
 
 

 

 

 

Sayın Müşterilerimiz,  

Sürdürülebilirlik esaslarından olan şeffaflık, etiklik, rekabet, dürüstlük, gibi konularda Müşteri 

Hakları Koruma Kurulu olarak bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Peki, UGM şirketi olarak ne 

yapıyorsunuz? Siz uzayda mı yaşıyorsunuz diyenler olabilir? Biz şeffaflığımızı, kurumsal 

yönetimimizi, finansal tablolarımızı, çalışanlarımızın yatan ücretlerini, SSK primleri gibi birçok 

faaliyetimizi 3. şirketlere denetletiyor ve raporlarımızı iç, dış, tüm kişiler ile paylaşıyoruz. 

Farklı olarak, yaptırdığımız bir denetimde yasal süreleri içerisinde KDV beyannameleri, 

muhtasar, geçici vergi beyannameleri ve SGK bildirimlerinin süresinde yapıldığının tahakkuk 

eden vergi ve prim borçlarının zamanında ödenip ödenmediğine dair kontroldür. 

Aslında bizimle çalışan, faturalarımızı defterlerine işleyen müşterilemiz için çok önemli olan 

bu Bağımsız Denetçi Raporu müşterilerimiz tarafından bizden istenmelidir. Zaten biz de bu 

sebeple hem web adresimizde bulunduruyoruz hem de kendilerine posta ile gönderiyoruz. 

UGM, bir de bizleri düşünerek çalışanlarına  karşı olan sorumluluğu gereği  bu raporu bizlerle 

paylaşıyor ve bizim maaşlarımızın süresinde ödendiğine, SSK primlerimizin zamanında tam 

yattığına dair denetim yaptırıp bizlerle ve müşterimizle paylaşıyor. Elimizde belgemiz oluyor 

emekliliğimiz geldiğinde şu ayların eksik, yatmamış gibi problemlerle uğraşmayacağımızı 

düşünüyoruz. Ve bu sizlere daha iyi hizmet için bizi motive ediyor. Çünkü UGM’nin bir 

organizasyon olduğunu ve maaşlarımızı alabilmemizin sebebinin siz Sayın Müşterilerimiz 

olduğunu biliyoruz.  

Sizlerle olan çalışmalarımızın uzun yıllar boyu devam edebilmesi, kişilere bağlı kalmaması 

adına kurumsal yönetim anlayışımızı denetimler ile belgelemeye devam ediyoruz. 

Uzun yıllar ve kesintisiz hizmet verebilmenin en önemli koşullarından birinin mali mevzuata 

uyum olduğunu bilmekteyiz. 

Bu sebeple, UGM olarak, kendimizi sizlere "Güvence" olarak bildirmekle yükümlü olarak 

gördüğümüz, PriceWaterhouseCoopers (PwC) tarafından yürütülen 2017 yılına ilişkin 

"Bağımsız Mali Denetim" sürecini tamamladığımızı sizlerle paylaşmak isteriz. 

UGM'NİN 01 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN TÜM MALİ SÜREÇLERİ 

VE FİNANSAL TABLOLARI DENETLENMİŞ VE NİHAYETİNDE "OLUMLU GÖRÜŞ" 

İÇEREN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TARAFIMIZA İLETİLMİŞTİR. 
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Ayrıca, yine tüm paydaşlarımıza karşı sorumlu olduğumuz, kesintisiz ve güvenilir hizmet için 

devlete karşı olan vergisel anlamdaki tüm yasal yükümlülüklerin zamanında ve eksiksiz 

olarak yerine getirilmesine ilişkin de PwC tarafından 2017 yılına ilişkin tüm VERGİ ve SGK 

Beyannamelerimiz denetlenmiş, ilgili yükümlülüklerin YASAL SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMİŞ 

olduğuna ilişkin düzenlenen denetim raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

Şeffaf, sürdürülünebilir bir ticari yaşam dileğiyle... 

 

Bağımsız Denetçi Raporumuz için tıklayınız. 

Vergi ve SGK Beyanname Bildirgeleri Mutabakatı için tıklayınız. 

 

 

http://www.ugm.com.tr/uploads/mhkk/bdr.pdf
http://www.ugm.com.tr/uploads/mhkk/vsbbr.pdf

