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1.1. GENEL BAŞKAN’IN SUNUŞU  

   

Geçtiğimiz bir yıl küresel risklerin, güvensizlik ve mutsuzluk endeksinin  arttığı, fırtına öncesi kara bulutların adeta toplandığı 

bir dönem oldu.  

 

Dünyanın iki büyük ekonomisi olan ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları ve küresel riskler durgunluk tehdidini de 

gündemin ön sıralarına taşıdı. 

 

Belirsizliklerin, risklerin ve tehditlerin hem siyasal hem ekonomik anlamda belirginleştiği bir yılı geride bırakırken aynı 

belirsizliklerle sadece takvim yaprakları değişerek yeni bir yıla başladık.         

 

Bu tehditlerin başlangıcında olduğumuz 2019 ve devamında reel gerçekliğe dönüşüp dönüşmeyeceğini zaman içinde 

uygulanacak ekonomik, sosyal ve siyasal kararlar belirleyecek. 

ABD Başkanı Trump’ın alışılmadık ve bazen de anlaşılmaz siyasi davranış ve kararları küresel düzlemde zaman zaman siyasi 

ve ekonomik sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.                                                                 

 

 Bu sonuçların şimdiye kadar tolere edilebilir olması, gelecekte nelerle karşılaşılacağının belirsizliği güven riskini artıran en 

önemli faktör. 

 

Ortadoğu Dünyanın kanayan bölgesi olmaya devam etti ve devam ediyor. Suriye’nin barış ve istikrara kavuşamaması, bölgede 

yaşanan gerilim siyaseti ve Rusya’nın etkinliğinin her geçen gün artması bölgede kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemi 

oluşturuyor. 

 

Güney bölgemizde yaşanan ve yaşanacak gelişmeler, ülkemizi çok yakından etkiliyor ve etkilemeye devam edecek gibi 

görünüyor.  Bölge ülkemiz açısından sorun ve sıkıntı kaynağı olmayı sürdürecek gözüküyor. Sınırlarımızda terör oluşumların 

son bulması ve ülkemizin toprak bütünlüğü, yurttaşların can ve mal güvenliği ile her türlü bölünmelere neden olabilecek, tehdit 

oluşturacak yapılanmalara izin verilmemesi en büyük dileğimiz. 

 

Terör saldırıları ülkemizde ve dünyada acımasız ve iğrenç yüzünü pek çok defa gösterdi. Terörün hedefine ulaşmasına 

müsaade edilmemeli. Hiçbir baskıya ve zorbalığa boyun eğmeyen insanımız, teröre de kuşkusuz boyun eğmeyecektir.                                                  

 

Gerek dünyada, gerekse ülkemizde terör yıllardır insanlığa acı, kan ve göz yaşından başka bir şey vermemiş ve vermeyecektir. 

Suriye’de yaşananlar başta olmak üzere, savaşın, terör saldırılarının son bulması, akan kanın durması, barış filizlerinin yeniden 

tüm yeryüzünde yeşermesi hepimizin olduğu gibi tüm insanlığın da ortak temennisi olmalıdır.  

Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde, barışın, hoş görünün, sevginin ve adaletin egemen olması en büyük arzumuzdur. 



 
Ekonomimiz son zamanlarda kendi içinde barındırdığı yapısal sorunlardan ve özellikle üretimden ziyade tüketime 
dayalı büyüme politikalarının yanı sıra küresel ekonominin yarattığı hava ve sorunlardan dolayı kırılgan bir görünüm 
sergilemeye başladı.               Ticari hayattaki durgunluk, yabancı para değerlerindeki kur oynaklığı ve belirsizlikler 
ekonomi üzerinde ciddi baskı oluşturdu, oluşturmaya devam ediyor.      
 
Uygulanan tedbirler ve alınan önlemler ne yazık ki kısmi rahatlamaların ötesinde var olan yapısal sorunları yeterince 
gidermeden uzak, bu ise toplumun en büyük gereksinimi olan moral ve güveni sağlayamamakta. 
Vergi indirimleri, teşvikler, ekonomik aktivitenin canlanması açısından oldukça faydalı ve yerinde kararlar olmakla 
birlikte yapısal sorunlar ve küresel ekonomik iklim ne yazık ki uzun vadeli olumlu bir görüş açısı sağlamıyor. Kısacası 
belirsizlik ve beklentilerin yoğunlaştığı ve umutların başka bir bahara kaldığı bir dönem yaşanıyor.  
2018 yılı üçüncü çeyreği olan Ekim-Aralık  itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı borç stoku verilerini 
göre, Eylül itibarıyla Türkiye’nin brüt dış borç stoku 448,5 milyar dolar, stokun GSYH’ye oranı yüzde 53,8  düzeyinde 
gerçekleşti.   Türkiye’nin net dış borç stoku aynı dönemde 286,2 milyar dolar olurken,  stokun GSYH’ye oranı yüzde 
34,4 oldu.            
                         
Avrupa Birliği standartlarına göre hazırlanan genel yönetim borç stoku ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 17,8’lik 
artışla 1.167 milyar TL’ye çıkarken, bu rakamın GSYH’ye oranı aynı dönemde 3,5 puan yükselerek yüzde 32,6 ile 2012 
sonundan bu yana en yüksek düzeye çıktı.  
 
Küresel ekonomik iklimin belirsizliği, ülke ekonomisinde aktivitedeki yavaşlama tüm kesimleri temkinli bir beklenti 
içine itti, itmeye devam ediyor.  2019 yılının ilk günlerinde gördüğümüz bu havanın kırılması, ekonominin çarklarının 
tekrar güçlü bir şekilde dönmesi en büyük beklenti ve dileğimiz. 
 
Yaşanan ekonomik sıkıntılar vergi performansını etkilerken, tüm toplumu olduğu gibi muhasebe ve denetim 
mesleğini icra eden bizlerin zaten öteden beri sorunlu olan tahsilat problemimizi daha da güçleştirmektedir. 
Dünya siyasal ve ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılara karşın bilim ve teknoloji alanında müthiş bir değişim, 
dönüşüm, gelişim ve atılım yaşıyor. Sanayide dönüşüm, dijital, yapay zeka, bulut teknolojileri, üç boyutlu yazıcılar gibi 
teknolojik gelişmeler bu güne ve geleceğe damga vurmaya başladı. 
 
Önümüzdeki yıllarda, ileri robotik üretim daha da etkin hale gelecek, biyoteknoloji ve yapay zekanın etkisi 
hayatımızın her alanında kuşkusuz daha çok yer alacaktır. 
 
Yapmamız gereken, olmaz ise olmazımız ise ülkemizin ve mesleğimizin dünyadaki değişime ve gelişimlere uyum 
göstermesini sağlamaktır. Geleceğe bu günden hazırlanmak ve uyum sağlamaktan başka bir seçeneğimiz yok, aksi 
durumda fırsatları kaçırır dünyanın gerisinde kalırız. 
 
TÜRMOB’u, Odalarımızı ve bürolarımızı kısmen kurumsal yapılara dönüştürdük dönüştürmeye devam edeceğiz. 
Unutulmamalı ki değişim ve dönüşümler durağan olmayıp süreklilik arz eder. Meslekte hizmet kalitesini artırarak, 
mesleki uzmanlık alanlarına yöneldik, yöneliyoruz. 
 
Mesleğin yarınlarına güvenle bakmaya devam ediyoruz 
Muhasebe mesleği teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen mesleklerin başında gelmektedir. 
 Ne var ki, meslektaşlar, teknolojiyi fırsata çevirdiği ölçüde, küresel ve teknolojik gelişmeleri iyi okuyup, kendini 
adapte ettiği sürece etkinliğini ve varlığını artırarak devam ettireceklerdir.  
 
Muhasebe ve denetim mesleği dinamik bir meslektir. Sürekli gelişen ve değişen bir meslektir. Yeter ki bizler bu 
değişim ve gelişime ayak uydurabilelim. Kaliteli hizmet sunduğumuz sürece mesleğimizin sunduğu hizmetlere her 
zaman talep olacaktır.  
 



Mesleğin yarınlarını şekillendirmede meslektaşlarımıza ve meslek örgütümüze önemli görevler düşmektedir. 
Meslektaşlarımız ve meslek örgütümüz bu görev ve sorumlulukları başarıyla yerine getiriyor ve getirecektir. 
  
Mesleğimizin bu gününü ve yarınlarını el birliği ile oluşturmak istiyoruz. Mesleki dayanışmamızı ve birlikteliğimizi geliştirip, 
güçlendirerek, gelişimimizi sürdürme çalışıyoruz. 
Önümüzdeki günlerin ülkemizde ve dünyada ;                                      
toplumsal barışın sağlandığı,                                                                                                     
terörün son bulduğu,                                                                                                        
barış içinde yaşandığı,                                                                            
ekonomik istikrarın sağlandığı,                                                                
istihdamın arttığı, işsizliğin azaldığı,                                                               
gelir dağılımındaki adaletsizliğin kısmen de olsa giderildiği,                                               
mesleki sorunlar ile tahsilat sorununu çözüldüğü,                                   
 yurttaşların  yarınlarına umutla baktığı,                                                                                      
başta insanlar olmak üzere tabiattaki tüm canlılara yaşama hakkı tanındığı,                                                                                          
insanların,  başta insanlar olmak üzere tabiattaki tüm canlılar ayırımsız sevdiği, 
insanların çokça kitap, dergi, gazete okuduğu ve araştırdığı,   
bir ülke ve dünya umuduyla saygılarımı sunarım. 

 
 

A. Masis YONTAN 
Genel Başkan 

  



1.3. İZMİR SMMMO’NUN MİSYONU VE VİZYONU  

Meslek örgütlerimiz TÜRMOB’ un ve odalarımızın 
aşağıda yazılı konulardaki çalışmalarına katkıda 
bulunmak üzere; 
 
Odamızın kurulları, temsilcilikleri, komiteleri ve tek 
tek üyelerimizin gönüllü katılımı ile mesleğimizin ve 
meslek mensuplarımızın toplumsal etkinlik ve 
yararını arttırmak, 
 
Meslek yasamız ve yönetmelikler ile yönergelerdeki 
eksik, antidemokratik ve hatalı hükümlerin 
giderilmesi ve meslek yasamızın 
demokratikleştirilmesi konusunda çalışmalar 
yapmak, öneriler hazırlayarak meslek birliğimiz 
kanalıyla çözüm bulmak, 
 
Mesleki örgütümüzü güçlendirmek, kamu- oyunda 
etkinliğini artırmak, mesleğin tanıtımını yapmak ve 
önemini vurgulamak, 
 
Meslek mensuplarımızın; ekonomik, sosyal ve 
kültürel olarak geliştirilmesi, çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi, refah düzeylerinin arttırılması, 
sorunlara çözüm bulunması ve kamuoyunda 
saygınlığının artırılması için gerekli çalışmaları 
yapmak, 
 
Meslek mensupları arasındaki haksız rekabeti 
önlemek, mesleki etik ve ahlaki kurallara 
uyulmasını sağlamak, dayanışma ruhu ve 
yardımlaşmanın gelişmesini sağlamak, 
 
Toplumumuzun aydın kesiminden olmanın 
sorumluluğu içinde, ülkemizin ekonomik ve sosyal 
sorunlarını aşabilmesine, demokrasinin ülkemizde 
tüm kurum ve kurallarıyla yerleşebilmesine katkıda 
bulunmak. 

Tüm oda üyelerimizin meslek yasasına ve 
meslek etik kurallarına uygun olarak 
mesleklerini yapmalarını sağlamak;  
İçinde bulunduğumuz dönemin bir gerek- sinimi 
olarak zorunlu sürekli eğitim ile 
meslektaşlarımızın bilgi donanımı artırmak, 
güncellemek ve yenilemek;  
 
Dünyadaki muhasebe meslek mensupları ve 
meslek örgütleri için önem taşıyan değerleri ve 
bu ülkelerin uygulamadaki tecrübelerinden 
yararlanarak bu deneyimleri ülkemizdeki meslek 
mensupları ve meslek örgütleri için yaşama 
geçirmek;  
 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı 
ve Türkiye Denetim Standartları’nı ülkemizin 
koşullarına göre düzenleyerek ulusal muhasebe 
standartları ve ulusal denetim standartlarını 
gerçekleştirmek;  
 
Meslek mensubumuzun bilişim 
teknolojilerindeki gelişmeleri tanımasını ve 
kullanmasını sağlamak ve küresel rekabete ayak 
uydurabilmesinin yöntemlerini geliştirmek;  
Meslek mensubumuzun bilgi yönetimi 
konusunda söz sahibi olmalarını sağlamak; 
muhasebe meslek hukukunu oluşturmak,  
 
Meslek örgütünde ve meslektaşlarımızın 
bürolarında kaliteli hizmet verilmesi için 
hizmetlerde toplam kalite yönetimini öne 
çıkarmak;  
 
Sosyal sorumluluk açısından sivil toplum 
örgütleri, meslek örgütleri ve mesleğimiz- le ilgili 
kurum ve kuruluşlar ile sağlıklı, kalıcı ilişkiler 
kurmak.  



1.4. ODA KURULLARI  



Vedat ADAK 
Başkan 

Erkan YILDIRIM 
Üye  

Müfit YILDIRIM 
Yönetim Kurulu Sekreteri 

 Mehmet KUZU 
Sayman 

Tülay BUDAK 
Koordinatör Üye  

1.4.1.  YÖNETİM  KURULU 

Mehmet Ali DEMİRTAŞ 
Üye 

Adem ÇOMAKLI 
Üye 

Metin AKSOY 
Üye 

Ömer AKBAŞ 
Başkan Yardımcısı 



Ercan KILINÇCI 
Üye 

Fatma KARAKAN 
Başkan 

1.4.2 . DENETLEME KURULU 

1.4.3.  DİSİPLİN  KURULU 

Yusuf BÜYÜKTEPE 
Başkan Yrd. 

Aslı TENGİZ 
Sekreter 

İbrahim ÖZTÜRK 
Üye 

Hande HAMAMCILAR ERTUNÇ 
Üye 

Enis ENGİN 
Başkan 

Mustafa YILMAZ 
Üye 



Murat ALTIKANAT 
Üye 

 Arif COŞKUNKAN 
Başkan Yardımcısı 

Şehriban ÇÖRDÜK 
Sayman 

 Hüseyin ÜZÜM 
Üye 

 Harun TUNABOYLU 
Sekreter 

Ergül GÜLBENT 
Üye 

1.4.4.  TESMER İZMİR ŞUBE YÖNETİM KURULU 

Vedat ADAK 
Başkan 



Tanju ÇINAR 
Başkan Yardımcısı 

Namık PEKER 
Sekreter 

G.Duygu AKTAŞ 
Sayman 

Aytaç ERDİN 
Üye 

Vedat ADAK 
Başkan 

1.4.5.   İZSMMMO MUHASEBE EĞİTİM  VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ  
YÖNETİM KURULU 



1.4.6.  HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU 

Tunç KILINÇ 
Başkan Yardımcısı 

Aydan ALDOĞAN 
Sekreter 

Recep Doğan KARABACAK 
Üye 

Şahyan KARAHAN 
Üye 

Hüdai EMER 
Üye 

Melekşah KARABEL 
Üye 

Sezgin İSLAMOĞLU 
Üye 

Mustafa ÇAĞIN 
Üye 

Bahaettin KIR 
Başkan 



1.4.7.   BASIN YAYIN KURULU 

İrfan YILDIZ 
Başkan 

Selviye ÖĞÜŞ 
Başkan Yrd. 

Mahmut OYMAK 
Sekreter 

Timuçin HAKAN 
Üye 

Fazıl ULUSOY 
Üye 

1.4.8.   TAHKIM KURULU 

Selda ARPACI 
Üye 

Hilmi ATAĞAN 
Üye 

Şeref ŞENCANBAZ 
Üye 

Vedat ÖZER 
Üye 



Mustafa ÖZEN 
Üye 

Arzu DEMİR 
Başkan 

Fatma KİRKİT 
Başkan Yardımcısı 

Hülya KOÇ 
Sekreter 

Ülkü DÖNMEZ 
Üye 

Hatice ÇEVİK YALLI 
Üye 

Fatih ÖZÇİFTÇİ 
Üye 

1.4.9.   ETİK KURULU 



1.5 
ÖRGÜTLENME KURULLARIMIZ 



1.5.1 ÜST BİRLİK DELEGELERİ 



1.5.2  DANIŞMA MECLİSİ 



SELİM ERKMEN  
ALİAĞA TEMSİLCİLİĞİ 

MEHMET KOZAKÇI  
BAYINDIR TEMSİLCİLİĞİ 

MELİH DEMİREL 
BERGAMA TEMSİLCİLİĞİ  

HAKAN GÜVENER 
ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ 

R.BORA DOĞRAMACI 
DİKİLİ TEMSİLCİLİĞİ 

POYRAZ AKSOY 
FOÇA TEMSİLCİLİĞİ 

BÜLENT KÖKLÜ  
URLA TEMSİLCİLİĞİ 

MUHİTTİN GÜLER 
GÜMÜLDÜR TEMSİLCİLİĞİ  

BAYCAN AKIL 
KARABURUN TEM. 

NURETTİN DEMİRAYAK  
KEMALPAŞA TEMSİLCİLİĞİ 

HANİFE TÜTÜNCÜ 
KINIK TEMSİLCİLİĞİ 

PİLOT ZEYBEK  
KİRAZ TEMSİLCİLİĞİ 

İPEK KOÇBAY 
MENDERES TEMSİLCİLİĞİ 

MİTHAT ÇETİN 
MENEMEN TEMSİLCİLİĞİ 

SABRİ DİKEN 
ÖDEMİŞ TEMSİLCİLİĞİ 

ATİLLA ÖÇAL  
SELÇUK TEMSİLCİLİĞİ 

ERBAY İNDAĞ 
SEFERİHİSAR TEMSİLCİLİĞİ 

CÜNEYT OCAKTAN 
TİRE TEMSİLCİLİĞİ 

ADEM SAVAŞ BULGUR  
TORBALI TEMSİLCİLİĞİ 

1.5.3   İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ 



 
 
 
 
 
 
 

YENİŞEHİR 
HÜLYA AKTAŞ 

GAZİEMİR 
İLHAN ÖZKÖSE 

ALSANCAK   
TARIK KALAY 

 
BALÇOVA 

M. CENGİZHAN TUĞLUK 

 
BASMANE   

HÜLYA ŞAHİN 
BAYRAKLI  

NUSRET YUMRUTAŞ 
BORNOVA  

SADUN BUDİNLİ 

ÇAMDİBİ/ALTINDAĞ 
CELALETTİN ÖZTÜRK 

ÇANKAYA 
MEHMET DİVANOĞLU 

ÇİĞLİ  
İLKAY BİNGÖL 

EŞREFPAŞA  
ERCAN BALKIZ 

HATAY 
TARIK MERTTÜRK 

KAHRAMANLAR   
CEM SEDEN 

 

KARABAĞLAR 
UFUK GÜNDÜZ 

KARŞIYAKA 
HASAN BAL 

KEMERALTI 
RAMAZAN YILMAZ 

 
KONAK 

TUNÇER SÜLÜN 
NARLIDERE 

MEHTİ ÜFLÜ 
PASAPORT 

CEMİLE ERDOĞAN 

ŞİRİNYER/BUCA 
AHMET ÖNAL 
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1.5.4   SEMT TEMSİLCİLİKLERİ 



KURUMLARLA İLİŞKİLER  
KOMİTESİ 

SÜHEYLA ERBAŞOL 

BAĞIMLI ÇALIŞANLAR 
 KOMİTESİ 
SEÇİL UTAŞ 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  
VE  İNTERNET KOMİTESİ 

HÜSEYİN IRMAK 

BİLİRKİŞİLİK  
KOMİTESİ 

EMİN AKBULUT 

DENETİM STAN.  
KOMİTESİ 

ELMAS ÜZÜM 

EĞİTİM YARDIMI  
KOMİTESİ 

ZAFER PASTUTMAZ 

EKO. VE SOS. GELİŞ. İZLEME 
 YENİ İŞ AL. GEL. KOMİTESİ 

MURAT KORKMAZ 

GENÇ MESLEKTAŞLARLA  
İLETİŞİM KOMİTESİ 
GÖKHAN ÖZTÜRK 

İNSAN KAYNAK.  
KOMİTESİ 

NURİ KÖSELER 

KÜLTÜR SANAT ETKİNLERİ  
KOMİTESİ 

İSMAİL TOTUR 

MESLEĞİN TANITIMI  
KOMİTESİ 

ERBAY AKSOY 

MESLEK MEVZUATINI  
GELİŞTİRME KOMİTESİ 

AHMET YÜKSEKOL 
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1.5.5  KOMİTELER 



MUHASEBE STANDARTLARI 
KOMİTESİ 

ÖZKAN CENGİZ 

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI  
VE DANIŞMA KOMİTESİ 

MURAT OMRAK 

SOSYAL SORUMLULUK 
KOMİTESİ 

MESUT ÇATALKAYA 

SPOR  
KOMİTESİ 

ŞAMİL BULUT 

ÜCRET TESPİT 
KOMİTESİ  

MEHMET AYAR 

VERGİ-TTK MEVZUAT VE 
DANIŞMA KOMİTESİ 

MEHMET ÇABUK 

MES.ODA. VE SİVİL  
TOP.KUR. İLE İLİŞ. KOM. 

KADER ÇEKİN 

MES. SOR. ARAŞ. VE 
 PROJE GELİŞTİRME KOMİTESİ 

SERVET AKDEMİR 

MESL.UYUM VE İZL.  
 (DENETİM KOMİTESİ) 

AHMET KULAKSIZ 

MESLEKİ STAN. 
GEL. VE KURUM. KOMİTESİ 

ADİL TENLİ 
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1.5.5  KOMİTELER 



1.6. YARDIMCI ORGANLAR  

1.6.1. SATIN ALMA KOMİSYONU  

 Mehmet KUZU 
Başkan 

Ali Kemal DURDU  
Başkan Yardımcısı  

Gökhan BALTACI  
Sekreter  

Yalçın ERKURTULGU  
Üye 

Cengiz YAZGAN  
Üye  



n 



24 

Odamız Yönetim Kurulu, Vergi Denetim Kurulu 
İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup 
Başkanı Serdar PEHLİVAN’ı makamında ziyaret 
etti. 

23.03.2018 tarihinde Vergi Müfettişleri Derneği Genel 
Başkan Yardımcısı Ömer Faruk ZENGİN ile Vergi 
Müfettişleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Babür 
ERDOĞAN, İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat 
ADAK'ı ziyaret etti. 

 İzmir Ticaret Lisesi 11. sınıf Öğrencilerinin Odamızı Ziyareti 
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Saadet Partisi İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı SMMM Şerafettin KILIÇ ve İzmir 1. Bölge 10. Sıra 
Milletvekili adayı SMMM Bekir ÇALIŞKAN Oda Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Meslektaşlarımıza çıktıkları 
yolda başarılar dileriz. 
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Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU'nu makamında 
ziyaret etti. 



İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Serdar PEHLİVAN Odamıza iade ziyaretinde 
bulundu. Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle yapılan görüşmede güncel konular görüşüldü. 

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şube Başkanı Dr. Ayhan Bülent TOPTAŞ, Oda Başkanımızı ziyaret etti. Ziyaret 
sırasında İZSMMMO ve Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi olarak ortak etkinlikler yapılması konusunda 
da fikir birliğine varıldı. 





KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ 

Ocak ayında başlayan ve Mayıs ayında sona erecek olan,  Dr. Pınar Yazır ÖZGÜR tarafından sunulan NLP Kişisel Eğitim 
Seminerlerimiz  9 (dokuz) oturumdan oluşmaktadır.  

  

1 -İletişim ve İlişki  Yönetimi 

2 -NLP ile İnsan Tanıma ve Değerlendirme 

3 -Transaksiyonel Analiz Tabanlı İletişim Becerileri Geliştirme /I. Oturum 

4 -Transaksiyonel Analiz Tabanlı İletişim Becerileri Geliştirme / II. Oturum 

5 -Zor İnsanlarla Başa Çıkma 

6 -Beden Dili ve Kullanımı Kişisel İmaj 

7 -Stres Yönetimi 

8 -Duygusal Zeka   

9 –Zaman Yönetimi 
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DEFTER BEYAN SİSTEMİ, SERBEST MESLEK MAKBUZU, SGK UYGULAMALARI VE SMMM 
SORUMLULUKLARI SEMİNERİ  

İzmir Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği İzmir Şubesi tarafından, İzmir Mali Müşavirler Odası 
Konferans Salonu’nda düzenlenen ve sunuculuğunu Dernek Yönetim Kurulu Üyesi SMMM Nezahat 
TARHAN’ın yaptığı seminer, 18 Ocak 2018 tarihinde yapıldı. Seminerde SMMM Murat OMRAK ve SMMM 
Koray KILIÇ tarafından sunum yapıldı. 
 
Açılış konuşması Oda Başkan Yardımcısı Ömer AKBAŞ tarafından yapıldı. Ömer AKBAŞ konuşmasında, Dernek 
Başkanı Kenan HEPSEVİGEN ve Yönetim Kurulu’na, seminerde sunum yapacak olan SMMM Murat OMRAK ve 
Koray KILIÇ’a teşekkür etti. Etkinliğe katılan misafir ve meslektaşlara Oda Kurulları adına sevgi ve saygılarını 
iletti. 
 
İzmir Dernek Başkanı Kenan HEPSEVİGEN konuşmasına, katılımcılara ve Konferans Salonunu tahsis ettiği için 
İzmir Mali Müşavirler Odasına teşekkür ederek başladı.  Kenan HEPSEVİGEN Dernek hakkında bilgi vererek, 
Genel Merkezinin Ankara’ da olduğunu ve Türkiye çapında 27 şubesi olduğunu belirtti. 1976 yılından beri 
faaliyette olduğunu, 3568 Sayılı Kanun’un oluşumunda yer aldığını,  İzmir Mali Müşavirler Odası kuruluşunun 
yine Dernek üzerinden gerçekleştiğini, öncesi meslektaş kütüğünün Dernek tarafından tutulmakta olduğunu 
ve hala Bağ-kur işlemleri için Dernek tarafından SGK’ ya belge verildiğini ve bu belgenin SGK tarafından esas 
alındığını belirtti. Dernek Kurullarımız tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Dernek olarak Oda 
seçimlerinde taraf olmadıklarını herhangi bir grubu desteklemediklerini belirten Kenan HEPSEVİGEN, Dernek 
çalışmalarının meslek ve meslektaşlar için yapıldığını, meslek ile ilgili herhangi bir zümrenin temsil 
edilmediğini düşünen meslektaşlara çağrı yapan Kenan HEPSEVİGEN, Dernekte çalışma grupları 
oluşturulabilineceğini belirtti. Herhangi bir siyasi yada Oda grupları ile ilgili olmamak koşulu ile bunları 
yapabileceklerini belirten Kenan HEPSEVİGEN, toplantıyı neden yaptıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
 
Defter Beyan Sistemini Aralık ayında kucaklarında bulduklarını, Ocak sonuna kadar başvuruları yaptıklarını 
artık sisteme nasıl kayıt girileceği konusuna gelindiğini, bugün bu konuyu sunum yapan meslektaşlarımız 
aracılığı ile konuşacaklarını söyleyen Kenan HEPSEVİGEN, SGK ile ilgili olarak Mali Müşavir sorumluluklarına 
dikkat  çekti ve ilerde çok can yakacak olan bu konuya dikkat etmemiz gerektiğini belirtti.  



TÜRMOB Luca Proje Koordinatörü SMMM Cenk İÇER 
ve Alper ADAK'ın verdiği  "Defter Beyan Sistemi 
Semineri" Odamız Konferans Salonu'nda 
meslektaşımızın yoğun katılımı ile gerçekleşti. 
 
Seminer, Oda Başkan Yardımcısı Ömer AKBAŞ'ın açılış 
konuşması ile başladı. Daha sonra sunumuna geçen 
Cenk İÇER, 2018 yılında 5 yeni e dönüşüm 
uygulamasının başlayacağını söyledi. Bunlardan 4 
tanesinin Mali Müşavir ve müşterilerinizi yakından 
ilgilendirdiğini belirtti. 
Bunların E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-
Müstahsil Makbuzu Uygulaması ve Defter Beyan 
Sistemi olduğunu ifade eden İÇER, 31.01.2018 tarihi 
itibarı ile defter beyan sistemine başvuruların 
tamamlanmasının arkasından seminerin yapıldığına 
dikkat çekti. 
Portal üzerinden uygulamalı, yer yer mevzuata 
değinilerek soru-cevap şeklinde seminere devam 
edildi. 
Defter beyan sistemi dışında bir başka yerde defter 
tutulamayacağı hükmünün, luca üzerinde kayıtların 
tutulup daha sonra siteme yüklenmesiyle aynı anlama 
gelmediği, bir başka yerde defter tutmak olmadığı 
ifade edildi. 
Cenk İÇER, 2019 yılında da GİB tarafından e-gider 
pusulası, e-banka dekontu gibi uygulamalarla e 
dönüşümün devam edeceğini ve hızla yaygınlaşacağını 
belirtti. 
Cenk İÇER konuşmasında "Defter Beyan Sisteminin 
aslında  giderlerin kayıt altına alınma sistemi 
olduğunu,  77 adet gider alt türü olduğunu, Serbest 
Meslek gelirlerinin bir şekilde muhtasar beyanname ile 
beyan edildiğini, bu nedenle sistemin giderlerin kayıt 
altına alınması amacı ile tasarlandığını düşündüğünü 
belirtti. 1700 adet kombinasyonla bu giderlerin kayıt 
edildiğini ifade eden TÜRMOB Proje Koordinatörü, 

SMMM Cenk İÇER sunumunda; 
-    Sisteme başvuru ve şifre işlemleri 
- Serbest Meslek ve İşletme Defterinin birlikte 
tutulması durumunda sistemin çalışması 
-    Kayıt zamanı 
-    Yanlış kayıtların düzeltilmesi 
-    Düzeltme Beyannamesi nasıl verileceği 
-    Açılış onayı ve kapanış onayı  
-    Sistemde belge oluşturma 
- Sistemin, bordro yada personel uygulaması ve 
muhtasarla ilişkilendirmesi 
-    Sisteme uymamanın cezaları 
-   Uygulamada karşılaşılabilecek durumlar ile ilgili bilgi 
verilmesi 
  * Devri KDV 
  * Ticari defterde stok 
  * Miktarlı giriş 
  * İade Konusu 
Gelir İdaresinin bunlarla ilgili yorumları 
-  E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu ve E-Müstahsil 
Makbuzu kullanımı ve kare kod uygulaması 
-    Otobes Sitemi 
konularına değindi.  Alper ADAK' ın ara ara yaptığı 
uygulamalı örnekler ve meslektaş ve misafirlerimizin 
soru ve cevapları ile seminer tamamladı. 
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DEFTER BEYAN SİSTEMİ SEMİNERİ 
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GENÇLERLE MESLEKİ SORU(N)LAR 

02/02/2018 tarihinde “Gençlerle Mesleki Soru(n)lar” adlı tanışma 

toplantısı  İZSMMM Odası  Başkanı Vedat ADAK, Oda Sekreteri Müfit 

YILDIRIM, Tesmer Sekreteri Harun TUNABOYLU, Genç Meslektaşlarla 

İletişim Komitesi Başkanı Gökhan ÖZTÜRK, Meslek Mevzuatını 

Geliştirme Komitesi Başkanı Ahmet YÜKSEKOL’un katılımı ile 

gerçekleştirildi. Açılış konuşması Oda Başkanı Vedat ADAK tarafından 

yapıldı. Vedat ADAK özetle; meslektaşlarımızın ofislerini açtıktan sonraki 

süreçte neler yaptıklarını, yaşadıkları sorunları ve varsa önerilerini 

tartışmak istediklerini belirtti. Ofisim hazır projesi ile ilgili sürecin hızla 

devam ettiğini, bu ofisleri kullanacak meslektaşların kullanım 

şartnamelerini ve kriterleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. 

Ahmet YÜKSEKOL,  Meslek Mevzuatını Geliştirme Komitesi olarak her ay 

düzenli toplantılarının devam ettiğini söyleyerek konuşmasına başladı.  

Meslek mensubunun azami iş kapasitesinin ne olduğu ve bu kapasitenin 

üzerinde iş kabul edildiğinde yaşanılan sorunlara değindi. Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından planlanan projede, puanlama sisteminin 

düşünüldüğünü, 100 puan üzerinden her firmanın kriterlerine göre 

derecelendirileceğinden bahsetti. 

Meslektaşlarımızla, aidat sorunları, mücbir sebepler, staj süresinde 

yaşanan sorunlar ve çözümleri, ofislerde yaşanan sorun ve öneriler 

hakkında karşılıklı konuşuldu, görüş alışverişinde bulunuldu. 



Odamız Konferans Salonu’nda düzenlenen 
seminerde ilk sunum ’Son Yasal Düzenlemeler 
Kapsamında SGK Uygulamalarında SMMM 
Sorumlulukları’ konusunda SMMM Koray Kılıç 
tarafından yapıldı. 
 
Koray KILIÇ dijital bir dönem yaşadığımızı belirterek, 
bizim de kendimizi güncellememiz gerektiğini, 
Maliye’nin de kağıt ortamından dijital ortamına 
taşımak olduğunu söylediklerini ancak bunun altında 
yatan gerçek sebebinin denetim olduğunu ifade 
ederek sunumuna başladı. “SGK ile ilgili özellikle 
yeni bir sorumluluk kapımızda. 6728 sayılı Torba  
Kanun’un (09.08.2016) 12.maddesine bizi 
ilgilendiren önemli hükümler konuldu. Müştereken 
ve müteselsilen sorumluluk: hukukumuzda en geniş 
sorumluluk, bu şekilde ifade ediliyor. Yine aynı 
kanunun 46.maddesinde tıpkı işveren ve işveren 
vekili gibi sorumlu tutulduğumuzu, henüz bir 
yönetmelik yayınlanmamasına rağmen tebliğ ve 
genelgenin yayınlandığını, Yönetmeliği beklediğimizi 
belirterek  konuşmasını sürdüren Koray KILIÇ; 
*Sahte İşyerleri 
*Sahte sigortalı bildirimleri 
*Ücretlere ilişkin bildirimler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında yapılan 
bu düzenlemeler meslektaşı sorumlu hale 
getirmekte olduğunu ifade etti. Koray KILIÇ, 
meslektaşın kendisini korumak için neler yapması 
gerektiğini ve nasıl önlem alması gerektiğini 
konusuna da sunumunda değindi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminer sonunda İzmir Mali Müşavirler Odası 
Başkan Yardımcısı Ömer AKBAŞ tarafından 
konuşmacılara plaket verilmesi ile seminer başarı ile 
tamamlandı. 
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Daha sonra ‘Son Düzenlemeler, E Dönüşüm Süreci’ 
konusunda SMMM Murat OMRAK sunumuna başladı. 
 
E dönüşüm sürecine mesleğimizin hep öncülük ettiğini  
vurgulayan Murat OMRAK, Defter Beyan Sisteminde 
aslında idarenin geç kaldığını, bizim bu sürece hazır 
olduğumuzu belirtti. Başvuru sürecinin ufak teknik 
aksaklıklar dışında kolayca tamamlandığını, kendisinin 
yaptığı site aracılığı ile Defter Beyan Sistemi geçiş süreci 
ve hatalarla ilgili uyarı paylaşımları yayınladığını, Gelir 
İdaresi tarafından da bu durumun gözlenerek birlikte 
çalışma ve sürece katkılarını almak istediklerini 
kendisine telefon görüşmesinde ifade ettiklerini söyledi. 
 
Defter Beyan Sistemine geçiş sürecini ve yasal 
dayanaklarını anlatan OMRAK, başvuru sürecini,  Portal 
girişi, gider ve gelir girişi sayfalarının kullanılması, gelir-
gider kayıt türleri, gider belge türleri, özellikli belgelerin 
kayıt edilmesi konularını ayrıntılarıyla anlattı. Arkasından 
VUK 487’ye göre E-Serbest Meslek Makbuzu ve sistemin 
kullanılması anlatıldı. Yine burada da Pos yada ÖKC ile 
yapılan ödemeler için ne yapılması gerektiği gibi  özellikli 
konular da ayrıntıları ile anlatıldı. 
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TÜM YÖNLERİYLE UYGULAMALI DEFTER BEYAN SİSTEMİ 

Tüm Yönleriyle Uygulamalı Defter Beyan Sistemi semineri Odamız Konferans 

Salonu’nda 20.02.2018  tarihinde SMMM Murat OMRAK’ın sunumuyla gerçekleştirildi. 

Seminer öncesi Odamız Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Başkanı Bahattin KIR, E-

Birlik sistemi üzerinden sözleşmelerin girilmesi, sözleşmeleri uzatma işlemi, ek 

protokolün oluşturulması ve sözleşmelerle ilgili damga vergisi  ve yaşanılan diğer 

sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Seminere başlamadan önce açıklamada bulunan Oda Sekreteri Müfit YILDIRIM, Odamız 

binasının alınması, inşası ve özellikle de bir konferans salonunun yapılması konusunda 

katkısı olan yönetici ve meslektaşlara bir kez daha teşekkürlerini sundu. Defter Beyan 

Sistemine kayıtların aktarılması ile ilgili LUCA’nın çalışmalarını tamamladığını ve bu 

hususla ilgili LUCA tarafından bir seminer verileceğinin duyurusunu yaparak sözlerine 

son verdi. 

Murat OMRAK sunumuna başlamadan önce Odamızın bu konu ile ilgili duyarlılığı ve vermiş olduğu üstün 

çabaları dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti. Ayrıca LUCA’nın aktarım konusundaki çalışmalarının sisteme geçişi 

kolaylaştıracağını, diğer yazılım şirketlerinin de çalışmalarının olduğunu, bunların da sürece katkı koyacaklarını 

ifade etti. 

Murat OMRAK defter beyan sistemi ile ilgili kısa açıklamalar da  bulunduktan sonra, örnek uygulamalarla sistemi 

tüm yönleriyle açıkladı. 
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  2017 YILI GELİR VERGİSİ BEYANI VE  ÖZELLİKLİ DURUMLAR SEMİNERİ 

Seminer 09.03.2018 tarihinde meslektaşların yoğun katılımıyla Odamız Konferans Salonu’nda YMM Ali 
ERDOĞAN tarafından verildi. 
 
Ali ERDOĞAN, seminerin ilk bölümünde 193 Sayılı GVK kapsamında beyan edilecek gelirlerin, GVK kapsamına 
girip girmediği ve elde edilen gelirin türü ve kapsamının izah edilmesinin ardından, geliri elde edenlerin 
mükellefiyet (Tam mükellef-Dar Mükellef ) kavramına açıklık getirildi.  
 
GVK kapsamına giren 7 gelir türü özetle açıklandıktan sonra, önem sırasına göre ‘Ticari Kazançlar’ ele 
alınarak, elde edilmesi ve mükellefiyet türüne göre beyan edilmesi hususları açıklandı. Ardından ‘Ücret 
Gelirleri’ ile ‘Serbest Meslek Kazançları’ birlikte ele alınarak tereddüt olunan konular açıklandı. GVK Madde 
86- gelirlerin toplanması ve beyanı, GVK kapsamında ikincil mevzuat düzenlemeleri de dikkate alınarak 
Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları ve Diğer Kazanç ve İratların elde edilmesi ve beyanı 
konuları ele alınarak açıklanmaya çalışıldı.  
 
YMM Ali ERDOĞAN’ a Odamız Basın Yayın Kurulu ve Danışma Meclisi Başkanı İrfan YILDIZ tarafından takdim 
edilen plaket ile seminer sona erdi. 
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 VERGİ CEZALARINDAN KURTULMA YOLLARI 
E-FATURA&E-DEFTER UYUŞMAZLIKLARI SEMİNERİ 

13 Mart 2018 tarihinde düzenlenen ‘Vergi Cezalarından Kurtulma Yolları, E –fatura & E-defter Uyuşmazlıkları 
Semineri’nde açılış konuşmasını yapan Oda Sekreteri Müfit YILDIRIM, beyan sistemi ile ilgili aksaklıklar ve ticaret 
sicilde yapılan değişiklilerle ilgili olarak bilgi vererek, İzmir Ticaret Sicil yetkilileri ile görüşüldüğünü ve alınan 
bilgilerin tüm meslektaşlara iletildiğini belirtti. 
 
Prof. Dr. Ersan ÖZ, idari aşamada çözüm yollarının;  uzlaşma, hata düzeltme, cezada indirim, pişmanlık ve ıslah ve 
izaha davet olduğunu; yargı yönünden çözüm yolunun ise dava açma olduğunu belirterek sunumuna başladı. 
Yargılamanın en önemli prensibinin re’sen araştırma ilkesi olduğunu belirtti. Vergi yargılamasında  ne tür dava 
açılacağı, ne zaman açılacağı ve sürelerle ilgili bilgileri aktardı. Kimler vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili, 
dilekçe detayları, hakimin usulden ve esastan okuma detayları, davanın görüşülmesi ve karara bağlanması 
konularında bilgi verdi. 
 
SMMM Selçuk GÜLTEN, muhasebe dünyasına giren e- belge, e -defter, e -beyan, e- denetim, e- irsaliye ve 
diğerleri ile ilgili detaylı bilgiler verdi.  
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19 Ocak 2018 tarihinde, 13 SMMM Odası Başkanları, Yöneticileri ve TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat 
NALBANTOĞLU’nun katılımıyla, Bodrum SMMM Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.  
 
 
Bodrum SMMM Odası Başkanı Barış ERDOĞAN’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda TÜRMOB Yönetim 
Kurulu  Üyesi Rıfat NALBANTOĞLU ve Odamız Başkanı Vedat ADAK, mesleki konularda genel 
değerlendirmelerde bulundular. 

EGE ODALARI BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI 
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EGE ODALARI SEKRETERLER VE SAYMANLAR TOPLANTISI 

Ege Odaları Sekreterler ve Saymanlar toplantısı, etkinliğe ev sahipliği yapan Afyonkarahisar SMMM Oda 
Başkanı Sayın Kadir Arık’ın konuşması ile başladı.  
 
Afyonkarahisar SMMM Oda Sekreteri Ç.Pınar KILIÇ’ın gündemi okumasının ardından, gündemi takip ederek 
görüşmelere başlandı. 
 
23.02.2018 tarihinde TÜRMOB’da yapılan odalar arası idari ve mali işler uygulama birlikteliği hazırlık 
toplantısı hakkında Oda Sekreterimiz Müfit YILDIRIM ve Oda Saymanımız Mehmet KUZU tarafından 
bilgilendirme yapıldı.  
 
Toplantıda; Muhasebe gün ve/veya haftasının hangi tarihte ve içerikle yapılması, yazışmalarda meslek 
ünvanlarının kullanılması, Ege SMMM Odalarının birlikte yapabileceği etkinlikler, E-Birlik sisteminin kullanımı 
ve gelinen son durum konularında görüşmeler yapıldı ve toplantı sonuçları Ege Odaları Başkanlar Kurulu’na 
sunulmak üzere rapor haline getirildi.  
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KEMALPAŞA 
MENEMEN SELÇUK 

TORBALI URLA- KARABURUN ÇEŞME  

TİRE ÖDEMİŞ - BAYINDIR 

ALİAĞA 

BERGAMA 

Oda Başkan Yardımcımız Ömer AKBAŞ, Oda Sekreterimiz Müfit YILDIRIM, 
Oda Saymanımız Mehmet KUZU ile Luca Eğitmeni Murat ÇAĞATAY 
tarafından ilçelerdeki meslek mensuplarımıza yönelik olarak düzenlenen 
"Defter Beyan Sistemi" konulu eğitim 06 – 09 Şubat tarihleri arasında 
düzenlendi. 

İLÇELERDE DEFTER BEYAN SİSTEMİ  SEMİNERİ 
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İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 
arasında pilot ilçe olan Konak bölgesindeki 4 Meslek lisesi Alan Şefleri, Meslek mensuplarının katılımıyla bir 
Çalıştay düzenlendi.   

 
Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Ömer AKBAŞ ve Mesleki Sorunları Araştırma ve Proje Geliştirme 
Komitesi ve Mesleğin Tanıtımı Komitesi öncülüğünde düzenlenen çalıştayda, Konak İlçesi’nde muhasebe 
finansman eğitimi veren okullarda muhasebe finansman sektörünün ihtiyaç duyduğu yenilikleri bilen ve 
uygulamada etkin insan gücünü, eğitsel, sosyal ve ekonomik anlamda güçlendirmek ve ihtiyaç duyulan nitelikli 
elemanın eğitilmesi konuları tartışıldı ve protokol imzalandı.  

 
Çalıştay sonunda hazırlanan sonuç bildirgesinde; mesleki kaygıların giderilmesi amacıyla mesleki tanıtım 
seminerleri düzenlenmesine, okullarda anket çalışmalarının yapılmasına, rehber öğretmenlerin bilgilendirilerek 
sürece dahil edilmesine, mesleki tanıtıma yönelik yayınların arttırılmasına karar verildi. 

 
 

ÇALIŞTAY 

https://www.facebook.com/izsmmmo/photos/pcb.1823778660979503/1823777827646253/?type=3
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KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLENMESİ SEMİNERİ 

 

 

17 Nisan 2018 tarihinde Odamız Konferans 

Salonu’nda «Kurumlar Vergisi Beyannamesi 

Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikli 

Durumlar»  konulu seminer düzenlendi. 

Seminere başlamadan önce,  katılımcılara ve 

sunumlarını yapmak üzere Odamıza destek ve 

katkılarını esirgemeyen Yeminli Mali Müşavir Gülay 

SEZEN’e hoş geldiniz denilerek, sunumlarını yapmak 

üzere kürsüye davet edildi. 

Gülay SEZEN,  sunumuna 2017 yılı kurum kazancının 

tespiti konusunu işleyerek başladı, kurumlar 

vergisinin mükellefleri konusuna (Tam Mükellef - Dar 

Mükellef) etraflıca değinerek ve örnekler vererek 

devam etti.  

Kurumlar vergisinde uygulanacak kurum kazancının 

tespiti hususu başta GVK’nun “Ticari Kazancın 

Tespiti” hükümleri olmak üzere VUK ve TTK’nun ilgili 

maddeleri birlikte ele alınarak sunumuna devam etti. 

  

 

 

 

 

 

 

Kurum kazancından yapılacak indirimler ve kazanç 

tespiti yapılırken gider kabul edilmeyen hususlar KVK 

Ve GVK’nun ilgili hükümleri kapsamında 

değerlendirildi. Bu aşamada Kurumlar vergisi 

beyannamesi üzerinde ayrıca kurum kazancına 

yapılacak ilave ve indirimler ile istisnalar örnekler 

yardımıyla işlenerek sunuma son verildi. 

Seminer, YMM Gülay SEZEN’ e  Yönetim Kurulu 

Koordinatör Üyesi Tülay BUDAK tarafından plaket 

takdim edilerek ve tüm katılımcılara teşekkür 

edilerek sona erdi. 
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EGE ODALARI  ile GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU ODALARI  ORTAK TOPLANTISI 

Ege Odaları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları ikinci ortak 
toplantısı 27-30 Nisan 2018 tarihleri arasında  İzmir Mali Müşavirler Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. 
Ege Odaları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Mali Müşavir Odalarının tamamının katılımı ile gerçekleştirilen 
toplantıda ‘’Meslekteki Son Gelişmeler, KDV Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Mesleki Uygulamalara  
Etkisi ve Ticaret Sicil İşlemleri ‘’ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.  



  

20. Türkiye Muhasebe Kongresi 5-6 Ekim 2018’de Hilton 
Bomonti Kongre Merkezi İSTANBUL‘da gerçekleştirildi. 
 
Kongrenin açılışı TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya ARIKAN 
tarafından yapıldı. 
 
Yahya ARIKAN, tüm konukları Ulu Önder Mustafa Kemal 
ATATÜRK, silah arkadaşları ve şehitlerimiz ile aramızdan 
ayrılanların anısına, bir dakikalık saygı duruşu akabinde 
İstiklal Marşı söylemeye davet etti. Yahya ARIKAN tüm 
katılımcılara  katılımlarından dolayı teşekkür ettikten 
sonra dijitalleşme ile ilgili görüşlerini ifade ederek sözü 
TÜRMOB Genel Başkanı A.Masis YONTAN’a verdi. 
  
A.Masis YONTAN, protokol konuşmasında; TÜRMOB’un 
yeni oluşturulan kurulları hakkında bilgi verdikten sonra 
teknolojik gelişmelere uyum sağlamanın ilk hedefleri 
olduğunu, 20.Kongremizin ana konusunu oluşturan 
dijitalleşmenin konuşulduğunu, değişen ve gelişen 
dünyada muhasebe denetiminde Dünya ile 
entegrasyonun öneminden bahsetti. Kurumsallaşmayı 
hep ön plan tuttuğunu, danışmanlığın ve denetimin daha 
fazla hayata geçirileceğini söyledi.  
 
Muhasebe kongrelerinin muhasebe mesleğinin 
sorunlarını, gelecek hedeflerini Dünya’daki ve 
Türkiye’deki gelişmeleri birlikte tartışmanın makro ve 
mikro ekonomiye ilişkin önemli katkılar sağladığını ifade 
etti.  
  
Başkan konuşmaları ile bizleri aydınlatacak olan değerli 
konuklarımıza, bildiri sunacak uzmanlarımıza, sevgili 
hocalarımıza ve katılımları ile bu kongreye değer katan 
katılımcılara saygılarını sunarak konuşmasını tamamladı. 
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XX.TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ 
DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE DEĞİŞEN İŞ HAYATI VE MUHASEBE MESLEĞİNİN YENİDEN 

YAPILANMASI 
‘’Yerel/Küresel Meseleler ,Küresel /Yerel Çözümler ‘’ 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdür 
Vekili Savaş ALIÇ  konuşmasında ‘9 milyon GSS, 12,5 
milyon emekli ve hak sahipleri gibi nüfusumuzun 
%99‘ına hizmet vermekteyiz’ dedi. ‘Kurum 
kayıtlarımızda ayrıca 1,9 milyon işyeri kayıtlı 
bulunmaktadır. Bu hizmetleri verirken en büyük destek 
siz değerli meslek mensuplarından geliyor. Kurumumuz 
mesleğinizle ilgili her türlü sorunlarınızı çözmeye 
hazırdır’ diyerek sözlerini tamamladı.  
 
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Semih OKUMU  söz 
alarak dijitalleşmeye verdiği önemi belirterek 
konuşmasına devam etti. 
 
Konuk konuşmacıların Philippe ARRAOU (IFAC Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu 
Başkanı) ve Morten SPEİTZER (Avrupa Muhasebeciler 
Federasyonu Başkan Vekili ve Gelecek Dönem Başkanı) 
olduğu Kongrede, Muhasebe mesleğinin kamusal 
sorumluluğunda küresel ekonomideki  gelişmeler, 
Türkiye’ye yansımaları ve beklentiler konulu panel 
Moderatör Prof. Dr. Burak ARZOVA eşliğinde yapıldı. 
 
Kongrede ayrıca kamu yararını koruma, muhasebe 
mesleğinin liderliği, muhasebe mesleğinin yeniden 
yapılanması, tehditler ve fırsatlar; değişen iş hayatı 
ışığında muhasebe mesleğinin geleceği konuları, 
oturum başlıkları olarak çok değerli uzmanlar, değerli 
akademisyenlerin yorumlarıyla tartışıldı ve kongre 
tamamlandı. 
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Odamız, İzmir Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğü ve İzmir YMM Odası ile 
17.07.2018 tarihinde Konferans 
Salonumuzda ortaklaşa düzenlediğimiz 
"7143 Sayılı SGK Yapılandırma ve 
İstihdam Teşvikleri Semineri" 

7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SEMİNERİ  

İzmir Mali Müşavirler Odası 
tarafından düzenlenen «7143 Sayılı 
Vergi ve Bazı Kamu Alacaklarının 
Yeniden Yapılandırılması» semineri 
İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı 
Vedat Adak'ın açılış konuşmasıyla 
başladı. İzmir Mali Müşavirler Odası 
Başkanı  Vedat ADAK 7143 sayılı 
kanun ile ilgili olarak görüşlerini 
belirtti. Daha sonra kürsüye 
konuşmasını yapmak üzere İzmir 
Yeminli Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Şadi ÇETİN gelerek 7143 
sayılı kanun ve uygulamaları ile ilgili 
görüşlerini sundu. Şadi Çetin'den 
sonra kürsüye İzmir Vergi Dairesi 
Başkanı Rıfat ENGİN gelerek 7143 
sayılı kanun ile ilgili mevzuat ve 

teknik ayrıntılar hakkında kısa bir 
bilgi verdi. Rıfat Engin'in 
konuşmasından sonra slayt eşliğinde 
teknik detayları izleyenlerle 
paylaşmak üzere Gelir İdaresi 
Başkanlığı Tahsilat Grup Başkanı 
Evren SÖNMEZ ve Gelir İdaresi Şube 
Müdürü Osman KIRBAŞ kürsüye 
geldiler. Evren SÖNMEZ ve Osman 
KIRBAŞ kanun metnini maddeler 
halinde ayrıntılı ele alarak kanunun 
kapsamını, detaylarını, kesinleşmiş 
alacakların durumunu, kanunun 
kapsadığı vadeleri ve ceza ve 
borçları ayrıntılı olarak anlattılar. 
Ayrıca konuşmacılar kanun 
kapsamında yer alan gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerinin 

çeşitli vergiler üzerinde yapılacak 
olan matrah artırımı konusunu da 
gündeme getirerek ayrıntılı bilgiler 
verdiler.  
 
Daha sonra 7143 sayılı kanun 
kapsamında yapılandırılan kamu 
borçlarının ödeme usulleri ve 
dönemleri hakkında bilgi verildi. En 
son olarak konuşmacılar soru cevap 
şeklinde katılımcıların sorularını 
yanıtladılar. 
 
 Seminer Vedat ADAK’ın 
katılımcılara plaket sunumu ile son 
buldu. 

7143 SAYILI KANUN UYARINCA KURUM ALACAKLARININ YAPILANDIRMA SEMİNERİ 
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İLÇE, SEMT TEMSİLCİLERİ ve KOMİTE BAŞKANLARI MESLEKİ ÇALIŞTAYI 

22-23 Eylül 2018 Tarihlerinde Gümüldür Grand Efe Oteli’nde İlçe, Semt Temsilcileri ve Komite 

Başkanları Çalıstay’ı gerçekleştirildi. Öncelikle toplantı divan heyeti oluşturuldu. Divan heyetine 

başkan olarak Oda Başkanımız Vedat ADAK, üyeliklere TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve TESMER 

Sekreteri Rıfat T. Nalbantoğlu, İzmir SMMM Odası Onursal Başkanı ve TÜRMOB Etik Kurulu 

Başkanı Feyzullah TOPÇU ile Odamız Sekreteri Müfit YILDIRIM seçildi. Toplantının açılış konuşması 

Vedat ADAK tarafından yapıldı. Vedat ADAK toplantının çerçevesini belirleyerek sözü Rıfat T. 

NALBANTOĞLU‘ na bıraktı. 

 Rıfat T. NALBANTOĞLU, 23.06.2018 tarih ve 30457 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Sürekli 

Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği hakkında bilgi verdi. Yönetmelik kapsamı, çerçevesi, 

zamanlaması gibi konular toplantıya katılanlar tarafından tartışıldı.  

Çalıştayın ikinci kısmında TÜRMOB Etik Kurulu başkanı Feyzullah TOPÇU tarafından “ETİK” 

kelimesinin anlamından başlayarak mesleğimize uygulanması ve neticeleri hususunda detaylı 

bilgilendirmelerde bulundu. Bu konular ile ilgili Çalıştay katılımcıları söz alarak görüşlerini beyan 

ettiler. 

Çalıştayın son aşamasında ilçe, Semt Temsilcileri ve Komite Başkanları tarafından mesleğin ve 

meslektaşların karşılaştıkları sorunlar ve  çözüm önerileri tartışıldı.   
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KONKORDATO KOMSERLİĞİ EĞİTİMİ 
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“E UYGULAMALAR VE DEFTER BEYAN SİSTEMİ” 

Izmir SMMM Odası, Gelir İdaresi Başkanlığı ve 
İzmir YMM Odası ile birlikte 1 Kasım 
Perşembe günü Odamız Konferans 
Salonu’nda “E Uygulamalar ve Defter Beyan 
Sistemi” konulu seminer gerçekleştirildi. 
Başkanımız Vedat ADAK açılış konuşmasında 
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın elektronik 
uygulamaları ve defter beyan sistemi 
hakkında en yetkin kişilerden, nelerin 
planlandığını, gelecekte mesleğin nasıl 
yapılacağı hakkında bilgiler almak ve merak 
ettiğimiz soruları kendilerine sorma fırsatı 
bulmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Seminer yoğun bir katılım ile 
gerçekleşti. 
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KGK MUHASEBE STANDARTLARI EĞİTİMİ 

   
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği  04.11.2017 tarih ve 30230 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanmış 
ve bu tebliğ ile Bağımsız Denetçilerin eğitim yükümlülüğüne ilişkin olarak düzenlemeler yapılmıştır.  
 
Bu kapsamda Denetçiler 3 yıllık dönem içerisinde: en az 60 kredisi  temel mesleki konulardan olmak üzere 120 
kredi karşılığı eğitim tamamlama zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca ; 3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan 
en az 5 kredi karşılığı, Temel Mesleki Konularda her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitim almaları zorunlu hale 
getirilmiştir.  
 
Yapılan bu düzenlemeler çerçevesinde KGK tarafından hazırlanan eğitim programının TÜRMOB-TESMER 
tarafından  da denetçilere  verilmesinin kararlaştırılması neticesinde Odamızın modern dersliklerinde eğitimin 
verilmesi gerçekleştirilmiştir.  



Odamız Kültür Sanat Komitesi tarafından düzenlenen Cemal Süreya Anma ve 
Anlama etkinliği  09 Ocak 2018  tarihinde Odamız Konferans Salonu’nda  Şair 
Veysel ÇOLAK ve  Şair  Yusuf ALPER’in konuk olarak katılımıyla gerçekleştirildi.. 
 
 

CEMAL SÜREYA ANMA & ANLAMA GECESİ 
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Odamız Kültür Sanat Etkinlikleri Komitesi "Türk Sanat Müziği Korosu'nun" 28.02.2018 tarihinde hazırlamış 
olduğu Sevgi Nağmeleri temalı gece Karşıyaka Belediyesi’nin katkıları ile Deniz Baykal Kültür Merkezi Tiyatro 
Salonu’nda üyelerimizin ve misafirlerin yoğun katılımıyla düzenlendi. 

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU (SEVGİ NAĞMELERİ)KONSERİ 



Odamız Kültür ve Sanat Etkinlikleri Komitesinin düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü  Ayşegül 
TEZCAN’ın sunuculuğu ve Oda Başkanımız Vedat ADAK‘ın konuşmasıyla açıldı. 

Etkinliği “Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün eğer bir 
toplumun yarısını oluşturan kadınlar baskı altında 
ise o toplum ilerleyemez, kalkınamaz” sözleri ile 
açan Oda Başkanımız Vedat ADAK, ‘‘Buradan 
hareketle kadın sorunlarını toplumsal sorun, bir 
insan hakları olarak görmeliyiz. Bunun için 
yapılacaklar konusunda kadın – erkek birlikte 
çalışmak zorundayız. Mesleğimizde kadın 
sayımızın ülke ortalamasına yakın olduğunu ama 
bunun yine de yeterli olmadığını düşünüyorum. 
Kadına şiddetin önlenmesi ve toplumdaki 
değerinin artırılması için öncelikle kadının 
güçlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle ekonomik 
yönden, Yönetimde ve kurullarımızda kadın 
meslektaşlarımızın sayısını arttırmaya çalışıyoruz. 
Kadınların hak ettikleri yerde olabilmeleri adına 
biz erkeklerin sorumluluklarımızın farkında 
olduğumuzu ve bu yolda üzerimize düşeni yapmak 
konusunda gereken çabayı göstereceğimizi 
vurgulayarak sözlerimi bitiyorum ” dedi. 

Tülay BUDAK, “Ülkemizde kadınların siyasal hakları 
Cumhuriyet ile birlikte önem kazanmış olup, kadınlar 
erkeklerle eşit haklara sahip olmuştur. Kadınlarımıza 
seçme ve seçilme hakkı Avrupa Ülkelerinden çok  
önce verilmiştir. Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü için konuşmalar ve etkinlikler yapılmaktadır. 
Ancak en etkili olanı kadınların ve erkeklerin birlikte 
kol kola yapacakları etkinlikler olacaktır. Biz kadınlara 
da önemli görevler düşmektedir. 1930’lu yıllarda 
kazanılan hakların değerinin farkına vararak bizlerde 
üzerimize düşen sorumluluğu almalı, hem kendi 
eğitimimizde hem diğer kadın ve kızların eğitiminde 
daha aktif olmalıyız’’ diyerek konuşmasını tamamladı. 

Daha sonra Yönetim Kurulu  Koordinatör Üyesi Tülay 
BUDAK söz aldı. 

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 
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17. SONBAHAR HALI SAHA TURNUVASI  
ŞAMPİYON GAZİEMİR 

11 Kasım 2017 tarihinde başlayan ve 18 takımın yer aldığı 17. Sonbahar Halı Saha Turnuvası, 17 Mart 
2018 tarihinde Gaziemir  Takımının Şampiyonluğu ile sonuçlandı. 
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TİYATRO / OYUN NASIL OYNANIR 

4 Nisan 2018 tarihinde  Konferans  Salonumuzda , Kültür Sanat Komitesi  Tiyatro Topluluğu'nun sergilediği 
‘’Oyun Nasıl Oynanmalı’’ adlı eser büyük bir ilgiyle izlendi. 
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RUHSAT TÖRENİ 

13 Nisan  2018  tarihinde Odamız Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 2018/1 dönemi Ruhsat Töreni, İzmir 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat ADAK’ın konuşması ile başladı. Vedat ADAK 

konuşmasında; zorlu bir staj dönemi sonunda elde edilen bu başarının değerinin bilinmesi gerektiğini ve 

mesleğimizin sürekli gelişen bir dinamiğe sahip olduğunu belirtti. Vedat ADAK konuşmasını katılımları için 

meslek mensuplarına teşekkür ederek tamamladı. Törende ruhsat almaya hak kazanan tüm meslek 

mensuplarına ruhsatları Oda Yönetimi ve diğer Kurul Üyeleri tarafından verildi. Tören, tüm ruhsat alan meslek 

mensuplarının  kürsüye çıkmasıyla çekilen birlik fotoğraflarının eşliğinde sona erdi.    
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THM KONSERİ 

 
Türk Halk Müziği korosu çalışmalarına Kasım 2017 tarihinde başladı. 
Şef Güngör AKDENİZ  eşliğinde sürdürülen koro çalışmalarımıza 
meslektaşlarımız ve yakınları katılmıştır.  
 
20 Nisan  2018 tarihinde gerçekleştirilen Türk Halk Müziği koromuzun 
konserinin sunumunu halk müziğine gönül vermiş Hatice Eylül 
KARATUNA yapmış olup, koromuz gecemize  Anadolu’dan ezgilerle 
renk katmış, salonumuza neşeli, keyifli saatler geçirtmişlerdir.   
 
TRT sanatçısı aynı zamanda TRT Gönül Bağı program yapımcısı ALİ 
ÇAKAR’da türküleriyle gönülleri fethetmiştir.  
 
Türkülerimiz arasında folklor gösterisi de yapılarak muhteşem gece 
Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından  verilen  plaketlerin ardından  sona 
erdi.  
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7.KADINLAR VOLEYBOL TURNUVASI 

4 Mayıs 2018 tarihinde başlayan  ve 4 takımın yer 
aldığı  Turnuvanın sonunda:  Şampiyon  Şimşekler 
Takımı, İkinci Yıldızlar Takımı, Üçüncü Artemis 
Takımı, Dördüncü ise İzmir Takımı  oldu.  
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KUPA TÖRENİ VE FOLKLÖR GÖSTERİSİ 

11 Mayıs 2018 tarihinde Konferans Salonu’muzda 
gerçekleştirilen; Halk Oyunları Gösterisi, 7. Bayanlar 
Voleybol Turnuvası ve  17. Halı Saha Futbol 
Turnuvası Kupa Töreni ile TSM Plaket Töreni. 
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SOSYAL GÜVENLİK  HAFTASI 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Vedat ADAK ve Oda Saymanı Mehmet KUZU, Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) İzmir İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sosyal Güvenlik Haftası kutlamalarına 15 Mayıs  2018  
tarihinde katıldılar. SGK İzmir İl Müdürü Ekrem GÜLCEMAL ile birlikte Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında 
Cumhuriyet Meydanı'na gelerek Atatürk Anıtı'na  çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunuldu. 
 
İzmir Mali Müşavirler Odası olarak SGK İzmir İl Müdürü Ekrem GÜLCEMAL nezdinde tüm SGK çalışanlarını 
kutluyoruz. 
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Oda Başkanımız Vedat ADAK ve Kurul üyelerimiz 24 Haziran seçimlerine katılacak olan Meslek 
Mensubu milletvekili adayları için "Destek Kahvaltısı’ düzenledi. Saadet Partisi 2. Bölge 1. Sıra adayı 
Şerafettin KILIÇ ve 1. Bölge 10. Sıra adayı Bekir ÇALIŞKAN, İyi Parti 2. Bölge 6. Sıra adayı Metin 
DÖKMECİLER ve Vatan Partisi 2. Bölge 6. Sıra adayı Sedat GÜVEN’in katıldığı kahvaltıda konuşan Oda 
Başkanı  Vedat ADAK; 
 
‘24 Haziran seçimlerine katılan meslektaşlarımızın adaylığını destekliyoruz. Parti farkı gözetmeksizin 
meslektaşlarımızın meclise girmeleri ve milletvekili olarak hizmet vermeleri bizler için önemli. 
Kendileriyle bir araya gelerek vizyonlarını ve ileriye yönelik projelerini konuştuk. Bu değerli 
adaylarımızın hem mesleğimize hem de ülkemize yönelik çok önemli çalışmalar yapacaklarından 
eminiz’ dedi. 

MALİ MÜŞAVİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BULUŞTU 
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TSM KONSERİ 

Türk Sanat Müziği koromuz çalışmalarına 1 Kasım 2017 
tarihinde  Şef  Murat  İZGEREN eşliğinde başladı.  
 
04 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen gecenin 
sunumunu Zeki MÜREN’in 17 yıllık arkadaşı ve ölümüne 
kadar yanında olan değerli  üstad  Göksenin ÇAKMAK 
yapmıştır.  Kendisi solist olarak da koromuza renk 
katmıştır.  
 
Meslektaşlarımız  ve  yakınlarından  oluşan koromuz,  
gönüllülükle, fedakarlıkla  yapılan Türk Sanat Müziği  
çalışmalarına katılmış olup, ayrıca 6 tane de  çocuk korist 
aralıksız olarak çalışmalarda bulunmuşlardır. 
 
Koromuz  bu yıl iki  ayrı repertuar çalışması ortaya 
koymuştur. İlk repertuarı, Karşıyaka Belediyesi  davetlisi 
olarak Deniz Baykal  Kültür  Merkezi’nde  400   kişiye 
verdikleri muhteşem konser ile gerçekleştirmişlerdir.  
Burada verilen konserin teması fasıl şarkıları ve Yeşilçam 
şarkılarından olmuştur.  
  
İkinci repertuarı Odamız Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirmiş olup, gecede müzik ziyafetinde 
seslendirilen  tüm şarkılar nihavent makamındadır. 
  
Gecenin sonunda başta şefimiz olmak üzere emeği  
geçen tüm arkadaşlarımıza   Yönetim Kurulu Üyeleri 
tarafından  plaket takdim edildi. 
 
  
   



Çanakkale Rotary Kulübü’nün düzenlemiş olduğu 32.Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı, 30 Ağustos 2018 
tarihinde gerçekleşmiştir. Meslektaşımız SMMM Emrah KARABUĞA toplamda 700 katılımcının 
arasında 00:48:02’lik derece ile genel klasmanda 15., 35/40 yas grubunda 2. olarak gümüş madalya 
kazanmıştır. Parkur, Avrupa yakasındaki Eceabat Kumsalı ile Asya Yakasındaki 3.5 deniz mili ( 6.482 
metre ) mesafedir.  

Üyemiz SMMM Selbilet YILDIRIM Ağrı Dağı’nda, 5137 metreye çıkmıştır.  

SPOR 
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10 KASIM  

Odamızda Atamızı,saygı,minnet ve özlemle andık. 
 
 

https://www.facebook.com/izsmmmo/photos/pcb.2168444566512909/2168443169846382/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBuYVupyKNDsiGt3_NyadcBGDwbE8Juc_-huytpo2DYThkVWZat4jLQ-Qy1Y38mvdqesG5NtHJkBkGA&__xts__[0]=68.ARC7fxYgl-TbtIhNwVAoKigQLSpwtJzNzieVPlMSm-TBZYPu6JDAuFq0u8SKqHRU83RORlqKzWKt-mX9WLrtn-H20mE__mjYw_eicgspUUhn4qw4C4SOPwONNyBe9P2DOn40uiclFfpVdwe5udxkn-WguYFaCpcB-AFqBjOWRj_WlYDeDTRZd0kKcTnD6Ue6DV4ZR7kdM1i5bAt_IdbE5e-LdXgqGN8HmjV-mHsf6WYcq6cFl-uuPtuctpa4RLx4PFp420MoKqtKPQ7u8gIigbDJfeXRin4s8R7kpuMpSPO2Tk6BDy90mcI8wdYLhzxAv5deF-SkyNn3K8IKncxPi2tquw
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EGE ODALARI FUTBOL TURNUVASI 

Muğla, Manisa, Fethiye ve İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odalarına üye meslektaşlarımızın katıldığı Ege Odaları 
Futbol Turnuvası grup eleme maçları 14-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Muğla’da yapılmıştır. Eleme grubunda her gün bir 
maç olmak üzere toplam üç maç oynanmıştır. Muğla’da gerçekleşen ilk etap sonuçları aşağıdaki gibidir : 
 
Muğla   4 - 3 Bodrum 
İzmir     5 - 1 Fethiye 
Muğla   7 - 1 Fethiye 
İzmir   10 - 0 Bodrum 
Muğla   2 - 2 İzmir 
  
Ege SMMM Odaları Futbol Turnuvası Muğla  Etabında Odamız grubunu 1.tamamlayarak finallere kalmıştır. 
 
Ege Odalari 4.Halı Saha Futbol Turnuvası finalleri 27-28 Ekim 2018 tarihinde İzmir Namık Kemal Lisesi halı saha spor 
tesislerinde gerçekleşmiştir. Yarı finalde Denizli Mali Müşavirler Odası takımını 4-2 yenen İzmir Mali Müşavirler Odası 
takımı finalde Manisa  takımını da 3-0 yenerek turnuvayı şampiyon olarak tamamlamıştır. 
 
Turnuvanın final karşılaşmalarına İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat ADAK ve TÜRMOB Yönetim Kurulu üyesi Rıfat 
NALBANTOĞLU’ da katılmış olup, şampiyon olan takıma ödüllerini takdim etmişlerdir. 



GELENEKSEL 18. HALI SAHA FUTBOL TUNUVASI 

Mali Müşavirler İzmir takımlarını buluşturuyor  18.Hali Saha Futbol Turnuvası 22 Aralık 2018 
tarihinde başladı. 

 
Tamamı Mali Müşavirlerden oluşan 18 takımın mücadele ettiği turnuvamızda Namık Kemal Lisesi  
halı  sahasında; Altay, Altınordu, Atilla Spor, Bornova Belediye Spor, Buca Spor, Çayırlıbahçe Spor 
Kulübü, Damlacık Spor, Eşrefpaşa Spor, Gaziemir Gençlik Spor, Göztepe, Gümüşpala Spor, İzmir 
Spor, Karabağlar Spor, Karşıyaka Spor, Karşıyaka Kültür Spor, Kaya Spor, Şirinyer Spor ve Ülkü Spor 
kulüplerimizin temsilcileri ile bir araya geldik ve turnuvamızın açılış törenini yaptık.... 



2.2.1  DENETLEME KURULU RAPORU 



2018 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 

 
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 01.01.2018-31.12.2018 dönemi hesap ve 

faaliyetleri, 3568 sayılı Yasa ve bu yasaya ilişkin yönetmelikler, Türk Ticaret Kanunu, Vergi 

Kanunları, SGK Mevzuatı, İş Kanunu ve diğer kanunlar ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve 

standartlarına göre incelenmiştir. Genel Kurul Kararları esas alınarak yapılan incelemelerimiz; 

 
A-USUL İNCELEMELERİ 

 
1- İzmir SMMM Odası, Tesmer İzmir Şubesi ve İzmir SMMMO Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nde 

kullanılan defterler; 

 
-Kasa Defterleri, 

-Yevmiye Defterleri, 

-Defter-i Kebirler, 

-Karar Defterleri, 

-Envanter Defterleri, 

-Evrak Kayıt Defterleri. 

 
Bu defterler   usulüne uygun olarak tutulmuş ve süresinde tasdikleri yapılmıştır. 

 
2- İzmir SMMM Odasının, Tesmer İzmir Şubesi' nin ve İktisadi İşletmesinin; 3568 sayılı Yasa ve bu 

yasaya göre çıkartılan yönetmeliklere uygun olarak tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda 

hesapları incelenmiş ve denetlenmiştir. 

 

B-FAALİYET VE HESAP İNCELEMELERİ 

 
1- Oda Yönetim Kurulu’nun 01.01.2018 - 31.12.2018 döneminde yapmış olduğu toplantıların 

tamamına Denetleme Kurulu Başkanı katılmış ve Yönetim Kurulu’nun yapacağı faaliyetler için fikir ve 

görüş beyan etmiştir. 

 
2- 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemine ait sunulan Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının kayıtlara uygun 

olduğu tespit edilmiştir. 

 
3- Muhasebe kayıtlarının yasalarda sayılan belge düzenine uygun olduğu görülmüştür. 

 
4- Satın Alma Komisyonu kararlarıyla yapılan harcamaların teklif alma usulüne uygun yapıldığı tespit 

edilmiştir. 

 
5- Kasalarda değişik zamanlarda yapılan kontrollerden kasa bakiyelerinin kayıtlara uygun olduğu 

tespit edilmiştir.   

 
SONUÇ: 01.01.2018-31.12.2018 tarihlerini arasında Denetleme Kurulu’na herhangi bir şikayet ya da 

ihbar bulunulmadığı gibi tenkidi gerektiren bir husus olmadığı görülmüştür.01.01.2018-31.12.2018 

dönemini kapsayan Bilanço ile Gelir-Gider tablolarının gerçek durumu yansıttığı, işlemlerin usul ve 

mevzuata uygun olduğu görüşüne varılmıştır.  

 

 

Fatma KARAKAN     Mustafa YILMAZ Ercan KILINÇCI 

       Başkan                                       Üye                                  Üye 

 



2.2.2  DİSİPLİN KURULU RAPORU 



DİSİPLİN KURULU RAPORU  
01.01.2018-31.12.2018 
  
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu 2018 yılı faaliyet döneminde 3568 sayılı Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu kanuna ilişkin yönetmelik ve mesleki kararlara 
uygun olarak aşağıdaki çalışmaları tamamlamış bulunmaktadır. 
  
2017   Yılından Devreden Dosya Sayıs ı             :  68 
2018   Yılında Sevk Edilen Dosya Sayısı              : 170 
Disiplin Kurulu’ndaki Toplam Dosya Sayısı        : 238 

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLEN DOSYALARIN MESLEK UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI: 

Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilen                                 : 53 

Uyarma Cezası                                                                                                : 37 

Kınama Cezası                                                                                                 : 21 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası (6 Ay)                                : 4 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma  Cezası (12 Ay)                          : 1 

Tedbir Niteliğinde Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası         : 1 

Meslekten Çıkarma Cezası : 7 

Düzeltme Kararı                                                                                                        : 0 

Yargı Sonucunun Beklenmesine Karar Verilen                                                      : 7 

Vefat : 4 

Kovuşturması Devam Eden                                                                                    : 103 

VERİLEN KARARLARIN DAĞILIMI: 

STAJYER : 0 

SM :              54 

SMMM :                114 

ESKİ ÜYE : 2 



 Disiplin Kurulumuz;  
 

Yukarıda dağılımı açıklanan dosyalar üzerinde yapılan çalışmalarda ve verdiği kararlarda 3568 sayılı Yasa, 
yönetmelik, yönerge, mesleki kararlar ile meslek ahlak ve etik kurallarına uygunluk ilkesinde hareket etmeye özen 
göstermiştir.     
  
 “E-Birlik Projesi” kapsamında Disiplin Modülü’nün aktif hale getirilmesi çalışmaları kapsamında düzenlenen 
eğitimlere, Çanakkale’ de düzenlenen “Ege Odaları Toplantısı” na, Özdere’ de düzenlenen “İzmir Mali Müşavirler 
Odası Komiteler ve Temsilcilikler Çalıştayı” na, İstanbul’ da düzenlenen “XX. Türkiye Muhasebesi Kongresi”’ ne, 
Antalya’ da düzenlenen “X. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu” na katılmıştır. 
  
Vergi Müfettişleri Derneği İzmir Şube Başkanı Babür ERDOĞAN ve Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal ALAŞAHİN ‘in 
katıldığı toplantıda Disiplin Kurulu işlem akışı ile ilgili bilgi aktarımında bulunmuştur. 
  
Bilgi eksikliğinden kaynaklanan ve cezai yaptırım gerektiren mesleki davranışların önlenebilmesi için meslek 
mensuplarımıza ve stajyerlerimize yönelik Disiplin Yönetmeliği ile ilgili bilgilendirme toplantılarına katılmış, ayrıca 
komite ve danışma meclisi toplantılarında sunumlar yapmıştır. 
    
3568 sayılı Yasa ile yayımlanan Disiplin Yönetmeliği’nin bir ceza aracı değil, haksız rekabeti önlemek, doğru, 
duyarlı ve titiz çalışan meslek mensuplarımızın emeklerine saygı göstermek için yapılan bir düzenleme olduğunun 
bilincindedir. Ayrıca mesleğe ve meslek mensuplarına zarar verici davranışlar içerisinde bulunan üyelerimize bir 
takım cezai yaptırımlar uygulamak suretiyle caydırıcılık görevini yerine getirmeye özen göstermiştir. 
  
2019 yılının mesleğimiz ve meslek mensuplarımız açısından daha güzel ve verimli geçmesi ve meslek 
mensuplarımızın mesleğimizin geleceği konusunda büyük önem taşıyan meslek etiği ve haksız rekabet konusunda 
daha duyarlı davranmaları ve daha az sayıda meslektaşımızın disiplin kovuşturması gerekçesiyle kurulumuza 
gelmesi dileğimizle. iyi çalışmalar. 
  



2.2.3  TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ  FAALİYET   RAPORU 



 

Tesmer İzmir Şubesi tarafından SMMM Hakan KAR ve SMMM Ayça EROL’un sunumlarıyla iki bölüm halinde 
gerçekleştirilen "KDV İadesi" seminerimizin ilk bölümü 27.01.2018, ikinci bölümü 03.03.2018  tarihinde 
gerçekleştirilerek İhracat ve İhraç Kayıtlı İşlemlerin Muhasebe Kayıtları, İndirilecek ve Yük Listelerinin 
Hazırlanması, KDV İade Raporları Hazırlanıp GİB Sistemine Yüklenmesi, KDV Beyannamesinin Hazırlanması ve 
Beyanı, Nakit Mahsup İşlemleri,  Vergi, SGK Borçlarına Mahsup İşlemleri konuları işlenmiştir. 
 

  

TESMER İzmir Şubesi tarafından 14.04.2018 
tarihinde "Dönem Sonu İşlemleri ve Kurumlar 
Vergisi Beyannamesinin Doldurulması" konulu 
seminer düzenlenmiştir. Seminerimizde, SMMM 
Koray KILIÇ ve SMMM Ahmet YÜKSEKOL, Tek 
Düzen Hesap Planında Dönem Sonu İşlemleri, 
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması, 
Şirket Kuruluş İşlemlerinde Ticaret Sicil’deki Yeni 
Uygulamalar konular işlenmiştir. 

 

2018/1 SMMM Staja Giriş Sınavını 
kazananlara yönelik 02.05.2017 
tarihinde Tanışma ve Bilgilendirme 
Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 03 Mart 
2018 tarihinde yapılan SMMM Staja Giriş 
Sınavında İzmir'de dereceye giren aday 
meslek mensuplarımıza TESMER İzmir 
Şubesi Saymanı Şehriban ÇÖRDÜK 
tarafından başarı belgeleri takdim edildi. 



 

 

TESMER İzmir Şubesi tarafından SMMM Koray KILIÇ, SMMM Ahmet YÜKSEKOL sunumuyla 05.05.2018 
tarihinde  "Geçici Vergi Beyannamesi ve Yeni Sisteme Göre Şirket Kuruluşu" semineri düzenlenmiştir. 
Seminerimizde, Geçi Vergi Beyannamesi BDP den Nasıl Doldurulur? Beyanname hazırlarken dikkat edilmesi 
gereken hususlar nelerdir? Mersis üzerinden Ltd ve A.Ş sözleşmeleri nasıl hazırlanır? Genel Kurul Nasıl Yapılır? 
Sermaye Arttırımı, Hisse Devri,Adres Değişikliği konuları işlenmiştir. 
 

TESMER İzmir Şubesi tarafından 30.06.2018 tarihinde 
"Vergi İncelemesinde Son Durum" semineri 
düzenlenmiştir. Seminerimizde, Vergi İncelemesi 
Nedir, Neden Vergi İncelemesine Alınırsınız, Vergi 
İncelemesinde İdarenin Kullandığı Yazılımlar, (Merak, 
Vedas, Ras) v.b. Vergi Müfettişi İle İncelemenin 
Yürütülmesinde, Mali Müşavirin Vergi İncelemesindeki 
Sorumlulukları, Vergi İncelemesi Nasıl Sonuçlanır, 
Vergi İncelemelerinde Mükellefin Hakları ve 
Yükümlülükleri, Rapor Okuma Komisyonu, 7143 sayılı 
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması konuları işlenmiştir. 
 

 

TESMER İzmir Şubesi Aday Meslek 
Mensubu Halk oyunu grubu tarafından 
30.06.2018 tarihinde "Erik Dalı "  gösterisi 
gerçekleştirilmiştir.   
 



 

2018/2 SMMM Staja Giriş Sınavını kazananlara yönelik 03.09.2018 tarihinde «Tanışma ve Bilgilendirme 
Toplantısı» gerçekleştirilmiştir. 14 Temmuz 2018 tarihinde yapılan SMMM Staja Giriş Sınavında İzmir'de dereceye 
giren aday meslek mensuplarımıza İzmir SMMMO Başkan Yardımcısı Ömer AKBAŞ tarafından başarı belgeleri 
takdim edildi. 

Tesmer İzmir Şubesi tarafından 03.11.2018 tarihinde Aday Meslek Mensubu Konferansı gerçekleştirilmiştir. 
Konferansımızda Aday Meslek Mensupları için 2018/2019 dönemi içerisinde düzenlenecek seminerler, yeni web 
sayfasının tanıtımı ve yeni projeler (Kuluçka Eğitim Merkezi, Uygulamalı Muhasebe Uzmanlık Eğitimi ve Ofisim 
Projesi) tanıtılmıştır. 



Tesmer İzmir Şubesi tarafından 04.11.2018 tarihinde Kemalpaşa Gölet’de 3. Aday Meslek Mensupları 
Kahvaltı Etkinliği düzenlenmiştir. 

Tesmer İzmir Şubesi tarafından 10.11.2018 tarihinde Kuluçka Eğitim Merkezi Stajyer Eğitmenlerinin 
sunumuyla  Muhasebe Bürolarında Yapılanlar-1 konulu seminer düzenlenmiştir. 



TESMER İzmir Şubesi tarafından 08.12.2018 
tarihinde "Muhasebe Bürolarında Yapılanlar -2” 
semineri düzenlenmiştir. Kuluçka Eğitim Merkezi 
Stajyer Eğitmenlerimiz, Elif ŞEN, Ercan GÖKÇE, Ali 
Osman TUNÇ’un sunumlarıyla; Örnek defter 
yazımı, Muhtasar Beyanname, Mizan, KDV 
Beyannamesi, Ba Bs beyannameleri, İlgili 
beyannamelerin Beyanname Düzenleme 
Programı’nda hazırlanması. Mükellefiyet kapanışı 
konuları işlenmiştir. 
 

TESMER İzmir Şubesi tarafından 09.12.2018 tarihinde 
"Muhasebe Sisteminde E-Dönüşüm ve 
Uygulamalar” Semineri düzenlenmiştir. Cenk İÇER 
(LUCA Proje Koordinatörü) Murat OMRAK (SMMM), 
Ayhan AKGÖZ (İŞNET) sunumlarıyla E- Defter, E- 
Fatura, E- Arşiv Muhasebenin Dijitalleşmesinin 
Fırsatları ve Tehditleri, Muhasebe 4.0 Ne Olacak, 
GİB’te konuşulan gelecek yazılımlar, OCR, RFID, 
Bitcoin, Blockchain konuları işlenmiştir. 
 

 

2018/3 SMMM Staja Giriş Sınavını kazananlara yönelik 18.12.2018 tarihinde «Tanışma ve Bilgilendirme 
Toplantısı» gerçekleştirilmiştir. 13 Ekim 2018 tarihinde yapılan SMMM Staja Giriş Sınavında İzmir'de dereceye 
giren aday meslek mensuplarımıza Tesmer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat ALTIKANAT tarafından 
başarı belgeleri takdim edildi. 



Türkiye’de ilk olarak TESMER İzmir Şubesi tarafından 
gerçekleştirilen Kuluçka Eğitim Merkezi’inde; SMMM 
bürolarında çalışan 10, YMM bürolarında çalışan 5, 
şirketlerin Muhasebe, Finans ve İnsan Kaynakları 
departmanlarında çalışan 5 ve Bağımsız Denetim 
firmalarında çalışan 5 olmak üzere toplam 25 Aday Meslek 
Mensubu ve 3 SMMM yer almaktadır. Kuluçka Eğitim 
Merkezimizin yetiştirdiği stajyer eğitmenlerimiz şimdiye 
kadar Muhasebe Bürolarında Yapılanlar-1 ve Muhasebe 
Bürolarında Yapılanlar-2 seminerlerinde sunumlarını 
gerçekleştirmişler ve 2019 yılında düzenleyeceğimiz 
seminerlerimizde sunumlarını gerçekleştirmek üzere 
çalışmalarına devam etmektedirler. 
 

‘Uygulamalı Muhasebe Eğitim Programı’, Türkiye’de ilk olarak TESMER İzmir Şubesi tarafından hazırlanan, Aday 
Meslek Mensuplarının mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik, staj süresinden 6 ay kısaltan  
uygulamalı eğitim programıdır. Uygulamalı Muhasebe Uzmanlık Eğitiminin içerisinde; E-mali Müşavirlik, Türk 
Ticaret Kanunu, İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu, Dış Ticaret İşlemleri Vergi ve Muhasebe Uygulamaları, Hizmet 
İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları, İnşaat Muhasebesi(kat Karşılığı), İnşaat Muhasebesi (inşaat 
Taahhüt İşleri) konuları bulunmakta ve eğitimimiz 370 saat sürmektedir. Eğitime katılan Aday Meslek 
Mensuplarımıza Mesleki Excel ve Luca eğitimi de ücretsiz olarak verilecektir. 
 

İlk gösterisi 30.06.2018 tarihinde "Erik Dalı" oyunu ile yapılan TESMER İzmir Şubesi Aday Meslek Mensubu 
Halk Oyunu grubunun 2019 yılındaki gösterisi " Koçari"  için çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 



İZMİR MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
MUHASEBE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

2018 YILI FAALİYET RAPORU 

2.2.4 MUHASEBE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ   FAALİYET   RAPORU 



Vedat ADAK(Başkan) 
 

1965 İzmir doğumlu. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümünden mezun 
oldu. 1992-1994 yıllarında Basın Yayın Komitesi Üyeliği, 1996-1998 yıllarında Çankaya Semt 
Temsilciliği, 1998-2004 yılları arasında TESMER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreterliği, 2004-
2008 yıllarında İzmir SMMMO Yönetim Kurulu  Koordinatör Üyeliği görevlerinde bulundu.       
2008-2015 döneminde TÜRMOB Etik Komitesi Üyeliği yaptı. Mayıs 2016 tarihinde yapılan Genel 
Kurul’da Oda Yönetim Kurulu’na seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

 

Tanju ÇINAR(Başkan Yardımcısı) 
 

1966 Bornova İzmir doğumlu. Odamız Mesleki Denetim Komitesinde iki dönem Başkan 
Yardımcılığı 2006-2008 döneminde Mesleki Denetim Komitesi başkanı olarak görev almıştır. 
2010-2013 döneminde Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Üyeliği 2013-2016 döneminde 
Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Kurul Üyeliği görevinde bulunmuştur. 1994 yılından bu 
yana SMMM olarak büro faaliyetini sürdürmektedir. Evli bir çocuk babasıdır. 

Namık PEKER(Sekreter) 
 

1971 Karşıyaka doğumlu. Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans mezunudur. Serbest olarak 
büro faaliyetine devam etmektedir. Odanın çeşitli komitelerinde Başkanlık ve Başkan 
Yardımcılıkları, Alsancak Semt Temsilciliği Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Evli ve 
bir çocuk babasıdır. 

Aytaç ERDİN(Üye) 
 

1974  İzmir doğumlu. 1989 yılında İstanbul Heybeliada Deniz Lisesi Komutanlığından ayrılıp, 
1992 yılında İzmir Buca Ticaret Lisesi'nden daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2005 yılından beri kendi bürosunda SMMM olarak faaliyet 
göstermektedir. 2006-2008 Şirinyer / Buca delegesi, Şirinyer / Buca Semt Temsilciliği 
Yardımcılığı ve Spor Komitesi Başkan Yardımcılığı, 2008-2010 Alsancak delegesi Alsancak 
Semt Temsilciliği Yardımcısı ve Spor Komitesi Başkan Yardımcılığı , 2010-2013 Çevre, Doğal 
Afetler ve Yardım Komitesi Başkanlığı yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

                                                  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Gülefer Duygu  AKTAŞ(Sayman) 
 

1975  Tunceli doğumlu. Anadolu üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 2004 yılından 
itibaren mesleğini bağımsız olarak yürütmektedir. 2008-2010 döneminde Sivil Toplum Örgütleri  
ile İlişkiler Komitesi Başkanlık görevinde bulunmuştur. 

YÖNETİM KURULUMUZ 



27 Ocak 1990 günü saat 9.30’da Bornova’da Ege 
Üniversitesi Fen Fakültesi Büyük Amfisin de toplanan 
muhasebeciler hem heyecanlıydılar hem de bir coşkuyu 
paylaşıyorlardı. Yıllardan beri bekledikleri ve uğrunda 
savaşım verdikleri mesleki örgütlenmeleri o gün büyük bir 
ivme kazanacaktı.  
  
13 Haziran 1989 günlü 20194 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Yasası’na göre izin belgelerini alacaklar ve aynı zamanda 
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın ilk 
kurucu yönetim kurulunu seçeceklerdi. 
  
13 Haziran 1989 günlü 20194 sayılı Resmi Gazete ’de 
yayımlanan 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Yasası’nın 50. maddesinde ilgili yasaya göre çıkarılacak 
yönetmelikler arasında sınavlar ve değerlendirme ile sınav 
komisyonları hakkında yönetmelikler de sayılıyordu. 
  
Meslektaşların eğitim düzeyinin yükselmesi ve meslek içi 
eğitimin yaygınlaştırılması için TÜRMOB’da bir merkez 
oluşturuldu. Bu merkezin adı kısaca TESMER olarak 
belirlendi. 
  
1 Ağustos 1992 gün ve 21302 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Staj Yönetmeliği’nin 4.maddesinde Temel 
Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER), eğitim ve staj 
programlarının hazırlanması ve denetlenmesi ile görevli 
Birlik bünyesinde oluşturulan merkez olarak 
tanımlanıyordu. 
  
TESMER 1-22 Nisan 1993 tarihleri arasında Serbest 
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli 
Mali Müşavir kursları düzenledi. Bu kursların süresi 100 
saatti. 22-23 Aralık 1995 günlerinde Serbest Muhasebecilik 
stajını tamamlayan aday meslek mensuplarına Oda 
binasında ücretsiz seminer verildi. 
  
  
1996-98 döneminde sınavlara hazırlık kurslarına 437 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 54 Yeminli Mali 
Müşavir katıldı.TESMER tarafından açılan “Bilgisayarla 
Yardımcı Muhasebe Elemanı Yetiştirme Kursu” 28 Nisan 
1997 tarihinde başladı. Gazi Bulvarı No:108’de bulunan 
Ekol Dershanesi’nin 7. katı kiralanarak kurslar verildi. Bu 
kurslarda 15 bilgisayar ve 25 program desteği kullanıldı. Bir 
yıl gibi kısa bir süre sonra Mayıs 1998’den itibaren bu 
kurslar kendi binamızın zemin katında düzenlenmeye 
başlandı. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eğitim Birimi 18 Ekim 1999 tarihinde “İzmir Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası İpek Yolu Hizmet ve 
Eğitim İşletmesi” adı altında kurulmuştur. İlk Yönetim 
Kurulu Üyeleri ise; Feyzullah TOPÇU, Nejdet ÖZKAHYA, 
Safiye İYİDOĞAN olarak görevlendirilmişlerdir.  
 
02 Nisan 2001 tarihinde unvanımız değiştirilerek, “İzmir 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Hizmet ve 
Eğitim İşletmesi” adını almıştır.  
  
İlk Eğitim Planlaması 2001 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz 
aylarında meslektaşlarımıza yönelik olarak 48 saatlik kurlar 
biçiminde orta düzeyde Mesleki İngilizce Kursları 
düzenledi. Bu kurslarda Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı 
Diller Emekli Okutmanı Tülay Emekli eğitim elemanı olarak 
görev aldı. 
  
Eğitim Birimimiz markalaşma sürecini gerçekleştirip Türk 
Patent Enstitüsünden aldığı tescil belgesi ile unvanımız 04 
Şubat 2013 tarihinden itibaren “İzmir Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası Muhasebe Eğitim ve Araştırma 
Enstitüsü İktisadi İşletmesi”olarak tescillenmiştir. 
  
15 Mayıs 2016 tarihinde  İZSMMMO Yönetim Kurulu 
tarafından Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitüsü 
Yönetim Kurulu atamaları yapılmıştır. Atanan Yönetim 
Kurulumuz toplanarak görev dağılımını ; Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Vedat ADAK, Başkan Yardımcılığına Tanju 
ÇINAR, Yönetim Kurulu Sekreterliğine Namık PEKER, 
Saymanlığa Gülefer Duygu AKTAŞ, Koordinatör Üyeliğe 
Aytaç ERDİN seçilerek göreve başlamışlardır. 
  
Kurs Birimimizde eğitimde başarıyı hedef alarak ihtiyaca 
tam olarak yanıt verebilmek için çalışan Eğitim 
Koordinatörü Doç.Dr. Erdal ÖZKOL, Kurs Birimi Sorumlusu 
Ebru BAYTEKİN, Öğrenci işleri sorumluları Nihal BİLİCİ, 
Caner TUĞLUK, Sonat SOMALIOĞLU ve hizmetliler Fethiye 
MUTLU görev yapmaktadır. 
 
Ayrıca Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitümüzde 50 
eğitmenimiz ve 9 adet dersliğimiz ile kendimize ait yeni ve 
modern binamızda meslektaşlarımıza, stajyerlerimize, 
şirket yöneticileri ve personellerine yönelik kurslar 
vermeye devam etmekteyiz.  
  
 
  

TARİHÇEMİZ 



 
 
 

EĞİTİM ENSTİTÜMÜZDE VERDİĞİMİZ BAŞLICA KURSLAR 
  
 Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Kursları,  

 
 Staja Giriş Sınavlarına Hazırlık Kursları,  

 
 Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına Hazırlık Kursları,  

 
 Bilgisayarla Muhasebe ve Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursları       

 
 Mesleki Uzmanlık Kurslarımız ise: 

 
 İnşaat Sektöründe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Eğitimi 

 
 İngilizce Dil Eğitimi Kursları 

 
 Sosyal Güvenlik Eğitimi Kursları 

 
 Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı Eğitimleri 

 
 Temel, Orta ve İleri Düzey Excel Kursları  
  
Enstitümüzde vermiş olduğumuz başlıca kurslarımızdandır.  
  
Bu kurslarımızın yanında sosyal sorumluluk kapsamında özellikle yerel yönetimlere yönelik Bilgisayarlı Ön Muhasebe ve 
Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursları ile yerel yönetimler olan belediyelere ve şirketlere yönelik. eğitim birimimize ait 
sınıflarımızda ve kurumların bünyesinde eğitim hizmeti vermekteyiz. 
 
“YAŞAM BOYU EĞİTİM ”felsefemiz olmuştur. 



Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik 
Sınavları Kursları 10 grup halinde açılmış, bu 
kurslarımızda toplam 229 meslek mensubu adayı eğitim 
görmüştür. 

MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK KURSLARI 

Modern Sınıflarımızda, genç, dinamik ve tecrübeli 
eğitmenlerimizle kurslarımız 2018 yılında da yoğun talep 
doğrultusunda devam etti. 
 
SMMM Yeterlilik Kurslarımızda İzmir genelinde tek ve 
lider olmamız 2018 yılında da devam etti. 

GRUP            KURS TARİHLERİ KURSİYER SAYISI 

2018/01.Grup 06.01.2018 21.04.2018 24 

2018/02.Grup 15.01.2018 03.05.2018 24 

2018/03.Grup 10.02.2018 27.05.2018 23 

2018/04.Grup 14.04.2018 19.08.2018 21 

2018/05.Grup 03.05.2018 08.08.2018 30 

2018/06.Grup 23.06.2018 09.09.2018 14 

       2018/07.Grup 11.08.2018 09.12.2018 26 

2018/08.Grup 03.09.2018 28.12.2018 30 

2018/09.Grup 06.10.2018 30.12.2018 19 

2018/11.Grup 08.12.2018 30.03.2019 18 



SMMM STAJA GİRİŞ SINAVLARI KURSLARI  

SMMM Staja Giriş Sınavlarına yönelik kurslarımızda 
2018 yılında  9  grup , SGS soru çözüm kurslarımızda     
2 grup açılmış ve gruplarda toplam 265 kişiye kurs 
verilmiştir. 

SMMM Staja Giriş Sınavlarında başarı oranımız 2018 yılında 
da diğer kurslara nazaran artmaya devam etti. 2018 yılında 
bunun haklı gururunu da yaşadık 

GRUP KURS TARİHLERİ KURSİYER SAYISI 

2018/01.GRUP  24.02.2018-09.06.2018 30 

2018/02.GRUP 26.02.2018-28.05.2018 25 

2018/03.GRUP 24.03.2018-06.07.2018 23 

2018/05.GRUP  18.06.2018-21.09.2018 17 

2018/06.GRUP 23.06.2018-07.10.2018 16 

2018/07.GRUP 15.09.2018-05.01.2018 25 

2018/08.GRUP 17.09.2018-16.01.2018 23 

2018/09.GRUP 13.10.2018-02.02.2018 25 

2018/10.GRUP   26.11.2018-25.02.2019  24 

2018/01. GRUP 25.06.2018-12.07.2018  37 

2018/02. GRUP 24.09.2018-11.10.2018 20 



DENEME SINAVLARI TEKRAR DERSLER VE ETÜTLER 

Gündüz ve akşam etütlerimiz ve deneme sınavlarımız 2018 yılında da devam etti. 



GURURLANDIK 

2018/1. ve 2018/2. dönemlerde İzmir genelinde SMMM Yeterlilik Sınavında Muhasebe Eğitim ve Araştırma 
Enstitümüzden 18 kursiyerimiz 7’de 7 yaparak 20 kursiyerimiz 8’de 8 yaparak  Ruhsat almaya hak kazandı. 



İNŞAAT İŞLERİNDE MUHASEBE VE VERGİ 

UYGULAMALARI KURSU 

  
1-2 Aralık  2018 tarihinde İnşaat İşlerinde Muhasebe Ve 
Vergi Uygulamaları Kursu  SMMM Ali SARAÇ tarafından 
eğitim birimimizde gerçekleştirilmiştir. 

DİĞER KURS VE EĞİTİMLERİMİZ 

12.03.2018-27.06.2018,02.07.2018-19.10.2018,22.10.2018-
08.02.2019 tarihleri arasında 3 adet 24 kişilik bilgisayarlı 
sınıflarımızda yoğun talep üzerine BMK kurslarımız açılmıştır. 
Kurslarda toplam 49 kişi eğitim görmektedir. 

BİLGİSAYARLA MUHASEBE VE ARA ELEMAN YETİŞTİRME 

KURSU 

TEMEL-ORTA VE İLERİ DÜZEY EXCEL  KURSLARIMIZ 

30.10.2018-27.12.2018 tarihleri arasında Temel-Orta-
İleri Düzey Excel kursu yapılmıştır.  

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURSU 

 17.02.2018-9.06.2018 ve 24.11.2018-10.03.2019 
tarihleri arasında YMM kurslarımız açılmıştır. 



EĞİTİM YAYINLARIMIZ  

  

Staja  Giriş Sınavlarına Hazırlık Kitapları 
  
İZSMMMO Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından son değişiklikler ve yeni sınav sistemi dikkate 
alınarak hazırlanan SMMM Staj Başlatma Giriş Sınavlarına Hazırlık Setimiz 2014 yılında hazırlanmış, 2015 yılında  
2.basımı ve 2016 yılında  3.basımı , 2018 yılı  Şubat ayında 4.basımı gerçekleştirilmiştir. Kitap seti kursiyerlerimize 
ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca bu konuda kaynak kitap olma özelliği ile Türkiye geneline online satışa 
sunulmuştur. Enstitümüz bu çalışması ile bir ilke imza atmıştır. 
  



EĞİTİM BİRİMİMİZ SOSYAL ETKİNLİK FAALİYETLERİNDE 

 TESMER FUTBOL TURNUVASI 



2.2.5 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU RAPORU                               



Haksız Rekabetle Mücadele Kurulumuz, 
 
Gücünü 21.11.2007 tarih,26707 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan ‘Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı 
Yönetmeliği’nden alarak 3568 sayılı meslek yasamıza 
göre ruhsat almış Serbest Muhasebeci, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir’lerin 
kendi aralarında ve müşterileri ile olan ilişkilerinde haksız 
rekabetin önlenmesi ve dürüst rekabetin kirletilmesinin 
engellenmesini sağlayarak haklı rekabetle donatılmış 
ortamın oluşturulmasını, bu sayede mesleğin ve meslek 
mensubunun uzun dönemde güvenirliğini ve verimliliğini 
arttırmaya çalışmıştır.     
 
Kurulumuz, Yönetim Kurulu’nun desteği ve katkısıyla 
görevini yerine getirirken 3568 sayılı  Yasa, Yönetmelik, 
Yönerge, Mesleki Kararlar ve Mesleki Etik Kurallara 
uygun hareket etmeyi amaçlamıştır. Öncelikle haksız 
rekabeti önlemeye yönelik çalışmalar yaparken mesleki 
ahlak kurallarına uyan, haksız rekebetten uzak, mesleki 
özen ve disipline sahip meslek mensuplarını korumaya 
yönelik çabalardan kaçınmamıştır. 
 
13.12.2013 tarih, 28850 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE 
YAZILIMININ MESLEK MENSUPLARINCA KULLANILMASI 
HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI” gereği ‘HAKSIZ 
REKABETLE MÜCADELE YAZILIMI ‘(E-BİRLİK PROJESİ)’ 
çalışmalarımız devam etmekte olup, sistemin işleyişi ile 
ilgili karşılaşılan  sorunlar hakkında Oda Yönetim 
Kurulumuza ve Türhak  Yönetim Kurulu’na gerekli 
öneriler  sunulmuştur. 
 
Danışma meclisi toplantılarında kurulumuzun çalışmaları 
ile ilgili gerekli bilgilendirilmeler yapılmıştır. Halen E-
BİRLİK PROJESİ ile ilgili odaya gelen telefonların 
yönlendirilmesi sonucu kurul üyeleri tarafından aktif 
bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir. Yapılan  tüm 
bu çalışmalar sonucunda  2018 yılına ilişkin hizmet 
sözleşmelerinin  sisteme giriş işlemlerinde  İzmir ili  
dahilinde % 95’ in üzerinde başarı sağlanmıştır. Herhangi 
bir nedenle hizmet sözleşmelerini sisteme girmeyen 
meslek mensupları hakkında çalışmalar devam 
etmektedir. Sözleşme girmeyen meslek mensuplarımıza 
sms ile sözleşme düzenlemeleri konusunda uyarılmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bu uyarılara rağmen sözleşme düzenlemeyen meslek 
mensuplarına yazı gönderilmiştir. Geçerli olan 
imzalanmamış (imzalandı butonuna basılmayan ) 
sözleşmeler  için meslek mensuplarının kendilerine 
bilgilendirme yapılmıştır. E-Birlik projeleri kapsamında 
Haksız Rekabet Modulünün aktif hale getirilmesi 
çalışmaları çerçevesinde TÜRMOB’tan gelen 
eğitmenlerimiz ile Ocak ayı içerisinde hafta sonu eğitim 
çalıştayına katılım sağlandı.   
 
Ocak 2018 yılında  E Birlik sistemi üzerinden  
düzenlenecek sözleşmler için güncelleme progamı 
başlatııldı..Bu konuda meslek mensublarımıza çeşitli 
duyurular yapılarak bilgilendirildi. Ocak/Şubat ayı 
içersinde kurul üyelerimiz bu konu ile ilgili sorulara cevap 
vermek üzere  aralarında görev bölümü yaparak hafta içi 
hergün Odamızda bulunarak meskek mensublarına 
hizmet verildi.        
                                                                                                          
22.02.2018 günü Odamızda yapılan  E beyan 
seminerinden önce, Güncelleme ve E Birlik sisteminde 
karşılaşılan sorunlar konusu örnekler verilerek işleyiş 
hakkında kurul başkanımız tarafından bilgilendrme  
sunumu yapıldı.   
  
E-BİRLİK sistemi üzerinden 31.01.2018 tarihinden 
itibaren 469 adet asgari ücret tarifesinin altındaki 
sözleşmeler hakkında meslek mensuplarımızla 
görüşmeler yapıldı. Ayrıca hatalı sözleşme düzenleyen 
meslek mensupları ile görüşülüp sözleşmelerin yeniden 
düzenlenmesi sağlandı. 
  
05-06 Ekim 2018 tarihinde  İstanbul’da düzenlenen 
20.Türkiye Muhasebe Kongresine, 05-09 Aralık 2018 
tarihinde Antalya’da düzenlenen X. Türkiye Muhasebe 
Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu’na  katılım 
sağlandı. 
 
Odamızda düzenlenen yıl içersinde ki tüm  seminer, 
konferans, eğitim ve etkinliklere kurulumuz tarafından 
katılım sağlanmıştır. 
  
Haksız Rekabetle Mücadele  Kurulu olarak amacımız; 
meslek mensuplarının haksız rekabet ve reklam yasağı 
ilkelerini ihlal edip etmedikleri konusunda denetim ve 
soruşturma yapmak görevini yerine getirerek haksız 
rekabetin önlenmesi ve 3568 sayılı yasa, yönetmelik, 
yönerge, meslek kararları ve mesleki ahlak kurallarına 
uygun davranmalarını sağlamaktır. 
  



2018 YILI FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN ELDE EDİLEN BULGULAR 

ODA YÖNETİM KURULU KARARI İLE  HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE 
KURULU'NA SEVK EDİLEN TOPLAM DOSYA SAYISI 

88 

a) Yaptırım önerisi ile Yönetim Kurulu’na sunulan toplam dosya sayısı 16 

b) “Ceza Verilmesine Yer Olmadığı” önerisi île Yönetim Kurulu’na sunulan dosya sayısı 57 

c) “Dosyanın İşlemden Kaldırılması” önerisi ile Yönetim Kurulu'na sunulan dosya sayısı   

d) “Sonuçlandırılmamış Dosyalar”  15 

ODA HRMK'NA SEVK EDİLEN DOSYALARLA İLGİLİ ODA HRMK TARAFINDAN 
YAPILAN İNCELEME VE SORUSTURMA SONUCUNDA YAPTIRIM ÖNERİSİ İLE 
YÖNETİM KURULUNA SUNULAN DOSYA SAYISI 

16 

a)    Meslek Mensupları arasında ve İş Sahipleriyle ilişkilerde Haksız  Rekabet  konusunda toplam dava                               
            sayısı 

11 

b) Ücret ve Diğer mali Nitelikteki \ Uygulamalar İle Haksız Rekabet konusunda toplam dosya sayısı  2 

c)  Reklam Yoluyla Haksız Rekabet konusunda toplam dosya sayısı 3 

A)       Meslek Mensupları Arasında ve İş Sahipleriyle İlişkilerde Haksız    
           rekabet  konusunda toplam  dosya sayısı 

      58 

a) Muhasebe ve denetim standartlar  uymamak, mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde gereken 
mesleki özeni göstermemek. 

  39 

b) Bir  diğer meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan iş sahiplerini sözleşme yapmak amacıyla 
mevcut sözleşmelere aykırı davranmaya veya bu sözleşmeleri feshetmeye yöneltmek. 

  13 

c) İzinsiz olarak faaliyette bulunmak, yetki belgeleri ve ruhsatları iptal olduğu halde doğrudan 
veya dolaylı olarak mesleki faaliyete devam etmek veya  faaliyetleri gerici olarak 
durdurulduğu halde meslekî faaliyetlere doğrudan devam etmek. 

d) Yetki belgelen ve ruhsatları iptal olduğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde 
unvanlarında, ilan ve reklamlarında, meslekî faaliyette bulundukları intibaını yaratacak 
kelime veya ibareler kullanmak. 

e) Meslek ruhsatının kiralanması veya çeşitli menfaatler sağlayarak meslek mensubu olmayan 
kişilere faaliyette bulunma imkanı sağlamak. 

f) Mesleği yapmaları yasaklananları çalıştırmak veya bu kişilerle her ne şekilde olursa olsun 
doğrudan veya dolaylı olarak mesleki işbirliği yapmak. 

  

g)  üçüncü şahısları yanıltacak şekilde gerçeğe aykırı belge düzenlemek ve onaylamak, 

h) Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına ve diğer yardımcı kişilere işlerini yerine 
getirirken yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek şekilde doğrudan veya 
dolaylı menfaat sağlamak veya önermek. 

i) Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarını ve diğer yardımcı kişileri her türlü vasıtayla 
meslek mensuplarının veya iş sahiplerinin iş sırlarını ele geçirmeye veya açıklamaya 
yöneltmek» 

  
6 

j)  Bağımlı çalışan meslek mensupları bakımından aynı anda birden çok işletmede mesleki 
sorumluluk üstlenmek. 

  

k) Mevzuat hükümlerinin emredici kurallarına aykırı davranmak suretiyle meslek mensupları 
karşısında haksız şekilde avantaj elde etmek. 

      



B. Ücret ve Diğer Mali Nitelikteki ile Haksız  Rekabet konusunda 
toplam dosya sayısı 

20 

a) Asgari ücret tarifesinin altında ücret talep etmek veya ücretsiz hizmet vermek. 10 

b) ücret tarifesindeki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, yapılacak hizmet veya iş sonucu 
elde edilen menfaat üzerinden iş sahibi ile ortaklık pay anlaşmaları yapmak. 

  

c) İş sahiplerinden emanet para toplamak, alınan ücrete karşılık olmak özere gerçeğe 
aykırı serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek. 

6 

d) Sözleşme değerinin altında serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek veya hiç 
düzenlememek; mali yükümlülüklerini yerine getirmemek. 

  

e) Üçüncü kişilere ücret yo da herhangi bir menfaat sağlamak veya vaat etmek 
suretiyle iş almak, 

  

f) İş sahiplerine menfaat sağlamayı vaat etmek veya menfaat sağlamak ve bu suretle iş 
olmak. 

  

g)     İş sahiplerine ait veya iş sahiplerinden elde edilen bilgileri kullanmak suretiyle     
ekonomik  çıkar sağlamak. 

4 

h) Çalışanlara iş mevzuatında öngörülen ücret ve sosyal hakları vermemek veya 
maliyetleri düşürmek için yasal zorunlulukları yerine getirmemek. 

  

C)    Reklam Yoluyla Haksız Rekabet konusunda toplam dosya sayısı      10 

a) Meslek mensuplarının dürüstlüğü, güvenirliği ve tarafsızlığı hakkında yanlış ve 

asılsız beyanlarda bulunmak. 
  

b) Meslek mensuplarının hizmetlerini ve faaliyetlerini yanlış ve yanıltıcı veya yersiz 

açıklamalarla kötülemek  . 
1 

c) Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunmak. 3 

d) Kendisi  hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda 

bulunmak. 
3 

e) Sahip olmadığı meslek unvanını kullanmak. 3 

f) Bu Yönetmelik ile belirlenen reklam ile ve kurallarına aykırı davranmak.   

g) Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları kullanmak.   

KURUL ÜYELERININ AD SOYAD VE KURULDAKI ÜNVANLARI 

 

           BAHAETTİN KIR                                            TUNÇ KILINÇ                                     AYDAN ALDOĞAN 

                Başkan                   Başkan Yardımcısı                         Sekreter  

      

 

                         

          RECEP DOĞAN KARABACAK               SEZGİN İSLAMOĞLU                                   HÜDAYİ EMER                                                                           

                   Üye                                                   Üye                                         Üye       

 

 

                          

          MUSTAFA ÇAĞIN                                 MELEKŞAH KARABEL                               ŞAHYAN KARAHAN                                                                                

                   Üye                                                  Üye                                          Üye 

 



2.2.6. BASIN YAYIN KURULU RAPORU  

Basın yayın kurulu olarak; 

01.01.2018 -  31.12.2018 tarihleri arasında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.      

      Basın yayın kurulu olarak 2018 yılı Faaliyet döneminde Odamız tarafından düzenlenen tüm mesleki ve sosyal 

kültürel etkinlere ‘’ODAM ve BEN’’ de yer verildi. Dayanışma dergisi için makaleler incelendi, kurul olarak dil ve 

içeriği değerlendirildi. 

       Dayanışma dergisi yayımlandı. Yeni sayılar için görüşmelere başlandı. 2016 yılında başlatılan karekod 

uygulaması 2018 yılında geliştirilerek daha etkin hale getirildi. Meslektaşlarımız yoğun iş hayatından bir nebze 

olsun uzaklaştırmak için edebi söyleşilere ve etkinliklere yer verildi.  

      Odamızın tarafından verilen görevler yerine getirildi.   

       2018 yılı sonuna kadar 132.133.134.135.136 Sayılı E bültenler yayımlandı.  

         E-bülten çalışmalarında; Kültür sanat, edebiyat, ve bilim alanlarındaki güncel çalışmalara değinildi ve 

makalelere yer verildi. 

  2018 yılında; 

Yapılan toplantı sayısı : 38 

Çıkartılan E-bülten       :  5 

Çıkartılan Dergi          : 1 

  

  

  

Başkan           Başkan Yardımcısı              Sekreter                        Üye                       Üye      

İrfan Yıldız                    Selviye Öğüş               Mahmut Oymak          Fazıl Ulusoy          Timuçin Hakan 



2.2.1 KOMİTELER ETKİNLİK RAPORU                               



KURUMLARLA 
İLİŞKİLER  
KOMİTESİ 

SÜHEYLA ERBAŞOL 

BAĞIMLI ÇALIŞANLAR 
 KOMİTESİ 
SECİL UTAŞ 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  
VE  İNTERNET KOMİTESİ 

HÜSEYİN IRMAK 

BİLİRKİŞİLİK  
KOMİTESİ 

EMİN AKBULUT 

DENETİM STAN.  
KOMİTESİ 

ELMAS ÜZÜM 

EĞİTİM YARDIMI  
KOMİTESİ 

ZAFER PASTUTMAZ 

EKO. VE SOS. GELİŞ. İZLEME 
 YENİ İŞ AL. GEL. KOMİTESİ 

MURAT KORKMAZ 

GENÇ MESLEKTAŞLARLA  
İLETİŞİM KOMİTESİ 
GÖKHAN ÖZTÜRK 

İNSAN KAYNAK.  
KOMİTESİ 

NURİ KÖSELER 

KÜLTÜR SANAT 
ETKİNLERİ  
KOMİTESİ 

İSMAİL TOTUR 

MESLEĞİN TANITIMI  
KOMİTESİ 

ERBAY AKSOY 

MESLEK MEVZUATINI  
GELİŞTİRME KOMİTESİ 

AHMET YÜKSEKOL 

94 



MUHASEBE STANDARTLARI 
KOMİTESİ 

ÖZKAN CENGİZ 

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI  
VE DANIŞMA KOMİTESİ 

MURAT OMRAK 

SOSYAL SORUMLULUK 
KOMİTESİ 

MESUT ÇATALKAYA 

SPOR  
KOMİTESİ 

ŞAMİL BULUT 

ÜCRET TESPİT 
KOMİTESİ  

MEHMET AYAR 

VERGİ-TTK MEVZUAT VE 
DANIŞMA KOMİTESİ 

MEHMET ÇABUK 

MES.ODA. VE SİVİL  
TOP.KUR. İLE İLİŞ. KOM. 

KADER ÇEKİN 

MES. SOR. ARAŞ. VE 
 PROJE GELİŞTİRME KOMİTESİ 

SERVET AKDEMİR 

MESL.UYUM VE İZL.  
 (DENETİM KOMİTESİ) 

AHMET KULAKSIZ 

MESLEKİ STAN. 
GEL. VE KURUM. KOMİTESİ 

ADİL TENLİ 

95 



SEÇİL UTAŞ 

BAĞIMLI ÇALIŞANLAR   KOMİTESİ 

HÜSEYİN IRMAK 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE  İNTERNET KOMİTESİ 

İzmir SMMM Odası bünyesinde kayıtlı  ve bağımlı olarak çalışan Meslek mensuplarımızın  
katılımı ile aylık toplantılar yapılmıştır. 
  
Yapılan Toplantılarda ; 
  
Bağımlı çalışan meslek mensuplarının, mesleki sorunların karşılıklı olarak görüşülmesi ve ortak 
çözümlerin görüşüleceği, belirlenecek olan bölgelerde panellerin veya kahvaltı organizasyonu 
olarak toplantıların yapılmasının gerektiği,  
  
Bağımlı çalışan meslek mensupları  için 2018 yılı için taslak olarak hazırlanan “Önerilen Asgari 
Ücret Tarifesi” üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasını 
sağlayarak, ücret tarifemizin bir tebliğ ile resmileştirilmesinin gerektiği, 
  
Bağımlı çalışan meslek mensuplarının maktu aidatı ile ilgili görüşüldü ve bu konuda 
toplantımıza davet edilen Oda Saymanı Mehmet KUZU tarafından, “Sigortalı olarak çalışan 
meslek mensuplarımızın aktif çalışmaları nedeniyle tam aidat alınmakta olduğunu, ayrıca, 
emekli veya sigortalı bir işyerinde çalışmayanlar ile, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
meslek mensuplarından da % 50 indirimli olarak maktu aidatın alındığı “bilgisini, toplantıda 
bulunan katılımcılarımızla paylaşmıştır.  
  
Bağımlı çalışanlar için Üye Tanıma Profil anket çalışmasının yapılması  gerektiği,  
  
konularında  görüşmeler yapılarak, komite üyelerine de bilgilendirmeler  sağlanmıştır. 
  

Çeşitli yazılım firmaları ile toplantılar yapılmış, meslektaşlarımızın yaptırdığı bazı web 
tabanlı programlar değerlendirilmiş, hali hazırda piyasada farklı bir amaçla kullanılan bir 
programın altyapısının kullanılması yönünde ilgili program yöneticileri ve yazılımcılar ile 
görüşmeler yapılmıştır.  
 
Odamızın üyelerimizle iletişimini artıracak çeşitli yöntemlerin ve programların derlenerek 
geliştirilmesi, alternatif ve kullanışlı bir iletişim programı ortaya çıkarılması yönünde 
çalışmalar yapılmıştır. 
 
Komite üyelerimiz, meslek mensuplarımızın bilgi teknolojisi, bilgisayar programları 
kullanımı ve internet alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak, teknolojik gelişmeleri izlemek 
maksadı ile düzenlenen çeşitli panel ve forumlara katılmışlardır. 



ZAFER PASTUTMAZ 

EĞİTİM YARDIMI VE MESLEKTAŞLAR ARASI SOSYAL YARDIMLAŞMA KOMİTEMİZ  

  
Yönetmelik değişikliği ile yalnızca  lisans ve önlisans öğrencilerine Odamızdan burs verilebilmiştir. 
 
 Eğitim yardımına başvuruda bulunan öğrencilerimizin başarı durumları, ekonomik durumları, aile 
içindeki çocuk sayıları ve öğrencinin ikamet durumları incelenmiştir.  
 
Odamızdan Eğitim Yardımı almaya hak kazananlar ve Eğitim Yardımı açıklanan gerekçelerle 
reddedilenler aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır: 
  
Eğitim Yardımı komitemize süresi içerisinde 16 Adet Başvuru yapılmıştır.  
 
Komitemiz «Eğitim Yardımından Yararlanma Kriterleri», «Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler» ve 
«Eğitim Yardımı Yönergesi» kapsamında başvuruları incelemiştir. 
 
Yapılan incelemeler sonucunda 9 Adet öğrencimize eğitim yardımı yapılmasına ve 2 Adet 
öğrencimizin başvurusunun Yönetim Kurulu’nun takdirine bırakılmasına ve 5 Adet başvurunun ise 
açıklanan gerekçeler ve yönergeye aykırı başvurular nedeniyle reddedilmesine  oy birliği ile karar 
vermiştir. 

DENETİM STANDARTLARI KOMİTESİ 

ELMAS ÜZÜM 

Komitemiz son toplantısı 18.09.2018 tarihinde yapılmış olup, KGK’nın yayımladığı “Bağımsız 
Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”, ‘’ Faaliyet İzni Askıya Alınanların Yönetmeliğin 42/1(c) Maddesi 
Karşısındaki Durumu Hakkında Kurul Kararı’’, ‘’ Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar’’ hakkında 
değerlendirmelerde bulunuldu.  
 
Önümüzdeki günlerdeki toplantı konumuz, BOBİ FRS üzerine olacaktır. Bu konuyla ilgili üyelerimizden 
örnek monografi çalışmaları talebi gelmiştir. 
 
İzmir Mali Müşavirler Odası’nın ücretsiz ya da ücretli eğitim verme imkanı ile ilgili görüşme yapılması 
hakkında komite üyelerimizce görüş birliğine varılmıştır. 
 



EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELERİ İZLEME VE YENİ İŞ ALANLARI GELİŞTİRME KOMİTESİ  

MURAT KORKMAZ 

Komite üye sayımızı artırmak için büro ziyaretleri yapılmış, komitemizin çalışma alanları ve yapmak 
istedikleri hakkında meslektaşlarımıza bilgi verilmiştir. Ziyaretler  yapılmaya da devam 
edilmektedir. Yapılan ziyaretler sonucunda olumlu tepkiler alınmış,  ancak geri dönüşlerde 
sıkıntılar yaşanılmıştır. Bununla ilgili nedenler incelendiğinde, çoğunlukla,  meslektaşların klasik 
söylemi haline gelen iş yoğunluğundan kaynaklandığı dile getirilmiştir.  
  
Yapılan büro ziyaretlerinde ki sohbetlerde, son dönemlerdeki  15 Temmuz sürecinden sonra her 
geçen gün  darboğaza giren ekonominin, fiyat artışlarını nasıl tetiklediği ve durum  karşısında  
faaliyet giderlerinin artması  sonucunda, müşterilerinin içinde bulunduğu durumda, meslek 
mensuplarının  rolü ve  etkilenme alanları nasıl bir seyir almıştır’’ konusu adı altında;  bir izleme 
yapılmıştır.  

  
Edinilen bilgiler  sonucunda, bir soru cevap şeklinde anket hazırlık çalışmasının  yapılması , anket sonuçlarına istinaden   
rapor hazırlanması kararı alınmıştır.  
  
Yeni iş alanı olarak, son dönemlerde  kamuoyunun gündeminde yer alan,  arabuluculuk mesleği hakkında, meslek 
mensuplarının bilgilerinin ne düzeyde olduğu ve arabuluculuk yetkisinin meslek mensuplarına da yetki verilmesi halinde, 
bir iş alanı olabilir mi sorusuna cevap aranması hakkında bir çalışma yapılması kararı alınmıştır.  
  
Önceki dönem komite başkanlığı görevinde bulunan, Hatice Çevik Yallı ile birlikte hareket edilmiş ve kendisi ile her türlü 
bilgi alış verişi yapılmıştır.  
  
  
  
  
  
  
  

Mayıs ayında yaptığımız toplantı Ocak-Haziran 2018 döneminin son toplantısı olarak gerçekleştirilmiş 
olup genel olarak Ocak-Haziran döneminin değerlendirilmesi yapıldı ve Ekim 2018 döneminde tekrar 
toplanılmasına karar verilmişti. 
  
Ekim ayı toplantı gündemimiz Gümüldür’ de Aday Meslek Mensubu ve Genç Meslektaş 
arkadaşlarımızın düzenlediği ve bizleri davet ettiği Cumhuriyet Balosu’yla ilgili hazırlıklardı. Komite 
olarak bu baloya nasıl katkı koyabilir ve hangi konularda destek olabiliriz şeklinde gerçekleşti. 
  
Ocak ayında Meslek Mevzuatı Komitesiyle birlikte, Çankaya Semt Temsilci’mizin de katılacağı bir 
toplantı planlamaktayız. Bu toplantıda, Defter Beyan Sistemi gibi güncel konular tartışılacak olup 
ayrıca 2019 döneminde neler yapabiliriz ve  Oda faaliyetlerine nasıl katkı koyarsak genç 
meslektaşlarımızın desteğini alabiliriz  konularında görüş alışverişinde bulunuldu.  

 GENÇ MESLEKTAŞLARLA İLETİŞİM KOMİTESİ 

GÖKHAN ÖZTÜRK 



Komitemiz 2017 kasım ayı itibari ile tüm 

birimleri ile etkinlik çalışmalarına 

başlamıştır. 

08 Ocak 2018; Komitemiz Yürütme Kurulu 

ve sorumlu arkadaşlar ile toplanarak 2017        

çalışmalarını değerlendirerek 2018 konser 

ve etkinlik programı üzerine verimli bir 

toplantı  yapmıştır. 

09 Ocak 2018; Edebiyat Günleri: “Cemal Süreyya Anma ve 

Anlama Etkinliği“, Şair Veysel ÇOLAK ve Yusuf ALPER’in katılımı 

ile düzenlediğimiz panel ile  28. ölüm yıldönümünde  usta 

edebiyatçımız Cemal Süreyya  şiirleri  ve Türk Edebiyatı üzerine 

söyleşi büyük ilgi görmüş, etkinliğimiz yerel ve ulusal basında 

yer almıştır.  

27 Şubat 2018; Türk Halk Müziği Korosu TRT Gönül Bağı 

Programına canlı yayın konuğu olarak katılmıştır. 

28 Şubat 2018; Türk Sanat Müziği Korosu Odamızdaki konseri 

öncesi, Karşıyaka Belediyesi katkısı ile Deniz Baykal Kültür 

Merkezi’nde 450 üzeri meslektaş ve Karşıyakalı  sanat müziği 

sevenleri ile buluşarak başarılı bir konser vermiştir. 

08 mart 2018; “ Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği “ 
 
Gazeteci Ayçe BÜKÜLMEYEN moderatörlüğünde, 
- Meslekte Kadın: Ezgi Öztürk KAYA (SMMM) ,  
- Eğitimde Kadın: Prf.Dr. Çağnur BALSARI,  
- Sosyal Yaşamda Kadın: Hanife SERTER (Mülkiyeliler Birliği İzmir 
Şube  Sekreteri ) 
- Evde Kadın: Sabriye KUMBARACIOĞLU (Ev kadını )  
- Siyasette Kadın: Tülin KOÇ (Çiğli Belediye Başkan Yrd.) . 
 
Konularında kadın üzerine oldukça başarılı bir panel sunumu 
yapılmıştır. 

Odamız Ritim Grubu da oldukça renkli bir koreografi ile sahne 

almıştır. 

 Etkinlik  yerel ve ulusal basında yer almıştır. 

13 Mart 2018; Türk Sanat Müziği Korosu konser öncesi birlik ve 

dayanışma gecesi ile biraraya gelmiştir. Koro üyelerimiz yemekli 

toplantımızda buluşmuştur. 

04 Nisan 2018; Tiyatro grubumuz, Vasfi ÖNGÖREN’in yazdığı, 

eğitmenimiz Esra MADEN ve Yrd. Yönetmen Menzil TEPEKAYA 

yönetiminde  “Bu Oyun Nasıl Oynanmalı “ eserini sahnelemiştir. 

18 oyuncudan oluşan ekibimiz oldukça profesyonel ve başarılı 

bir oyun sahnelemiş, İzmir tiyatro eğitmen ve guruplarından, 

konunun eleştirmenlerinden büyük övgüler almıştır. Neredeyse 

tüm yerel ve ulusal basında başarıları yer almıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 Nisan 2018; “ Yazarlık Atölyesi“ Meslektaşımız ve edebiyat 

dünyasının değerli ismi  Hasan ÖZKILIÇ eğitmenliğinde 

Odamızda ve daha sonra dışaırda devam eden “Yazarlık 

Atölyesi” kurulumu başlatılmıştır. 

20 Nisan 2018; Türk Halk Müziği Korosu, TRT sanatçısı Ali 

ÇAKAR’ın  konuk olduğu  konser ile Ş.ef Güngör AKDENİZ 

yönetiminde Odamızda “Anadolu’dan Esintiler“ temalı 

konserini  başarılı ve yoğun katılımla gerçekleştirmiştir. 

04 Mayıs 2018; Karşıyaka Belediyesi’nde verilen konser sonrası 

koromuz Odamızda meslektaşlar ile buluşmuştur. Yoğun ilgi 

gören konserde Göksenin ÇAKMAK sunumu ve meslektaşımız 

Şef Murat İZGEREN yönetiminde “Nihavent Şarkılarda 

Buluşalım “ teması ile başarılı bir konser vermiştir. 

08 Mayıs 2018; “Geleneksel Komite Yemeği“: Komitemiz 

başarılı etkinlikler sonrası geleneksel komite yemeği 

etkinliğimizde Oda Başkanı Vedat ADAK ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Kurul Üyelerimiz ve meslektaşlarımız ile ütopya bahçe 

resteorantta  komite üyelerimiz ile 150 ye yakın meslektaşla 

birlik beraberlik yemeğinde bir araya gelmiştir. 

 11 Mayıs 2018; Halk Oyunları Ekibi, futbol turnuvası kupa 

töreni etkinliğinden önce hazırladıkları kareografi ile 

anadoludan  halk oyunları sunumu ile sahne almıştır. 

13/14/15 Temmuz 2018;  “Gezi“ :  

Fethiye/Adalar/Yuvarlakçay/Köyceğiz Kanal turu/Akyaka’yı 

içeren 2 gece konaklamalı gezimiz ile  90 meslektaşımız ile 

mükemmel bir gezide bir araya gelmiştir. 

Akşam yemeğinde Fethiye Oda Başkanı Yaşar BİLDİRİCİ ve 

Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımı ile onur verdiği ve bizlerle 

birlikte olma mutluluğunu paylaştığımız yemek de gezinin özel 

bir ayrıntısı olmuştur. 

01 Ekim 2018; Yeni dönem çalışmaları için  başlangıç  Komite 

toplantımız ile 2018/2019 çalışmaları tüm birimleri ile 

çalışmalara başlamıştır. 

28 Ekim 2018;  Doğa yürüyüşü, geleneksel gezi, Daha 

öncesinde Tire’li meslektaşımız Müjde Dinç, 

koordinatörlüğünde, Tire Belediye Başkanı Tayfur ÇİÇEK’in 

desteği ile güzergahlarını belirlediğimiz, mekanları tespit 

ettiğimiz gezimiz 90 meslektaşımızın katılımı ile çok güzel bir 

gün ve programla gerçekleşmiştir. 

31 Aralık 2018;  Yılbaşı etkinliği. 

İSMAİL TOTUR 

KÜLTÜR  VE SANAT ETKİNLERİ  KOMİTESİ 



04.01.2018; TÜRMOB’da düzenlenen “Meslek Mensubunun Azami İş Kapasitesi” gündemli 
toplantıya, İzmir Odamızı temsilen komite başkanı olarak katılım gösterdim. İzmir, İstanbul, 
Ankara, Bursa, Antalya, Mersin Oda temsilcileri ile birlikte TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya 
ARIKAN başkanlığındaki toplantıda Meslek mensubunun kapasitesi değerlendirilerek, Gelir 
İdaresinin yaptığı çalışmalar incelenerek oy birliği ile bu çalışmanın meslektaşa faydalı olacağı 
görüşüne varılarak, çalışmaların genişletilerek devam edilmesi kararı alınmıştır. 

 
02.02.2018; Oda Başkanı Vedat ADAK’ın katılımıyla Konferans salonu’nda Meslek Mevzuatını 
Geliştirme Komitesi ile Genç Meslektaşlarla İletişim Komitesi olarak ortak düzenlediğimiz 
“Gençlerle Mesleki Sorular” başlıklı genişletilmiş komite toplantısını gerçekleştirdik. Ortalama 
150-200 meslektaşımızın katıldığı toplantımızda komite çalışmalarımızı anlatıldı. Özellikle 
“Meslek Mensubunun Azami İş Kapasitesi” konusunu detaylı olarak meslektaşlarımıza aktarıldı. 
Kapasite çalışması mesleğe yeni giren meslektaşlarımıza büyük bir heyecan oluşturmuştur. 
Genç meslektaşlarımızın yaşadığı mesleki soru ve sorunlarda, gelen sorular doğrultusunda 
Başkanımızca cevaplanmıştır. Meslektaşlarımızın başlıca soruları; Şirketlerde çalışan bağımlı 
meslektaşın rakip görülmesi, Beyanname damga vergilerinden pay alınması, Meslek 
mensubunun mücbir sebebi mükelleflerini de kapsaması, ofisim projesi, bağımlı çalışanların 
SGK ücret tabanı uygulaması, üniversitelerde kariyer günleri, Stajda not tehditi konuları 
değerlendirilmiştir.  

 
 06.03.2018; Oda Başkanımız Vedat ADAK’ın katılımıyla Konak Semt Temsilciliği’nin toplantısına katılım gösterdik. 
Toplantıda konak semtindeki meslektaşlarımızla mesleki sohbet ve tanışmaların yanı sıra komite çalışmalarımızdan 
gündemde olan “Meslek Mensubunun Azami İş Kapasitesi” çalışmalarımızı anlattık. Kapasite çalışmasını değerlendirdik. 
17.05.2018; Meslek Mevzuatı Komitesi aylık toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantı akabinde komite olarak iftar yemeği 
organizasyonunda birlikteliğimize devam ettik. Toplantıda 4 Ocak ve 2 Şubat toplantıları değerlendirildi. İnternet 
aramaları, tabela ile haksız rekabet durumları yönetmelikler kapsamında değerlendirildi. Taslak olarak yönetmelik 
değişikliği çalışmaları yapılmasına karar verildi. Komite çalışmamız ve sonrasında bir arada olduğumuz değerli 
meslektaşlarım; Ali METİNER (Bşk.Yrd.), Nilgün AKOVA (Bşk.Yrd.), Ayşe ÖZ, Burak FİLİZ, Fatih ÖZÇİFTCİ, Gökhan Öztürk, 
Hasan KAYGISIZ, Nihal YÜKSEKOL, Ramazan ÇALIŞ, Sembol KARADAĞ, Sevda ÖZÇİFTCİ, Zeliha DOKTAŞ‘a 
teşekkürlerimizle..,    
13.06.2018; İzmir Mali Müşavirler Odası Meslek Mevzuatını Geliştirme Komitesi olarak 13.06.1989 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 3568 sayılı meslek yasamızın 29. yıl dönümünde Oda Başkanımız Vedat ADAK ve Yönetim 
Kurulu’na komite üyelerimizle beraber ziyarette bulunduk. Meslektaşımızın ve meslek yasamızın sorunları katılımcı ve 
demokratik bir anlayışla acilen yenilenmelidir. Ünvanlara göre temsile son verildiği, tahsilat sorununun kalmadığı, 
mesleğin defter tutucu bakış açısından çıktığı, e-beyanname şifrelerinin sadece meslektaşlarımıza verildiği, meslek 
mensubunun azami iş kapasitesinin olduğu, angaryaların son bulduğu, mali tatilin işlevselliğinin olduğu ve en önemlisi 
mesleğimiz üzerindeki idari vesayetin son bulduğu, hazırladığımız çözüm raporlarının bakanlıklarda tozlu raflara terk 
edilmeden, hassasiyetle üzerinde durulduğu yarınlarda; çoğunlukçu değil çoğulcu anlayışla hep birlikte çözme kararlılığı 
içerisinde inatla ve cesaretle üzerine gideceğiz. Mesleğimizin hak ettiği değerin daha da artması dileğiyle, meslek 
yasamızın 29.yılı tüm meslek camiamıza kutlu olsun. 
27.11.2018; Defter beyan sistemi ve elektronik uygulamalar toplantısında Gelir İdaresi Grup Başkanı Abdullah 
KARABOYACI başkanlığında uygulamaların sorunları, eksiklikleri ve geleceği konusunda İzmir Mali Müşavirler Odamızı 
temsilen Murat OMRAK ile birlikte katıldık. Mesleğimizin ve meslektaşımızın sorunlarını direkt ilk ağızdan aktarma fırsatını 
bulduk. Çeşitli iyileştirmeler, eleştiriler, çözümler ve önerilerin kabulü ile ayrıldık.  
Aralık 2018; Defter Beyan Sisteminde Başvuru ve son gelişmeler konusunda 13 Aralık 2018; Yenişehir, 18 Aralık 2018; 
Bayraklı, 26 Aralık 2018; Konak ve 27 Aralık 2018; Karşıyaka temsilciliklerinin kahvaltı etkinliklerinde sunumlarımızı 
yaparak meslektaşlarımıza bilgi ve aktarımlarda bulunduk. 
 
Meslektaşımıza katkı sağlayacak yeni çalışmalar için komitemizce mevcut yönetmelikler  sürekli olarak 
değerlendirilmektedir. Odamızın mevzuat danışma sayfasından mesleki danışma bölümüne gelen sorular komitemizce de 
cevaplanmıştır. Odamızın danışma meclisi toplantılarına, mevzuat değişikliğine ilişkin taslak görüşmeleri toplantılarına, 
sosyal ve kültürel etkinlikleri ile eğitim seminerlerinin tamamına komitemizce katılım sağladık. Odamızı ve Başkanımızı 
temsilen Ankara’da TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı toplantılarına katılım gösterdik.  Yaptığımız tüm çalışmalarda tamamen 
mesleğimizin geleceğine katkıda bulunmayı kendimize misyon edindik. 

AHMET YÜKSEKOL 

MESLEK MEVZUATINI GELİŞTİRME KOMİTESİ  



  

 
 Komitemiz, her ayın  ilk haftası Perşembe  günü saat:16:00’da toplantılarına sürekli olarak 

devam etmektedir.  
     

   Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İzmir SMMM Odası arasında eğitim işbirliği 
protokolü imzalanmıştır. Bu protokolde Mesleki Sorunları Araştırma ve Proje Geliştirme 
Komitesi ile Mesleğin Tanıtımı Komitesi ortak bir Çalıştay düzenlemiştir. Bu Çalıştaya proje 
kapsamındaki pilot ilçe olan Konak bölgesindeki dört Meslek Lisesi Alan Şefleri, Meslek 
Mensupları katılmıştır. Çalıştay sonucunda planlamalar yapılmış uygulanacak yol haritası 
belirlenmiştir. 

 

Çalıştay sonunda hazırlanan sonuç bildirgesinde; Mesleki kaygıların giderilmesi amacıyla mesleki tanıtım seminerleri 
düzenlenmesine, okullarda anket çalışmasının yapılmasına, rehber öğretmenlerinin bilgilendirilerek sürece dahil edilmesine, 
mesleki tanıtıma yönelik yayınların artırılmasına karar verilmiştir. 
      

Çalıştay doğrultusunda; Mesleki Sorunları Araştırma ve Proje Geliştirme Komitesi ile Mesleğin Tanıtımı Komitesi  pilot ilçe 
olan Konak bölgesindeki okullara Mesleki tanıtım seminerleri düzenlemiştir. Seminerlerimizin sonunda anket çalışması 
yapılmıştır. Okullarımızın Odamıza ziyareti sağlanarak, Odamızın tanıtımı ve çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. 
  

Mesleki tanıtım seminerleri düzenlenen okullarımız; 
 - İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  - Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  -Mustafa Kemal Atatürk     
   Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi -Ömer Zeybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi   
 

 Eğitim protokolü çerçevesinde  Mesleki Sorunları Araştırma ve Proje Geliştirme Komitesi ile Mesleğin Tanıtımı Komitesi    
 toplantı gerçekleştirerek, durum değerlendirmesi yapılmıştır.  

SERVET AKDEMİR 

MESLEKİ SORUNLARI ARAŞTIRMA VE PROJE GELİŞTİRME KOMİTESİ 

  
Mesleki Standartları Geliştirme Ve Kurumsallaşma Komitesi 2018 dönemine ait faaliyet raporu aşağıdaki gibidir. 

  
a) Maliye Bakanlığı’nın 08/05/2015 tarihli ve meslek Mensuplarının Azami İş Kapasitesi Belirlenmesi 

konulu yazısına istinaden Mevzuat Komitesi ile birlikte 2016 yılında çalışmalar doğrultusunda; 
Söz konusu taslakta, 100 puanlık uygulamanın işletmelerin net aktif büyüklüğü yada yıllık hasılat 
gibi kavramlarla değerlendirilmesinin mükelleflerin iş hacimleri ve meslek mensuplarına iş yükü 
açısından gerçekçi bir yaklaşım olmadığı ve farklı kriterler ile puan hesaplaması yapılması 
konusunda,  Meslek mensuplarımızın mesleki faaliyetlerini yalnızca kendilerinin şahsi emek ve 
sorumlulukla yerine getirmesinin mümkün olmadığı, ancak yapılan işlerden doğacak cezai 
sorumluluğun işi yapan meslek mensubuna ait olacağından, ortaklık büroları veya şirket şeklinde 
meslek mensuplarının birleşmesi gerekliliği konusunda, Kapasitesinin üzerinde iş kabul eden 
meslek mensuplarının üstlendikleri işlerin doğruluğu yönünde gereken mesleki özenin 
gösterilmediği ve bu konularda nasıl çözüm önlemleri alınabileceği konularında çalışmalara devam 
edilmiştir. 

 
b) Mesleğimizin tahsilat problemleri ile ilgili çalışmalarımız devam etmiş, ödemelerin banka yoluyla tahsili ve diğer ödeme 

kanallarını (örneğin mail order ve kredi kartı) nasıl daha etkin kullanacağı hususunda uygulamaların yapılması konusunda 
araştırmalar yapılmıştır. 
 

c) Odamızın düzenlediği diğer meslek komitelerinin çalışmaları izlenmiş, yapılan seminerlere katılım sağlanarak  meslek 
mensupları  ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. 
 

d) Odamızın Eğitim faaliyetleri kapsamında, mesleğimize yeni başlayan meslek mensuplarımız, Aday Meslek Mensuplarımızın 
bilgi ve mesleki becerilerinin artırılması amacıyla 2019 yılında yapılması planlanan Uygulamalı Eğitim Projesi ile ilgili 
çalışmalara katılarak bu hususta çalışmalar yapılmıştır. 
 

e) Ticaret Sicil işlemlerinin Mersis üzerinden yapılması hususunda daha etkin kullanımı ile ilgili Ticaret Sicil Memurluğunda 
ziyaretler yapılmış olup, bu konuda önümüzde ki günlerde  başlayacak olan yeni Mersis uygulamaları konusunda odamızda 
seminerler yapılmasının sözü alınmıştır. 
 

f) 2019 yılında yapılmak üzere  meslek mensuplarının kurumsal bir yapı oluşturmasında örnek teşkil edecek bir yönerge 
hazırlanması konusunda proje hazırlanmasına karar verilmiştir. 

MESLEKİ STANDARTLARI GELİŞTİRME VE KURUMSALLAŞMA  KOMİTESİ 

ADİL TENLİ 



2.2.2  İLÇE VE SEMT  ETKİNLİK RAPORLARI 



MELİH DEMİREL 

BERGAMA TEMSİLCİLİĞİ  

Yeni Ofis açan Meslektaşlarımız  ziyaret edilerek, Odamızın faaliyetleri ve Temsilcilik faaliyetleri 
konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca yeni ofis açan meslektaşlarımız ile kahvaltı toplantıları 
düzenlenip birlik, beraberlik örneği sergilenmiştir. Muhasebe Haftası etkinlikleri ve meslek 
mensubu ofis ziyaretleri  düzenli olarak devam ettirilmekte, sorunlar birlikte çözülmeye devam 
edilmektedir. 
  
Bölgemizde faaliyet gösteren tüm üyelerimiz ile oluşturmuş olduğumuz iletişim ağı ile 24 saat 
boyunca Mevzuat değişiklikleri ile Meslektaşlarımızın soru ve görüşlerini tartışma ve çözümleme 
imkanı sağlanmıştır. 
  
Odamız tarafından Temsilciliğimize verilmiş temel görev olan Oda ile Üyelerimiz arasında iletişim 
kurmak ve geliştirmek konusunda etkin faaliyetler yürütmekteyiz. Oda etkinlikleri takip edilmekte 
ve üyelerimizin katılımı sağlanmaktadır. Meslektaşların ofislerine periyodik ziyaretler yapılmakta, 
temsilcilik ve Oda faaliyetleri konusunda üyelere bilgi aktarılmaktadır. Bölge Meslektaşlarının 
Meslek Mevzuatına uyumlu çalışmaları, Haksız rekabetten uzak, mesleki etik ilkeleri çerçevesinde 
faaliyet göstermelerini sağlamak amacı ile Oda yönetiminin vermiş olduğu görevler yerine 
getirilmektedir. 
  
Temsilcilik Bölgemizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile  ilişkilerimiz uyumlu halde devam 
etmektedir.   
  
 

HAKAN GÜVENER 

ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ 

Çeşme Temsilciliği olarak 01.01.2018 tarihinden itibaren yapılmış olan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. 
1-)1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle; 
1 Mart 2018 tarihinde Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlenmiş, törene Çeşme Belediye Başkanı, 
Vergi Dairesi Müdürü ve SGM Müdürü de katılmışlardır. Atatürk Anıtına Çelenk sunumu ve 10 yılının üzerinde 
çalışan ofis çalışanlarına Onur Belgeleri takdim edilmiştir. 
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet KARA, Vergi Dairesi Müdürü Aysel IŞIK ve SGM Müdürü Ayhan ATAŞ'a 
ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 
1 Mart 2018 akşamı meslek mensuplarımızın katılımı ile bir yemek organize edilmiş. Bu yemekte meslekte 35 
yıl ve üzeri çalışan meslek mensuplarımıza, temsilciliğimiz adına birer plaket takdimi yapılmıştır. 
2-)8 Mart 2018 tarihinde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bütün ofisler ziyaret edilmiş, kadın meslek 
mensupları ve ofis çalışanlarına hediyeler verilmiştir. 
3-)Temsilciliğimiz sınırları içerisinde yeni ofis açan Yalçın ERKURTULGU, Aylin ÜNAL ve Onur TÜTÜNCÜOĞLU’na 
ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 
4-)7143 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu kapsamında Çeşme Vergi Dairesi Müdürlüğü ile ortaklaşa  Vergi 
Uygulamaları üzerine bir seminer düzenlenmiştir. 
5-)7143 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu kapsamında Çeşme Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü ile 
işbirliği yapılarak Sosyal Güvenlik uygulamaları üzerine bir seminer düzenlenmiştir. 
 
Temsilciliğimiz, Çeşme Kent Konseyi ve İzmir İş Kur Bölge Müdürlüğü organizasyonunda Çakabey Kültür 
Merkezinde Engelli çalışanların istihdamı konulu bir Çalıştay düzenlenmiştir. 
Çeşme Kaymakamlığı protokol listesi kapsamında resmi bayramlar, anma törenleri ve kurtuluş törenlerine 
Temsilcilik olarak katılmış ve çelenk törenlerinde yer almış bulunmaktayız. 
 
Meslek mensuplarımızla toplanarak 2019 Yılı Defter Tasdik ve Yıl İçi Gider Katılım Paylarının belirlenmesi için 
karar alınmıştır. 



MUHİTTİN GÜLER 

GÜMÜLDÜR TEMSİLCİLİĞİ  

Bölgemiz muhasebecileri olarak belirli aralıklarla toplanılarak, mesleğimiz ile ilgili fikir 
alışverişi yapıldı. 
Mesleğimizle ilgili değişiklikler ile ilgili meslek mensuplarımız bilgilendirildi. 
Yıl içinde Odamız ve TÜRMOB tarafından düzenlenen sempozyum, panel v.b toplantılara 
katılım sağlandı. 
Oda ve TÜRMOB tarafından gönderilen bilgi ve belgeler üyelerimizle paylaşıldı. 
Yıl sonunda yeni yıl aidat ve defter tasdikleri ile ilgili üyelerimizin düşünceleri oda 
yönetimine iletildi. 
Yeni yılın tüm meslek mensuplarına ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz. 
  

POYRAZ AKSOY 

FOÇA TEMSİLCİLİĞİ 

 - Vergi Haftası’nda Foça Malmüdürlüğü’ne ziyarette bulunuldu.  
  
- Kasım ayı içerisinde meslektaşlarımızla toplanarak; 
   
Yeni yıl defter ve noter giderlerine katılım ücretleri hakkında görüştük. Birlikteliği sağlamaya çalıştık. 
Mevzuat ile ilgili güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. 
  

HANİFE TÜTÜNCÜ 

KINIK TEMSİLCİLİĞİ 

Meslek mensuplarımız ile sürekli bir araya gelerek bilgi alışverişi yapıyor, sorunlarımızı 
paylaşıyoruz. Odalar ve vergi dairesi ile bir araya gelip mükelleflerin işlerini kolaylaştırıcı iş ve 
eylemleri tartışıyoruz. Yapılandırma döneminde bilgilendirmeler yaptık. Odamızın bizimle 
paylaştığı bilgileri üyelerimize aktardık.  
 
İyi bir yıl dileklerimizle saygılar sunarız. 

MENDERES TEMSİLCİLİĞİ 

İPEK KOÇBAY 

Temsilciliğimiz 2018 yılı içinde aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmiştir. 

2018 yılı içinde yapılan Danışma Meclisi toplantılarına katılım sağlandı. 

30 Kasım 2018 günü Çağdaş Grup üyeleri ile ilçemizdeki meslekdaşlarımız ziyaret edilerek kendilerine 

Çağdaş Grup saatlerinden hediye edildi. 

Menderes Muhasebecileri VVatsap grubuyla tüm arkadaşlarla fikir alışverişleri yapıldı. 

05 Aralık 2018 tarihinde ilçedeki meslektaşlarımızla yeni yıl öncesi ücret tarifesi ve defter tasdik ücretleri 

hakkında fikir alışverişinde bulunuldu, aramıza yeni katılan meslektaşlarla tanışıldı, kaynaşıldı. 



MİTHAT ÇETİN 

MENEMEN TEMSİLCİLİĞİ 

 
Odamız tarafından meslek mensuplarını ilgilendiren bildirim ve duyurular  zamanında 
yapılmıştır. 
Meslek mensuplarımızla gerek Odamızca, gerekse  gerekse Temsilciiğimizce periyodik  danışma 
ve bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 
Odamız danışma meclisinde alınan alına karar ve görüşler  meslek mensuplarımız  ile  
paylaşılmıştır. 
Meslek mensuplarımız belirli aralıklarla  ziyaret edilmiştir. 
Gerek Vergi Dairesi gerekse SGK’da meslek mensuplarımızın karşılaştığı sorunları gidermek 
amacıyla ilgili kurumlarla uyum içerisinde çalışılmıştır. 
  
  
  
  

ADEM SAVAŞ BULGUR  

TORBALI TEMSİLCİLİĞİ 

Danışma Meclisi toplantılarına katılarak, burada bizlere aktarılan bilgiler semtimizdeki 
arkadaşlarla paylaşılmıştır. 
 
Odamıza yeni kayıt olan ve büro açan meslek mensuplarının ziyaretlerine gidilmiş, mesleğimiz 
ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
 
Vergi Haftası dolayısı Torbalı Vergi Dairesi Müdürü ve Yardımcılarına ziyaretlerde 
bulunulmuştur. 
 
İZSMMMO Odası ve kurullarının çalışmaları ve hedefleri hakkında fikir alışverişinde 
bulunulmuştur. 
 
2019 yılı Defter Tasdik ve Diğer Mesleki konularımız için meslektaşlarla toplantı tertip 
edilmiştir. 

Bu dönemde semtimizde yeni ofis açan meslektaşlar ve semtimizde yıllardır mesleği icra edenler 
olmak üzere büro ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerde Oda faaliyetleri hakkında 
bilgilendirme yapılmış, meslektaşlarımızın sorunları dinlenmiştir. Özellikle yeni ofis açan 
meslektaşlarımızla müşteri bulma, müşteri ilişkileri ve etik kurallar hakkında görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. Meslektaşlarımızın odanın faaliyetlerine daha çok katılmaları gerektiği bu sayede 
hem sosyalleştiğimizi  hem de birçok konuda bilgilenildiğini anlatıldı. 
 
Bu dönem semtimizdeki çalışmalarımızda arada yapılan sosyal etkinliklerle değil daha sık bir araya 
gelinmeye çalışılmıştır. Böylece birlikte ofis ortamları dışında zaman geçirerek hem de yine olmazsa 
olmazımız sorunlarımızı tartışarak bir sinerji yaratma amaçlanmıştır. 
 
Odamız tarafından gerçekleştirilen panel, sosyal etkinliklere katılınmış, semtimiz temsil edilmiştir. 
Ayrıca bölgemizde bulunan kurumların ziyaretleri gerçekleştirilmiş görüş alışverişinde bulunulmuştur.       
 
Basmane Semt Temsilciliği olarak her zamanki gibi yeni katılan arkadaşlarla da daha da güçlenerek 
çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.  

 HÜLYA ŞAHİN 

BASMANE  



CELALETTİN 
ÖZTÜRK 

ÇAMDİBİ/ALTINDAĞ 

Temsilcilik olarak toplanılarak bölgemizde bulunan bağımlı meslek mensuplarının çalıştıkları 
işyerlerine, bağımsız çalışan meslek mensuplarının ofislerine zaman zaman gidilerek ziyarette 
bulunuldu, sıkıntı ve mesleki anlamda sorunları dinlenerek, çözüm yolları aranılarak, görüşleri ve 
çözüm önerileri alındı. 
  
            Bölgemizde 2018 yılında yeni ofis açan meslektaşlarımız ziyaret edilerek, beklentileri ve 
önerileri alındı. 
             Odamız tarafından düzenlenen etik eğitimine katılım sağlanması için gerekli paylaşımlar 
yapılarak etik eğitimin önemi ve katılımı sağlanması için çalışmalar yapıldı. 
           Meslektaşımıza yapılan ziyaretlerde mesleğimizin artan iş yükü ve bunun karşısında tatmin 
olmayan ücretler ve tahsilat sorunlarımız görüşüldü, tartışıldı. 
           Mesleğimizin geleceği açısından mesleğe aday stajyer meslektaşlarımızın desteklenmesi ve 
rehber olunması konusunda fikir birliğine varıldı. 
            Odamız tarafından düzenlenen seminerlere katılım sağlanarak bölgemizde bulunan 
meslektaş ile bilgi paylaşımı sağlandı. 
           Temsilcilik olarak; birlik ve beraberlik amacı ile kahvaltı düzenlenerek fikir alışverişinde 
bulunuldu. 
           Temsilcilik olarak; 2019 yılında talep edilecek defter tasdik ve gider katkı payı alımında 
toplantı yapıldı, alınan kararlara uyulması konusunda ortak karar alındı. 

İLKAY BİNGÖL 

ÇİĞLİ  

 
Temsilciliğimizin 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında faaliyetleri  aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur. 
1 Mart 2018;  Muhasebe günü kapsamında  etkinlik düzenleyerek  semtimizdeki meslektaşlarımızla  bir 
araya gelindi. 
18 Mart 2018; Çiğli SGM Müdürü Berna GÖKÇEN meslektaşımız Midai ÖZBEK ile birlikte makamında 
ziyaret edildi. 
29 Mart 2018; Semtimizdeki meslektaşlarımızı ofislerinde ziyaret edildi. 
 

5 Nisan 2018; Çiğli Vergi Dairesi Müdürü Hidayet ÇETİN Temsilciliğimize iadeyi ziyarette bulundu.  
18 Nisan 2018; Çiğli SGM Müdürü Berna GÖKÇEN kendi sunumuyla gerçekleştireceği istihdam teşvikleri konusunda vereceği 
seminer bilgisini Temsilciliğimiz ile paylaştı, bu konuda meslektaşlarımızı bilgilendirerek katılımları sağladı. 
Temsilcilik olarak Odamız ile birlikte 1 Mayıs etkinliğine katıldık. 
4 Haziran 2018; Temsilcilik olarak bölgemizdeki meslektaş ziyaretleri gerçekleştirildi. 
10 Ekim 2018; Oda Başkanımız Vedat ADAK meslektaşlarımız ile birlikte ziyaret edildi. 
19 Ekim 2018; Temsilcilik olarak Çiğli’de akşam yemeği programı düzenlendi. Oda Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
meslektaşlarımızın katılımı sağlandı. 
8 Kasım 2018; Meslektaşlarımız ile her ayın ilk perşembesi çay saatinde bir araya gelmeyi  birlikte kararlaştırdığımız ve 
geleneksel hale gelmesini amaçladığımız Çiğli 1. Geleneksel Çay Saati toplantımızı gerçekleştirildi. 
16 Kasım  2018; defter tasdik ve gider katılım payı konulu bilgilendirme toplantısında meslektaşlarımız ile bir araya gelindi. 
29 Kasım  2018; Geleneksel çay saati toplantımızın 2. sini gerçekleştirildi.  
Çiğlide yeni ofis açan ve mevcut meslektaşlarımıza ziyaretlerimiz devam etmektedir. 
  
  
  
  



ERCAN BALKIZ 

Eşrefpaşa Temsilciliği olarak Odanın tüm Danışma Meclisi Toplantılarına katılım sağlanmış, ayrıca Odanın düzenlediği 
etkinliklere de destek verilmiştir. 
 
Oda Danışma Meclisinde alınan kararlar ve edinilen bilgiler, Temsilciliğimize bağlı meslek mensuplarına aktarılmıştır. 
Temsilcilik faaliyet alanındaki tüm meslek mensuplarıyla, zaman zaman toplanmak, telefonla görüşme veya 
işyerlerine ziyaret etmek suretiyle; mesleki sorunlar tartışılmıştır. Meslek mensuplarının görüşleri alınmıştır. 
Ekonomik kriz nedeniyle alınması gereken önlemler konularında sohbetler yapılmıştır 
 
Meslekle ilgili genel sorunlar veya meslektaşların özel sorunlarına çözümler üretilmeye çalışılmış, görüş alış verişinde 
bulunulmuştur. 
 

EŞREFPAŞA  

 
Değişen mevzuat hakkında zaman zaman bilgilendirme yapılmış, Odanın düzenlediği seminer, sempozyum veya 
bilgilendirme toplantılarına, meslektaşların katılımı teşvik edilmiştir. 
 
Meslek mensuplarımıza; Odamızın daha kaliteli bir hizmet verebilmesi için, Oda yönetim ve personeline yardımcı olunması 
ve Odaya olan borçlarını ödemeleri konusunda zaman zaman uyarı yapılmıştır. 
Meslektaşların eğitimi için gerekli mevzuat ve bilgi alışverişi teşvik edilmiş, bu konuda temsilcilik olarak yardımcı olunmaya 
çalışılmıştır. 
Odamızın düzenlediği kültürel ve sportif faaliyetler hakkında meslek mensuplarımıza bilgi verilmiş ve katılımları teşvik 
edilmiştir. 
Üst birliğimiz TURMOB faaliyetleri hakkında, temsilciliğimiz bölgesindeki meslek mensuplarına bilgi verilmiştir. 



 
 
01.01.2018 – 31.12 2018 dönemi faaliyetlerimiz ; 
  
Bu dönemde özellikle bölgemizdeki meslektaşlarımızı bürolarında ziyaret etmeye ağırlık 
vermeye çalıştık . Bu ziyaretlerimizde yeni meslektaş arkadaşlarımızla da tanışma fırsatı 
yakaladık. Yılın ilk ayında başlayarak 18.04.2018 tarihine kadar ziyaret ettiğimiz  
arkadaşlarımızı bürolarında hem nezaket ziyaretinde bulunduk , hem de  mesleğimiz ve 
bölgemizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. 
  
19.04.2018 tarihinde Karabağlar Sosyal Güvenlik Merkezi’nin daveti üzerine Kurumun 
düzenlediği 7103 Sayılı Kanun seminerine katıldık. Seminer sonrası Karabağlar SGM Müdürü 
Aysel Demirelli ile tanışma imkanı yakaladık yeni görevlerinde kendilerine başarı dileklerimizi 
ilettik. 

  
01.05.2018 tarihinde Odamızla birlikte Cumhuriyet Meydanı’da tertiplenen 1 Mayıs etkinliğine katıldık.  
  
03.05.2018 – 10.05.2018 tarihleri arasında Odamızca düzenlenen 7.Kadınlar Voleybol Turnuvası bölgemizde 
düzenlendiği için Temsilcilik olarak katılımcılarımızın yanında bulunduk.  
  
17.Halı Saha Futbol Turnuvası Kupa Törenine ve Türk Sanat Müziği Konserine katıldık. 
  
Bölgemizdeki meslektaşlarımızın vefat , hastalık gibi kötü günlerinde de hafta içi hafta sonu demeden yanlarında 
bulunarak kendilerine destek vermeye çalıştık.  
  
22-23 Eylül 2018 tarihinde Odamızca düzenlenen Komiteler ve Temsilcilikler Çalıştayı’na katıldık. 
  
26.09.2018 tarihinde geniş katılımlı bir Semt Toplantısı yaptık. Bu toplantıda aşağıdaki şekilde bir sonuç bildirgesi 
elde ettik. 
  
A-) Defter Beyan Sistemi ve Ücret Dengesi :  
  
Defter Beyan Sisteminin teknik alt yapısının mevcut kullandığımız Muhasebe Programları gibi değildir. Dolayısı ile 
bu sistemi kullanmak zorunda olan meslektaşlarımız için defter yazma işlemi çok zaman almaktadır. Bir mükellef 
başına harcanan zaman öncekine göre iki , üç kat hatta daha fazla zaman harcamak zorunda kalan meslektaşlarımız 
mağdur durumdadır. Bu mağduriyetin telafisi, defter beyan sistemine tabi mükelleflerin ücret tarifimizdeki 
minumum ücret tutarının artırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.  
  
B-) TBMM’de Mesleğimizin Temsil Sorunu : 
  
Serbest Muhasebecilik, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği sadece Maliye Bakanlığı’nın denetim 
konusundaki ağır yükünü  hafifletmek değil, diğer ilgili yasalar yönünden de, kayıt dışıyla mücadele etmek , vergi ve 
diğer ilgili yasaların uygulamasından doğacak uyuşmazlıkları en aza indirebilmek amacıyla bir kamu mesleği 
halindedir. Ülke genelinde 100 bine yakın bir meslek mensubu ile geniş bir örgütlenme ağı içinde faaliyetlerini 
yürütmektedir. Bu itibarla muhasebe camiasını ilgilendiren önemli kanun, kararname ve tebliğ hazırlıklarında 
uygulamanın sağlıklı ve düzgün işleyebilmesi için bir paydaş olarak meslek mensuplarının görüşlerini dikkate 
alınması gerekmektedir. Bu konun belirli grup ve zümrelerin meselesiymiş veya onların takibindeymiş gibi bu 
kesimlere mal edilmesi doğru değildir. Gerek Odamız gerekse Üst Birlik yöneticilerimizin TBMM de mesleğimizin 
temsilinin , tüm meslek camiasını kapsayacak şekilde, bir veya birkaç temsilcisinin bulunması yönündeki 
çalışmalarını daha kararlı bir şekilde yürütmesi gerekmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

TARIK 
MERTTÜRK 

HATAY 



C-) Bürolarımızdaki Fiziki Şartların Belirli Standartlara Bağlanması : 
  
Ofislerimizdeki  hizmet ortamlarımızın belirli bir standarta bağlanması şarttır. Bu itibarla minumum olarak; Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir bürosu, göze hoş görünen, kat mülkiyeti kanununun belirlediği şekilde bağımsız olmalı, iş 
yerinde; en az idari büro ve müşteri kabul yeri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğinde teknik özellikleri TSE’ ye 
uygun WC-lavabo , havalandırma sistemi , su ve elektrik tesisatı , ilk yardım çantası, çöp kutusu, göze hoş görünecek 
şekilde SMMM mesleğine yakışır  teknik cihaz, donanıma uygun büro mobilyası ve müşterilerin kabulüne uygun oturma 
grupları bulunmalıdır. Bazı sektörler ve sektör yöneticileri  ( emlak komisyoncuları ve galericiler vb.)  iş yerlerinin bu 
fiziki şartlara ve standartlara kavuşması anlamında hukuki adımlarını hızlı bir şekilde atarak bu standartları yüksek 
oranda yakalamışlardır. Bizim bu konuda yavaş kaldığımız yönünde görüş birliği oluşmaktadır. 
  
D-) Meslek Mensuplarının Vizyonlarını Gözden Geçirmesi : 
  
Muhasebecilik mesleği önemli bir kariyer hedefi olarak görülmekte ve gelecekteki önemini korumaktadır.  Ekonomik 
faaliyetlerin kayıt altına alınması gibi önemli bir görevi üstlenmiş olan meslek mensuplarının  günümüz dünyasında, 
uluslararası gelişmeler,  sektörel ilerlemeler ve teknolojinin gelişimine paralel olarak kişisel gelişimlerine yön vermeleri 
gerekmektedir.  Meslek mensuplarından mükelleflerin beklentileri artmış, kamu otoriteleri ise gün geçtikçe meslek 
mensuplarına önemli yetkiler  ve sorumluluklar vermiştir. Meslek mensuplarının bu yetki ve sorumlulukları 
doğrultusunda mesleğin geleceğine katkıda bulunmaları gerekmektedir.  Geniş bir vizyona sahip olan  muhasebecilik 
mesleği günümüzde asıl işlevini korumakla birlikte yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Meslek mensuplarının meslek 
etiğinden ve sosyal sorumluluklarından ödün vermeden, mükellef ile devlet arasındaki iletişim rolünü en etkin şekilde 
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Sonuç olarak yukarıdaki gibi tüm bu gelişmeler doğrultusunda meslek mensuplarımızın 
da kılıktan kıyafete, hal ve davranışlardan, gerek toplum düzeninde, gerekse kamu düzeninde olmak şartıyla tüm 
duruşlarını gözden geçirmesi gerektiği görüşünde birleşilmiştir. Aranılan itibarın sac ayaklarından birinin bu husus 
olduğu aşikardır. 
  
F-)Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği : 
  
İlgili Yönetmeliğin getirdiği zorunluluklar konusunda meslektaşlarımız karmaşık bilgilere sahiptir. Bu zorunlulukların 
yerine getirilmesinin yoğun iş temposu içinde ilave bir külfet olduğu görüşü hakimdir. Ayrıca bu yönetmelik 
çerçevesindeki esasların zaten 3568 sayılı kanunla paralel olduğu, bu yeni yönetmeliğin mesleğe ve meslektaşa ne 
kazandıracağı henüz daha tam olarak anlaşılmış değildir. Meslektaşlarımız mevcut sorunlarımızın çözümü yönünde bir 
adım beklerken bu yönetmelikle daha çok yük altına alınmasının manasız olacağı intibası oluşmuştur. Ayrıca, bu 
eğitimlerin hangi kurum veya kuruluşlarca , hangi aralıklarla verileceği , bir ücret karşılığı olup olmayacağı ve yukarıdaki 
gibi tam anlaşılamayan  konularda  Odanın detaylı bilgilendirme toplantıları düzenlemesi gerektiği görüşünde 
birleşilmiştir. 
  
H-) Sosyal Medyanın Kullanılması :  
  
Sosyal Medya Kullanımı günümüzde zorunluluk halini almıştır. Meslektaşlarımızın Sosyal medyadan uzak kalmamaları 
gerekmektedir. Hatta özellikle mesleki anlamdaki gruplara dahil olmaya teşvik edilmelidir. Yoğun iş temposu içinde yüz 
yüze gelemeyen meslektaşlarımızın bu gruplar üzerinden de iletişimlerini sağlamaları hem değişen mevzuatlar, hem de 
değişen mesleki şartlar açısından önem arz etmektedir. Bölge olarak bu grupları yoğun olarak kullanıyoruz.  
 
Muhasebecisini değiştirmek isteyen , daha az ücretle muhasebeci arayan , kaçak muhasebeci ile çalışan, ruhsat 
kullandıran , tarifenin altında ücret teklif eden meslek mensup veya vergi mükellefler ile bunlara benzer konuları 
paylaşıp haberdar ederek bölgemizde yeni bir uygulama başlattık. Bu uygulamaların tüm meslek camiası çerçevesine 
taşınması gerektiği görüşünde birleştik.   
  



 
27.09.2018 tarihinde İzmir SMMM Derneğimizin Genel Kuruluna katılarak görevimizi yerine getirdik. 
  
01.10.2018  tarihinde meslektaşlarımızı ziyarete devam ettik ; Bu ziyaretlerimiz hali hazırda devam etmektedir. Bu 
raporun düzenlendiği tarihe kadar birçok meslektaşımıza büro ziyaretinde bulunduk. 
  
13.10.2018 tarihinde Odamızın Mesleki Uyum ve İzleme Komitesinin kahvaltısına katıldık. 
  
01.11.2018 tarihinde Odamız Konferans Salonu’nda düzenlenen  «E- Uygulamalar ve Defter Beyan Sistemi» konulu 
seminere katıldık. 
  
04.11.2018 tarihinde Odamızın Bağımlı Çalışanlar Komitesi’nin düzenlediği kahvaltı toplantısında bağımlı çalışan 
meslektaşlarımızla bir araya geldik. 
 
10.11.2018 tarihinde Ulu Önder Atatürk’ün vefatının 80.Yıl dönümü sebebiyle odamızda düzenlenen anma 
törenine katıldık. 
  
  
04.12.2018 tarihinde Derneğimizce yayımlanan Defter Tastik Ücret tarifesinin değerlendirilmesi gündemiyle bir 
araya gelerek bir Semt Toplantısı yaptık. Derneğimizce yayımlanan tarifedeki tutarların yeterli olduğu hususunda 
mutabakata vardık. 
  
  
15.12.2018 tarihinde Spor Komitemizin düzenlediği kahvaltıya katıldık, bu toplantıda 22.12.2018 tarihinde 
başlayacak olan 18.Halı Saha Futbol Turnuvası ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk. 
   
22.12.2018 tarihinde 18.Halı Saha Futbol Turnuvası açılış törenine katıldık. Semtimizi turnuvada temsil edecek 
futbol takımımızı tanıttık. 
   
26.12.2018 tarihinde İzmir Mali Müşavirler Odası Konak Semt Temsilciliği kahvaltısı ve toplantısında "Defter Beyan 
Sisteminde Başvuru ve Son Gelişmeler" gündemiyle meslektaşlarımızla bir araya geldik. Defter Beyan Sistemi ve 
BES hakkında bilgi ve fikir alışverişinde bulunduk. 
   
4- SONUÇ : 
Bu çalışma döneminde bölgemiz meslektaşlarımıza daha yakın olabilmek için büro ziyaretlerini arttırdık . Ayrıca 
Odamızca düzenlenen etkinliklere bölgemizden daha fazla katılımcının katkı vermesi amacı ile Oda etkinliklerinin 
duyurularını bölgemiz meslektaşlarımıza daha fazla taşıdık. 
  

HASAN BAL 

Yeni büro açan, bölgemize taşınan meslek mensubu Oda üyelerimizi mümkün oldukça bürolarını 
ziyaret ettik.  Semtimizdeki  tüm  meslektaşlarımızın  davet edilmesi  ile  06.04.2018 tarihinde  
kahvaltı etkinliği düzenledik. 07.12.2018 tarihinde yıl sonu defter  tastiği  ve ücretler ile ilgili 
bilgilendirme toplantısı düzenledik. 27.12.2018 tarihinde yine kahvaltı etkinliğimiz ile beraber 
Zorunlu Bireysel  Emekliliğe Katılım ve  Defter Beyan Sistemindeki Son Değişiklikler ile ilgili 
seminer düzenledik. Odamızın düzenlediği 2018 Yılı Halı Saha Futbol Turnuvası’nda semtimizi 
temsil edecek semt takımımıza giyeceği formalar ile ilgili olarak sponsor çalışması yaptık ve 
sponsorun katkısıyla Karşıyaka  semt takımızın formalarını temin ettik. 
        

KARŞIYAKA 



MEHTİ ÜFLÜ 

NARLIDERE 

 İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının  27.09.2016 tarih ve 19 sayılı kararı gereği 
2016-2019 döneminde Narlıdere Semt Temsilciliği görevine atandığımız 28.09.2016 tarihli tebliğ 
ile tarafımıza bildirilmiştir. Bu tarihten itibaren Narlıdere’de çeşitli faaliyetlerde bulunduk. 
Faaliyetlerimiz sırasıyla şöyledir. 
                  1-Öncelikle narlıdere’de ofisi bulunan ve ikamet eden tüm meslektaşlarımızı telefonla 
arayarak veya yerinde ziyaret ederek sorunlarını bize bildirebileceklerini söyledik 
                  2-Yine odamızın bizden talep etmiş olduğu ücret tarifesi ile ilgili görüşümüzü bir yazıyla  
odamıza bildirdik. 
                  3- Narlıdere’de bulunan tüm meslektaşlarımızı da ekleyerek sosyal medyada grup 
kurarak anlık iletişim sağladık. Önceki Yıllarda olduğu gibi 2018 yılı içerisinde de periyodik 
toplantılar düzenledik. Bu toplantıların bir kısmını meslektaşlarımızın ofisinde bir kısmını da 
kafelerde yaptık ve tüm toplantılarımız tutanak altına aldık.  Toplantıda odamızın çalışmaları ile 
ilgili ve gelecek yıllarda odamızla ilişkili bir biçimde neler yapabileceğimizi ve mesleki 
sorunlarımızla ilgili odamıza iletilmek üzere düşüncelerimizi paylaştık.  
                  4-Odamızın sosyal faaliyetleri ile ilgili ve zamanını meslektaşlarımızla paylaşıp bu 
faaliyetlere katılımlarını sağladık.  
                  5-Yine meslektaşlarımızın telefon ve sosyal medyadan sorunlarını dinledik çözüm 
bulmaya çalıştık. Yeni mevzuatlara yetişebilme veya uygulanması yönünde çalışmalar yaptık.  
                Seçilme tarihimizden itibaren meslektaşlarımızla ilişkilerimiz sıcak tutup odamıza daha da 
yakınlaşmalarını sağladık .Bu vesile ile tüm meslektaşlarımıza sağlıklı başarılı ve huzur dolu bir yıl  
geçirmelerini dileriz.  



 

2018 yılı içerisinde Şirinyer- Buca Semt Temsilciliği olarak yapmış olduğumuz faaliyet ve etkinlikler;  
 
1)Odamız Spor Komitesi’nin gerçekleştirdiği 2017-2018 Sezonu Futbol Turnuvası açılışı etkinliğine 
iştirak ettik. 

 
2)Buca Öğretmenei BYKUSCH CAFE’de «Yılsonu Defter Tasdik Ücretleri ve Genel Bilgilendirme» 
gündemi ile  kahvaltılı Semt Temsilcilik toplantısını gerçekleştirdik. Oda Başkanımız Vedat ADAK’ ın 
da katılımıyla gerçekleşen toplantımız Meslektaşlarımızın çok yoğun katılımıyla çok başarılı ve 
verimli bir etkinlik oldu, ve özellikle daha önceki etkinliklere katılmayan birçok meslektaşımız da 
katılım gösterdi. 

 
3)23.02.2018 Cuma günü yine Buca Öğretmenevi BYKUSCH CAFE’ de «Güncel Bilgilendirme ve Mevzuat» konulu  Semt 
Temsilcilik toplantısı etkinliğimizi gerçekleştirdik, bu toplantımızda çok verimli ve yüksek bir katılım ile gerçekleşti. 

 
4) 08.03.2018 tarihinde Şirinyer Vergi Dairesi’ne yeni atanan Müdürümüz Nurkay YİĞİT’e nezaket ziyareti gerçekleştirdik. 

 
5) 08.03.2018 tarihinde Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bölgemizde bulunan ; 

Şirinyer Vergi Dairesi, Kadifekale Vergi Dairesi, Taşıtlar Vergi Dairesi, Buca S.G.M  
İzmir SMMM Odamız nezdinde bulunan tüm bayanlara (Memur, Çalışan, Stajer olmak üzere ) çiçek gönderilmesi 
etkinliğimizi gerçekleştirdik. 
 

6) 17.05.2018 tarihinde İzmir SGM Müdürü Ekrem GÜLCEMAL ve Buca S.G.M. Müdürü İbrahim DEMİRBİLEK‘in 
katılımlarıyla kurumun düzenlemiş olduğu iftar yemeği etkinliğine davet edildik ve bu etkinliğe iştirak ettik. 
 

7) 18.05.2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Buca SGM Müdürü İbrahim DEMİRBİLEK’e nezaket ziyareti 
gerçekleştirdik. 
 

8) 29.05.2018 tarihinde Şirinyer FC Takımı olarak İftar Yemeği etkinliği gerçekleştirdik. 
 

9) 16.10.2018 tarihinde  Buca Öğretmenevleri BYKUSCH CAFE’de çok yoğun bir katılım ile güncel mevzuat konularında 
kahvaltılı Semt Temsilcilik toplantısı gerçekleştirdik. 
 

10) 04.12.2018 tarihinde Buca Öğretmenevi BYKUSCH CAFE’de «Güncel Mevzuat ve Yılsonu İşlemleri» konuları ile alakalı 
ve meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile kahvaltılı Semt Temsilcilik toplantısı gerçekleştirdik. 
 

11) Temsilcilik sayfamızda güncel mevzuat ve Odamız faaliyetleri ile alakalı bilgilendirmeler ve paylaşımlar aktif olarak 
tarafımdan sürekli yapılmaktadır.  
 

12) Semtimizde bulunan meslektaşlarımızın ve yakınlarının Cenaze Törenlerine katılmakta bu konular ile alakalı gerek 
Odamız  gerekse meslektaşlarımız arasında bilgilendirme görüşmelerinde bulunmaktayım. 
 

13) Semtimizde bulunan Şirinyer, Kadifekale, Taşıtlar Vergi Daireleri, Buca SGM Müdürlüğü;  Kurum Müdürleri, Müdür 
Muavinleri  ve şefleri ile çok sıcak ve samimi diyaloglarımızı sürdürmekteyiz Meslektaşlarımızın bu kurumlarda yaşadığı 
sıkıntılar da tarafıma aksedilmesi halinde bizzat giderek kurum yetkilileri ile  görüşüp sorunların çözümünde yardımcı 
olmaktayım. 
 

14) Odamız tarafından tarafıma yeni ofis açan, Semtimize nakil gelen yeni meslektaşlarımız ile ilgili olarak gelen 
bilgilendirme mailleri  kapsamında büro ziyaretlerinde bulunmakta ve bu görüşmeler  meslektaşlarımız tarafından çok 
sıcak karşılanmaktadır. 

AHMET ÖNAL 

ŞİRİNYER/BUCA 



3. SAYILARLA İZMİR SMMM ODASI  



4. BASINDA İZMİR SMMM ODASI  
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Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İzmir Şubesi ile Sosyal Bilimler 
Araştırmaları Derneği tarafından 29’uncu Vergi Haftası etkinlikleri 
kapsamında ‘Vergi Sistemine Olan Güven’ başlıklı panel düzenlendi. 
İzmir’de İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen panelde 
konuşan Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ömer 
Faruk Zengin, “Vergi Müfettişi meslektaşlarımız 3-5 yılda bir şehir 
değiştirmek zorunda kalmaktadır. Yani zorunlu rotasyon uygulaması 
motivasyonu bozmakta ve aile birlikteliklerini engellemektedir. 
Dört gün boyunca yazılı sınavda ter dökerek başarı sağlayan vergi 
müfettiş yardımcısı meslektaşlarımızdan 173’ü mülakatta 
elenmiştir. Biz mesleki bir sivil toplum kuruluşu olarak mülakat ya 
da sözlü sınavın bir standardının olması gerektiğini ifade ediyoruz” 
diye konuştu. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Vedat Adak, “Vergi disiplinin aflarla sağlanamayacağı bir 
gerçek. Bu disiplinin sağlanması için vergi aflarına son verilmeli. 
Disiplinin sağlanmasının tek çözümü denetimdir” dedi. İzmir Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise “Türkiye’de 
vergi mükellefi sayısı yetersiz. Devlet sınırlı bir gruptan vergi 
toplamakta bu nedenle vergi oranları yüksek tutulmakta, kayıtlı 
mükelleflerin vergi yükü artmaktadır” şeklinde konuştu. 

Vergi müfettişlerinin sorunları masaya yatırıldı 
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İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat Adak ve Kurul üyeleri 24 Haziran seçimlerine katılacak olan 
Meslek Mensubu milletvekili adayları  için ‘Destek Kahvaltısı’ düzenledi.  Saadet Partisi 2. Bölge 1. Sıra 
adayı Şerafettin KILIÇ ve 1. Bölge 10. Sıra adayı Bekir ÇALIŞKAN ile İyi Parti adayı 2. Bölge 6. Sıra adayı 
Metin DÖKMECİLER ve Vatan Partisi adayı 2. Bölge 6. Sıra Sedat GÜVEN’in katıldığı kahvaltıda konuşan 
Oda Başkanı Vedat Adak; 
‘24 Haziran seçimlerine katılan meslektaşlarımızın adaylığını destekliyoruz. Parti farkı gözetmeksizin 
meslektaşlarımızın meclise girmeleri ve milletvekili olarak hizmet vermeleri bizler için önemli. 
Kendileriyle bir araya gelerek vizyonlarını ve ileriye yönelik projelerini konuştuk. Bu değerli adaylarımızın 
hem mesleğimize hem de ülkemize yönelik çok önemli çalışmalar yapacaklarından eminiz’ dedi. 
 
Kahvaltıya katılan milletvekili adayları ise böylesine demokratik ve çağdaş bir platformda bir araya 
gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve bu centilmenliğin seçimler boyunca da devam etmesini 
temenni etti. 

 
 

BASINDAN HABERLER 
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