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Dünya ve ülkemiz için 2016 yılı sorunlu ve sıkıntılı geçti. Terör saldırıları, siyasi gelişmeler, diplomatik gerilimler ve 
ekonomik belirsizlikler, bu yılı beynimizde ve yüreğimizde olumsuz kazıdı.  
 
Küresel düzlemde belirsizlik ve istikrarsızlık da hızla sürüyor. Batı, İngiltere’nin AB referandum sonuçları, ABD’de Donald 
Trump’un seçimi kazanması ve İtalyan seçmeninin Matteo Renzi’nin anayasal reformlarını reddiyle karşı karşıya kaldı. 
Bu gelişmeler entelektüel dünyada, küreselleşmenin sorgulanmasını da gündeme taşıdı.  
 
Avrupa Birliği dışında Rusya kendi ulusal siyasi kimliğini, giderek iddialı dış politika duruşuyla dışa vurdu. Suriye politikası 
ile bölgede önemli bir güç olduğunu tüm kesimlere kabul ettirdi.  
 
Başta Suriye toprakları olmak üzere, Ortadoğu yıllardır olduğu gibi en vahşi haliyle insan kanıyla ıslanmaya devam etti. 
Anaların gözyaşlarının yanı sıra yaşam umuduyla başka ülkelere ulaşmak için yollara düşenlerin yaşadıkları dram, 
hepimizi derinden yaraladı.  
 
Katliam boyutlarına varan terör saldırılarının odağında ise maalesef ülkemiz yer aldı. Terör saldırıları ülkemizde ve 
dünyada acımasız ve iğrenç yüzünü pek çok defa gösterdi. Pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti; çok sayıda şehit 
verdik. Terörün hedefine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir baskıya boyun eğmeyen insanımız, teröre de 
boyun eğmeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de yarın da teröre, nereden gelirse gelsin karşı durmaya devam 
edeceğiz. Terörü hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak kullanmasına izin 
vermeyeceğiz.  
 
Suriye’de yaşananlar başta olmak üzere, savaşın, terör saldırılarının son bulması, akan kanın durması, barış filizlerinin 
yeniden tüm yeryüzünde yeşermesi hepimizin ortak temennisi olmalıdır. Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde barışın, 
hoş görünün ve adaletin egemen olması en büyük arzumuzdur.  
Türkiye ekonomisi son zamanlarda ekonomik verilerden ziyade siyasetin yarattığı risk algılarından dolayı büyük 
dalgalanmalar yaşamaktadır.  
 
Hepimizin ulusça tepki ile karşıladığı 15 Temmuz kalkışmasının ardından oluşan “milli birlik” ruhunu korumak, giderek 
azdırılan teröre karşı devletin etkin mücadele ve duruşu ile toplum psikolojisinde ortaya çıkacak yılgınlığa meydan 
vermemek, siyasal alandaki gerginlikleri diyalog ve uzlaşma yoluyla azaltarak toplumda kutuplaşma ve provakasyonlara 
engel olmak, risk algısını büyük oranda giderecektir.  
Siyasi istikrar ve toplumsal barışın güçlenmesi, ülkemizin ve tüm toplum kesimlerinin yararına olacaktır. Bu durum, 
başta ekonomik gelişimi artırarak toplumsal huzura katkı yapacaktır. Yaşanan  
ekonomik sıkıntılar vergi performansını etkilerken, bizlerin de sorunlu olan tahsilat problemimizi giderek 
güçleştirmektedir.  
 
.  

1.1. GENEL BAŞKAN’IN SUNUŞU  



Siyasi alandaki gerilim ve ekonomide yaşanan kırılmanın vergi ile ilgili göstergelere bir ölçüde yansıdığı 
görülmektedir. Vergide tahsilat/tahakkuk oranındaki düşüşü ve tüketim üzerinden tahsil edilen dolaylı 
vergilerdeki reel gerilemeyi bu yönde değerlemek mümkün.  
 
15-16 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz TÜRMOB 22. Olağan Genel Kurulu ile yeni bir dönem başladı. 
Bu dönemi üretken bir süreç olarak değerlemek istiyoruz.  
 
Çağdaş bir meslek yasası hepimizin özlemi. Bu konuda elimizden geleni yapmalıyız. Antidemokratik hükümler 
başta olmak üzere günümüz koşullarına uymayan hükümler mutlaka gözden geçirilmelidir. Nisbi temsil, 
gerçekte öyle olmadığı halde demokratik olarak gösterilen, ancak hiçbir gruba yarar sağlamayan, yönetimin 
karar alma mekanizmalarını ciddi sorunlarla baş başa bırakan bir uygulama. Olumsuz örneklerini birçok Odada 
somut şekilde yaşamaktayız. Mutlaka kaldırılması gerektiğine inanıyorum.  
 
Öte yandan, içinde bulunduğumuz ülkemizin sosyal, siyasi ve ekonomik sorunları içinde meslek sorunlarımızın 
da ağırlığı sürüyor. Birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı koruyarak, tüm sorunların üstesinden 
geleceğimize gönülden inanıyorum. Olaylara ve sorunlara iyi niyetle yaklaştığımız ve farklı dünya görüşleri, 
çıkarlarımız, siyaset yapma anlayışımız yerine ortak paydamız meslek siyasetinde bütünleştiğimiz sürece 
başarılı olmamamız için hiçbir neden görmüyorum. Meslek siyaseti adı altında politik siyasete prim 
verilmemesini, kişisel hırslarımızın, egolarımızın bir tarafa bırakılarak görev süremiz içinde bu kuruma birlikte 
katkı vermemizi diliyorum 
 
TÜRMOB, yüz bini aşkın bir topluluk ve ekonominin önemli bir paydaşıdır. Güçlü bir ekonomi için güçlü mali 
müşavirlik kurumu önemli bir gerekliliktir. Mesleğimiz gereği üstlendiğimiz misyonun bilincindeyiz. Devletin 
en önemli kaynağı vergi için kamusal bir görevi yerine getirirken, verdiğimiz hizmetlerle iş dünyasına da mali 
raporlarla, müşavirlik hizmetlerimizle değer sunuyoruz; yol gösteriyoruz.  
 
Bu sorumlulukların yanında mesleğimizdeki değişimi ve dönüşümü de görüyoruz; proaktif bir strateji ile 
önceden hazırlanarak hem kendimizi geliştiriyoruz hem de bu değeri iş hayatına yansıtıyoruz. Bu yolda 
eğitime bu denli önem verip hayata geçiren başka bir kurum yok.  
 
TÜRMOB’u, Odalarımızı ve bürolarımızı kurumsal yapılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Hizmet kalitesini 
artırarak, mesleki uzmanlık alanlarına yöneleceğiz.  
 
Günümüzde muhasebe; kayıt tutma fonksiyonundan, finansal raporlama ve denetim fonksiyonuna hızla geçiş 
yapmaktadır. Bu gelişmeler mesleğin gelecekteki konumunu, finansal tabloları düzenleyen, yorumlayan, 
denetleyen ve danışmanlık yapan bir anlayışa getirmektedir.  
 
Ayrıca mesleğimiz, mesleki uzmanlık alanları gelişerek güçleneceği bir sürece girecektir. Meslektaşlarımızın bu 
değişim ve dönüşüme kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Meslek örgütünün görevi ise bu sürecin altyapısını 
oluşturmaktır.  
 
Meslektaşlarımızın kaliteli hizmet üretmeleri için, kalite güvence standartlarını, zamana endeksli ücret 
tarifemizi, sürekli eğitim yönetmeliğimizi ve e-Birlik projemizi hayata geçirmemiz ve daha etkin çalışmamız 
gerekmektedir. 
 
 
Mesleğimizin yarınlarını elbirliği ile oluşturmak istiyoruz. Mesleki dayanışmamızı ve birlikteliğimizi geliştirip, 
güçlendirerek, gelişimimizi sürdürmeliyiz.  
Önümüzdeki günlerin ülkemizde ve dünyada toplumsal barışın sağlandığı, terörün son bulduğu, barış içinde 
yaşandığı, ekonomik istikrarın sağlandığı, istihdamın arttığı, işsizliğin azaldığı, mesleki sorunları ve tahsilat 
sorununu çözdüğümüz, mesleğin yarınlarına umutla baktığımız bir dönem olması umuduyla saygılarımı 
sunarım.  
Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN  
TÜRMOB Genel Başkanı 



Yaşadığımız ekonomik sorunların, üretim ve yatırımı dışlayan, yerli kaynak kullanımını reddeden, üretim ve ihracatı 
ithalata bağımlı kılan, yüksek cari açık, yüksek dış borç ve sıcak para politikalarına dayalı, döviz kuru ve finans 
hareketleriyle altüst olmaya mahkum ekonomi politikalarından kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. 
Ülkemizde krizin asıl sorumlusu olan serbestleştirme politikalarında ısrarcı olunmakta, geleceğimizi ipotek altına alan 
politikalar uygulanmaya devam etmektedir. Zamlar, vergi artışları ve özelleştirmeler tek çözüm olarak dayatılmakta, 
öte yandan vergi afları başka bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Türkiye, ekonomik kötü gidişata paralel olarak şiddet, terör ve savaş girdabında toplumsal ve sosyal bir başka krizle 
yüz yüzedir. İnsan hakkı ihlallerini sayısal olarak ifade etmek güçleşmiş, insanımız bugün en temel insani hak olan 
“yaşama hakkından dahi yoksundur. 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından OHAL ile toplum belirsizlik, gelecek 
kaygısı, tedirginlik ve korkuyla yaşamak zorunda bırakılmıştır. Ülkenin aydınları, gazetecileri, yazarları, seçilmiş 
belediye başkanları, milletvekilleri zorla gözaltına alınmakta, tutuklanmaktadır. İfade ve örgütlenme özgürlüğüne 
yönelik saldırılar artmış, hak, hukuk, kadın, çocuk, mülteci, sığınmacı, göçmen ve yoksulların hakları için çalışan 
derneklere yönelik keyfi ve hukuk dışı uygulamalar yapılmaktadır. Ülkemizde acilen barışı ve huzuru tesis edecek 
politikalara ihtiyaç vardır. 
 
Genel Kurulumuzdan bu yana dünyada ve ülkemizde yaşanan bu olağanüstü gelişmeler halkımız ve meslektaşlarımız 
için çok daha ağır sosyal ve ekonomik koşullar yaratmıştır. Ülkemizin bu kritik döneminde önemli mesleki ve 
toplumsal sorumluluklar üstlendiğinin bilinciyle geçmişin birikimini geleceğe taşımak için görev alan Kurullarımız ve 
Komitelerimiz, düzenli toplantılarla çalışma programımızı hayata geçirmek için büyük bir özveriyle ve titizlikle 
faaliyetlerini sürdürüyor. 
TESMER İzmir Şubemiz ve Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitümüz düzenli toplantılar, seminerler, kurslar, 
etkinlikler ve yayınlarla hem aday meslek mensuplarına hem de meslektaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için tüm 
olanaklarıyla çalışmaya devam ediyor. 
Aramıza yeni katılan meslektaşlarımız oldu, ruhsatlarını alanlar, ruhsat almaya hak kazananlar… Heyecanlarını 
aileleriyle birlikte Odamızdaki törenlerde bizimle paylaştılar. Aramıza hoş geldiler, biraz daha çoğaldık, biraz daha 
güçlendik. 
 
Ekim ayında Ankara’da büyük bir buluşmaya, bir demokrasi şölenine tanıklık ettik.  Son dönemlerin en katılımcı, en 
coşkulu genel kurulu olan TÜRMOB 22. Olağan Genel Kurulu mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından oldukça verimli 
geçti. TÜRMOB 2013-2016 çalışma döneminde kurullarda görev alan meslektaşlarımıza emeklerinden ve meslek 
alanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, yeni dönemde görev alan meslektaşlarımı bir kez daha kutluyor ve 
başarılar diliyorum. 

Değerli Meslektaşlarım, 
Dünyamız, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 
yayımlanan İnsani Gelişme Raporu’na göre sosyal ve ekonomik paylaşım 
ilkeleri açısından en kötü dönemini yaşamaktadır. Gelişmiş ülkelerin arasında 
birkaç ülke ve bu gelişmiş ülkelerin çok uluslu şirketleri, tüm dünyada elde 
edilen gelirin yaklaşık %80’ine sahiptir. 91 gelişmekte olan ülkede yaşayan 
yaklaşık 1,5 milyar insan çok boyutlu yoksullukla karşı karşıya ve sağlık, eğitim 
ve yaşam standartları alanlarında tekrarlayan yoksunluklardan muzdariptir. 
Ayrıca yaklaşık 800 milyon insan, herhangi bir zorluğun ortaya çıkması 
durumunda yoksulluğun pençesine düşme riskiyle yaşamaktadır. Gelir 
dağılımının dünya ölçeğinde yarattığı uçurum, yoksulluğun boyutu ve işsizlik 
sorunu gündemin ilk sıralarında yer almaktadır. Pek çok işyeri kapanmakta, 
işsiz kalanların sayısı artık milyonlarla ifade edilmektedir. 
Bu bunalım, her zamanki gibi en çok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri 
etkilemiştir. Üretim ve iç piyasalarda talep düşmüş, dış ticaret hacmi 
daralmış, işsizlik oranları büyümüş ve istihdam hacmi küçülmüştür. Söz 
konusu politikaların yıllar içerisinde biriktirdiği olumsuzluklar, bugün içinde 
bulunduğumuz krizde iyice su yüzüne çıkmış, dünya ölçeğindeki krizden en 
olumsuz etkilenen ülkelerin başında gelmemize neden olmuştur. 
 

1.2.ODA BAŞKANI’NIN SUNUŞU 



Kasım ayında Odamızın en önemli organlarından birisi olan Oda Danışma Meclisimiz geniş bir katılımla toplandı. 
Meslektaşlarımızla bir araya geldiğimiz pek çok mesleki, sosyal ve kültürel etkinliğimiz oldu. 
 
16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, 1-3 Aralık 2016 tarihlerinde Finansal Raporlamada Güncel 
Tartışmalar” temasıyla yapıldı. Düzenleme Kurulu’nun üstün çabalarıyla başarıyla gerçekleştirilen Sempozyumumuz 
ulaştığı aşama, sektördeki saygınlığı, kapsayıcı özelliği ve bilimsel niteliği ile alanında önemli bir aşama daha 
kaydetti. Finansal raporlama standartlarının dünyadan ve ülkemizden örneklerle her boyutu ile tartışıldığı 
Sempozyum, meslek alanımızdaki gelişmelerin ve etkilerinin ele alıp incelenmesi noktasında önemli bir tartışma ve 
öneriler üretme platformuna dönüşerek kamuoyuna, karar vericilere ve uygulayıcılara alanındaki sorunların 
çözümü yönünde uygulanabilir tezler sunmayı başardı. Emeği geçen ve Sempozyumda bizimle birlikte olan tüm 
katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum. 
 
Ülkemizde bir yandan Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde mevzuat değişiklikleri gündeme gelmekte diğer 
yandan meslek alanımızda pek çok gelişme ve değişim olmaktadır. Zaten adaletsiz olan ve kendi içinde de birçok 
çelişki taşıyan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa’nın getirdiği sorunlar 
meslektaşlarımızı yordu, yormaya devam ediyor. 
 
Uzlaştırmacıların sadece hukuk fakültesi mezunlarının yer aldığı listelerden kabul edileceğine ilişkin taslağın bizleri 
de kapsayacak şekilde değiştirilmesi konusunda TÜRMOB nezdinde girişimde bulunduk. Yaptığımız girişimler 
sonucunda, teklifimiz TÜRMOB tarafından önerge haline getirildi. Bu konuda mücadelemiz sürüyor. 
 
Mesleğimiz her alanda olduğu gibi teknolojik gelişmeler, yeni yasal düzenlemeler ve yeni bilimsel araştırma ve 
veriler nedeniyle sürekli eğitimi zorunlu kılıyor. Bu anlamda Oda Yönetim Kurulu olarak stajyerlerimizin ve 
meslektaşlarımızın hem teorik hem de pratik donanımı için Odamız bünyesindeki çalışmaları daha da iyileştirmeye 
ve geliştirmeye devam ediyoruz. Çalışma dönemimiz boyunca hedefimiz stajyerlerimiz ve meslektaşlarımızla bir 
arada olacağımız ortamları çoğaltmak, amacına uygun daha çok iş daha çok etkinlik yapmak.  
 
Değerli Meslektaşlarım, 
Odamızın 22. Olağan Genel Kurulu’nda geçmişin birikimini geleceğe taşımak için görev aldık. Taşın üstüne taş 
koyarak daha güçlü, daha etkin, daha dinamik ve daha katılımcı bir Oda yaratmak hedefimiz. Mesleğimizin 
saygınlığı, meslektaşımızın hakları, ülkemizin refahı için…  
Bu hedefe doğru yol alırken yeni bir döneme başlamanın ve kolektif bir anlayışla çalışmanın heyecanını bizimle 
birlikte duyan ve çalışmalara omuz veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yolculukta “Yinelenen” değil 
“yenilenen” mücadele anlayışıyla adımlarımızı birlikte çoğaltacak ve bir kültürü birlikte yaratacağız. 
2016 yılı Oda çalışmalarımızı ve aynı döneme ait mali tablolarımızı içeren faaliyet raporumuzun hazırlanmasında 
emeği geçen Kurul ve Komite Başkan ve Üyelerine, Semt ve İlçe Temsilcilerimize ve Yardımcılarına, Oda 
çalışanlarımıza ve faaliyetlerimize katılarak bize güç veren siz değerli üyelerimize teşekkür ediyor, aydınlık bir 
Türkiye özlemiyle 2017 yılının dünyada ve ülkemizde barışa ve kardeşliğe tanıklık etmesini diliyorum. 
  
Vedat ADAK 
Başkan 
  



 
  
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. 

1.3. İZMIR SMMMO’NUN MISYONU VE VIZYONU 



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 
Başkan 

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 



Selim ERKMEN  
ALİAĞA 

Mehmet KOZAKÇI  
BAYINDIR  

Melih DEMİREL 
BERGAMA 

Hakan GÜVENER 
ÇEŞME 

R.Bora DOĞRAMACI 
DİKİLİ 

Poyraz AKSOY 
FOÇA  

Bülent KÖKLÜ  
URLA 

Muhittin GÜLER 
GÜMÜLDÜR 

Baycan AKIL 
KARABURUN 

Nurettin DEMİRAYAK  
KEMALPAŞA 

Hanife TÜTÜNCÜ 
KINIK 

Pilot ZEYBEK  
KİRAZ 

İpek KOÇBAY 
MENDERES 

Mithat ÇETİN 
MENEMEN 

Sabri DİKEN 
ÖDEMİŞ 

Atilla ÖÇAL  
SELÇUK 

Erbay İNDAĞ 
SEFERİHİSAR 

Cüneyt OCAKTAN 
TİRE 

Adem Savaş BULGUR  
TORBALI 

1.5.3   İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ 



Hülya AKTAŞ 
YENİŞEHİR 

İlhan ÖZKÖSE 
GAZİEMİR 

Tarık KALAY 
ALSANCAK   

M. Cengizhan TUĞLUK 
BALÇOVA 

BASMANE   
Hülya ŞAHİN 

Nusret YUMRUTAŞ 
Bayraklı  

Sadun BUDİNLİ 
BORNOVA  

Celalettin ÖZTÜRK 
ÇAMDİBİ/ALTINDAĞ 

Mehmet DİVANOĞLU 
ÇANKAYA 

İlkay BİNGÖL 
ÇİĞLİ  

Ercan BALKIZ 
EŞREFPAŞA  

Tarık MERTTÜRK 
HATAY 

Cem SEDEN 
KAHRAMANLAR   

Ufuk GÜNDÜZ 
KARABAĞLAR 

Hasan BAL 
KARŞIYAKA 

Ramazan YILMAZ 
KEMERALTI 

Tunçer SÜLÜN 
KONAK 

Mehti ÜFLÜ 
NARLIDERE 

Cemile ERDOĞAN 
PASAPORT 

Ahmet ÖNAL 
ŞİRİNYER/BUCA 

1.5.4.SEMT TEMSİLCİLİKLERİ 



Süheyla ERBAŞOL 
KURUMLARLA İLİŞKİLER  

KOMİTESİ 

Erol ARIK 
BAĞIMLI ÇALIŞANLAR 

 KOMİTESİ 

Hüseyin IRMAK 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  

VE  İNTERNET KOMİTESİ 

Emin AKBULUT 
BİLİRKİŞİLİK  
KOMİTESİ 

Elmas ÜZÜM 
DENETİM STAN.  

KOMİTESİ 

Zafer PASTUTMAZ 
EĞİTİM YARDIMI  

KOMİTESİ 

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

Gökhan ÖZTÜRK 
GENÇ MESLEKTAŞLARLA  

İLETİŞİM KOMİTESİ 

Nuri KÖSELER 
İNSAN KAYNAK.  

KOMİTESİ 

İsmail TOTUR 
KÜLTÜR SANAT ETKİNLERİ  

KOMİTESİ 

Erbay AKSOY 
MESLEĞİN TANITIMI  

KOMİTESİ 

Ahmet YÜKSEKOL 
MESLEK MEVZUATINI  
GELİŞTİRME KOMİTESİ 

1.5.5.KOMİTELER 



Özkan CENGİZ 
MUHASEBE STANDARTLARI 

KOMİTESİ 

Murat OMRAK 
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI  

VE DANIŞMA KOMİTESİ 

Mesut ÇATALKAYA 
SOSYAL SORUMLULUK 

KOMİTESİ 

Şamil BULUT 
SPOR  KOMİTESİ 

Mehmet AYAR 
ÜCRET TESPİT KOMİTESİ  

Mehmet ÇABUK 
VERGİ-TTK MEVZUAT VE 

DANIŞMA KOMİTESİ 

Kader ÇEKİN 
MES.ODA. VE SİVİL  

TOP.KUR. İLE İLİŞ. KOM. 

Servet AKDEMİR 
MES. SOR. ARAŞ. VE 

 PROJE GELİŞTİRME KOMİTESİ 

Ahmet KULAKSIZ 
MESL.UYUM VE İZL.  

 (DENETİM KOMİTESİ) 

Adil TENLİ 
MESLEKİ STAN. 

GEL. VE KURUM. KOMİTESİ 

1.5.5.KOMİTELER 



1.6. YARDIMCI ORGANLAR 

1.6.1. SATIN ALMA KOMİSYONU 

 Mehmet KUZU 
Başkan 

 Cengiz YAZGAN 
Üye 

Ali Kemal  DURDU 
Başkan Yardımcısı 

Gökhan >BALTACI 
Sekreter 

 Yalçın ERKURTULGU 
Üye 



2.RAPORLAR 



2.1. ODA ETKINLIKLER RAPORU 



 
Sunumunu, LUCA Proje Koordinatörü SMMM Cenk İÇER’in yaptığı seminerde katılımcılara 
E-Fatura Eylem Planları, Vergi Dairesinin Yol Haritası, E-Fatura ile İlgili Yasal Düzenlemeler, 
Mali Mühür Nedir? Mali Mühür Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Fatura Nedir? E-Faturayı Kimler 
Kullanabilir? E- Fatura Uygulaması, E-Fatura Kullanım Yöntemleri, E-Faturada İzlenecek 
Adımlar, E-Faturada Özellikli Durumlar, E-Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Arşiv Nedir? E-
Arşiv Kullanım Yöntemleri, E-Arşiv  Kullanmak Zorunda Olanlar, E-Arşiv Raporu, E-Tebligat, 
E-Defter Nedir? E-Defter Uygulaması, E- Defter İş Süreçleri, E-Defter ile İlgili Kılavuz ile 
Yayınlanan Değişiklikler, Kayıt Saklama Gereksinimleri, Kayıt Saklama Kapsamına Giren 
Mükellefler ve Akıllı Yazar Kasalar konularında ayrıntılı bilgiler verildi. Seminer katkılarından 
dolayı Cenk İÇER'e takdim edilen plaket sonrasında sona erdi. 
 
 

 

E-FATURA, E-DEFTER, E-ARŞİV SEMİNERİ 
06.01.2016 

Odamız Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı 
Feyzullah TOPÇU, öncelikle 2016 yılı ücret tarifesine ilişkin bilgiler verdi. Öneri niteliğindeki 
tarifenin TÜRMOB kanalı ile Gelir İdaresi’ne iletildiğini belirtti. Plan Bütçe Komisyonu’nda 
Mali Tatilin 15 güne indirilmesi konusunda verilen önergeye karşı, komisyonda bulunan 
İzmir milletvekillerinin arandığını, konu ile ilgili yardımlarının talep edildiğini belirtti. 
Feyzullah TOPÇU konuşmasında, sigorta müfettişlerine denetim yetkisi verildiğini, 
denetmenlerin işyerlerine giderek inceleme yaptıklarını, incelemeler sonuncunda 
meslektaşlarımızı sorumlu tutan tutanaklar düzenlediklerini belirtti. Meslektaşlarımızın 
işyeri kaydı açarken gerekli özeni göstermediklerini, 30 m2 işyerlerine 100 ila 150 
sigortalının işe girişini yaptıklarını, gerçek olmayan sigortalı gösteren firmalara ön ayak 
olduklarının tespit edildiğini, bu yüzden meslek mensubu hakkında gerekli incelemenin 
yapılması için SGK'dan Odamıza yazılar geldiğini belirterek uyarılarda bulundu. 

Seminer sunumunu yapmak üzere İş Hukuku ve İnsan Kaynakları Uzmanı Ömer İlker GÜVEN kürsüye davet edildi. Ömer 
İlker GÜVEN, işverenin yükümlülükleri, işçinin yükümlülükleri ve sözleşme türlerinden bahsetti. Belirli ve belirsiz süreli 
olarak düzenlenen iş sözleşmelerini anlatarak, işverenin genelde belirli süreli iş sözleşmesi yaparak kendini güvence altına 
aldıklarını düşündüklerini, aslında yanılgı içinde olduklarını, yaptıkları belirli süreli iş sözleşmelerinde süresi bitmeden işçi 
çıkarmaya çalışıldığında kalan süre ücretinin işçiye ödemek zorunda kaldıklarını belirtti. 

Ömer İlker GÜVEN sözleşmeler sonlandırıldığında düzenlenen ibraname ve istifanamelerde bulunması gerekenler ile ilgili 
bilgiler vererek bu bilgilerdeki eksikler ve yapılan hatalar nedeniyle mahkemelerde bu belgelerin geçersiz sayıldığını 
belirterek konuşmasını bitirdi. 

Seminer Ömer İlker GÜVEN'e takdim edilen plaket sonrasında sona erdi. 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI SEMİNERİ 
13.01.2016 

Odamız Konferans Salonu’nda düzenlenen  E-Fatura, E-Defter, 
E-Arşiv, Kayıt Saklama, Entegrasyon ve Arşivleme Çözüm 
Semineri, Oda Sekreteri Müfit YILDIRIM’ın yaptığı açılış 
konuşmasıyla başladı.  
 
Konuşmasında E-Defter, E-Fatura  ile  ilgili sorunlar 
yaşadığımızı,  uygulama alanının  biraz daha kriter olarak  üst 
seviyedeki işletmeleri kapsaması gerektiğine değinerek, 
meslek mensuplarından gelen yoğun talep üzerine her ay 
düzenli olarak  E-defter, E-fatura seminerleri düzenleneceğini, 
ilçelerde de eğitimler yapılacağını belirtti. 
 



KAR DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ  SEMİNERİ 
18.01.2016 

Odamız Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen “Kar 
Dağıtımı ve Vergilendirilmesi” konulu seminerin 
açılış konuşması Oda Başkanı Feyzullah TOPÇU 
tarafından yapıldı. Konuşmasına İzmir Mali 
Müşavirler Odası tarafından düzenlenen eğitim 
çalışmaları hakkında bilgiler vererek başlayan 
Feyzullah TOPÇU, katılımcılara Maliye Bakanlığı’nın 
mali müşavirlik mesleğine ve mali müşavirlere 
bakış açısı, Kayıt Dışı Ekonomi ile mücadelede 
meslek örgütümüzün önemi, Maliye Bakanlığı 
tarafından yayınlanan 2016 yılı Asgari Ücret 
Tarifesi ve bu tarifeye istinaden İzmir’de 
uygulanacak tarife ile İzmir Mali Müşavirler Odası 
tarafından yayınlanan önerilen  2016 yılı Asgari 
Ücret Tarifesi ile ilgili bilgiler verdi. 

Sektörel inceleme yapma ihtimalinin yüksekliğinden dolayı böyle bir seminere ihtiyaç duyulduğunu belirterek 
sunumuna başlayan SMMM Ali SARAÇ tarafından katılımcılara; Tahıl Üretiminin Tarihçesi, Tahılın Ekmek Olarak 
Yapımının Tarihçesi, Türk Gıda Kodeksine Göre Ekmek’in Tanımı, Nem Oranı, Tuz Oranı ve Katkı Maddelerine Göre 
Ekmek Çeşitleri, Standart Ekmek Üretimi İçin Gerekli Hammaddeler, Standart Ekmek Ana Hammadde Miktarları, Fire 
Oranları, KDV Oranları, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2.maddesine Göre KDV İade Sistemi konularında 
ayrıntılı bilgiler verildi. 
 
Seminer, soru-cevap bölümünün ardından Oda Sekreteri Müfit YILDIRIM tarafından SMMM Ali SARAÇ’a takdim 
edilen plaket ile son buldu.  

FIRIN İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI  VE KDV İADESİ SEMİNERİ 
26.01.2016 

“Fırın İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları ve KDV 
İadesi” konulu seminer Odamız Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi. 
 
Seminerin açılış konuşması Oda Sekreteri Müfit YILDIRIM 
tarafından yapıldı. Seminere katılımdan dolayı meslek 
mensuplarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan 
Müfit YILDIRIM, katılımcılara İzmir Mali Müşavirler 
Odası’nın düzenlediği 4 aylık seminer programı hakkında 
bilgiler verdi.  

Feyzullah TOPÇU, konuşmasında, zorunlu meslek içi eğitimin Bakanlık tarafından 4 yıldır yayınlanmama sebepleri, mali tatil, 
Bakanlığa verilen ve meslek mensuplarının sorunlarının yer aldığı 60’ın üstündeki raporlar, Ticaret Sicil İşlemlerinde yaşanan 
sıkıntılara değindi. Seminer sunumunu gerçekleştirecek olan YMM Çağlan Ahmet GENCER’e katkılarından dolayı, tüm meslek 
mensuplarına ise seminere katılarak katkı koydukları için teşekkürlerini sunarak konuşmasına son verdi.  
 
YMM Çağlan Ahmet GENCER katılımcılara, Hedef Anlamında Kar, Modern Anlamda Kar Dağıtım İlkeleri ve Politikaları, Kar 
Dağıtımının Türk Ticaret Kanunu Boyutunda Yeri, Kar Dağıtımında Temel Vergilendirme İlkeleri, Güncel Konular Işığında Kar 
Dağıtımına Bakış konularında ayrıntılı bilgiler verdi. 
 
Birlikte konuyu tartışmak ve farkındalığı ortaya çıkarmak için soru-cevap bölümüne geçilen seminer, Oda Sekreteri Müfit 
YILDIRIM tarafından YMM Çağlan Ahmet GENCER’e takdim edilen plaket sonrasında sona erdi. 



"Yeni Muhasebe Çerçevesi’ne Uygun Örnek Bir Uygulama ve Mizandan Finansal 
Raporlamaya Geçiş" konulu seminer Odamız Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi. 
 
Sunumu SMMM Emre ÖZTÜRK tarafından gerçekleştirilen seminerde katılımcılara; UFRS 
Finansal Tablo Hazırlama Yöntemleri, Dışarıdan Atılan Kayıtlar Tekniğine Genel Bakış, 
Dışarıdan Atılan Kayıtlar Tekniği İle Finansal Tablo Hazırlanması, TFRS Finansal Tabloları, 
Taşıma Kayıtları, Düzeltme Kayıtları, Sınıflama Kayıtları, Dışarıdan Atılan Kayıtlar Tekniğinin 
Kısıtları, Dışarıdan Atılan Kayıtlar Tekniğinin Avantajları ve Sıkıntıları, Dışarıdan Atılan Kayıtlar 
Tekniği Uygulama Örnekleri ve Bu Örneklere Göre Fark Kayıtlarının Mizana Yansıtılması, 
Taşıma Kayıtlarının Hazırlanması ve Taşıma Kayıtlarının Tipleri konularında ayrıntılı bilgiler 
verildi. 
Seminer, soru-cevap bölümünün ardından katkılarından dolayı SMMM Emre ÖZTÜRK’e 
takdim edilen plaket ile son buldu.  

YENİ MUHASEBE ÇERÇEVESİ’ NE UYGUN ÖRNEK BİR  
UYGULAMA VE MİZANDAN FİNANSAL RAPORLAMAYA GEÇİŞ SEMİNERİ  

29.01.2016 

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA VERGİ, TEŞVİK VE MUHASEBE UYGULAMALARI SEMİNERİ 
10.02.2016 

Odamız Konferans Salonu’nda düzenlenen 
“Özel Eğitim Kurumlarında Vergi, Teşvik ve 
Muhasebe Uygulamaları” konulu seminer  
Oda Sekreteri Müfit YILDIRIM’ın açılış 
konuşması ile başladı. 
 
Müfİt YILDIRIM, konuşmasında mutad hale 
gelen eğitim seminerlerine artarak devam 
edileceğini,  meslektaşlarımızın eğitimlerine 
önem verildiğini belirtti. Bir hatırlatma 
olarak da 6661 Sayılı Kanun’un işverenlere 
getirdiği teşvik ile ilgili Genelge’nin 
yayınlanmasını takiben teşvik ile ilgili 
bilgilendirmenin meslektaşlarımıza 
aktarılacağını belirtti.  
 

Maliye Bakanlığı’nın bu yıl ücret tarifesini KDV dahil olarak yayımlaması sebebiyle meslektaşlar arasında uygulamada 
farklılıklar olduğunun gelen sorulardan anlaşıldığını, meslektaşlarımıza faydası olacağı düşünülerek Oda sitemizde 
uygulamalı örnekler yayınlandığını ve mail ortamında gelen soruların danışmanlarca cevaplandırılacağını belirtti. 
 
Özel eğitim kurumlarında vergiler ve teşvikler konusunda sunumlarını yapmak üzere SMMM Ekonomi Gelir Uzmanı 
Mehmet ÇABUK ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. Yıldırım TAYLAR kürsüye 
davet edildi. 
 

 
Yıldırım TAYLAR, Özel Eğitim Kurumları’nın kurumlar ve gelir vergisine tabi 
ticari işletmeler olduklarını, bu kurumların özel hesap dönemleri 
uygulanabilir işletmeler olduklarını, Özel Eğitim Kurumları’nın 
yaygınlaştırılması amacı ile getirilen teşviklerin bulunduğunu, bu vergisel 
teşviklerin genel amaçları bakımından yatırımların belli alanlara 
yönlendirme amacı taşıdığını belirtti. 
 
SMMM Mehmet ÇABUK ise Özel Eğitim kurumlarında KDV uygulamaları 
konusunda bilgilendirmelerde bulundu. 
 
Sunum sonunda Yıldırım TAYLAR ve Mehmet ÇABUK’a katılımlarından 
dolayı plaketleri  Oda Saymanımız Mehmet KUZU tarafından verilerek 
seminer sonlandırıldı. 
 



İzmir Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası tarafından 
düzenlenen “Denetim Raporu 
Düzenlemede Yeni Yaklaşım: 
Gerekçeler ve Örnekler” konulu 
seminer  29.02.2016 Pazartesi günü 
Odamız Eğitim Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 
 
Seminerin açılış konuşması Oda 
Başkanımız Feyzullah TOPÇU 
tarafından yapıldı. Konuşmasına 
seminere katılımları ile destek veren 
meslek mensuplarımıza teşekkür 
ederek başlayan Feyzullah TOPÇU, 
meslek mensuplarına; TÜRMOB E-
Birlik sisteminden yapılan 
sözleşmelerin sisteme girilme 
sürelerinin Nisan ayı sonuna uzatıldığı, 
İzmir’de 8 vergi dairesinde idari teftiş 
olması nedeni ile teftiş 
yapanmüfettişlerin meslek  
mensuplarının hizmet sözleşmelerini 
ve damga vergilerini kontrol ettikleri, 
ancak vergi dairesi tarafından meslek 
mensuplarının telefon ile acil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

olarak bilgi ve belge istemelerinin 
doğru olmadığı, 15 günlük süre 
verilmesi gerektiği, bu sebeple bu 
konu ile ilgili İzmir Vergi Dairesi 
Başkanı ile bir görüşme yapıldığı, 2016 
yılında meslek mensuplarının hizmet 
sözleşmeleri ile ilgili Odamız tarafından 
da gerekli denetimlerin yapılacağı ile 
ilgili bilgiler verdi. Seminerin konusu ile 
ilgili sunumu yapacak değerli hocaların 
görüşlerini bizlerle paylaşacağını, 
kısaca denetim hizmetinin kalitesini 
arttırmak için neler yapılması gerektiği, 
bağımsız denetimin yaygın hale 
getirilmesi için Kamu Gözetim 
Kurulu’nun bağımsız denetime tabi 
şirketlerin kriterlerini Avrupa 
seviyesine çekmesi gerektiği, 
TÜRMOB’un 2016 yılı için önerdiği 
kriterler hakkında bilgi vererek; 
seminere yaptıkları katkılardan dolayı 
sunumlarını yapacak olan 
Prof.Dr.Serdar ÖZKAN ve 
Doç.Dr.Volkan DEMİR’e teşekkür 
ederek konuşmasına son verdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunumu Prof.Dr.Serdar ÖZKAN ve 
Doç.Dr.Volkan DEMİR tarafından 
gerçekleştirilen seminerde meslek 
mensuplarımıza; Yeni Denetim Raporu, 
Kilit Denetim Konuları, Daha Uzun 
Denetim Raporları, BDS 701 
Standardına Göre Kilit Denetim 
Konularının Bağımsız Denetçi 
Raporunda Bildirilmesi, Kilit Denetim 
Konularının Neler Olduğu,  BDS 701 
Standardına Göre Sınırlı Denetim 
Raporları, İstisnalar ve Açıklamalar, Hiç 
KDK Olmamasının Sonuçları, KDK 
Olmamasının Nedenleri, Belgeleme, 
BDS 701 Standardına Göre Kilit 
Değişiklik konularında ayrıntılı bilgiler 
vererek örnek bir denetim raporunun 
nasıl olması gerektiği anlatıldı. 
  
Seminer soru-cevap bölümünün 
ardından katkılarından dolayı Oda 
Başkanımız Feyzullah TOPÇU 
tarafından Prof.Dr.Serdar ÖZKAN ve 
Doç.Dr.Volkan DEMİR’e verilen plaket 
sonrasında son buldu.  
  

 
Sunumunu yapmak üzere YMM Birol KABACA kürsüye davet edildi. Birol KABACA gelirin tanımını yaparak  yedi adet  gelir 
unsuru bulunduğunu belitti. Yeni çıkan genç girişimcilere tanınan 3 yıl süre ile kazançlarının 75.000,00 TL’ sinin gelir 
vergisinden istisna tutulacağından ve istisna şartlarından bahsederek sunumuna son verdi.  
  
Katılımından dolayı Oda Saymanı Mehmet KUZU tarafından Birol KABACA’ya  takdim edilen plaketin ardından seminer sona 
erdi. 
 
 

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLENMESİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR SEMİNERİ 
19.02.2016 

DENETİM RAPORU DÜZENLEMEDE YENİ YAKLAŞIM: GEREKÇELER VE ÖRNEKLER SEMİNERİ 
29.02.2016 

Odamız Konferans Salonu’nda düzenlenen “Gelir Vergisi 
Beyannamesi Düzenlenmesi ve Özellikli Durumlar” konulu 
seminer  Oda Sekreteri Müfit YILDIRIM’ın açılış konuşması ile 
başladı. 
 
Konuşmasına ülkemizin içinde bulunduğu durumdan 
bahsederek başlayan Müfit YILDIRIM, terörü lanetlediğimizi,  
tekrarı olmamasını dilediğimizi ve bugün gelen haberlerde 
şehit ve yaralılar olduğunu, Şehit olanlara Allahtan rahmet, 
yaralılara acil şifalar dilediğimizi söyledi. 



        
 Meslek mensuplarımızın yoğun katılımı ile gerçekleşen seminer, katkılarından dolayı Oda Başkanımız Feyzullah TOPÇU 
tarafından YMM Birol KABACA’ya verilen plaket sonrasında son buldu.  
  

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR SEMİNERİ 
11.03.2016 

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından 
düzenlenen “Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Özellikli 
Durumlar” konulu seminer Odamız Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 
               
Seminerin açılış konuşması Oda Başkanımız Feyzullah TOPÇU 
tarafından yapıldı. Konuşmasına seminere katılımları ile 
destek veren meslek mensuplarımıza teşekkür ederek 
başlayan Feyzullah TOPÇU, katılımcılara İzmir’de 8  vergi 
dairesi tarafından meslek mensuplarından 2015 yılı hizmet 
sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ait damga vergilerinin 
istendiği, bu sebeple hizmet sözleşmelerinin her sene 
yenilenmesi ve bu sözleşmelere ait damga vergilerinin 
ödenmesi konusunda meslek mensuplarının daha dikkatli 
davranması gerektiği; e-birlik üzerinden yapılacak 

YMM Birol KABACA tarafından gerçekleştirilen seminerde katılımcılara; 
Kurumlar Vergisinde İndirilecek Giderler, Gider Kabul Edilmeyenler, SSK 
Primleri, Motorlu Taşılar Vergisi, Götürü Giderler, Özel İletişim Vergisi vb 
İndirimi Mümkün Olmayan Giderler, Örtülü Sermaye, Örtülü Sermayede 
Özellikli Durumlar, Transfer Fiyatlandırması, Transfer Fiyatlandırması 
Suretiyle Dağıtılan Kazançlar, Transfer Fiyatlandırmasında İlişkili Kişi 
Kavramı, Transfer Fiyatlandırması Raporu, Kasa, Ortaklardan Alacaklar, 
Avanslar, Durağan Alacaklar, Vadeyi Aşan Ödemeler, İştirak Kazançları 
İstisnası, Emisyon Primi İstisnası, Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış 
Kazancı İstisnası vb. İstisnalar, Sat-Geri Kirala Uygulaması, Sat-Geri 
Kiralamada Özellikli Durumlar, KVK 32/a Maddesi ile 2009/15199 ve 
2012/3305 Sayılı Tebliğler ile Özelgelere Göre İndirimli Kurumlar Vergisi, 
Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı, Nakit Sermaye Teşviki, İndirimler, 
Vergi Denetmenlerinde Denetim Yaparken Dikkat Edilen Hesaplar 
konularında örnek anlatımlar ile ayrıntılı  bilgiler verildi. 

sözleşmelerin giriş sürelerinin Nisan sonuna uzatıldığı ancak meslek mensuplarının her sene mutlaka ocak yada en geç 
şubat ayı gibi hizmet sözleşmelerini yenilemeleri gerektiğini belirtti. 
Feyzullah TOPÇU yoğun programı arasında ihtiyaç duyulan her an Odamıza destek vererek sunum gerçekleştiren YMM 
Birol KABACA’ya bu seminere de yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek konuşmasına son verdi. 



KOSGEB TEŞVİKLERİ SEMİNERİ 
12.04.2016 

KOSGEB İzmir Kuzey Müdürü Dr. Özgür ARMANERİ 
sunumunu meslektaşlarımızla karşılıklı tartışarak, 
soru-cevap şeklinde gerçekleştirildi. Dr. ARMANERİ, 
sunumuna başlarken kendileri için birkaç önemli 
paydaş olduğunu, Mali Müşavirleri de  bu 
paydaşlardan birisi olarak gördükleri belirtti. 
Mükelleflerin, Mali Müşavirlerin söylediklerine çok  
dikkat ettiğini onun için karşılıklı uyum içinde ve ortak 
bir dille konuşmalarının önemini   vurguladı. Mali 
Müşavirlerin yapmış oldukları faaliyetin niteliği itibarı 
ile bugün için desteklenen sektörler içinde  bireysel 
yada işletme olarak bulunmadığını ama ileride bu 
durumun değişebileceği belirtti. 
 
Üç başlık altında sunumunu yapacağını belirten Dr. 
ARMANERİ, İlk olarak başkanlığını tanıttı. Arkasından 
işletmeler ve henüz işletme olmayan girişimcilere 
vermiş oldukları destekleri ayrıntıları ve örnekleri ile 
sunan Dr. ARMANERİ, çalışan sayısının 250’nin altında 
olan ve satış olarak veya bilanço toplamı olarak 40 
milyon altındaki  işletmelerin KOBİ olarak 
tanımlandığını belirtti. Desteklenen  sektörlerin 
internet sayfasından incelenebileceğini belirten Dr. 
ARMANERİ 2009 yılından beri artarak  desteklerin 
devam ettiğini, bu yılki bütçelerinin geçmiş 4 yılın 
toplam bütçelerinden büyük olduğunu,  2015 yılında 
350 milyon TL olan bütçelerinin 2016 yılı için yaklaşık 
1 milyar TL olduğunu söyledi. 

 
      

Hibe ve karşılıksız destekler, KOSGEB destek paketleri 
ve çeşitleri ayrıntılı olarak meslektaşlarla tartışmalı 
şekilde konuşuldu. Dr. ARMANERİ, fayda maliyet 
analizinin yapıldığı projelere destek verildiğini, destek 
bütçelerinin arttığını, ödeme sürelerinin kısaldığını 
belirten Dr. ARMANERİ, sorunsuz dosyalar için bile 6 ay 
olan ödeme sürecinin artık 1-1,5 aya düştüğünü, iş 
yoğunluğunun izin verdiği ölçüde anlık ödemeler 
yapabildikleri belirtti. 
 
Yeni girişimcilik desteği dışında diğer destekler için 
herhangi bir KOSGEB belgesi istenmediğini, her desteğe 
yeni kurulmuş işletmelerin de başvurabileceğini, 
başvurulabilecek destek paketinde bir sınır olmadığını 
belirtti. Yerli makine kullanımı olduğunda destek 
tutarlarının % 95’e kadar yapılabildiğini ancak tarım, 
eğitim gibi bazı sektörlerin şimdilik desteklenen 
sektörlerin dışında olduğunu belirtti. 
 
Seminer, Oda Sekreteri Müfit YILDIRIM’ın Dr. Özgür 
ARMANERİ‘ye plaket takdim etmesinin ardından sona 
erdi.    

 
Müfit YILDIRIM, konuşmasında eğitime çok önem verdiklerini, imkanları ölçüsünde sürekli eğitimler yaptıklarını, KOSGEB 
destekleri konusunun öneminin farkında  olduklarını,  konuya ilişkin eğitimlerinin daha sonra da devam edeceğini belirtti.  
14-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Genel Kurula bütün meslek mensuplarının katılması gerektiğini hatırlatan Müfit 
YILDIRIM, Genel Kurulu demokrasi şöleni şeklinde tamamlamak istediklerini belirtti. 

 
İzmir Mali Müşavirler 
Odası ve KOSGEB İzmir 
Kuzey Müdürlüğü 
işbirliği ile düzenlenen 
“Tüm Yönleri İle 
KOSGEB Destekleri” 
semineri Oda Sekreteri 
Müfit YILDIRIM’ın açılış 
konuşması ile başladı. 



15 Mayıs 2016 Pazar günü gerçekleşen İZSMMMO 22. Olağan Genel Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan 
resmi sonuçlara göre 3423 meslek mensubumuzun katılımı ile gerçekleşti.  Seçim sonuç tutanaklarına göre 4 
geçersiz oy, 3419 geçerli oy kullanıldı. Genel Kurul’da 5 grup ve 1 bağımsız aday yarışırken, yaklaşık  altı aydır 
seçim çalışmalarını sürdüren gruplar, seçim günü kültür  parkın her yerinde hazırlıklarını tamamladı. Genel 
Kurul’un yapılacağı salona  çıkan tüm yollar ve kültür park  kapısında grupların  temsilcileri, meslek 
mensuplarımızı sevgiyle karşıladı. Seçimler Pazar günü saat 17.00 itibari ile barış ve kardeşlik içerisinde  sona 
erdi.  

SEÇİMLER SONUCUNDA 
 
GRUP ADI                   ALDIĞI OY  
 
ÇAĞDAŞ GRUP        1743  
DEĞİŞİM GRUBU         775  
MESLEKTE BİRLİK        321  
AKTİF GRUP                  293  
GENÇ GRUP                  215 
BAĞIMSIZ                        17 
 

ALINAN OYLARA GÖRE 
İZSMMMO YÖNETİMİ KURULU 

VEDAT ADAK   (ÇAĞDAŞ GRUP) 
TÜLAY BUDAK  (ÇAĞDAŞ GRUP) 
MEHMET KUZU  (ÇAĞDAŞ GRUP) 
MÜFİT YILDIRIM  (ÇAĞDAŞ GRUP) 
ÖMER AKBAŞ   (ÇAĞDAŞ GRUP) 
ERKAN YILDIRIM  (DEĞİŞİM GRUBU) 
METİN AKSOY   (DEĞİŞİM GRUBU) 
MEHMET ALİ DEMİRTAŞ  (MESLEKTE BİRLİK GRUBU) 
ADEM ÇOMAKLI   (AKTİF GRUP) 

22.OLAĞAN GENEL KURUL 
15.05.2016 





     İZSMMMO 22. OLAĞAN GENEL KURULU SONUCU YÖNETIM VE KURULLAR AŞAĞıDAKI GIBI 
ŞEKILLENMIŞTIR. 



"BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN"  SEMİNERİ 
ÖDEMIŞ –ALIAĞA -URLA 



  
  
 
Vedat ADAK, zaman alacak ama önemli ölçüde bizi rahatlatacak bir yasayla karşı 
karşıya olduğumuzu belirterek, afların çok olmasının kayıtlı muhasebeyi 
olumsuz etkilediğini ancak bu dönemde bunu tartışmaktan daha çok 
yapılandırma ile ilgili nasıl sağlıklı bir şekilde uygulamaya gidilmesi gerektiğinin 
önemli olduğunu ifade etti. 
 
Vedat ADAK konuşmasında, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
Yönetimi olarak paydaşlarımız olan özellikle İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ve  
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile birlik ve diyalog halinde çalışmaya 
önem verdiğimizi belirtti. ‘’Paydaşlarımızla konularımızın ve sorunlarımızın ortak 
olduğunu ve bu sorunlara  birlikte diyalog içinde çözüm bulacağımızı 
düşünüyorum ‘’ diyerek sözü İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat ENGİN‘e verdi. 
 

Rıfat ENGİN, sözlerine uzun ve yorucu geçen bir yazın ardından yeni bir sezona 
başlandık, sezonun ilk açılışında da siz paydaşlarımız ile beraberiz diyerek 
başladı. ‘Uzun yıllar ortak çalışmalarla bu mesleği yürütmede başarılı olmaya 
çalıştık, sizler bizim paydaşlarımızsınız, bizim piyasadaki gözümüz kulağımız 
sizlersiniz, hazırladığımız kanunları ne kadar sahiplenirsiniz başarımız o kadar 
artacaktır’ diyerek konuşmasına devam eden Rıfat ENGİN, Dünya’da yaşanan 
ekonomik kriz ve ülkemizde yaşanan sıkıntılardan dolayı mükelleflerin 
borçlarını ödemede sıkıntı yaşadığını ifade etti. Bu yüzden yeni bir kanun 
yapma gereği duyulduğunu, 6736 Sayılı Kanunun detaylarını İzmir Vergi 
Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürü Emine ÇETİN’in vereceğini belirterek 
sözlerini tamamladı. 

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Odamız Konferans Salonu’nda düzenlediği ‘’Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun‘’ ile ilgili seminer Oda Başkanı Vedat ADAK’ın açılış konuşması ile başladı. 

‘ 

  
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürü Emine ÇETİN ‘’Bu kanunun çıkarılma amacının  vatandaşların kamuya 
ait borçlarının azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkan verilmesi, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması 
, vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesi , matrah ve vergi artırımı 
koşuluyla geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi yapılmaması, stokların, kasa ve ortaklardan alacaklara ilişkin işletme 
kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma getirilmesi, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması’’ 
olduğunu ifade ederek kanunla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Soru ,cevap ve örneklerin ardından  seminer sona 
erdi. 

 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN SEMİNERİ 
20.09.2016 



6736 SAYILI KANUN: SGK YENİDEN YAPILANDIRILMASI SEMİNERİ 
30.09.2016 

 
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin Kanun ile ilgili olmak üzere, İzmir Mali Müşavirler 
Odası Konferans  Salonu’nda İzmir SGK İl Müdürlüğü ve 
Odamızın ortak düzenlediği seminer meslektaşlarımızın 
yoğun katılımı ile yapıldı. 
 
SGK İLE İLETİŞİMDE GÜZEL GELİŞME… 
 
Seminer, Oda Başkanı Vedat ADAK’ın açılış konuşması ile 
başladı. Vedat ADAK, konuşmasında seminerden bir hafta 
önce SGK İl Müdürlüğü’ne yaptıkları ziyarette sıcak 
karşılandıklarını, İl Müdürlüğü ile Odamızın birlikte 
çalışmalar yapmak konusunda mutabakata vardıklarını ve 
üçer kişilik heyetlerden oluşmak üzere altı kişilik bir çalışma 
komitesi oluşturacaklarını ve bu komitenin acil bir konu 
olmadığı durumlarda üçer aylık dönemlerde toplanacağını, 
karşılıklı sorunları konuşup çözüm önerileri geliştireceğini 
söyledi.  
 
Vedat ADAK, SGK ile ilgili olarak SGK İl Müdürü Ekrem 
GÜLCEMAL’in, vergi ile ilgili olarak YMM Gülay SEZEN’in 
sunum yapacaklarını ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın 
meslektaşlarımızın sorularını rahatça sorabileceğini 
belirterek, Ekrem GÜLCEMAL ve Gülay SEZEN’e çok 
teşekkür ederek, bundan sonra da SGK İl Müdürlüğü ile 
benzer seminer ve toplantıları beraber yapacakları 
müjdesini verdi. 
Vergi konusunda da hala soru işaretleri olduğunu YMM 
Gülay SEZEN’in sunumu ile bu sorulara cevap bulacaklarına 
inandığını belirtti. 
 
 İzmir SGK İl Müdürü Ekrem GÜLCEMAL, konuşmasına 
“Sosyal güvenliği ve çalışma hayatını sizlerle yönetiyoruz” 
diyerek başladı ve “Sizler işveren sigortalılarımızla aramızda 
ki bağsınız, kurumsal yükümlülüklerin büyük çoğunluğu 
sizin üzerinizde, inşallah bundan sonra ki çalışma sürecinde 
daha dinamik ve iç içe bir çalışma yöntemi geliştirmeyi 
planladık. Başkanımızın da belirttiği gibi üçer aylık 
dönemlerde çalışma ekibi kurduk. Üç ay içinde biriken 
sorunları derleyip toparlayıp, biz neler yapabiliriz, bakanlığa 
ya da başkanlığa neleri önerebiliriz gibi konular üzerine 
çalışmalar yapılıyor olacak. Biz sosyal güvenliğin içinde kala 
kala altta kalan sıkıntıları tam olarak algılayamayabiliriz. Bu 
nedenle birlikte işi yürüttüğümüz ortaklarımıza ve ondan 
gelecek bilgilere çok değer veriyorum. Çalışma hayatı ve 
sosyal güvenlik çok dinamik, her gün gelişiyor. Bu dinamiği 
hep beraber yakalamamız gerekiyor. Sorunları ve 
önerilerinizi bu komisyona iletin, ortak akıl bulup onun 
üzerinden gideceğiz buna eminim” dedi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ekrem GÜLCEMAL konuşmasının ardından sunumuna geçti. 
Ülkemizin içinde bulunduğu zor durumu atlatmak için 
ekonomide hem işverenleri hem sigortalıları rahatlatmak 
adına yeni adımlar atıldığını ve atılmaya da devam edildiğini 
belirten Ekrem GÜLCEMAL, şu ana kadar 4000 eski tabirle 
Bağ-Kurlu’nun başvuru yaptığını, yaklaşık 13 milyon TL 
borcun yapılandırıldığını belirtti. İşveren kısmında 12 bin 
işverenin başvuru yaptığını, 53 milyon borcun 43 milyona 
indirilerek yapılandırıldığını, sosyal güvenlik alanında başka 
avantaj olmayacağı için zaman daralmadan başvuru 
yapılması gerektiğine dikkat çekti. 
 
Bu yapılandırmanın Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı 
yapılandırması olduğunu belirterek sunumuna devam eden 
Ekrem  GÜLCEMAL, yasanın kapsamı, tebliğ ve kesinleşme 
gibi incelikler dahil olmak üzere 6736 Sayılı Kanunu  
örneklerle ayrıntılı bir şekilde  anlatarak 1. ve 2.taksit 
ödemesinin çok önemli olduğunu ifade eti.  
 
Ekrem GÜLCEMAL,  Ziraat Bankası ile yaptıkları bir protokol 
ile 4b’liler gibi 4a’lıların da verecekleri EK-2 formu ile kredi 
kullanarak emekli olabileceklerini, 01.10.2008’den geriye 
doğru 4b tescili yapılamadığını, ondan önce yapılacak hiçbir 
şey olmadığını belirterek, %5’lik 4b’lilerin indirimini ve 82 
TL’lik indirimin 01.10.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girdiği hatırlattı. Bir kolaylık olarak işveren primlerinde ayrı 
ayrı ödeme planı vermek yerine işsizlik, özel işlem vergisi ve 
damga vergisi gibi borçları peşin, diğerlerini taksitli 
yaparlarsa ödemenin takibi açısından daha kolaylık olacağı 
uyarısını yaptı ve gelir tespiti ve benzeri konularda 
incelikleri meslektaşımızın dikkatine sundu. 
   
Karşılıklı soru ve cevap bölümünün tamamlanmasının 
ardından, Oda Başkanımız Vedat ADAK’ın plaket taktimi ile 
YMM Gülay Sezen’in sunumuna geçildi. 
 
Vergi Borçlarının yapılandırılması hakkında daha önce aynı 
konuda yapılan seminer göz önünde bulundurularak, 
özellikli konular üzerine ve özellikle matrah artırımı vb. 
konularda  tablo ve çizelge ile zenginleştirilmiş örneklerle 
YMM Gülay SEZEN sunumu tamamladı.  
 
Soru-cevap bölümünün ardından seminere katkılarından 
dolayı Gülay SEZEN’e taktim edilen plaket ile seminer sona 
erdi. 



Oda Danışma Meclisi Toplantısı 3 Kasım Perşembe 
günü İzmir SMMMO Danışma Meclisi Toplantı 
Salon’unda yapıldı. Oda Sekreteri Müfit YILDIRIM’ın 
açtığı toplantı Danışma Meclisi Divanı’nın oluşumu ile 
başladı. Danışma Meclisi Başkanlığına İrfan Yıldız, 
Başkan Yardımcılığına Hülya Koç, Divan Sekreter 
Üyeliğine ise İlkay Bingöl oybirliği ile seçildi. 
 
Divan Meclisi seçiminin ardından Oda Başkanı Vedat 
ADAK konuşma yaptı. Konuşmasına dönem boyunca 
Danışma Meclisi görevini yürütecek meclis üyeleri ile 
genel kurulların ardından seçilen hem İzmir SMMMO 
hem de TÜRMOB kurul üyelerine güven, tebrik ve 
başarı dileklerini ileterek başladı. Her iki Genel Kurulun 
da üyeler ve delegeler açısından çok büyük ilgi 
gördüğü, oldukça katılımcı, demokratik ve verimli 
geçtiği değerlendirmesi yapan Vedat ADAK, Mayıs 
ayından bu yana geçen altı aylık süreçte Oda 
bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında detaylı 
bilgiler aktardı. 
 
Adak’ın konuşmasının ardından gündem sırası ile 
Denetleme Kurulu Başkanı Fatma KARAKAN, Disiplin 
Kurulu Başkanı Enis ENGİN, TESMER İzmir Şubesi 
Sekreteri Harun TUNABOYLU, Muhasebe Eğitim ve 
Araştırma Enstitüsü Sekreteri Namık PEKER, Haksız 
Rekabetle Mücadele Kurulu Başkanı Bahaettin KIR, 
Basın Yayın Kurulu Başkanı İrfan YILDIZ, Etik Kurulu 
Başkanı Arzu DEMİR, Bilirkişilik Komitesi Başkanı Emin 
YILDIRIM, Kültür Sanat Etkinlikleri Komitesi Başkanı 
İsmail TOTUR, Mesleğin Tanıtımı Komitesi Başkanı 
Erbay AKSOY faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.  
 
Dilek ve temenniler gündeminde Oda Sekreteri Müfit 
YILDIRIM, Oda Saymanı Mehmet KUZU ile Oda Yönetim 
Kurulu Üyeleri Metin AKSOY ve Erkan YILDIRIM söz 
alarak görüşlerini paylaştı. 

ODA DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI 
03.112016  

   



Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Vedat ADAK ve kurul 
üyelerimiz İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen 
"Yönetim Danışmanlığının Bugünü ve Yarını Zirvesine 
katıldı.  
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem DEMİRTAŞ'ın açılış 
konuşması ile başlayan ve Moderatörlüğünü Ege 
Yönetim Danışmanları Derneği Başkan Vekili Aylin 
ONAR'ın yaptığı Zirve'de Akademisyenlerin Yönetim 
Danışmanlığı Pazarındaki Yeri, Yönetim Danışmanları 
Dernekleri ve Yönetim Danışmanlığının Yarını, Ulusal 
Yeterlilik Sisteminde Yönetim Danışmanı Mesleğine 
Yönelik Kaydedilen Gelişmeler konularında sunumlara 
yer verildi. 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞININ BUGÜNÜ VE YARINI ZİRVESİ 

OHAL’LE NEREYE? O HALDE MÜCADELEYE 
02.11.2016 

Demokrasi için Muhasebeciler İnisiyatifi tarafından 2 Kasım Salı günü, İzmir’de “OHAL’le Nereye? O Halde Mücadeleye!” 
başlıklı bir Panel gerçekleştirildi. İnisiyatif adına SMMM Ali AKGÜN’ün kolaylaştırıcılık yaptığı Panelde İzmir Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat ADAK, Gazeteci Yazar İrfan AKTAN ve CHP İzmir İl Sekreteri Av. Birgül 
DEĞİRMENCİ konuk konuşmacı olarak yer aldı. 
 
İlk konuşmayı yapan ve sözlerine başta 10 Ekim katliamı olmak üzere tüm barış ve demokrasi şehitlerini anarak başlayan 
Vedat ADAK, her türlü darbe girişimine, dikta rejimine ve antidemokratik uygulamaya karşı mücadele etmek gerektiğini 
ifade etti. Ne darbelere ne diktalara boyun eğmemek, tam bağımsız demokratik Türkiye için daha çok mücadele etmek 
gerektiğini vurgulayan Vedat ADAK “OHAL uygulamalarına, KHK’lara, kamuda görevden almaların cadı avına 
dönüşmesine, tüm anti demokratik uygulamalara, ülkemizin içine sokulduğu şiddet, terör ve savaş girdabına, çalışanların 
kazanılmış haklarının bir bir yok edilmesine dur demeliyiz. Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe ve adalete her 
zamankinden daha çok sahip çıkmak gerekiyor.” dedi. Adak, özgür ve demokratik bir Türkiye için tüm demokrasi güçlerini 
dayanışma içinde olmaya ve birlikte mücadele etmeye davet etti. Avukat Birgül Değirmenci ise OHAL’in hukuksal 
boyutlarını irdeleyerek anayasa ihlalleri ve OHAL’in ülkedeki ilerici, demokrat ve aydınlar üzerindeki olumsuz etkileri 
üzerine görüşlerini aktardı. 

Son olarak söz alan Gazeteci Yazar İrfan AKTAN 
Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın verilerine göre 
halihazırda 10 bin basın çalışanının işsiz olduğunu 
belirterek iktidarı rahatsız eden hiçbir gazeteciye 
çalışma alanı bırakılmadığını söyledi. Kendi 
alanlarında son derece önemli, izleyici ve 
dinleyicilerinin hakikatleri görme penceresi olan 12 
televizyon ve 11 radyo istasyonunun tek bir Kanun 
Hükmünde Kararname’yle kapatıldığını vurgulayan 
Aktan bu süreçte yüzlerce gazetecinin işine son 
verilebildiğini, gazeteciliğin fiilen yasaklandığını 
belirtti. “Egemen olağanüstü hale karar verendir” 
sözüyle Carl Schmitt’i anan Aktan, “egemenliğin 
millette olmadığını 7 Haziran’dan sonra herkes çok iyi 
biliyor.” dedi. 



İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen 16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu 
“Finansal Raporlamada Güncel Tartışmalar” temasıyla Kıbrıs Girne'de yapıldı.  

16. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMU 
30 KASIM – 4 ARALIK  2016 

KKTC Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı ve 
TÜRMOB Genel Başkanı Cemal Yükselen'in yanı sıra 
TÜRMOB ve Odaların yönetici ve üyelerinin katıldığı 
Sempozyumun Açılış konuşmasını İzmir Mali Müşavirler 
Odası Başkanı Vedat Adak yaptı. 
 
Konuşmasına Adana'daki yangında 11'i çocuk 12 kişinin 
ölümüne değinerek başlayan Vedat Adak, “Adana'da ihmal 
sonucu ölen çocuklara Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, 
yaralılara acil şifalar diliyorum, hepimizin başı sağolsun. 
Bizim ülkemizde insanlar ya terörden ya da ihmalden 
ölüyorlar. İhmal, tedbirsizlik ve kaderci anlayış bunların 
önlenmesini engelliyor. Çocuklarımız ölüyor, istismar 
ediliyor, kaderine terk ediliyor. İnsan kahroluyor bunlar 
karşısında. İhmal var, kusur var ama sorumlu yok. Suç var 
ama ceza yok bu memlekette. İhmaller sadece bu konularla 
sınırlı değil. Her alanda ihmal ve tedbirsizlik devam ediyor. 
Bildiğiniz gibi ekonomide de birçok ihmal var" dedi. 
  
"SEMPOZYUM DERİN TAHRİBAT İÇERİSİNDE YAPILIYOR« 
Sempozyumun dünya ve Türkiye'yi sarsan büyük ekonomik 
krizin yol açtığı derin tahribatın yansımaları arasında 
gerçekleştiğini vurgulayan Vedat Adak, “Gelir dağılımının 
dünya ölçeğinde yarattığı uçurum, yoksulluğun boyutu ve 
işsizlik sorunu gündemin ilk sıralarında yer almaktadır. Pek 
çok işyeri kapanmakta, işsiz kalanların sayısı artık milyonlarla 
ifade edilmektedir. Bu bunalım, her zamanki gibi en çok az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri etkilemiştir. Üretim ve iç 
piyasalarda talep düşmüş, dış ticaret hacmi daralmış, işsizlik 
oranları büyümüş ve istihdam hacmi olabildiğince 
küçülmüştür. Söz konusu politikaların yıllar içerisinde 
biriktirdiği olumsuzluklar, bugün içinde bulunduğumuz 
krizde iyice su yüzüne çıkmış, dünya ölçeğindeki krizden en 
olumsuz etkilenen ülkelerin başında gelmemize neden 
olmuştur. Yaşadığımız ekonomik sorunların, üretim ve 
yatırımı dışlayan, yerli kaynak kullanımını reddeden, üretim 
ve ihracatı ithalata bağımlı kılan, yüksek cari açık, yüksek dış 
borç ve sıcak para politikalarına dayalı, döviz kuru ve finans 
hareketleriyle altüst olmaya 
mahkum ekonomi politikalarından kaynaklandığını hepimiz 
biliyoruz" dedi. 

"KRİZİN ASIL SORUMLUSU SERBESTLEŞTİRME" 

Türkiye'de krize yönelik değerlendirmelerde bulunan Vedat 

Adak, “Ülkemizdeki krizin asıl sorumlusun serbestleştirme 

politikalarında ısrarcı olunmakta, ülkenin geleceğini ipotek 

altına alan politikalar aynen uygulanmaya devam etmektedir. 

Zamlar, vergi artışları ve özelleştirmeler tek çözüm olarak 

dayatılmakta, öte yandan vergi afları başka bir sorun alanı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte tam da böyle bir dönemde, 

her türlü ekonomik dolaşımın kayıt altına alındığı meslek 

alanımızı ve bu alandaki gelişmeleri ve etkilerini ele alıp 

incelemek son derece önemlidir. Sempozyumumuz bu 

noktada önemli bir tartışma ve öneriler üretme platformuna 

dönüşecek ve kamuoyuna uygulanabilir tezler sunabilecektir. 

Türkiye, ekonomik krize paralel olarak şiddet, terör ve savaş 

girdabında toplumsal ve sosyal bir başka krizle yüz yüzedir. 15 

Temmuz darbe girişimi ve ardından OHAL ile toplum 

belirsizlik, gelecek kaygısı, tedirginlik ve korkuyla yaşamak 

zorunda bırakılmaktadır. Ülkenin aydınları, gazetecileri, 

yazarları, seçilmiş belediye başkanları, milletvekilleri zorla 

gözaltına alınmakta tutuklanmaktadır. Ülkemizde acilen barışı 

ve huzuru tesis edecek politikalara ihtiyaç vardır" dedi. 

  

“KıBRıS’TA DA DOSTLUK KÖPRÜLERI KURULSUN, BARıŞ 

HAKIM OLSUN” 

KKTC’deki barış görüşmelerine de atıfta bulunan Adak, 
“Bugün bu büyük buluşmayı gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs’ta da 
barış arzusunun yükseldiğini biliyoruz. Kıbrıs’ta toplumsal 
hayatın her alanında çözüme yönelik, hoşgörü ve diyalog 
ekseninde, iki toplumun yakınlaşması yönündeki çabaları 
önemsiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün deyişiyle “Yurtta 
barış dünyada barış” diyoruz. Umuyoruz ki Kıbrıs’ta da dostluk 
köprüleri kurulsun, barış hakim olsun.” dedi. Adak’ın 
konuşmasının tamamına Oda web sayfasından ulaşabilirsiniz. 



TÜRMOB BAŞKANI: 

BİLGİ TEK SERMAYEDİR 

Adak’ın ardından TÜRMOB Onursal Başkanı Mustafa 

Özyürek ve TÜRMOB Genel Başkanı Cemal Yükselen 

konuştu. Meslek üyelerinin eğitiminin önemli olduğunu 

vurgulayan Cemal Yükselen, “Meslek siyasetinde 

birleştiğimiz zaman başarılı olmamak için bir neden 

görmüyorum. Bundan sonra müzakereci, uzlaşmacı, 

mücadele anlayışımız sürecek. Meslek mensuplarımızın 

daha donanımlı olmalarını sağlamak bizim görevimiz. Bilgi 

tek sermayedir. Bu sermayeye yatırım yapmak zorunlu bir 

görevdir. Bunun bilincindeyiz. Raporlarda kararlarda ortak 

dil kullanmak ayrı bir önem kazanıyor. Bu Sempozyumda da 

finansal raporlama konusunda ortaya çıkacak bilgilerle 

önemli katkı sağlayacaklarına inanıyorum. TÜRMOB 

kuruluşundan itibaren muhasebe standartlarını yakından 

takip etti. Bizim alanımız dinamik ilkelerdir, sürekli 

güncellenmeleri gerekiyor. Bizlerin de bunlara ayak 

uydurmamız için çalışmalara önem vermemiz lazım" dedi.  

  
Sempozyumda ele alınan diğer konular; Muhasebe Teorisi 
ve Kavramsal Çerçeve, TFRS Setinde Güncellemeler, TFRS 
13 – Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü, TFRS 10, 11, 12 – 
Grup Şirketlerinde Finansal Raporlama, TFRS 15 – Müşteri 
Sözleşmelerinden Hasılat, Finansal Raporlamanın 
Organizasyonu, Yerel Finansal Raporlama Çerçevesine 
Genel Bakış oldu. 
Sempozyum kapsamında ayrıca Prof.Dr. Abbas Türnüklü 
tarafından “Anlaşmazlık Çözümü Arabuluculuk ve 
Müzakere Teknikleri” konusunda bir Workshop 
gerçekleştirildi. 

SEMPOZYUM OTURUMLARI 
Açılış Bildirisi “Zorunlu TFRS Uygulamasına İlişkin Dünyadan 
ve Türkiye’den Gözlemler” başlığı ile Prof.Dr. Serdar Özkan 
tarafından sunuldu. Başta AB ülkeleri olmak üzere 2005’ten 
bu yana yürürlükte olan zorunlu UFRS uygulamasının 
sonuçlarını literatürde UFRS uygulamasına geçmenin 
beklenen faydaları ile karşılaştırarak ortaya konulduğu 
Sunumda çeşitli ülkelerin muhasebe örgütlerinin ve 
düzenleyici kuruluşlarının raporları ve ülkeler bazında 
yapılmış akademik çalışmalar ışığında UFRS’den beklentiler 
neydi, hangi beklentiler ne ölçüde karşılandı, bazı 
beklentilerin karşılanamaması söz konusu ise bunun 
nedenleri üzerinde durularak geleceğe yönelik öneriler 
getirildi. Detaylı ve kapsamlı sunumunun ardından Özkan’a 
plaketi Oda Başkanı Vedat Adak tarafından takdim edildi. 



 
Sempozyumun son günü “Geçmiş 10 Yıl Işığında Geleceğe 
Bakış: TFRS Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeler ve 
Beklentiler” konulu bir Panel gerçekleştirildi. 
 
TÜRMOB Eski Genel Başkanı YMM Nail Sanlı’nın yönettiği 
Panel’de, Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları 
Daire Başkanı Uğur Yaylaönü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü Şirketler Dairesi Başkanı 
Mustafa Umut Özgül, Kamu Gözetimi Kurumu Muhasebe 
Standartları Dairesi Başkanı Murat Yünlü ve TÜRMOB 
Denetleme Kalite ve Güvence Müdürü Doç.Dr. Zafer 
Sayar konuşmacı olarak yer aldı.  
 
Panelistler öncelikle açılış bildirisinden itibaren 
Sempozyumda yapılan sunumlar, açılan tartışmalar ve 
getirilen öneriler ışığında genel değerlendirmeler yaparak 
temsil ettikleri kurumlar ve görevleri bakımından önem 
arz ettiğini düşündükleri konuları dile getirdiler. 
Değerlendirmelerde özellikle muhasebe kaydı – finansal 
raporlama entegrasyonu, YFRÇ’nin getirilme nedenleri, 
yaygın bir kanı olarak dile getirilen denetim hizmeti 
verenlerin ilgili işletmelerde finansal raporlama 
konusunda görev alıp almamaları gibi konular öne çıktı. 

Sempozyum Sonuç Bildirisi Prof.Dr. Serdar Özkan 
tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Sempozyumda ayrıca 
sempozyum süresince söz alarak soru ve 
değerlendirmeleriyle oturumlara verdiği katkılardan dolayı 
Üye Gökmen Ölçer’e en etkin Sempozyum Katılımcısı 
plaketi verildi. 
 
Kamu kurumları, TÜRMOB ve Odaların temsilcilerinin, yasa 

koyucu ve düzenleyicilerin, uygulayıcıların ve 

denetleyicilerin, akademisyenlerin, denetim, finansal 

raporlama ve müşavirlik hizmeti veren meslek 

mensuplarının, kuruluşların finansal raporlama alanında 

çalışan yönetici ve çalışanlarının katıldığı Sempozyum 

400’ün üzerinde ilgiliyi buluşturdu. 

Finansal raporlama standartlarının dünyadan ve 

ülkemizden örneklerle her boyutu ile tartışıldığı 

Sempozyum, meslek alanımızdaki gelişmelerin ve 

etkilerinin ele alıp incelenmesi noktasında önemli bir 

tartışma ve öneriler üretme platformuna dönüşerek 

kamuoyuna, karar vericilere ve uygulayıcılara sorunların 

çözümü yönünde uygulanabilir tezler sunmayı başardı. 

GEÇMİŞ 10 YIL IŞIĞINDA GELECEĞE BAKIŞ PANELİ 



1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen 16. Türkiye 

Muhasebe Standartları Sempozyumu’nun ardından Girne 

Muhasip ve Murakıplar Derneği ve Odalar ortaklığında Girne-

Lefkoşa Kültür ve Tarih Gezisi gerçekleştirildi.  Oda Başkan ve 

Kurul Üyeleri ile çok sayıda meslektaşımızın katıldığı geziye 

Girne Muhasip ve Murakıplar Derneği Başkan ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri rehberlik etti. 

Gezide ilk olarak İtalyan asıllı Rum avukat ve silah kaçakçısı 

Paulo Paolides tarafından 1957 yılında yaptırılan ve 

“Kaçakçının Evi” olarak da bilinen Mavi Köşk ziyaret edildi. 20. 

YY modern mimari teknikleri ile yapılmış olmasına karşın, Türk, 

Rum mimari özelliklerinin yanı sıra İtalyan ve Akdeniz bölgesi 

mimari özellikleri taşıyan Köşk halen askeri bir bölge içinde 

bulunmaktadır. 

KIBRISLI MESLEKTAŞLARLA GİRNE-LEFKOŞA KÜLTÜR VE TARİH GEZİSİ 

Daha sonra 4 Aralık 1963'te başlayan olayları takip eden, Kıbrıs 
Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli Binbaşı Nihat İlhan'ın 
evinin Rum çetecileri tarafından basılmasıyla gerçekleşen 
olaydan sonra müzeleştirilen ve 1966 yılında ziyarete açılan 
Leşkoşa’da bulunan “Barbarlık Müzesi” ziyaret edildi. 

Gezide son olarak Kıbrıs Harekâtı sonucunda 
şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin 
(8 subay, 5 astsubay, 57 erbaş ve er olmak 
üzere toplam 70 asker) 
anısına Türkiye tarafından yapılan Girne'deki 
anıt mezarlık “Karaoğlanoğlu Şehitliği” 
ziyaret edildi. Ziyaret sırasında nöbetçi 
askerler tarafından katılımcılara detaylı 
bilgiler aktarıldı ve duygusal anlar yaşandı. 

Gezi, Kıbrıslı meslektaşlarla dostlukların ve 
Odalar arası dayanışmanın geliştirilmesi ve 
yakın Türkiye-Kıbrıs tarihini tanımak 
bakımından son derece yararlı oldu. 



21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla İzmir Mali Müşavirler Odası’nda “Yeni Nesil Kooperatifçilik Paneli” 
düzenlendi. Genç İşi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifi, Başka Bir Okul Mümkün İzmir Eğitim Kooperatifi 
ve İhtiyaç Haritası Yardımlaşma, Üretim ve İşletme Kooperatifi temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldığı Panelin 
kolaylaştırıcılığını İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat ADAK yaptı. 
Konuşmacılardan Mehmet KUZU, Levent KAHRAMAN ve Ali Ercan ÖZGÜR'ün sunumlarının ardından, soru ve cevaplarla 
devam eden Panelden sonra konuşmacılara TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat NALBANTOĞLU, Prof.Dr. Ayşegül 
Yıldırım KAPTANOĞLU ve Oda Başkanı Vedat ADAK tarafından plaketleri takdim edildi. 

YENİ NESİL KOOPERATİFÇİLİK PANELİ 
21.12.2016 

Odamız Konferans Salonu'nda çok sayıda meslektaş ve 
aday meslek mensubunun ilgi gösterdiği seminer 
kapsamında; uygulama ve vergi tekniği, nette arşiv, 
özel entegratör çözümleri ve fiyatlama politikaları 
başlıklarında, mali mühür, e-arşiv faturası, defter 
saklama, e-fatura, gümrük İşlemleri, beyanname 
saklama, e-defter, finans analiz, e-denetleme, 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, muhasebe 
sistemleri yedekleme, entegrasyonlar, ödeme 
sistemleri, sektörel entegrasyonlar ile Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP) konularına yer verildi. 

TÜRMOB ve Odamız işbirliği ile         
gerçekleştirilen  "E-Fatura, E-Defter, 
E-Arşiv" konulu seminer Oda Başkanı 
Vedat ADAK tarafından yapılan açılış 
konuşması ile başladı. Seminer 
sunumu LUCA Proje Genel 
Koordinatörü SMMM Cenk İÇER ve 
İşnet İş Ortakları Türkiye Satış 
Müdürü Ayhan AKGÖZ tarafından 
gerçekleştirildi. 

E-FATURA, E-DEFTER  SEMİNERİ 
08.12.2016 

Seminer sonunda Oda Saymanı Mehmet Kuzu tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi. 
 



Odamız Konferans Salonu’nda, 22 Aralık 2016 
tarihinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu, Sigortalıların Tescil İşlemleri ve 
Mevzuat değişiklikleri konularını kapsayan seminer 
gerçekleştirildi. 
 
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Hizmet Akdiyle 
Çalışanlar Daire Başkanlığı ve İzmir Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen seminerin 
açılış konuşması İzmir SMMMO Başkanı Vedat ADAK 
 tarafından yapıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem GÜLCEMAL ve 
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Hizmet Akdiyle 
Çalışanlar Daire Başkanı Gökhan TUNA’nın 
konuşmalarının ardından seminer başladı. 
 
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden Esra CEYHUN 
tarafından sunulan seminere çok sayıda 
meslektaşımız ve aday meslek mensubumuz katıldı. 
Seminerin sonunda Esra CEYHUN'a Oda Başkanı 
Vedat ADAK tarafından plaket takdim edildi. 

SGK SEMİNERİ 
22.12.2016 

2016/2. Dönem Etik Eğitimi 
kapsamında TÜRMOB 
tarafından 27 Aralık 2016 
tarihinde, Odamız Eğitim 
Salonu’nda yüz yüze Etik 
Eğitimi gerçekleştirildi. 
 
Oda Sekreteri Müfit 
YILDIRIM ve TÜRMOB Etik 
Komite Başkanı Feyzullah 
TOPÇU'nun açılış 
konuşmaları ile başlayan 
eğitim, SMMM Ayşe 
ÖZÜİLERİGİDEN tarafından 
sunuldu. 

2016/2.DÖNEM ETİK EĞİTİMİ 
27.12.2016  



2.1.1. ZİYARETLER 



16.02.2016 
İZMİR BÜYÜK ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP 

BAŞKANI MURAT OLGUN’UN ODAMIZI ZİYARETİ 

24.02.2016 
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANI RIFAT ENGİN'İN 

ODAMIZI ZİYARETİ 

16.02.2016 
BOZYAKA ŞEHİT FETHİ BEY TİCARET MESLEK 

LİSESİ’NİN ODAMIZI ZİYARETİ 

31.05.2016   
CHP İL BAŞKANI ALAATTİN YÜKSEL VE 

BERABERİNDEKİ EKİBİN ZİYARETİ 

13.06.2016  
KARŞIYAKA BELEDIYE BAŞKANI 

HÜSEYİN MUTLU AKPINAR’IN ZİYARETİ 

10.06.2016 
 3.BÖLGE İZMİR ECZACILAR ODASI BAŞKANI 

TUNCAY SAYILKAN’IN TEBRİK ZİYARETİ 



28.06.2016  
KEMERALTI GRUBUNUN BAŞKANIMIZI ZİYARETİ 

20.07.2016   
BORNOVA TEMSİLCİMİZ  ve  ÜYELERİMİZİN 

BAŞKANIMIZI ZİYARETİ 

23.06.2016  
 KARŞIYAKA BÖLGESİNDEKİ ÜYELERİMİZİN 

TEBRİK ZİYARETİ 

17.06.2016  
 KARABAĞLAR BÖLGESİNDEKİ ÜYELERİMİZİN 

TEBRİK ZİYARETİ 

16.06.2016  
MALİ MÜŞAVİRLER MUHSEBECİLER BİRLİĞİ 

DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ’NİN TEBRİK ZİYARETİ 

16.06.2016  
MALİ MÜŞAVİRLER MUHSEBECİLER BİRLİĞİ 
DERNEĞİ KARŞIYAKA ŞUBESİ’NİN ZİYARETİ 



09.08.2016  
İŞ MÜFETTİŞLERİ GRUP BAŞKANLIĞI ZİYARETİ 

 

11.08.2016  
VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ 

ZİYARETİ 

09.08.2016  
BAYAN VOLEYBOL TAKIMI ZİYARETİ 

BAĞIMLI ÇALIŞANLAR KOMİTESİNİN ODA 
BAŞKANIMIZ VEDAT ADAK’I ZİYARETİ 

30.09.2016 
İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ EKREM 

GÜLCEMAL VE  YMM GÜLAY SEZEN’İN SEMİNER 
ÖNCESİ ODA BAŞKANIMIZI ZİYARETİ 

SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ MÜDÜRÜ AYSEL 
DEMİRELLİ'Yİ  ZİYARET 
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Yenişehir, Hatay ve Karabağlar Semt Temsilciliklerimiz Odamızı ziyaret etti. Oda Başkanımız Vedat ADAK 
ve Yönetim Kurulu üyeleri Semt temsilciliklerimiz ile görüş alışverişinde bulundu. 

YENİŞEHİR, HATAY VE KARABAĞLAR SEMT TEMSİLCİLİKLERİNİN ODAMIZI ZİYARETİ 

ODA BAŞKANI VEDAT ADAK VE 
 YÖNETİM KURULU’NUN İZMİR SOSYAL 

GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ EKREM GÜLCEMAL’İ 
ZİYARETİ 

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANI RIFAT 
ENGİN’İN SEMİNER ÖNCESİ BAŞKANIMIZI 

ZİYARETİ 



2.1.2 SOSYAL  VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 



Odamız Eğitim Salonu'nda Oda Başkanı Feyzullah 
TOPÇU’nun açılış konuşması ile başlayan “Etik Eğitimi 
Taahhütname Töreni” Oda Yönetim Kurulu  ve diğer kurul 
üyelerinin, taahhütname almaya hak kazanan üyelerimize 
belgelerini  vermesinin ardından sona erdi. 

ETİK EĞİTİMİ TAAHHÜTNAME TÖRENİ  
29.01.2016 

Odamız Konferans Salonu'nda Oda Başkanımız 
Feyzullah TOPÇU’nun  açılış konuşması ile 
başlayan “Ruhsat Töreni", Oda Yönetim Kurulu  ve  
diğer kurul üyelerinin ruhsat almaya hak kazanan 
ve aramıza yeni katılan meslektaşlarımıza 
ruhsatlarını vermesinin ardından sona erdi. 

RUHSAT TÖRENİ 
02.02.2016 

22 ŞUBAT/01 MART 2016 VERGİ HAFTASI 
KUTLAMALARI 

 
22 Şubat/1 Mart Vergi Haftası dolayısıyla Cumhuriyet 
Meydanı’nda yapılan törene katılarak 27.Vergi Haftası 
kutlandı.  

1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla Cumhuriyet 
Meydanı’nda yapılan törende, Oda Başkanı Feyzullah 
TOPÇU, muhasebe meslek mensuplarının,  Muhasebe  
Haftasını kutlayarak,  Muhasebe  Haftası'nın ülkemize  ve 
mesleğimize yararlar getirmesini diledi. Yetkililerce mesleki 
sorunların biran önce çözüme kavuşturulması gerektiğini 
belirtti. 

1-7 MART MUHASEBE  
HAFTASI  



8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ 
08.03.2016 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü büyük bir coşkuyla 
kutladı. 

Odamız Konferans Salonu’nda, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komitesi’nin hazırladığı gecede açılış 
konuşması Oda Başkanımız Feyzullah TOPÇU tarafından yapıldı. Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Ayten 
KARADAĞ’ın Dünya Emekçi Kadınlarının süre gelmiş hak arayış mücadelelerini anlattığı 
konuşmasının ardından  etkinlik başladı. 

Ritim grubunun gösterisi izleyicileri coştururken, tiyatro grubumuzun “Sevgili Doktor” adlı oyunu 
salondakileri kahkahaya boğdu. Gecenin bitiminde emeği geçenlere plaketleri verildi. 



FUTBOL TURNUVASI KUPA TÖRENİ 

18 takımdan oluşan ve Pasaport  takımının 
şampiyonluğu ile sonuçlanan 2015/2016 sezonu  15. 
Geleneksel Halı saha Futbol Turnuvası sonrasında, 
turnuvaya katılan tüm takımlara, Gol Kralı Tamer 
DEMİR’ e,  plaket ve kupaları Yönetim Kurulu ve diğer 
Kurul Üyeleri tarafından verildi. 

 
18 takımın yer aldığı  ‘15. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’ Pasaport takımının şampiyonluğu ile sonuçlandı. 
 
Oda Başkanı Feyzullah TOPÇU yapmış olduğu konuşmasında,  katılan tüm takımlara turnuvanın dostluk  ve arkadaşlık 
havasında geçmesine katkı koyduklarından dolayı teşekkür etti ve Pasaport  takımına kupalarını Takım Kaptanı Namık 
PEKER tarafından verildi. 
  

15.HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI 
05.03.2016 

13 HAZİRAN 2016 MESLEK YASAMIZIN 27.YILDÖNÜMÜ 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 27. yıldönümü 
nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, 
İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat ADAK, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve meslek mensuplarının 
katılımıyla gerçekleşti. 
 
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Vedat ADAK, meslek yasamızın kabul edilişinin 
27. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, mali ve 
siyasi iradenin işbirliği ve çözüm önerilerine duyarsız 
kaldığını, biriken ve çözülmeyen sorunlar nedeni ile 
sabırların sonuna gelindiğini belirtti.  
 
 
3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 
13 Haziran 1989’da kabul edildiğini belirten İZMMMO Başkanı Vedat ADAK, bugün gelinen aşamada mesleğin 
kritik bir eşikten geçtiğini, istedikleri önlemler alınmaz ise Türkiye’nin ciddi kayıplar yaşayabileceği uyarısında 
bulundu. 
 
      



RUHSAT TÖRENİ 
04.10.2016 

2016 yılında Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirlik Ruhsatı  almaya 
hak kazanan meslek  mensuplarımız için düzenlenen ruhsat töreni 
Oda Başkanı Vedat ADAK’ın  açlış konuşması ile başladı. Törende 
yeni meslektaşlarımıza ruhsatları Oda Başkanımız  ve Kurul üyeleri 
tarafından takdim edildi. 



10 Ekim 2015 tarihinde, aralarında meslektaşımız AYŞE 
DENİZ’in de olduğu binlerce yurttaşımız, barış, emek ve 
demokrasi taleplerini dile getirmek, halkların umutlarını 
yaşatmak, savaşa inat “BARIŞ” hemen şimdi demek için 
Ankara’da bir araya gelmişti.                
                                                
Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırılarından 
birinde, savaşa karşı barışı, baskıya karşı özgürlüğü, şiddete 
karşı demokrasiyi, yolsuzluğa, hırsızlığa, sömürüye karşı emeği 
savunan yüzlerce yurttaşımızı kaybettik, yüzlerce yurttaşımız 
yaralandı, izleri bugün hala sürüyor… Saldırının üzerinden bir 
yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız küllenmedi. 
 
Üzüldük, öfkelendik, yas tuttuk, isyan ettik. 
 
Ama teröre, artarak devam eden baskı ve şiddete, halkımızın 
ardı ardına yaşadığı onlarca acıya rağmen Türkiye’nin çağdaş, 
aydınlık yüzleri, demokrasi güçleri olarak, buradayız, 
unutmadık, affetmedik, geri adım atmadık.  
Bir kez daha paylaşmak istiyoruz ki; vahşetinizden, 
şiddetinizden korkmayacağız, toplumsal barış için mücadele 
etmekten yılmayacağız. Eşit, özgür, demokratik bir ülkede bir 
arada yaşamı ve barışı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.  
Hayat ona sahip çıkan ellerde kendini yeniden yaratacaktır.  
Tam da bu nedenle, kaybettiklerimizi unutmayacağız. 
Hatırladığımız kadar güçlenecek, andığımız kadar 
umutlanacak, arkadaşlarımızın emanetlerine ve 
çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız. Özlediğimiz 
yarınlara toplumsal barışı ve toplumsal vicdanı yükselterek 
ulaşacağız.  
 
Meslektaşımız, arkadaşımız AYŞE DENİZ’in mücadelesi de 
bizlere emanettir. 
 
Başta AYŞE DENİZ olmak üzere 10 Ekim Ankara Gar 
Saldırısında hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı özlemle 
anıyor, anıları ve mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyoruz. 
Mücadeleleri yolumuza ışık tutacaktır. 
 
“Düşlerin sonsuza koştuğu yerde son sözü hep direnenler 
söyler.” 
 
Vedat ADAK 
Başkan 

ACIMIZI ONURLA TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUZ  



Odamız Kültür Sanat Etkinlikleri Komitesi tarafından yakın zamanda kaybettiğimiz değerli sanatçı Tarık AKAN’ı 
anma etkinliği düzenlendi. Film Gösterimi ve Panel'in yer aldığı etkinlikte senaryosu Yılmaz Güney tarafından 
yazılan, 1982 Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye'yi kazanan YOL Filmi gösterildi. Meslektaşımız Ayşegül 
Tezcan’ın güzel sunumuyla yapılan etkinlik Oda Başkanı Vedat Adak’ın açılış konuşmasıyla başladı. Nazım Hikmet 
Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Tolga Binbay ve Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Türkiye Temsilcisi 
Ümit Yaşar Işıkhan’ın Tarık Akan ile ilgili sunumlarının ardından duayen Gazeteci Yazar Yaşar Aksoy, Yılmaz Güney 
ile ilgili özel anılarını paylaşarak anmaya renk kattı. Konuşmaların ardından Oda Başkanı Vedat Adak tarafından 
konuk konuşmacılara plaket ve Kültür Sanat Etkinlikleri Komite Başkanı İsmail Totur’a çiçek takdim edildi. 

Oda Başkanı Vedat Adak’ın konuşması: 
“Değerli meslektaşlarım, Değerli misafirlerimiz, Değerli konuşmacılar, Hepiniz hoş geldiniz, ne iyi ettiniz de 
geldiniz. Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Ülkenin aydınları, gazetecileri, yazarları, seçilmiş belediye 
başkanları, milletvekilleri zorla gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Her gün şehit haberleri alıyor, çocuklarımızın 
geleceği için kaygılanıyoruz. Cumhuriyet, demokrasi, özgürlükler, kültürümüz, sanatımız tehdit altında. Bu tarihsel 
süreçte hepimizin toplumsal sorumlulukları var. 
 
‘Bir millet sanattan ve sanatçıdan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz’ diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu 
nedenle hayatta kalma mücadelemizin bir parçası olarak hem daha çok bir arada olmaya, dayanışmaya, hem de 
nefes alacağımız kültürel ve sanatsal ortamları çoğaltmaya ihtiyacımız var. Çünkü ruh ve akıl sağlığımızı zorlayacak 
şeyler oluyor memleketimizde. ‘Hayat ile sanat arasındaki fark, sanatın daha katlanabilir olması’ diyor Charles 
Bukowski. Sanata katlanmak kolay, hayata katlanmak için daha çok sanat diyoruz biz de , İzmir Mali Müşavirler 
Odası olarak mesleki çalışmalarımızın yanı sıra, sosyal ve kültürel etkinlikler aracılığıyla hem meslektaşlarımızla 
farklı ortamlarda buluşuyor hem de toplumsal konularda birlikte olduğumuz Oda dostlarımızla, akademisyen, 
aydın ve sanatçılarımızla bir araya geliyoruz. Bugün ise hem sanatçı kimliği hem de politik duruşuyla, sinemamızın 
en büyük ustalarından birini, oyuncu, yazar, yapımcı, toplumcu kimliği ile tanıdığımız değerli Sanatçımız Tarık 
Akan’ı anmak için buradayız. Anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu nedenle, bugün burada, bu 
anmada, sizlerle birlikte olmaktan çok daha büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. 
 
Bizi buluşturan Odamız Kültür Sanat Etkinlikleri Komitesi Başkanı ve üyelerine, bugünkü Panelimizde konuşmacı 
olarak değerli görüşlerini bizlerle paylaşacak olan Dr. Tolga Binbay’a, Şair Ümit Yaşar Işıkhan’a ve duayen Gazeteci 
Yazar Yaşar Aksoy’a huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. 
 
‘Bizim barışmamız ölümümden sonra olacak. Ülkeme dönmek için ölmek zorundayım’ demiş büyük şair Nazım 
Hikmet. Barışmalarımız ölümlerden sonra olmasın, barış ölümlerden sonraya kalmasın, ülkemizdeki savaş ve terör 
ortamı artık son bulsun diyoruz. Hep birlikte güzel bir akşam geçireceğimizden kuşkum yok. İzmir Mali Müşavirler 
Odası kurulları adına hepinizi sevgi ve dostlukla selamlıyor, iyi seyirler diliyorum.” 

TARIK AKAN’I ANMA ETKİNLİĞİ  



BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CUMHURİYET MEYDANI’NDA 
 TÖRENLE ANILDI 

İzmir Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu ve Kurul 

üyeleri 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında 

Cumhuriyet Meydanı’ndaki anma törenine katılarak 

Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. 

Sonsuzluğa uğurlayışımızın 78'inci yılında 

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal 

Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyor, emanetine 

sahip çıkıyoruz. 

İzmir Mali Müşavirler Odası Kültür Sanat Etkinlikleri 
Komitesi tarafından hazırlanan, üyelerinin büyük bir 
bölümünün mali müşavir olduğu  ve kendilerini "Grup So 
So" olarak adlandıran Oda Orkestrası Fuar İzmir Sanat 
Cafe’de bir konser verdi. Konserde grup üyeleri hem 
enstrüman çaldı, hem de günümüzün sevilen müzik 
eserlerini seslendirdi. 
 
İzmirli mali müşavirlerin büyük ilgi gösterdikleri konser 
yaklaşık 2.5 saat sürdü. 10 kişilik koro üyelerinin 
seslendirdikleri eserlerle coşan mali müşavirler, zaman 
zaman şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendiler. 
 
Konser sonunda koro üyelerini kutlamak için sahneye 
çıkan İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat ADAK, 
Kültür Sanat Etkinlikleri Komitesi tarafından değişik 
etkinlikler düzenlediklerini belirterek, koro üyelerinin bu 
akşam verdiği bu muhteşem konseri çok beğendiklerini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
söyledi. Vedat  ADAK, koroya katılan meslektaşlarımızın 
tamamen amatör bir çalışma ile bu konseri 
hazırladıklarını ve çok başarılı olduklarını belirterek, koro 
üyelerini tek tek kutlayarak birer plaket takdim etti. 
 
GRUP SO SO ANKARA YOLCUSU 
Bu akşam gösterdikleri performans ile ilgi odağı haline 
gelen koro üyelerinin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
(TÜRMOB)'nin 15-16 Ekim 2016 tarihlerinde Ankara'da 
yapılacak seçimli Genel Kurulu’na katılacaklarını 
söyleyerek, koro üyelerinin seslendireceği eserlerin 
TÜRMOB seçimlerine ayrı bir renk ve canlılık katacağını 
belirtti. 
 

İZMİR SMMM ODASI MÜZİK GRUBU (GRUP SOSO KONSERİ) 



 
Atatürk'ün 1936 yılında beyaz trenle gelerek 
Çamlık Köyü'nde konakladığı bilinmektedir. 
Katılımcılar, Müzede Atatürk'ün tren 
seyahatlerinde çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı 
bölüme de büyük ilgi gösterdiler. İzmir SMMMO 
Kültür Sanat Komitesi Başkanı İsmail TOTUR'un 
rehberliğinde yapılan gezide daha sonra Dereköy 
doğa yürüyüşü ve Aydın panoramik şehir turu 
yapıldı. 

 
Üyelerimizi sosyal ve kültürel ortamlarda 
buluşturarak güzel bir gün geçirmelerine vesile 
olan gezi ayrıca İzmir ve Aydın Odalarının ortak bir 
etkinliği olarak Odalar arası dayanışmaya örnek 
olması açısından da önemli bir etkinlik oldu. 

İZMİR  VE AYDIN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI DOĞA GEZİSİ 

İzmir ve Aydın SMMM Odaları hafta sonu doğa gezisinde buluştu. Selçuk Çamlık'ta yapılan kahvaltının ardından 
Türkiye’nin ilk demiryolu olan İzmir-Aydın demiryolunun (inşası 1866-1976) eski bir hattı üzerinde bulunan Tren 
Müzesi gezildi. Türkiye'deki en büyük demiryolu müzesi ve Avrupa'daki en büyük Buharlı Lokomotif 
Koleksiyonlarından birine sahip olan Müze katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 



 
 
 
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın  01.01.2016-31.12.2016 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. 
A-USUL İNCELEMELERİ 
1-İzmir SMMM Odası, Tesmer İzmir Şubesi  ve İzmir SMMMO Hizmet ve Eğitim İşletmesi’nde kullanılan 
defterler; 
-Kasa Defterleri, 
-Yevmiye Defterleri, 
-Defter-i Kebirler, 
-Karar Defterleri, 
-Envanter Defterleri, 
-Evrak Kayıt Defterleri. 
Bu defterler   usulüne uygun olarak ve süresinde tasdikleri yapılmıştır. 
2-İzmir SMMM Odası, Tesmer İzmir Şubesi  ve İktisadi İşletme’nin; 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 Kurulunun 01.01.2016 - 31.12.2016 döneminde yapmış olduğu toplantıların tamamına 
Denetleme Kurulu Başkanı katılmış ve Yönetim Kurulun’un yapacağı faaliyetler için fikir ve görüş beyan etmiştir. 
2-01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ait sunulan Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları’nın 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: 01.01.2016-31.12.2016 tarihlerini kapsayan Bilanço ile Gelir-Gider Tabloları’nın onaylanmasının, 
Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurulca ibra edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.  
 
Takdirlerinize saygı ile arz ederiz. 
 
 
 

Fatma KARAKAN        Mustafa YILMAZ   Ercan KILINÇCI 
   Başkan  Üye  Üye 
 

2.2.1. DENETLEME KURULU RAPORU 



01.01.2016-31-12-2016   
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu 2016 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. 
 
2015  Yılından Devreden Dosya Sayısı                             :  97 
2016  Yılında Sevk Edilen Dosya Sayısı                            : 144 
Disiplin Kurulu’ndaki Toplam Dosya Sayısı                     : 241   
DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLEN DOSYALARIN MESLEK UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI: 
STAJYER : 1 
SM    : 66 
SMMM    : 174 
ESKİ ÜYE    :  0 
VERİLEN KARARLARIN DAĞILIMI: 
Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilen                               : 120 
Uyarma Cezası                                                                                                            : 26 
Kınama Cezası                                                                                                             : 14 
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası (6 Ay)                                : 8 
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma  Cezası (12 Ay)                             : 0 
Tedbir Niteliğinde Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası          : 0 
Meslekten Çıkarma Cezası     : 3 
Düzeltme Kararı                                                                                                          : 0 
Yargı Sonucunun Beklenmesine Karar Verilen                                                     : 18 
Kovuşturması Devam Eden                                                                                       : 52 

 

     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. 

      Yönetim Kurulu’ nun destekleri, Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu, Etik Kurul ve özellikle de Mesleki Uyum ve 
İzleme Komitesi’nde gönüllü olarak özveriyle çalışan meslek mensuplarımızın katkıları ile haksız rekabetin önlenmesi, 
ruhsat kiralama ve ruhsatsız çalışma gibi konularda son derece titiz çalışmalar yapmıştır. 

       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 görevlerini yerine getirmeye özen göstermiştir. Bu anlamda aldığı 
gerekçeli kararlarla  meslek mensuplarına örnek teşkil edecek şekilde hareket etmeyi de kendisine ilke edinmiştir. 

      2017 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 cezası gerekçesiyle kurulumuza gelmesi dileğimizle, 
saygılarımızı sunarız. 

   
 

            Enis ENGİN        Yusuf BÜYÜKTEPE            Aslı TENGİZ         İbrahim ÖZTÜRK     Hande HAMAMCILAR ERTUNÇ 
                ( Başkan )        ( Başkan Yardımcısı )          ( Sekreter )              ( Üye )                                 ( Üye ) 

 
 
 

  

2.2.2. DİSİPLİN KURULU RAPORU  



2.2.3. TESMER İZMİR ŞUBESİ 





2016 SGS BAŞVURULARI 

DÖNEM BAŞVURU ERKEK KADIN 

2016 NİSAN 234 101 133 

2016 AĞUSTOS 174 86 88 

2016 ARALIK  265 121 144 

2016 STAJA BAŞLAYANLAR 

DÖNEM ERKEK KADIN TOPLAM 

2016 OCAK 69 70 139 

2016 MAYIS 57 61 118 

2016 EYLÜL 57 56 113 

2016 YILINDA SMMM SINAVINI KAZANAN ADAYLAR 

DÖNEM ERKEK KADIN TOPLAM BAŞARILI BAŞARISIZ 

2016 MART 60 60 480 120 360 

2016 TEMMUZ 72 56 484 128 356 

2016 KASIM SONUÇLAR BELLİ OLMADI 



Sunumunda KDV iade işlemlerine tabi konuları ana başlıklar halinde anlatan 
Mustafa ALPARSLAN,  gümrük çıkış beyannamelerinde dikkat edilmesi gerekenler 
hakkında bilgiler verdi. Özellikle ay sonlarında açılan gümrük çıkış 
beyannamelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgilendirerek, 
bu malların müteakip ayda yurt dışı olması olasılığının da olduğuna dikkat 
çekerek, yurt dışı ediliş tarihine göre iade talebinde bulunulması konusunda 
adaylara bilgi verdi. 
Daha sonra mal ve hizmet ihracatının yanı sıra ihraç kayıtlı satışlar hakkında ve 
ayrıca yurt dışı edilmiş malların bozuk olmasından dolayı iade gelen mallarla ilgili 
yapılacak muhasebe kayıtları hakkında stajyerleri bilgilendirdi. Seminer 
stajyerlerden gelen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi. 

KDV MAHSUP VE İADE İŞLEMLERİ  SEMİNERİ 
05.01.2016 

Odamız Konferans  Salonu'nda  
yapılan seminer  TESMER İzmir  
Şubesi Sekreteri Hüseyin ÜZÜM’ün 
açılış konuşması ile başladı. 
 
Katılımın ve ilginin çok yoğun olduğu 
seminerin sunumu,  SMMM Mustafa 
Alpaslan tarafından yapıldı. 

Odamız Eğitim Salonu'nda yapılan, katılım ve ilginin 
yoğun olduğu eğitimin açılış konuşması TESMER İzmir 
Şubesi Başkan Yardımcısı Arif COŞKUNKAN tarafından 
yapıldı.  
 
Konuşmasında stajyerlerin staj yerlerinde, özellikle 
şirketlerde çalışan stajyerlerin işyeri adreslerinin 
merkez adresi olmasına dikkat etmeleri gerektiğini ve 
son günlerde yaşanan bir başka sorunun da tezkiye 
notu olduğunu belirtip, çalıştıkları yerlerde bir yılını 
dolduran stajyerlerin mutlaka tezkiye notunu ilgili 
mali müşavirden alıp şube müdürüne teslim etmeleri 
gerektiğini belirtti.  
 
 
 

Daha sonraki eğitim konuları ve diğer kültürel 
faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapıp katılımlarından 
dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederek sözü YMM 
Gülay SEZEN’e bıraktı. 
 
Gülay  SEZEN sunumuna gelirin tanımını yaparak 
başladı. Daha sonra gelir türlerini sıralayarak hangi 
gelirlerin beyana tabi olup olmadığı konusunda 
katılımcılara örneklerle bilgiler verdi. Seminer 
stajyerlerden gelen soruların cevaplandırılmasının 
ardından sona erdi. 
 
 
  

GELİRLERİN TOPLANMASI VE BEYANI SEMİNERİ 
05.02.2016 



OCAK 2016 DÖNEMİ STAJYERLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
11.02.2016 

İzmir SMMM Odası Eğitim Salonu’nda, TESMER İzmir Şubesi  Yönetim Kurulu Üyeleri ile  Muhasebe Eğitim  ve 
Araştırma Enstitüsü  Sekreteri'nin katılımı ile gerçekleşen toplantının açılış konuşması TESMER İzmir Şubesi 
Sekreteri Hüseyin ÜZÜM tarafından yapıldı. 
 
Konuşmasına, bu toplantının amacından bahsederek başlayan Hüseyin ÜZÜM, stajyerlerin  staj süresince 
izleyecekleri yol haritası hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca TESMER İzmir Şubesi’nin her ay yapmış olduğu 
eğitim faaliyetleri ile  kültürel  ve sportif faaliyetler hakkında bilgilendirip, yapılan etkinliklere katılımların 
olması konusunda istekte bulunarak, sözü TESMER Müdürü Bora YILDIRIM'a bıraktı. Bora YILDIRIM  
eğitimlerde alınan kayıtların www.izmirtesmer.org.tr adresinden alınması nedeniyle siteye mutlaka üye 
olunması gerektiğini belirterek, staja başlama, staj süreleri, bu sürede stajyerlerin şubeye getirmesi gereken 
evraklar, staj kesintisi, işten çıkış, rapor, erkek stajyerlerin askere giderken şubemize müracaat şekli, stajı 
kısaltacak durumlar ile staj süresinde yaşanan sorunlar, stajyerlik süresince mükerrer sigortalı olunmaması ve 
hiçbir ticari faaliyetinin olmaması gerektiği konularında stajyerlere bilgiler verdi. 
 
Daha sonra kurslar hakkında bilgi vermek üzere sözü İZSMMMO Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitüsü 
Sekreteri Mustafa YILMAZ’a  bıraktı. Mustafa  YILMAZ'ın açılan ve devam eden kurslar ve yüksek lisansla ilgili 
birçok konu hakkında stajyerleri bilgilendirmesinin ardından stajyerlerden gelen soruların cevaplandırılması ile 
eğitim sona erdi. 

    İNŞAAT MUHASEBESİ VE VERGİSEL BOYUTU SEMİNERİ 
05.04.2016 

 TESMER İzmir Şubesi tarafından; aday meslek 
mensuplarına yönelik her ay düzenli olarak yapılan eğitim 
seminerleri kapsamında Odamız Eğitim 
Salonu’nda  “İnşaat İşlerinde Tek Düzen Hesap Planı 
Uygulamaları ve Vergisel Boyutu” konulu 
seminer  düzenledi. 

 Aday meslek mensuplarının katılımı ile gerçekleşen 
seminerin sunumu SMMM Doğan Öztürk  tarafından 
yapıldı. 

Aday meslek mensuplarına, İnşaat İşlerinde Tek Düzen 
Planı, Örnek Uygulamalar ve İnşaat İşlerinin Vergisel 
Boyutları hakkında bilgiler verilen seminer, soru-cevap 
bölümünün ardından sona erdi. 



SGK UYGULAMALARI 
04.05.2016 

Hüseyin ÜZÜM son olarak İZSMMMO ile TESMER İzmir 
Şubesi tarafından müşterek olarak yapılan kültür ve 
sanat faaliyetlerine katılmalarının aday meslek 
mensupları açısından öneminden bahsederek, sözü 
seminer sunumunu yapacak olan meslek mensubumuz 
SMMM Murat OMRAK’ a bıraktı. 
 
Seminerde Murat OMRAK tarafından katılımcılara 
Teşvik Nedir?, Sosyal Güvenlik Politikası Açısından 
Teşvik, Devlet Açısından Teşvik, Sosyal Faydaları 
Açısından Teşvik, Başlama ve Bitiş Tarihlerine Göre 
Sürekli ve Sürekli Olmayan Teşvik Çeşitleri, 5510 ve 
4447 Sayılı Kanunlara Göre Teşvikler ile ilgili bilgiler 
verildi. Soru, cevap ve örnekleme yöntemi ile 
uygulamalar anlatıldı.  

İZSMMMO Eğitim Salonu’nda “Çalışma Hayatında 
Sosyal Güvenlik Primleri ve Güncel Prim Teşvik 
Sistemleri”  konulu seminer  TESMER İzmir Şubesi 
tarafından aday meslek mensuplarına yönelik 
olarak  04.05.2016 tarihinde  düzenlendi. 
      

TESMER İzmir Şubesi Sekreteri Hüseyin ÜZÜM’ün 
açılış konuşması ile başlayan seminerde; bir yılı 
dolduran tüm aday meslek mensuplarının teskiye 
notlarını meslek mensubuna düzenleterek 
TESMER İzmir Şubesi’ne teslim etmeleri 
gerektiğini hatırlattı.  

Staj Başlatma sınavını kazanan adaylar için düzenlenen tanışma toplantısında, Tesmer İzmir Şube Müdürü Bora 
YILDIRIM, Staj Yönergesi hakkında bilgilere değinirken, Tesmer İzmir Şube Sekreteri Harun TUNABOYLU ise üç 
yıllık staj süresi içerinde eğitim planlamalarının yapılacağını, meslek içi eğitim ve kişisel gelişim eğitimi olmak 
üzere ikiye ayrılacağını, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceğini, ilçe bazlı eğitimlerin verileceğini ve 
stajyerler komisyonunun kurulması ile ilgili konuların görüşüldüğünü belirtti.  Toplantı, Hizmet Eğitim İşletmesi 
Sekreteri Namık PEKER’in düzenlenen  kurslar hakkında bilgi vermesinin ardından sona erdi.  

TESMER STAJYER TOPLANTISI 
21.02.2016 



 EYLÜL 2016  STAJA BAŞLAYANLAR TOPLANTISI 
29.08.2016 

 29.08.2016 tarihinde staj başlatma sınavını kazanan 
adaylar için düzenlenen tanışma toplantısı, İzmir SMMM 
Odası Başkanı Vedat ADAK, Tesmer İzmir Şube Müdürü 
Bora YILDIRIM, Tesmer İzmir Şube Sekreteri Harun 
TUNABOYLU, Hizmet Eğitim İşletmesi Sekreteri Namık 
PEKER’in katılımı ile gerçekleşti.  
     
Açılış konuşmasını yapan Tesmer İzmir Şube Sekreteri  
Harun TUNABOYLU, staj başlatma sınavını 75 puan ve 
üzeri not alarak kazanan aday meslek mensuplarının, 
bitirme sınavı kurslarına katılmaları halinde %10 
oranında indirim hakkı kazanacaklarını belirterek 
konuşmasını yapmak üzere  Oda Başkanı Vedat ADAK’ı  
davet etti. 

Vedat ADAK, kurs birimlerimizin başarı oranının 
diğer şehirlere göre çok yüksek olduğunu ve bu 
oranın gün geçtikçe arttığını belirterek, 3 yıllık 
staj döneminde stajyerlere kendi kişisel 
gelişimlerine önem vermelerini, mümkün 
olduğunca Oda tarafında düzenlenen seminer 
ve konferanslara katılmalarını önerdi.  
    
Tesmer İzmir Şube Müdürü Bora YILDIRIM, 3 
yıllık bu süreçte daha önceki yapılan hatalardan 
bahsederek, staj süresinde stajyerlerin dikkat 
etmeleri gereken hususların özellikle altını 
çizdi.  
     
Hizmet Eğitim İşletmesi Sekreteri Namık PEKER 
kurs birimleri hakkında bilgi aktardı ve 7 de 7 
başarı gösterenleri isim isim kutladı.  Tanışma 
toplantısı plaket ve toplu fotoğraf çekiminin 
ardından sona erdi.  
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 Serbest Bölgelerde Vergi ve SGK Uygulamaları 
Semineri İzmir SMMM Odası Başkanı Vedat ADAK’ın 
açılış konuşma ile başladı. Vedat ADAK stajyer 
meslek mensupları için 10 adet seminer 
programının yapılacağını belirtti. Stajyerlerin 
talepleri doğrultusunda yeni eğitim seminerlerinin 
düzenleneceğini, stajyerlerin staj süresini en verimli 
şekilde geçirebilmeleri, gerekli bilgi ve donanıma 
sahip olabilmeleri için Oda tarafından tüm 
çalışmaların özverili bir şekilde yapıldığını 
belirterek, sözü sunumu yapacak olan  Bilgen Salih 
NARLI’ya bıraktı. 
      
Bilgen Salih NARLI, Türkiye’de serbest bölge 
başlangıcı hakkında kısaca bilgi verdi. Ülkemizde 19 
tane serbest bölge olduğunu, Ege Serbest Bölge 
İşletmesinin tek başına dört milyar dolarlık bir 
ticaret hacmi olduğunu belirtti. Ayrıca  aday meslek 
mensuplarına serbest bölgelerdeki firmalara hizmet 
verebilmek için çok iyi bir İngilizce ve yüksek bilişim 
teknolojilerini çok iyi kullanabilmek gerektiğine 
değindi. Serbest bölgelerdeki istisnalardan 
bahsettikten sonra hangi firmaların serbest 
bölgelerde olması gerektiğini, bir serbest bölge 
kurulabilmesi için elliye yakın kriter olduğunu, 
lojistikten o bölgedeki üniversitelerde mühendislik 
fakültelerinin dallarına kadar incelendiğini belirtti.  
       
Bilgen Salih NARLI, serbest bölgelerde istisna 
uygulamalarına örnekler verdikten ve yaşanan 
sıkıntılara değindikten sonra soru-cevap bölümünün 
ardından seminer sona erdi.  
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 SERBEST BÖLGELERDE VERGİ VE SGK UYGULAMALARI 
28.09.2016 



6736 SAYILI KANUN:BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SEMİNERİ 

Temel Eğitim ve Staj Merkezi( TESMER ) İzmir Şubesi’nin düzenlemiş olduğu 6736 sayılı kanun ( bazı 
alacakların yeniden yapılandırılması ) ile ilgili seminer, Tesmer İzmir Şube Sekreteri Harun TUNABOYLU’nun 
açılış konuşması ile başladı. Harun TUNABOYLU konuşmasında Tesmer İzmir Şubesi’nin çalışmaları hakkında 
bilgi verdikten sonra 6736 sayılı kanun hakkında sunumunu yapmak üzere YMM Gülay SEZEN söz aldı. Gülay 
SEZEN konuşmasında, 6736 sayılı kanunun kapsamı hakkında genel bir bilgi verdikten sonra kesinleşmiş 
alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan 
işlemler konusunda örnekli açıklamalar yapmıştı. Konuşmasına gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı, 
gelir ve kurumlar stopaj vergilerinde artırım, katma değer vergisinde artırım ile işletmede mevcut olduğu 
halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin kayıtların düzeltilmesi, kayıtlarda 
yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtianın kayıtlara alınması, eczanelerde kayıt düzeltme, 
kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacakların beyanı 
konularında örneklemeler yaptı. Soru cevap bölümünü n ardından seminer sona erdi. 



SMMM Murat OMRAK’ın 
detaylı sunumuyla devam 
eden seminer soru ve cevap 
bölümüyle son buldu.  

TESMER İzmir Şubesi tarafından stajyerlerimize yönelik  olarak "E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-
Tebligat, KEP" konulu seminer  Odamız Konferans  Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Seminerin açılış konuşmasını yapan  Oda Başkanı 
Vedat ADAK, stajyerler ve meslektaşlarıyla böyle 
ortamlarda bir arada olmaktan büyük bir mutluluk 
duyduğunu ve Oda çatısı altında herkesi buluşturan 
sosyal, kültürel ve mesleki etkinlikleri bu anlamda 
çok önemsediğini belirterek sözlerine başladı.  

 Seminerde emeği geçenlere teşekkürlerini dile getiren Vedat ADAK, “Mesleğimiz her alanda olduğu gibi 
teknolojik gelişmeler, yeni yasal düzenlemeler ve yeni bilimsel araştırma ve veriler nedeniyle sürekli 
eğitimi zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda Oda Yönetim Kurulu olarak stajyerlerimizin ve 
meslektaşlarımızın hem teorik hem de pratik donanımı için Odamız bünyesindeki çalışmaları daha da 
iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Çalışma dönemi boyunca hedefin 
stajyerlerimiz ve meslektaşlarımızla bir arada olacağımız ortamları çoğaltmak olduğunu vurgulayan 
Vedat ADAK, “ amacına uygun daha çok iş, daha çok etkinlik yapılmasının araçlarını ve koşullarını birlikte 
yaratalım” dedi. 

 Vedat ADAK’ın konuşmasının 
ardından söz alan TESMER İzmir 
Şube Sekreteri Harun 
TUNABOYLU ise mesleğin 
geleceğini ilgilendiren e-
dönüşüm konusunda, 
stajyerlerimize önümüzdeki 
yıllarda karşılarına çıkacak 
konular hakkında bilgiler verdi. 

Seminer sonunda İzmir TESMER 
Yönetim Kurulu Üyesi Ergül 
GÜLBENT tarafından Murat 
OMRAK’a teşekkür edilerek 
plaket takdim edildi.  

E-FATURA, E-DEFTER, E-ARŞİV, E-TEBLİGAT, KEP SEMİNERİ 
27.10.2016 



Aday meslek mensuplarımız ile Oda 
Kurullarımız, İzmir TESMER Şubesi 
tarafından yapılan kahvaltıda bir araya 
geldi. 26 Kasım Cumartesi günü, Tarihi 
Havagazı Fabrikası'nda yapılan "Tanışma, 
Tanıştırma, Tanıtma Kahvaltısı" Oda 
Başkanı Vedat ADAK'ın açılış konuşması 
ile başladı. 
 
TESMER İzmir Şube Sekreteri Harun 
Tunaboylu'nun yaptığı bilgilendirmenin 
ardından söz alan aday meslek 
mensupları soru, sorun, öneri ve 
taleplerini dile getirdiler. 

TESMER TANIŞMA, TANIŞTIRMA, TANITMA KAHVALTISI 
26.11.2016 



TANIŞMA VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
12.12.2016 

 
Tesmer İzmir Şubesi Sekreteri Harun TUNABOYLU'nun açılışını yaptığı, 2016/3 SMMM Staja Giriş 
Sınavını kazananlara yönelik olarak gerçekleştirilen "Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı" açılış 
konuşması Oda Başkan Yardımcısı Ömer AKBAŞ tarafından yapıldı. Zorlu süreçlerden geçerek staja giriş 
sınavını kazanıp, Mali Müşavirlik mesleğine ilk adımlarını atan adayları tebrik eden  Ömer AKBAŞ, staj 
süresi içerisinde Oda olarak her zaman stajyerlerimizi destekleyerek yanında olduklarını, her türlü 
sorunlarını mutlaka Odayla paylaşmaları gerektiğinin bilgisini verdi. Sınavda İzmir'de dereceye giren 
stajyerlerimize  Ömer AKBAŞ tarafından başarı belgelerinin takdim edildiği törenin ardından, İZSMMMO 
Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Sekreteri Namık PEKER, kurs birimimiz, kurslarımız hakkında 
bilgi vererek, kurslarımızın her sınavda başarı yüzdesini arttırarak, İzmir'in başarısının artmasına da 
destek olduğunun önemini dile getirdi. Staj yapmaya hak kazanan meslek mensubu adaylarımızın bu 
süre içerisinde yapacağı işlemler ve dikkat edilecek hususlar konusunda Tesmer İzmir Şube Müdürü 
Bora YILDIRIM tarafından bilgilendirme yapıldı. Stajyerlerimizin, staj süreçleri ile ilgili sorularının 
cevaplandığı ve önerilerini paylaştıkları bölümün ardından Tesmer İzmir Şubesi Sekreteri Harun 
TUNABOYLU tarafından kurumların tanıtımı, eğitim etkinlikleri, sosyal etkinlikler, 3 yıllık stajyerlik 
döneminin nasıl geçirilmesi gerektiği ve SMMM Ruhsatı alınca stajyerlerin karşılaşacağı durumlar 
hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra toplantı sona erdi. 



Odamız Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Vergi İncelemesi’ konulu seminerin açılış konuşması Oda   
Başkanı Vedat ADAK tarafından yapıldı. Oldukça keyifli ve bilgilendirici geçen seminerin sonunda TURMOB 
Yönetim Kurulu üyesi Rıfat NALBANTOĞLU tarafından konuşmacmıza plaketi takdim edildi. 
 
TESMER İzmir Şube Sekreteri Harun TUNABOYLU tarafından gelecek seminerlerle ilgili bilgilendirme 
kapsamında Ocak ayında Bağımsız Denetim konulu seminerimizin gerçekleşeceğini ve stajyerlerimizin yıl içinde 
yapılan seminerlerin %80'ine katılım göstermesi halinde yıl sonunda Tesmer İzmir Şubesi onaylı bir katılım 
belgesi verileceği bilgisini vermesinin ardından seminer sona erdi. 

VERGİ İNCELEMESİ SEMİNERİ 
17.12.2016 



TESMER İzmir Şube Müdürü Bora YILDIRIM’ın Oda’daki görevinin 25.yılı dolayısı ile tören 
düzenlendi. Oda ve Tesmer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu ile  Oda çalışanlarının katıldığı törende 
Oda Başkanı Vedat ADAK, yıllardır vermiş olduğu hizmetlerden dolayı tebrik ve teşekkürlerini 
belirtti. Bora YILDIRIM’a  verilen plaketin ardından tören sona erdi. 

TESMER İZMİR ŞUBE MÜDÜRÜNE MESLEKTE 25. YIL KUTLAMASI 



İZMİR MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
MUHASEBE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

2016 YILI FAALİYET RAPORU 

2.2.4. İZMİR MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MUHASEBE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 



İZSMMMO Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, 50 eğitmen ve 9 adet derslik ile 

kendimize ait yeni ve modern binamızda meslektaşlarımıza, stajyerlerimize, şirket 

yöneticileri ve personellerine yönelik kurslar  vermektedir. 

EĞİTİM ENSTİTÜMÜZDEKİ 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 

 
 Uygulamalı Bilirkişilik Eğitim Seminerleri 

 
 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, Bilgisayarlı  Ön Muhasebe  ve  
Yardımcı  Eleman  Yetiştirme Kursları   ile  yerel   yönetimler   olan  belediyelere  ve  
şirketlere  yönelik olarak, gerek Eğitim Birimimize ait sınıflarımızda gerekse  kurumların 
bünyesinde eğitim hizmeti vermekteyiz. 
 
 
 
 

“YAŞAM BOYU EĞİTİM ”felsefemiz olmuştur. 



Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavları Kursları 11 grup halinde açılmış , 

bu kurslarımızda toplam 318 meslek mensubu adayı eğitim görmüştür. 

GRUP KURS TARİHLERİ KURSİYER SAYISI 

MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK KURSLARI 

2016/01.Grup 09.01.2016 29.05.2016 30 

2016/02.Grup 12.01.2016 17.05.2016 34 

2016/04.Grup 09.05.2016 13.10.2016 35 

2016/05.Grup 14.05.2016 09.10.2016 31 

2016/06.Grup 15.06.2016 10.10.2016 32 

2016/07.Grup 18.06.2016 17.10.2016 23 

2016/08.Grup 24.09.2016 05.02.2017 27 

2016/09.Grup 03.10.2016 03.02.2017 25 

2016/10.Grup 08.10.2016 18.02.2017 32 

2016/11.Grup 07.11.2016 03.02.2017 26 

2016/12.Grup 24.12.2016 14.05.2017 23 



Modern sınıflarımızda,  genç , dinamik  ve tecrübeli Eğitmenlerimizle ,kurslarımız 2016 yılında da 

devam etti. 

SMMM Yeterlilik Kurslarında İzmir genelinde tek ve lider olmamız 2016 yılında da devam etti. 



SMMM STAJA GİRİŞ SINAVLARINA HAZIRLIK KURSU 

SMMM Staja Giriş Sınavlarına yönelik kurslarımızda 2016 yılında  11 grup açılmış 

ve gruplarda toplam 295 kişiye kurs verilmiştir. 

GRUP KURS TARİHLERİ KURSİYER SAYISI 

2016/01.GRUP 20.02.2016-05.06.2016 27 

2016/02.GRUP 07.03.2016-25.02.2016 25 

2016/03.GRUP 23.03.2016-05.06.2016 31 

2016/04.GRUP 09.05.2016-13.10.2016 35 

2016/05.GRUP 14.05.2016-09.10.2016 31 

2016/06.GRUP 15.06.2016-10.10.2016 30 

2016/07.GRUP 18.06.2016-17.10.2016 23 

2016/08.GRUP 27.09.2016-08.02.2017 25 

2016/09.GRUP 22.10.2016-12.10.2017 29 

2016/10.GRUP 21.11.2016-10.02.2017 21 

2016/11.GRUP 26.11.2016-19.02.2017 18 



SMMM Staja Girş Sınavlarında başarı oranımız 2016 yılında diğer kurslara  nazaran 

artmaya devam etti. 2016 yılında bunun haklı gururunu da yaşadık. 



DENEME SINAVLARI-TEKRAR DERSLER VE ETÜTLER 

Gündüz ve akşam etütlerimiz ve deneme sınavlarımız 2016 yılında da devam etti. 



GURURLANDIK 

2016/1. ve 2016/2. Dönemlerde İzmir genelinde SMMM Yeterlilik Sınavında Muhasebe 
Eğitim ve Araştırma Enstitümüzden 21 Kursiyerimiz 7’de 7 yaparak Ruhsat almaya hak 

kazandı. 





UYGULAMALI MALİ BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİ 

06-07 Şubat 2016, 29-30 Nisan 2016, 30-31 Temmuz 2016, 3-4 Eylül 
2016, 8-9 Ekim 2016 ve 17-18 Aralık 2016  tarihlerinde Kurs Birimimizde toplam 102 

kursiyerin katılımıyla "Uygulamalı Mali Bilirkişilik Eğitimleri" yapıldı. Eğitimin 
sonunda katılımcılarımız katılım belgelerini aldı. Mesleki Uzmanlık kurslarımız 2016 

yılında da devam etti. 



TEMEL-ORTA VE İLERİ DÜZEY EXCEL  KURSLARIMIZ 

2016 Yılında Eğitim Birimimizde 

07.05.2016-25.05.2016 tarihleri arasında Orta-İleri Düzey Excel 
kurslarımız yapıldı. 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURSU 

16 Ocak 2016-13 Mart 2016 ve 16 Temmuz 2016-19 Kasım 2016 dönemlerine 

yönelik YMM kurslarımız açıldı. 



DİĞER KURS VE EĞİTİMLERİMİZ 

BİLGİSAYARLA MUHASEBE VE ARA 

ELEMAN YETİŞTİRME KURSU 

06.02.2016-10.04.2016, 28.03.2016-27.06.2016, 16.07.2016- 

18.09.2016, 03.10.2016-02.01.2017 ve 26.11.2016-05.02.2017 

tarihleri arasında 5 adet 16 kişilik bilgisayarlı sınıflarımızda BMK 

kurslarımız açılmıştır. Kurslarda toplam 58 kişi eğitim görmektedir. 





EĞİTMENLERİMİZ İLE YAPILAN YIL İÇİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 



İZSMMMO Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından son değişiklikler ve yeni sınav 

sistemi dikkate alınarak hazırlanan SMMM Staj Başlatma Giriş Sınavlarına Hazırlık Seti, 2014 yılında 

hazırlanmış, 2015 yılında  2.basımı ve 2016 yılında  3.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 YAYINLARIMIZ 



Gerek fuar organizasyonları, gerek basın yayın organları, gerekse iletişim 

araçları ile İZSMMMO MUHASEBE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ‘nün 

tanıtımı yapılmıştır. 

İzmir kent merkezi metro durakları, iskeleler, üniversite girişleri ve çeşitli semtlerde  

ilanlarımızın dağıtımı yapılmıştır. 

EĞİTİM BİRİMİMİZİN TANITIMI 



2.2.5. HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU  



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 Gazetede 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 2016 yılına ilişkin hizmet sözleşmelerinin  sisteme giriş 
işlemlerinde  İzmir ili  dahilinde % 92’nin üzerinde başarı sağlanmıştır. Herhangi bir nedenle hizmet sözleşmelerini 
sisteme girmeyen meslek mensupları hakkında çalışmalar devam etmektedir. Geçerli olan imzalanmamış (imzalandı 
butonuna basılmayan )sözleşmeler  için meslek mensuplarının kendilerine bilgilendirme yapılmıştır. 
  
2016 yılı Ağustos ayı içersinde Odamızın ev sahipliğinde yapılan ‘EGE ODALARI TOPLANTISI’ na katılarak, «HAKSIZ 
REKABET VE DİSİPLİN UYGULAMALARI BİRLİKTELİĞİ» sunumu Kurulumuz tarafından gerçekleştirilmiş Haksız Rekabet 
Kurullarının çalışma biçimi ve usülleri hakkında haziruna bilgilendirilme yapılmıştır.  Bu sunuma tüm kurul üyelerimiz 
katılmıştır. 
 
Kurulumuz üyeleri, 15-16 Ekim 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen 22. TÜRMOB OLAĞAN GENEL KURUL 
Toplantısı’na katılım sağlamıştır. Yapılan bu Genel Kurul’da alınan karar gereği yapılacak olan olağan üstü genel kurul 
toplantısı  için değişecek yönetmeliğimiz ve mecburi meslek karaları hakkında taslak çalışma faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir.  
  
30.11.2016 – 04.12.2016 tarihinde Kıbrıs’ta yapılan 16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumuna Kurulumuz 
tarafından katılım sağlanmıştır. 
  
07.12.2016 tarihinde Kurul Başkanımız BAHAETTİN KIR Mesleki Uyum ve İzleme komitesi toplantısına katılarak 
çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmıştır. Ayrıca Basın Yayın Komitesine, E-BÜLTEN’e konulmak üzere HAKSIZ 
REKABETLE ilgili en çok karşılaşılan konular ve çözümleri hakkında yazı hazırlanmıştır.  
  
13.12.2016 tarih ve 12897 sayılı E-BİRLİK  sözleşmeleri hakkındaki 2016/3 nolu genelge yayınlanmış olup, içeriği 
konusunda Kurulumuza bilgilendirme yapılmıştır. 
  
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. 
  
 
          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 





  
Basın yayın kurulu olarak; 
Göreve geldiğimiz 07.06.2016 -  31.12.2016 tarihleri arasında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.      
   
Göreve başladıktan sonraki 21.06.2016 tarihinde yapılan ilk toplantıda Kurulun görev dağılımı yapılarak, kurulun her hafta 
pazartesi  günü toplanması kararlaştırıldı. 
  
Dayanışma dergisinin kapak tasarımı çalışmaları yapıldı. Dayanışma dergisinde yayımlanmak üzere çeşitli kişi ve kuruluşlardan 
meslekli yazılar talep edildi. Başta İzmir Barosu olmak üzere mesleki kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşlarına ziyaretler 
gerçekleştirildi. Dayanışma dergisinde yayımlanmak üzere gelen yazılar, kurul tarafından tek tek okunup, dil ve içerik olarak 
değerlendirildi. Uygun görülen yazılar yayımlanmak üzere çalışmaları tamamlandı. 
  
E- bültenin adı “Odam ve ben “ olarak değiştirildi. Bununla birlikte; karekod uygulamasına geçildi. Bu uygulama ile birlikte 
yapılan konferans ve görsel sunumlar bültenin ilgili sayfasında bulunan kodlar aracılıyla video olarak da izlenebilmesine olanak 
sağlandı.  
 
Odamızın tüm kurulları, semt temsilcilikleri ve komiteler oluşturulduktan sonra, bu organlarda görev alan arkadaşlardan en az 
bir kişinin basın kuruluyla iletişim sorumlusu olarak görevlendirilmesi  talep edildi. 
 
Kurul olarak, Oda bünyesinde yapılan tüm etkinlik, semt temsilcilikleri ve komite toplantılarına en az bir kurul üyesi ile iştirak 
edildi. Yapılan etkinlikler içerik olarak özetlenerek ve fotoğraflanarak “Odam ve Ben” de yayımlandı. 2016 yılı sonuna kadar 
121,122,123,124 ve 125. Sayılı E bültenler yayımlandı.  
      
Yapılan 3 röportaj neticesinde genç ve deneyimli meslek mensuplarından, değişen sistem içerisindeki rollerine vurgu yaparak, 
daha yenilikçi bir bakış açısı yansıtılmaya çalışıldı. 
     
E-bülten çalışmalarında; aramıza katılan ve ayrılan meslek mensuplarımıza yer verildi. Kültür sanat, edebiyat, ve bilim 
alanlarındaki güncel çalışmalara değinildi. Makale çalışmalarına yer verildi. 
   
Yapılan toplantı sayısı : 28 
Çıkartılan E-bülten      :    5 
Çıkartılan Dergi         :    1 
  
       

             İrfan Yıldız            Selviye Öğüş      Mahmut Oymak          Fazıl Ulusoy          Timuçin Hakan 
Başkan           Başkan Yardımcısı                           Sekreter                         Üye                      Üye 

2.2.6. BASIN YAYIN KURULU RAPORU 



2.2.7. TAHKİM KURULU RAPORU 

Tahkim Kuruluna  her hangi bir talep gelmemiştir. 

Tahkim Kurulu Üyeleri 

Selda ARPACI 
Üye 

Hilmi ATAĞAN 
Üye 

Şeref ŞENCANBAZ 
Başkan  

Vedat ÖZER 
Üye 



2.2.8. ETİK KURULU  RAPORU 

İZSMMMO Etik Kurulu, 27 Mart 2014 tarihli ve 28954 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan MUHASEBE MESLEK 
MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ VE ETİK SÖZLEŞMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ‘in yayınlanmasının ardından İzmir 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu’nun 07.06.2016 tarih 05 sayılı kararı ile kurulmuştur. 
 
Eğitim yöntemimiz ; 
Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından belirlenen eğitim modülü ve eğitim programına uygun olarak ;   
a- Teorik eğitim konuları için uzaktan eğitim yöntemi ile birlik tarafından oluşturulacak etik eğitim internet üzerinden,  
b- Uygulamalı eğitim konuları için odalarda yüz yüze eğitim yöntemi ile yürütülür . 
 
Etiğin öğrenilebilir ve öğretilebilir olduğu gerçeğinden hareketle etik kültürünün güçlenmesi için etik eğitimleri yapılması 
amaçlanmıştır. Etik Kurulu olarak mesleğimizin belirleyici özelliğinden biri olan kamu yararına hareket etme sorumluluğu 
ve bilinci ile etik ilkelerin önemini ve gerekliliğini meslek camiamıza yaymak ve etik eğitimlerine meslektaşlarımızın 
katılımını azami düzeye çıkarmak Etik Kurulu’nun başlıca amacıdır. Gücümüzü Etik İlkelere inanan meslektaşlarımızdan 
almaktayız. 
 
27 Mart 2014 tarihinde Etik eğitimi ve etik sözleşmesi yapılması hakkında tebliğinin yayımlanmasının ardından 2015 yılında 
Türkiye çapında etik eğitimlerine başlanmıştır. 
 
2015/1.Dönemde 2925 meslektaşımız, 
2015/2.Dönemde 1058 meslektaşımız, 
2016/1.Dönemde   910 meslektaşımız, etik eğitimlerini tamamlayıp belge almaya hak kazanmışlardır. 
 
05 Ağustos 2016 tarihinde 2016/1 .dönem Muhasebe Meslek Etiği Taahhütnamesi almaya hak kazanan meslektaşlarımıza 
belgeleri törenle verilmiştir. 
 
Etik Kurulu olarak Türmob Etik Kurulu Başkanı Feyzullah TOPÇU ve Türmob Etik Kurulu üyesi İlhan BORA ile Etik eğitimleri 
toplantıları düzenlenerek değerlendirmeler yapılmıştır. Etik ilkelerinin meslek mensuplarına anlatılması, yaygınlaştırılması 
bu sayede meslek mensuplarımıza uzun vadede etik bilincinin yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilmektedir. 
 
2016/2.Dönem Etik eğitimi teorik ve yüz yüze eğitimler tamamlanmış olup, 2017/1. Dönem Etik Eğitim Başvuruları devam 
etmektedir. 
 

 
 

                                        ARZU DEMİR                        FATMA KİRKİT            HÜLYA KOÇ 
                                            Başkan          Başkan Yardımcısı             Sekreter 

 
 
 

                           FATİH ÖZÇİFTÇİ               HATİCE ÇEVİK YALLI        MUSTAFA ÖZEN      ÜLKÜ DÖNMEZ                                                 
                                      Üye                     Üye                                       Üye    Üye 

 
 

 
 
 



  
  
  
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ  OLARAK 31.12.2016 TARİHİ  İTİBARİ İLE YAPILAN İŞLER VE SON DURUM  RAPORU İBRAZIDIR. 

  
SAVCILIK ŞİKAYETLERİ YAPILIP TAHKİKATI DEVAM EDENLER  : 2 adet 
CEZA DAVALARI DEVAM EDENLER                             : 7 adet 
KARARA ÇIKAN CEZA DAVALARI                             : 3 adet 
HUKUK DAVASI DEVAM EDEN                                     : 1 adet 
İDARE MAHKEMESİNDE DEVAM EDEN DAVALAR      : 11 adet 
İDARE MAHKEMESİNDE KARARA ÇIKAN DAVALAR  : 10 adet 
  
2016 yılı için Odamıza Bilgi edinmeden yapılan 18 başvuruya cevap verilmiştir. 
  
Disiplin ve Haksız Rekabet Uygulamaları ile ilgili sunum hazırlanmış ve Ege Odalarına diğer Kurul üyesi arkadaşlarla 
beraber sunum yapılmıştır. 
  
Odamızın hizmet alımı yaptığı firmalar ile sözleşmeler yapılmıştır. 
  
Bazı firmalar ile düzenlenen protokoller ile üyelerimize indirimler sağlanmıştır. 
  
Ayrıca Odamız üyelerine  telefonla ve karşılıklı görüşmeler ile danışmanlık hizmeti verilmeye devam edilmektedir.  
  
Av. SELDA ARPACI 
  

2.3.  HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ  RAPORU 



2.4.  TEMSİLCİLİKLER VE KOMİTE RAPORLARI 



2.4.1 .İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ ETKİNLİKLERİ 



2.4.2. SEMT TEMSİLCİLİKLERİ ETKİNLİKLERİ 



2.4.3. KOMİTE RAPORLARI 



3. SAYILARLA İZMİR SMMM ODASI 

01.01.2016 – 31.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA GİDEN EVRAK DÖKÜMÜ 

ÜYELERE GİDEN 726 

TÜRMOB GİDEN   98 

RESMİ GİDEN 274 

ODALAR GİDEN   55 

DİĞER GİDEN 165 

TOPLAM GİDEN EVRAK 1318 

01.01.2016 – 31.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA GELEN EVRAK DÖKÜMÜ 
GELEN EVRAK     2933 

 

SEMT SERBEST SM SERBEST SMMM BAĞIMLI SM BAĞIMLI SMMM

ALSANCAK 12 192 17 263

ALTINDAĞ 6 19 3 9

BALÇOVA 7 40 6 49

BASMANE  12 111 7 49

BAYRAKLI 16 153 20 187

BORNOVA 16 199 29 219

ÇANKAYA  31 439 18 178

ÇİĞLİ 6 39 13 184

EŞREFPAŞA  3 11 6 18

GAZİEMİR 2 73 10 116

HATAY  11 72 36 111

KAHRAMANLAR  5 31 1 16

KARABAĞLAR 14 114 25 95

KARŞIYAKA 22 292 29 285

KEMERALTI  16 129 3 19

KONAK 38 233 29 116

NARLIDERE 3 30 6 58

PASAPORT  6 100 8 86
ŞİRİNYER  6 104 10 42

YENİŞEHİR 9 90 5 50

TOPLAM 241 2471 281 2150

SEMTLER GENEL TOP. 5143

İLÇELER SERBEST SM SERBEST SMMM BAĞIMLI SM BAĞIMLI SMMM

ALİAĞA 2 45 3 42

BAYINDIR 2 8 2 0

BERGAMA 9 34 8 9

ÇEŞME 3 27 1 13

DİKİLİ 1 14 3 4

FOÇA 2 8 1 3

GÜMÜLDÜR 0 1 2 4

KARABURUN 0 6 2 2

KEMALPAŞA 3 36 9 94

KINIK 2 5 0 2

KİRAZ 2 5 1 1

MENDERES 3 41 6 49

MENEMEN 7 47 5 54

ÖDEMİŞ 9 73 3 10

SELÇUK 1 19 0 6

SEFERİHİSAR 1 14 3 9

TİRE 5 33 3 18

TORBALI 7 47 7 80

URLA 3 20 4 23

TOPLAM 62 483 63 423

İLÇELER GENEL TOPLAM 1031

TOPLAM BAYAN ÜYE 2289
TOPLAM ERKEK ÜYE 4735

SEMT&İLÇE TOPLAM 6174

DİĞER İLLER TOPLAM 850
GENEL TOPLAM 7024



4. BASINDA İZMİR SMMM ODASI 
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16'ncı Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu başladı 
TÜRKİYE Muhasebe Standartları Sempozyumu'nun 16'ncısı, Kıbrıs Girne'de başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir 
illeri arasında her yıl dönüşümlü olarak gerçekleştirilen Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, bu yıl 
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Tarafından Düzenlendi 

TÜRKİYE Muhasebe Standartları 
Sempozyumu'nun 16'ncısı, Kıbrıs Girne'de 
başladı.  İstanbul, Ankara ve İzmir illeri arasında 
her yıl dönüşümlü olarak gerçekleştirilen 
Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, 
bu yıl İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası'nın ev sahipliğinde, 16'ncı kez başladı. 
Kıbrıs Girne'de yapılan ve 3 Aralık tarihine kadar 
sürecek sempozyumun açılış törenine, KKTC 
Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı, 
TÜRMOB Başkanı Cemal Yükselen'nin yanı sıra 
TÜRMOB yönetici ve üyeleri katıldı.  

KKTC Girne'deki Acapulco Otel'in toplantı salonunda yapılan 16'ncı Türkiye Muhasebe Standartları 
Sempozyumu'nun açılış konuşmasını İzmir Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat Adak yaptı. Artık 
yönetimlerde 'ben yaptım oldu', 'Ben yaptırmam' düşüncesinin olmaması gerektiğini söyleyip oda üyeleri arasında 
birlik çağrısı yapan Vedat Adak, konuşmasında Adana'daki yangında 11'i çocuk 12 kişinin ölümüne değindi. Vedat 
Adak, “Adana'da ihmal sonucu ölen çocuklara Tanrı'dan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar 
diliyorum, hepimizin başı sağolsun. Bizim ülkemizde insanlar ya terörden ya da ihmalden ölüyorlar. İhmal, 
tedbirsizlik ve kaderci anlayış bunların önlenmesini engelliyor. Çocuklarımız ölüyor, istismar ediliyor, kaderine terk 
ediliyor. İnsan kahroluyor bunlar karşısında. İhmal var, kusur var ama sorumlu yok. Suç var ama ceza yok bu 
memlekette. Örgüt olarak taraf olmalıyız, tavır koymalıyız. İhmaller sadece bu konularla sınırlı değil. Her alanda 
ihmal ve tedbirsizlik devam ediyor. Bildiğiniz gibi ekonomide de birçok ihmal var" dedi. 
"SEMPOZYUM DERİN TAHRİBAT İÇERİSİNDE YAPILIYOR" 
Sempozyumun dünya ve Türkiye'yi sarsan büyük ekonomik krizin yol açtığı derin tahribatın yansımaları arasında 
gerçekleştiğini vurgulayan Vedat Adak, “Gelir dağılımının dünya ölçeğinde yarattığı uçurum, yoksulluğun boyutu ve 
işsizlik sorunu gündemin ilk sıralarında yer almaktadır. Pek çok işyeri kapanmakta, işsiz kalanların sayısı artık 
milyonlarla ifade edilmektedir. Bu bunalım, her zamanki gibi en çok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri 
etkilemiştir. Üretim ve iç piyasalarda talep düşmüş, dış ticaret hacmi daralmış, işsizlik oranları büyümüş ve istihdam 
hacmi olabildiğince küçülmüştür. Söz konusu politikaların yıllar içerisinde biriktirdiği olumsuzluklar, bugün içinde 
bulunduğumuz krizde iyice su yüzüne çıkmış, dünya ölçeğindeki krizden en olumsuz etkilenen ülkelerin başında 
gelmemize neden olmuştur. Yaşadığımız ekonomik sorunların, üretim ve yatırımı dışlayan, yerli kaynak kullanımını 
reddeden, üretim ve ihracatı ithalata bağımlı kılan, yüksek cari açık, yüksek dış borç ve sıcak para politikalarına 
dayalı, döviz kuru ve finans hareketleriyle altüst olmaya mahkum ekonomi politikalarından kaynaklandığını hepimiz 
biliyoruz" dedi. 
TÜRMOB BAŞKANI, BİLGİ TEK SERMAYEDİR 
Açılış töreninde TÜRMOB Genel Başkanı Cemal Yükselen de, konuştu. Meslek üyelerinini eğitiminin önemli 
olduğunu vurgulayan Cemal Yükselen, “Meslek siyasetinde birleştiğimiz zaman başarılı olmamak için bir neden 
görmüyorum. Bundan sonra müzakereci, uzlaşmacı, mücadele anlayışımız sürecek. Meslek mensuplarımızın daha 
donanımlı olmalarını sağlamak bizim göreviz. Bilgi tek sermayedir. Bu sermayeye yatırım yapmak zorunlu bir 
görevdir. Bunun bilincindeyiz. Raporlarda kararlarda ortak dil kullanmak ayrı bir önem kazanıyor. Bu sempozyumda 
da finansal raporlama konusunda ortaya çıkacak bilgilerle önemli katkı sağlayacaklarına inanıyorum. TÜRMOB 
kuruluşundan itibaren muhasebe standartlarını yakından takip etti. Bizim alanımız dinamik ilkelerdir sürekli 
güncellenmeleri gerekiyor. Bizlerin de bunlara ayak uydurmamız için çalışmalara önem vermemiz lazım" dedi.  






















































