayıs/2016 ayında 
166.137,00 TL ya yeni araç satın alınmış ve kurumun aktifine 
kaydedilmiştir. Böylece, 2013 yılında 209.719,03 TL olan 
taşıtların kayıtlı değeri, 2014 ve 2015 yıllarında 370.138,18 TL 
ve 2016 yılında 416.403,17 TL ya çıkmış ve aynı tutar 2017 
yılında yer almaktadır.
Demirbaşlar, merkez ve şube başkanlıklarında kullanılmakta 
olup, 2013 yılından devreden 82.130,14 TL lık demirbaşların 
kayıtlı değeri, 2014 ve 2015 yıllarında 94.539,52 TL ya, 2016 
yılında 167.163,03 TL ya ve 2017 yılında 175.888,03 TL ya 
ulaşmıştır. Haklar mikro muhasebe paket programına aittir.
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Kurumun bilanço varlık kalemlerinin ilgili hesaplara doğru 
olarak kaydedildiği, genel mizan bilgilerine uygun olduğu ve 
mali tablolara doğru olarak yansıtıldığı tespit edilmiştir.

3.2.Borç ve Özkaynakları:  

 Hesap İsmi

 

2014
 

2015 Yılı 2016 30.06. 2017
Bakiye

 
Bakiye Bakiye Bakiye

Sa�cılar

 

6.048,12

 

3.360,20 5.704,54 4.095,13
Diğer Borçlar

 

0,00

 

104.000,00 0,00 0,00
Personele Borçlar 473,97 0,00 0,00 264,42
Ödenecek Vergi ve fonlar 13.310,97 15.906,62 13.272,63 19.531,21
Ödenecek SGP Kesin�si 21.655,92 21.984,66 28.576,05 32.651,67
Geçmiş Yıllar Gelir Farkları 333.016,74 788.731,64 1.453.206,78 2.324.713,03
Dönem Gelir Farkı 455.714,90 664.475,14 871.506,25 646.981,41
TOPLAM 830.220,62 1.598.458,26 2.372.266,25 3.028.236,88

Kurumun 2015 yılı dönem sonunda görülen 104.000,00 TL 
.lık borç, üyelere verilen promosyon giderlerine ait olup, 
takip eden yılda ödenmiştir. Diğer borç kalemleri ise, 
tahakkuk ettirilen vergi ve SGP kesintilerine ait olup, 
dönemsel olarak sonraki dönemde ödenecek tutarları 
göstermektedir.

Bilindiği gibi, Tek Düzen Hesap Planına göre ticari işletmelerin 
geçmiş yılların zararları 580-Geçmiş Yıllar Zararı Hesabı, 
geçmiş yıl karları 570-Geçmiş Yıllar Karları Hesabı ve dönem 
net karı ise 590-Dönem Net Karı Hesabında izlenmektedir. 
Sendikalar ticari bir işletme olmadığından gelir tablosunun 
oluşturulmasında gelir veya gider fazlası şekilde 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Geçmiş yıllardan devreden ve dönem gelir/gider hesapları, 
bilanço denkliği sağlayan gelir/gider farkı kalemlerine aittir. 
Yukarıda verilen tablo ve ekli bilançodan görüldüğü üzere, 
kurumun 2014 yılı toplam gelir fazlası, önceki yıllardan 
devreden 333.016,74 TL, ve dönem gelir fazlası 455.714,90 
TL olmak üzere toplam 788.731,64 TL, 2015 yılı toplam gelir 
fazlası ise, önceki yıllardan devreden 788.731,64 TL ve 
dönem gelir fazlası 664.475,14 TL olmak üzere toplam 
1.453.206,78 TL. 2016 yılı  toplam gelir fazlası, önceki 
yıllardan devreden 1.453.206,78 TL ve dönem gelir fazlası 
871.506,25 TL olmak üzere toplam 2.324.713,03 TL.ve 
30.06.2017 tarihi itibariyle toplam gelir fazlası, önceki 
yıllardan devreden 2.324.713,03 TL ve 2017 yılı kıst dönemi 
gelir fazlası 646.981,41 TL olmak üzere toplam 2.971.694,44 
TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutar, aynı zamanda sendikanın 
30.06.2017 tarihi itibariyle öz kaynaklarını oluşturmaktadır.

Sendikanın 2014, 2015, 2016 yılları ve 30.06.2017 tarihi 
itibariyle düzenlenen bilançolar rapor ekinde sunulmuştur. 
(Ek-3) İlgili yılların ayrıntılı mizanları ile bilanço kalemleri 
arasında herhangi bir uyumsuzluk saptanmamıştır. 

Genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartları gereği 
avans ödemelerinin niteliğinin açık olarak belirtildiği ve 
kapanış mutabakatlarının yapıldığı görülmüştür. Bilanço ve 
gelir tablosu verileri ile genel mizan bilgileri arasında 
dengenin mevcut olduğu, bir önceki dönem bilanço 
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kalemlerinin izleyen yılın açılış maddesinde kaydedildiği ve 
sonraki dönemlere doğru olarak aktarıldığı tespit edilmiştir. 

Raporun önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklandığı 
üzere, Kurumun inceleme dönemlerine ait düzenlenen gelir-
gider tablosu ve bilançolarda yer alan hesapların, defter 
kayıtları ve belgelerine uygun olduğu ve gerçek mali 
durumunu yansıttığı, kayıtların Muhasebe Sistemi Uygulama 
Genel Tebliğinde belirtilen ilkelere uygun olduğu 
görülmüştür. 

IV-SONUÇ:
Türkiye Selüloz Kağıt Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikasının 
01.01.2014/30.06.2017 dönemine ait yasal defter kayıtları 
ve belgeleri ile mali tablolarının, 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sendika ve Konfederasyonların 
Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş 
Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik ve Sendika Ana Tüzük 
hükümleri gereğince yapılan bağımsız mali dış denetim 
sonucunda, 

1. Kurumun tutulması zorunlu yasal defterlerin ilgili 
mevzuata uygun olarak süresinde tasdik ettirildiği, işlem 
kayıtları ile hesapların açılış-kapanış kayıtlarının tek düzen 
hesap planına uygun olarak yapıldığı, beyanname ve SGK 
prim ve hizmet bildirgelerinin ilgili kurumlara süresinde 
verildiği,
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2.İlgili yıllara ait gelir ve giderlerinin, 6356 Sayılı Sendikalar ve 
Toplu iş Sözleşmesi Kanunu, Sicil Yönetmeliği, Sendika Ana 
Tüzüğü, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına uygun 
olduğu, 

3.Kurumun inceleme dönemlerine ait gelir/gider farkı;

Dönemi             Tutarı (TL)
2014

 
455.714,90

2015 664.475,14
2016 871.506,25

30.06.2017 646.981,41
Toplam 2.638.677,70 TL

Olduğu tespit edilmiş olup, 2013 yılından devreden 
333.016,74 TL gelir fazlası ile birlikte, 30.06.2017 tarihi 
itibariyle sendikanın toplam gelir fazlası tutarının 
2.971.694,44 TL olarak gerçekleştiği, bu tutarın aynı 
zamanda sendikanın 30.06.2017 tarihi itibariyle öz 
kaynaklarını oluşturduğu, 

4.Kurumun faaliyetine ilişkin yapılan harcamaların usulüne 
uygun olarak belgelendirildiği ve nakit ve banka 
hareketlerine uyumlu olduğu, gelir ve giderlerin yasal 
defterlere süresinde kaydedildiği, defter kayıtlarının 
muhasebenin temel ilke ve prensiplerine uygun olduğu ve 
düzenlenen mali tabloların kurumun gerçek mali durumunu 
yansıttığı,

Sonucuna varılmıştır.
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V-GÖRÜŞ:    
Görüşümüze göre, ilişikteki gelir tablosu ve bilanço ile defter 
kayıtları, Türkiye Selüloz Kağıt Ağaç ve Mamulleri İşçileri 
Sendikasının, 31Aralık 2014, 31 Aralık 2015, 31 Aralık 2016 ve 
30.06.2017 tarihi itibariyle mali durumu ve aynı tarihlerde 
sona eren dönemlere ait faaliyet sonuçları “6356 Sayılı 
Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu” ile bu Kanuna 
dayanılarak yayımlanan “Sendika ve Konfederasyonların 
Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş 
Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik” ve Sendika Ana Tüzük 
hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına 
uygun olarak doğru biçimde yansıtmaktadır.                 

     Süleyman TURAN 
    Yeminli Mali Müşavir
     Bağımsız Denetçi                                                               

EKİ:
1.YMM Faaliyet Belgesi
2.2014-2015, 2016 Yılları ve 30.06.2017 Dönemi Gelir 
Tablosu
3.2014-2015-2016 Yılları ve 30.06.2017 Dönemi Bilançoları
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