Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni
17.02.2015 – 01.03.2015
Çarşamba TSO'da Merkezi Sicil Kayıt
Sistemi (MERSİS) Eğitim Semineri

ÇTSO Başkanı sn.Ahmet YILMAZ'dan 0107 Mart Muhasebeciler Haftası Kutlaması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
yürütülmekte olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
(MERSİS) projesi kapsamında 01.01.2015 tarihi
itibari ile şirket, kuruluşu, değişiklik ve kapanış
işlemlerinin, elektronik ortamda yapılması
zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odasının Meclis salonunda
MERSİS sisteminin kullanılışı ve E-BİRLİK
MUHASEBE HİZMET SÖZLEŞMESİ konuları ile
ilgili, ilçemizdeki muhasebecilere eğitim
semineri düzenlendi.

Ülke genelinde, 3568 Sayılı Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanununun verdiği yetkiye istinaden hizmet
veren meslek mensuplarının haftası olarak
kabul edilen "1 Mart-7mart" "Muhasebeciler
Haftası" olarak kutlanmaktadır.

ÇTSO Genel Sekreteri sn. Gültekin SÜRÜL
“Bu sistemin amacı; ticaret siciline kayıt
zorunluluğu bulunan tüm işletmelerinin
kayıtlarının elektronik ortamda merkezi bir
ticaret sicili kayıt sisteminde tutulması ve
takibinin sağlanması için merkezi kayıt
sisteminin oluşturulmasıdır, Oda üyelerinin
işlemlerini MERSİS üzerinden yapabilmesi için
firma yetkililerinin elektronik imza (e-imza)
sahibi olmaları zorunludur,” dedi.
MERSİS konusunda Çarşamba Ticaret ve
Sanayi Odası (ÇTSO) Genel Sekreteri
sn.Gültekin SÜRÜL , E-BİRLİK MUHASEBE
HİZMET SÖZLEŞMESİ konusunda ise Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir sn.Gürel ÇALIŞIR
tarafından katılımcılara detaylı bilgi verildi.

Bugün ülkemizde yaklaşık 100.000 meslek
mensubu, ticaret, sanayi ve hizmet sektörünün
defterlerini tutmakta, bilanço, gelir tablosu ve
diğer belgelerini düzenlemektedir. Muhasebe
ile ilgili konular da incelme, tahlil, denetim
tahkim ve bilirkişilik ve benzeri işleri
yapmaktadır.
Toplumun bilinç ve toplumsal dayanışma
açısından çağdaşlaşmasına büyük katkı
sağlayan muhasebecilik sektörü,
vatandaşlarımızın ve devletimizin ekonomik
açıdan refah hale gelmesi için önemli ve etkin
rol oynamaktadır.
Vergisini ödeyen vatandaşla, vergiyi
toplayan devlet arasında bir köprü vazifesi
gören, bu nedenle serbest meslek olmasının
yanı sıra çok önemli bir kamu hizmetini ifa
etmekte olan başta Çarşamba'da hizmet veren
mali müşavirler ve muhasebeciler olmak üzere
tüm meslek mensuplarının Muhasebeciler
Haftası'nı kutlar, çalışmalarında başarılar
dilerim.
Ahmet YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

