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l -cENEL nir,ci :

1.1- incelemenin Konusu ve Hukuki Davanak:

Ttirkiye Denizciler Sendikasr nezdinde 6356 Sayrh Sendikalar ve Toplu ig Sdzleqmesi Kanununun
29 nci maddesi gere[ince sendikanm mali denetiminin yaprlmasr amacryla gerekli incelemenin yaprlmasr
talebi iizerine 3568 sayrh Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik ve Yeminli Mali
Miigavirlik Kanunu ile bu kanuna iligkin l, 19,2 0,27 ve 29 sra numarah Genel Tebligleri do[rultusunda
2013 y/rr sendikal faaliyetin mali denetiminin yaprlmasrna yonelik 09.0I.2013 tarih ve 2013/05 sayrh
denetim scizlegmesi diizenlenmigtir.

igbu raporumuz sendikann2013 donemine iliqkin kanuni defter ve belgeleri, bilgisayar grktrh mizan,
31.12.2013 tarihli bilangosu ile sendikanrn faaliyet gider belgeleri, Sosyal Giivenlik Kurumu bildirgeleri,
muhtasar beyanlan ve iicret bordrolarr iizerinde yaprlan inceleme neticesinde tanzim edilmigtir.

1.2- Sendika Haklanda Bileiler:

1.2.1- Faaliyet Konusu:

Ttirkiye Denizciler Sendikasr Ana Tiiztisii'niin 2 nci maddesinde sendikanrn faaliyet ve amaglart
belirtilmigtir. Tiirkiye Denizciler Sendikasr Tiirkiye gaprnda faaliyet gostermektedir.

I.2.2- Kanuni Merkezi ve Sube Adresleri:

Tiirkiye Denizciler Sendikasrnrn kanuni merkezi "Karakoy Rrhtrm Caddesi Denizciler Sk. Denizciler
Merkezi No: 7 -Beyo$u/iSTANBUL" adresindedir. Sendikanrn Genel Merkez, $ube adresleri ve iletiqim
numaralarr agagrdaki tabloda gosterilmigtir.

2- USULE i],iSTiN iNCNT-NVTELER:

2.1- Defter Tasdik Bileileri:

Sendika 2013 ddneminde kullandrpr kanuni defterlerini yasal stiresinde tasdik ettirmig olup, kanuni
defterlerin tasdikine iligkin bilgiler agafrdaki gibidir.

Defterin Adt Tasdik Makamr Tasdik Tarihi Tasdik Numarasr Drinemi

Yevmiye BevoElu 21. Noteri 10.12.2012 I 3807 2013

Kebir BevoElu 21. Noteri 10.t2.20r2 13808 2013

Envanter De BeyoElu 21. Noteri 10.12.2012 13809 2013

Aidat igTr,Ft.* BevoElu 21. Noteri t0.12.2012 l3 810 20t3

BevoElu 21. Noteri t8.12.2012 147647 2013
g
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Unvanr Adresi Telefon No Faks No
Tiirkiye Denizciler Sendikasr
Genel Merkezi

Karak6y Rrhtrm Cad. Denizciler Sk.
Denizciler Merkezi No: 7 -Istanbul 212 292 90 81 212 293 39 38

Deniz Nakliyat ve Armatdrler
Subesi

Karak0y Rrhtrm Cad. Denizciler Sk.
Denizciler Merkezi No: 7 -Istanbul 2t2 292 90 8l 212 293 39 38

Sehir Hatlan Subesi

Karakiiy Rrhtrm Cad. Denizciler Sk.
Denizciler Merkezi No: 7 -istanbul 2r2 292 90 8l 212 293 39 38

Marmara Bdlgesi Subesi

Karakciy Rrhtrm Cad. Denizciler Sk.

Denizciler Merkezi No: 7 -Istanbul 212 292 90 81 2r2 293 39 38



2,2- Kayrt Nizamrna iliskin incelemeler:

Tiirkiye Denizciler Sendikasr kayrtlarrnr devamh olarak muhasebe figleri, primanota ve bordro
kullanmak ve yetkili amirlerin imza ve parafinr taqryan vesikalarla yapmaktadrr. Sendika VUK'nun 219
madde hiikmtine uygun olarak si.iresinde muhasebe kayrtlarrnr elektronik ortamda gergeklegtirmektedir.
Sendikanrn genel merkez ve gubelerin faaliyet ve gider kayrtlan genel merkezde elektronik ortamda
tutulmaktadr. Sendikanrn muhasebe ve finans igleri Muhasebe Miidtirii Asiye PEKER tarafindan
yi.iriitiilmektedir.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblifleri uyarmca bilango usuliinde defter tutan gergek ve tizel
kigilere ait teqebbiis ve iqletmelerin faaliyet ve sonuglarrnrn salhkh ve gi.ivenilir bir bigimde
muhasebelegtirilmesi, mali tablolar aracrh$r ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarhhk ve mukayese edilebilirlik
niteliklerini koruyarak gergek durumu yansrtmasmm saflanmasr ve igletmelerde denetimin kolaylagtrnlmasr
amacryla TEK DUZEN IIESAP QERQEVESi Vn HESAP PLANI xg* genelkabul gcirmtig rnuhur.b. ilk.
ve standartlanna uygun kayrt yaprlmasl ve mali tablolarm muhasebe ilke ve standartlanna uygun olarak
diizenlenmesi amaglanmr gtr.

Sendikanrn muhasebe iglemlerinde MUGT'leri ve tek dizen hesap planr tebli[lerine uygun olarak
hesaplann agrldr[r ve kayrt yaprldrgr tespit edilmi$tir.

3- HESAP INCNT.NNNELERI:

3.1- incelemenin Mahiyeti ve Kapsamr:

Sendikanrn kanuni defter ve vesikalarr ve mali tablolarr incelenerek verilen muhtasar
beyannamelerin, sigorta bildirgelerinin mevzuata uygunlu$unun, varsa hatalarrn ve eksikliklerin ddnem
igerisinde ceza ile muhatap olmadan giderilmesi, bilango ve mizan iizerinde yaprlan tespitlerde hatah hesap
isimlerinin diizelttirilmesi ve mevzuata ve ana sozlegmeye uygun kayrtlarrn tutulmasrnrn sa[lanmasma
yonelik cari yrl denetimleri sonucunda yrlhk olarak mali denetim sonuglannr kapsamaktadrr.

3.2- Denetleme Yiintemine iliskin Bileiler:

Sendikal faaliyetin yiiri.itiimii yonetim kurulu tarafindan yi.iriitiilmektedir.

Kurumun muhasebe kayrtlarr ve mali igleri ise Muhasebe Miidiirii olarak gcirevlendirilen Asiye Peker
tarafindan yiirtttilmektedir. Mali ig denetimi Denetleme Kurulu vasrtasryla, drg denetimin de 3568 Sayrh

Kanuna gore faaliyet gosteren Yeminli Mali Miigavir tarafindan yaprlmaktadrr. Sendika mali faaliyetleri Genel
Mali Sekreter Sinan Giinaydrn'a ba$r bulunmaktadrr.

Kurumun muhasebe politikasr incelenerek yaymlanan muhasebe standart ve ilkelerine, mali tablo
ilkelerine ve tek diizen hesap planr ile ilgili muhasebe sistemi uygulama genel tebliplerine uygunlulu ve mali
tablolann do[rulufu tespit edildi.

Sendikanrn Mali Denetimi ile ilgili gahqmalar bir plan dahilinde her ay periyodik olarak uygulanmtgtrr.

Mali Denetim kapsamr ile srnrrh olmak kaydryla tiim varhk, kaynak, gelir ve giderlerinin gergek oldugu

ve bunlara iliqkin iglemlerin do[ru kaydedildi[i tespit edilmigtir.

Mali tablolara yansrtrlmasr gereken iglem ve hesaplarrn bu tablolarda gergek gekilde yer aldr$r tespit
edilmiqt4

[.haklarrn ve borglara iliqkin ytikiimliiliiklerin kuruma ait oldugu tespit edilmi$tir.



Kurum mali denetim ile ilgili 01.01.2013 -31.12.2013 tarihleri arasrnda asgari her ay olmak kaydryla
sene boyunca denetlenmi gtir.

Toplanan kanttlar yeterli miktarda ve giivenilir olup, inceleme ve denetleme teknikleri tasdik edilen
beyanname ve buna ekli mali tablo bildirimlerinin gergefi yansrtmasr agrsmdan uygun ve yeterlidir.

3.3-

Vergi Usul Kanununda hesap donemi (ozel hesap donemi alanlar harig) takvim yrh bagrndan
baglayarak arahk aymrn son giinii sona ermektedir. Tiirkiye Denizciler Sendikasrnrn 1.1.2013-3I.12.2013
faaliyet donemine iligkin gelir ve gider belgeleri ile kesin mizan ve bilango verileri tizerinden sendika^
faaliyetler sonucu olugan gelir ve giderleri inceleme konusu yaprlmrgtrr.

Tek Diizen Hesap Planrnda 580 Gegmig Yrllar Zararlan ve 570 Gegmig Yrllar Karlan hesaplarrnda yer
alan tutarlar zarar durumunda olugan gider fazlasrnr, kar durumunda gelir fazlasr nitelifindedir. Sendikai
faaliyet ticari igletme olmadrlrndan gelir tablosunun olugturulmasrnda gelir veya gider fazlast gekilde
deferlendiri lmesi gerekmektedir.

3 .3 . 1- Kasa Hesabr bakiyesi normal tutarda olup ihtiyagtan fazla nakit bulundurulmamrgtrr. Sendikanrn
31.12.2013 tarihi itibariyle kasa mevcudu 4.629,73 TL dir.

3.3.2-Ihtiyag fazlasr nakitler sendika adrna vadeli fon veya vadesiz hesaplarda delerlendirilmektedir.
Sendikanrn 102 Bankalar Hesabrndaki varhklarr I03.768,51 TL dir.

3.3.3- Sendikanrn varhklannm bir krsmr menkul deferlerde de$erlendirilmekte olup, 111 menkul
krymetler hesabrnda 598.816,98 TL varhk yer almaktadr.

3.3.3- $ubeler itibariyle yaprlan giderler Genel Merkez tarafindan muhasebe kayrtlarrnda ayrrntrh
izlenmektedir. $ubeler itibariyle olugan giderler agaprda tablo halinde gcisterilmigtir.

Gider Yeri ve Nevi
Cari Ddnem

1.1.2013-31.12.2013

Merkez Ucret Gideri 1.304.855,64

Deniz Naklivat Armat0rler Sb. Ucret 347.t14,01

Sehir Hatlarr Subesi Ucret 436.273,06

Marmara BOlgesi Subesi Ucret 353.831,92

Merkez Drs.SaE. Hizmet Gideri 239.155,59

Deniz Nakliyat Armatdrler Sb. Dts.SaE.Hizmet 20.359,23

Sehir Hatlan Subesi Drs.SaE.Hizmet 81.061,09

Marmara B0lsesi Subesi Dts.SaE.Hizmet 39.181,20

EEitim Gideri 34.886,58

Difer Qeqitli Gider (Turkig aidail, dava, noter, emlak

vergisi. MTV'si Sigorta vs)
92.243,78

Versi Resim Harc Giderr 22962,21

arasr Aidat Gideri 7 .777,91

-.,. ;1 i \ir
h rnansflran uloefl 3.621,00

K ve ]A.monisman
54.404,57

A -3 .037 .733,79



3.3.4- 31.12.2013 tarihi itibariyle banka ekstresi bakiyesi ile bilango kalemlerinden 702 Banka Hs.
bakiyesi aynr olup dengesizlik saptanmamrgtrr.

3.3.5- 1.1.2013-31.12.2013 tarihleri arasmdaki gider belgelerinin incelenmesinde, ijye ziyaretleri ile
ilgili ikram ve yemek giderleri bulunmaktadrr. Sendika tiiztilii ve ongoriilen tahmini btitge ile bu tUr giderler
ongoriilmiigtiir. Merkez ve gubeler itibariyle gergeklegen temsil ve a[rlama giderleri dokiimii agagrdaki
sibidir.

Hesao Adr Gider veri Tutarr

730.03.001 .05 Merkez Temsil ve AErrlama Gideri 31.014.79

770.03.003.05 Deniz Nakliyat ve Armat0r Temsil AAulama Gideri 2.t34.00

110.03.004.05 Sehir Hatlan Temsil ve AErlama Gideri 21.381.20

770.03.005.05 Marmara B0lsesi Temsil AErlama Gideri 10.719.50

Toplam 6s.309.49

Sendikanrn 20lI-2015 donemi tahmini btitgesinde temsil agrrlama gideri olarak aynlan biitgenin yrlhk
97.726,38 TL oldufu dikkate ahndrlrnda, yaprlan harcamanrn biitge rakamlanna ulagmadr[r gdri.ilmektedir.

3.3.6- Gider belgeleri mahsup fiqine baflanmaktadr. Mahsup fiqinde ve gider belgelerinde sendika
yetkililerinin onayr yer almaktadrr. Gider belgelerinin sendikal faaliyet ile ilgili olup olmadrfrnrn
anlagrlabilmesi igin belge i.izerinde agrklama ve gerh diigiilmesi cinerisine uyuldu[u, Genel Mali Sekreter

tarafindan belgelerin arka yiizi.i imzalanarak onaylandr[r, goriilmiigttir.

3.3.7- Ana hesap bazrnda 1.1.2013-31.12.2013 tarihleri arasr genel mizanda ve 3l.12.2013 tarihli
bilangoda dengenin mevcut oldu[u tespit edilmi$tir.

3.3.8- Sendikanrn 201311-12 nci ddnemleri ticret bordrolarr incelenmig olup, SGK primlerinin ve

iicretler iizerinden hesaplanan gelir vergisi stopajlarrnrn do[ru olarak hesaplandrfr, SGK bildirimlerinin ve

muhtasar beyannamelerin usule uygun ve do$u olarak beyan edildifi tespit edilmi$tir.

3.3.9- i9 Kanunu yoniinden gahganlarrn yrlhk iicretli izinlerinin verildili, yrlhk iicretli izinlerin izin
defterine iglendili ve izin talep dilekgelerinin ycinetimce onaylandrpr, fazla gahgma iicretleri, ikramiyelerin

diizenli olarak odendili tespit edilmi;tir.

3.3.10- Sendikanrn merkez ve gubeler itibariyle gergeklegen personel, yonetici ve gegici gorev yemek

giderleri a;a[rdaki tabloda gosterilmigtir.

Hesan Adr Gider veri Tutart

770.03.001.11 Merkez Yemek Giderleri 45.908.35

770.03.003.1I Deniz Naklivat ve Armatdr Yemek Giderleri | 1.142.48

770.03.004.11 Sehir Hatlarr Yemek Giderleri 30.555.78

Marmara B0leesi Subesi Yemek Giderleri 18.515,l4

:

f .1' Toolam 106.12r.75
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Serrctikiltun 2{l1l-2015 btifq:*sincle lctneL girlerl*rr zqtn 8$.446,6t}'{'1., te:,;kilatlanura gicleri ie^iu

30 000.{}0'X'L ve dig*r gic{er faslur,:"in 18.An.52 'l'1, lik l:titqe;trry(rri"lhn{lpttlr. [:]u {utarlann toytlarw riikkat*
alrnelrfrulcna biitg*y'i ayan hilrrarnanrn trulunrn:ldrg gOr'iiii'n*ktedir.

3.3.11- Sendikanrn 1.1.2013-31.\2.2013 donemi gelir ve gider farklarrnrn tablo halinde
gibi saptanmrgtrr.

agagrdaki

Cari Diinem
1.1.2013-3 12.2013

602 DiGER GELIRLER (+) 3A.t\,9"7 |

642 FAiZ GELIRLERi (+l r2.757.00

649 FAALIYETLE iLGiLi DIGER GELIRLER t+) 3,62s.67',t.r2

649 100 Aidat Gelirleri 3.524.757.01

649.200 Kira Gelirleri 63.810.00

649.300 DiAer Gelirler 37.1 1 0.1 1

689 DiCER OLAGANDISI GiDER VE ZARARLAR -54.404.57

Amortismanlar 54.404,57

KKEGider
'7'.t0 GENEL YONETIM GiDERLERi -2.q'79-i$Xt,Z?

Isgi Ucret Giderleri 2 442 081.03

Drs SaElanan Fayda ve Hizmet 4t4 643.69

Cesitti Giderler 92 243.78

Vergi Resim ve HarQIar 22.962.21

Uluslar arasr Aidat Giderleri 7 777.91

780 FINANSMAN GIDERLERI -J.62r.00

590 GELIR FAZLASI (+) 630.800.04

Sendikanrn 12 aylk donem igerisinde gelirlerinin 3.668.533,83 TL, giderlerinin -3.037.733,79 TL olmak
tizere 630.800,04 TL gelir fazlastnrn olugtu[u tespit edilmi$tir.

3.3.12- Muhasebede agrkhk ilkesi gereli avans odemelerinin niteliginin agft olarak belirtildigi ve
kapanrg mutabakatlarrnrn yaprldrlr tespit edilmigtir.

3.3.13- Qahgan personelin hizmet akitleri net iicret iizerinden yaprlmrgtrr. Personel iicretinin netten br[t
iicret bulunarak iicret bordrosu diizenlenmektedir.

3.3.14- Gelir Vergisi Kanununun 61 nci maddesi htikmiine gdre personele verilen ikramiyeler iicret
niteliginde olup, gelir vergisi kesintisi ve sosyal gtivenlik pirimi kesintisi yaprlmaktadrr. Odemeye miiteakip
takip eden iki ayhk donemde SGK tavanrnrn hesabmda dikkate ahnmaktadr.

3.3.15- Sendika tarafindan iiyelere ycinelik egitim faaliyeti verilmig oldu[u ve bu efitim faaliyeti ile
ilgili donem igerisinde toplam 34.886,58 TL temsil, a$rlama, ikram ve benzeri giderlerden olugtufu, yaprlan
harcamanrn verilen e$itim ile miitenasip oldulu gdriilmtigtiir. Efitim giderleri igin btitgede ongortilen
harcama tutan246.423,00 TL olup, epitim harcamalan biltge rakamlannr agmamrgtr.

3.3.16- Sendika iiye gelirlerinin igverenlerce banka kanahyla aktanlmaktadrr. Sendikanrn iiye drgr gelir
kaydedildi[ine dair tespit yaprlmamrgtrr. Uye drgr gelirlerin tespiti igin igverenlerin diizenledi[i iicret
bordrolannrn incelenmesi gerekti[inden, igverenlerden aidat kesintisi olarak bildirilen tutarlann dofiru bir
gekilde kayrtlara aktan hp aktanlmadrlrna yonelik kontrol yaprlmrqtrr.

3.3.1'7- 3f J2.2012 tarihli bilangodaki hesap bakiyelerinin agrhg maddesinde do[ru olarak aktanldr[r
tespit edilmigtir.

Sendikasr Genel Merkezi'nin 2013 yfi Ocak- Arahk donemi kayrtlarrnrn Mali

n

,j"

6zeti



4.1- Sendik ann2ll3lOcak-Arahk donemi gid"./b"lg"leri, iicret bordrolarr ve muhasebe kayrtlannm
mevzuata, ana ttiziik hiikiimlerine uygun oldufu,

4.2- 20l3l0l-12 nci donemlerine iligkin sendika gahganlannrn ayhk SGK bildirgeleri ve ticretlerinden
yaprlan kesintilere iligkin muhtasar beyannameleri siiresinde ve mevzuata uygun olarak verildifi, vergilerin
ve SGK pirimlerinin stiresinde cidendi[i,

4.3- 1.1.2013-31.12.2013 donemi faaliyet gelir fazlasrnrn 630.800,04TL oldu[u,

4.4- Sendikann 2073101-12 nci donemde iiyelerine yrinelik e[itim faaliyeti nedeniyle 34.886,58 TL
hizmet harcamasrnrn bulundu[u ve harcama belgelerinin uygun oldupu,

4.5- Sendikaya ait harcama belgelerinde sendikal faaliyetle ilgili oldulunun i9 denetimi yontinden
harcamayt yapanln adr soyadt ve imzasrnrn yer aldrlr, kanuni defter kaydrnr gosteren mahsup figinin sendika
ycinetiminc e imzalandrpr,

4.6- Qahganlara ait iicret bordrolan, iicret hesap pusulalannm mevztata uygun olarak diizenlendi[i,

4.7- Sendikanm 31.12.2013 tarihi itibariyle kasa bakiyelerinin normal tutarda oldulu, kasada ytiksek
tutarda nakit bulundurulmadr Er.

4.8- Banka tt.rup 
"t.,r" OuOrr"t".i ile sendika kanuni defter bakiyeleri tutarlannm ortilgtii[ii ve

birbirini teyit ettigi,

4.9- Defter kayttlannm muhasebe ilkelerine ve tek diizen hesap planrna uygun oldulu,

Sonucuna vanlmrgtrr.

1'lr. t


