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1.1. GENEL BAŞKAN’IN SUNUŞU  

Geçtiğimiz bir yıl içerisinde küresel düzlemde siyasi belirsizlik ve riskler arttı. ABD dünya siyaset sahnesinde başrolü 
oynarken, siyasi sorunlar büyüdü. Buna karşın Rusya, Ortadoğu’da alanı boş bırakmayıp etkinliğini arttırmaya ve 
genişletmeye devam etti. 
 
Kan gölüne dönen Ortadoğu’da, terör örgütü IŞİD’in ele geçirdiği toprakların büyük bir bölümünden temizlenmesi 
olumlu bir gelişme olurken, örgüt elemanlarının gelecekte nerelerde ve nasıl ortaya çıkacakları ise ayrı bir muamma 
olarak duruyor.           
 
Körfez bölgesinde yaşanan siyasi gerginlikler ise bölgenin yeniden karışmasına ve akan kanlar sonrası yaşanan siyasal 
sıkıntıların artmasına sebebiyet vermektedir. 
 
Komşu İran’da ortaya çıkan demokrasi ve daha fazla özgürlük talepleri ile toplumun temel beklentilerinin 
karşılanmaması, Katar ve bazı bölge ülkeleri arasında yaşanan gerilimler, bölgemiz ve Ortadoğu coğrafyasında var olan 
sorunların yeni sorunlarla büyümesine neden olmuştur. Temenni etmemekle beraber, bu durumlar ileride büyük 
sorunlara zemin oluşturabileceği dikkate alınmalıdır. 
Güney bölgemizde yaşanan ve yaşanacak gelişmeler, ülkemizi çok yakından etkiliyor ve etkilemeye devam edecek gibi 
görünüyor.              
 
 Güney sınırımızda yaşanan olaylar ülkemiz açısından büyük bir sorun ve sıkıntı kaynağı. Ordumuzun düzenlediği Zeytin 
Dalı Harekatı’nın başarılı bir şekilde, en az zarar ve zayiat ile sonuçlanması en büyük arzumuz. Ne var ki, bulunduğumuz 
coğrafyanın jeopolitik, sosyal ve kültürel yapısı, kısa sürede barış ve huzur için umut vadetmiyor.  
 
Terör saldırıları ülkemizde ve dünyada acımasız ve iğrenç yüzünü pek çok defa göstermiştir. Terörün hedefi toplumda 
yılgınlık ve güvensizlik ortamı yaratmaktır. Toplum olarak yılgınlığa düşülmediği sürece, terör hareketlerinin ve 
teröristlerin hedefine ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle, teröre ve teröristlere asla yenik düşülmemeli ve müsaade 
edilmemelidir. Hiçbir baskıya, zorbalığa boyun eğmeyen insanımız, teröre de boyun eğmeyecektir. 
 
Suriye’de yaşananlar başta olmak üzere, savaşın, terör saldırılarının son bulması, akan kanın durması, barış filizlerinin 
yeniden yeryüzünde yeşermesi hepimizin ortak temennisidir. Ordumuzun düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın barışın 
gelmesine vesile olacağına ve toplumda demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin tesis edileceğine olan inancımız tamdır.  
 
Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde barışın, hoşgörünün ve adaletin egemen olması en büyük arzumuz ve istemimizdir. 
 

A. Masis YONTAN 
Genel Başkan 



Ülke ekonomisi son zamanlarda ekonomik verilerden ziyade siyasetin yarattığı risk algılarından dolayı büyük 
dalgalanmalar yaşamaktadır. Siyaseten yaşanan olumsuzlukların toplumda yarattığı moral bozukluğu ve huzursuzluğa 
karşın, ülkede ekonomik açıdan büyümenin hızlanması, moral motivasyonu açısından olumlu bir gelişme olarak yerini 
almaktadır. 
 
Tüm kesimlerin nefret ve tepki ile karşıladığı 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ardından ekonomide olumsuz 
beklentiler gerçekleşmemiştir. Ne var ki bu durum, ekonomimizde bazı yapısal sorunların var olduğu gerçeğini de 
değiştirmemektedir.  
 
Ülkemiz ne yazık ki yeni üretim teknolojilerine dayalı mal ve hizmet üretememektedir. Yaşanan ekonomik büyüme 
üretimden kaynaklanan büyümeden ziyade, kredi genişlemesine dayanmaktadır. Kredi genişlemesi ise yurtdışından 
yüksek faizlerle borçlanmaya neden olmaktadır. 
 
Özel sektörün yurtdışı borçları 235 milyar dolara ulaşmıştır. Ülkemizin toplam net borç stoku gayri safi yurtiçi 
hasılamızın üçte birine yükselmiştir. Ülke mutlaka ekonomik, sosyal ve siyasal sorunları bir an önce çözmeli ve tüketen 
bir ekonomiden, üreten bir ekonomiye geçmelidir. 
 
Yaşanan ekonomik gelişmeler, mali idare için vergi ve prim performansını olumsuz etkilerken, meslek mensuplarımız 
açısından da tahsilat probleminin artarak devamına neden olmaktadır.  
 
Dünya, siyasal alanda yaşanan sıkıntılara karşın, bilim ve teknoloji alanında müthiş bir değişim, dönüşüm ve atılım 
yaşamaktadır.             Sanayide dönüşüm, yapay zekâ, bulut teknolojileri ve üç boyutlu yazıcılar gibi teknolojik 
gelişmeler, şimdiden geleceği şekillendirmektedir.  
 
Önümüzdeki yıllarda, ileri robotik üretim daha da etkin hale gelecek, biyoteknoloji ve yapay zekanın etkisi hayatımızın 
her alanında daha da artacaktır. 
 
Yapmamız gereken ise moralimizi bozmadan, ülkemizin ve mesleğimizin değişime uyum göstermesini sağlamaktır.                 
Geleceğe şimdiden hazırlanmak ve uyum sağlamaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. 
 
TÜRMOB’u, Odalarımızı ve bürolarımızı yeni gelişmelere paralel olarak kurumsal yapılara dönüştürme süreci 
başlamıştır. Hizmetin kalite ve kapasitesini artırarak, yeni mesleki uzmanlık alanlarına yönelip, modern ve yeni üretim 
araçları ile çalışmalarımıza devam etmemiz gerekmektedir. 
 
Günümüzde muhasebe, kayıt tutma fonksiyonundan, finansal raporlama ve denetim fonksiyonuna hızla geçiş 
yapmaktadır. Bu gelişmeler mesleğin gelecekteki konumunu, finansal tabloları düzenleyen ya da düzenlenmiş finansal 
tabloları denetleyen, yorumlayan, taraflar için yararlı hale getiren ve danışmanlık yapan bir anlayışa getirmektedir. 
Ayrıca mesleğin alt alanlarının ya da diğer bir deyişle mesleki uzmanlık dallarının gelişerek güçleneceği bir sürece 
girilmektedir. 
  
Meslektaşlarımızın bu değişim ve dönüşüme kendilerini hazırlamaları önem taşırken, meslek örgütünün görevi ise bu 
sürecin alt yapısını oluşturup meslektaşların hizmetine sunmaktır. 
  
Meslektaşlarımızın kaliteli hizmet üretmeleri için, projelerimizi hayata geçirmemiz gerekmektedir. Bu süreci mesleki 
dayanışma ve birlikteliğimizi koruyarak hep birlikte başarıyla gerçekleştireceğimize olan inancımız tamdır. 
  
Mesleğimizin yarınlarını oluşturmak için, mesleki dayanışmamızı ve birlikteliğimizi elbirliği ile geliştirip, 
güçlendirmemiz zorunludur. 
 
Önümüzdeki günlerin ülkemizde ve dünyada toplumsal barışın sağlandığı, terörün son bulduğu, insanların barış ve 
huzur içinde yaşadığı, ekonomik istikrarın ve adil dağıtımın nispeten sağlandığı, istihdamın arttığı, işsizliğin azaldığı, 
mesleki sorunların çözüldüğü, yarınlara sevgi, umut ve inançla baktığımız bir dönem olması dileği ile saygılarımı 
sunarım. 
 
A. Masis YONTAN 
Genel Başkan 
  
  



1.2. ODA BAŞKANI’NIN SUNUŞU  

Değişen ekonomik koşullar ve gelişen teknoloji ile mesleğimizin de önemi ve etkisi farklılaşmıştır. Hem dünyada 
hem de ülkemizde yaşanan bu değişimler sonucunda üyelerimiz ve toplumun bu farklılıklara uyum sağlaması ve 
daha iyi bir geleceğin yaratılması konusundaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu anlamda Oda’mızın tüm 
birimleriyle büyük bir titizlikle var gücümüzle çalışmaktayız.  
 
16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu “İzmir Sunumu” 6 Ocak 2017 tarihinde “Finansal Raporlamada 
Güncel Tartışmalar” teması ile yapıldı. Düzenleme komitemizin büyük emeklerle düzenlediği sempozyum 
kapsamında kaliteli finansal raporlama için gereken her türlü teknik ve uygulamalı bilgi tartışıldı, aktarıldı. 
Sempozyum kapsamında Prof. Dr. Abbas Türnüklü tarafından ‘’Anlaşmazlık Çözümü, Arabuluculuk ve Müzakere 
Teknikleri’’ konusunda bir Workshop da yer aldı.  
 
TÜRMOB kurullarının katılımıyla Ankara’da düzenlenen 78. Başkanlar Kurulu Toplantısı’na Oda’mızı temsilen 
katıldık.  
 
Odamız, TESMER İzmir Şubemiz ve Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitümüz ile birlikte değişen koşullara en iyi ve 
en yüksek donanımla uyum sağlayabilmemiz için birçok eğitim, seminer, toplantı, kurs düzenledik… Etik Eğitimi, 
Nace Kod Sistemi, Ceza Muhakemesi’nde Uzlaştırmacı Eğitimi, Kooperatifler Dayanışma Ağı Çalıştayı, Dijital 
Pazarlama ve E-Ticaret Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Semineri, İzaha Davet ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin 
Birleştirilmesi düzenlenen eğitimlerden sadece birkaçı… Özellikle İzaha Davet ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin 
Birleştirilmesi Semineri’ndeki yoğun katılım sonucu semineri tele-konferans sistemi ile birkaç salonda 
gerçekleştirmiş olmamız bu eğitim ve seminerlerin ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi ve 
bu yönde yeni planlamalar yapmamız konusunda bizlere ilham verdi.  
 
Sadece meslek mensuplarımıza değil, toplumun her kesimine sunduğumuz eğitimler de büyük ilgi gördü. İzmir 
Ticaret Odası’nın düzenlediği Vergi Mevzuatında Son Dönemde Yapılan Değişikilikler Konulu Bilgilendirme 
Toplantısı’nda İZTO üyelerine Dönem Sonu İşlemleriyle İlgili Önemli ve Özellikli Hatırlatmalar konulu bilgi aktardık. 
Oda’mızın düzenlediği ‘Bilirkişi Eğitimleri’mize yoğun katılım oldu. Verdiğimiz eğitimlerle şu anda İzmir’de bulunan 
Bilirkişilik Temel Eğitimi katılım belgesine sahip kişilerin yaklaşık %60’ının eğitiminin Oda’mız tarafından verildiğini 
söylemek mümkün… 
 

  



İzmir ve çevremizde bulunan önemli kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdik, iade ziyaretlerinde 
Oda’mızda ağırladık. İlçelerde ve semtlerde bulunan Temsilciliklerimizi ziyaret ettik, meslektaşlarımızla 
biraraya geldik, görüş alış verişinde bulunduk.  
 
Değerli Meslektaşlarım, yoğun çaba ve çalışma gerektiren mesleğimizin aynı zamanda toplumsal gelişme ve 
ilerleme için de önemli bir rolü olduğunun bilinciyle kültürel ve sosyal etkinlikler de düzenlemeyi ihmal 
etmiyoruz. Anayasa Değişikliği Paketi ile ilgili olarak ‘İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ile birlikte basın 
toplantısı düzenledik. Ülkemizin kültürel anlamdaki birçok özel günlerini tiyatro, şiir geceleri, anma 
toplantıları, konserler düzenleyerek gündeme taşıdık. Spor alanında da Oda olarak bisiklet, futbol, voleybol, 
koşu gibi birçok farklı alanda etkinlik düzenledik. 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’na meslektaşlarımızın büyük 
bir çoğunluğu katılım sağladı. Futbol turnuvamızda ise İzmirli takımların temsilcilerini bir araya getirerek 
sporun birleştirici ruhunu ortaya koyduk.  
 
Meslek ailemiz yeni katılan üyelerimizle genişledi, büyüdü. Aileleri ile birlikte yaşadıkları sevince bizler de 
ortak olduk, Oda’mızda sevinç ve heyecanlarını paylaştık. Aday Meslek Mensuplarımızla daha çok bir araya 
gelmeye özen gösterdik, bilgilendirme toplantıları düzenledik, desteğimizi gösterdik.  
 
Değerli Meslektaşlarım, göreve geldiğimiz günden bu yana, gerek mesleki anlamda gerekse toplumsal 
gelişim anlamındaki tüm sorumluluklarımızın ve yaratabileceğimiz olumlu etkinin farkındayız. Bu bilinçle 
üyelerimize ve her kesimden kişilerin gelişim ve ilerlemelerine yönelik eğitimler düzenlemeye, farkındalık 
yaratacak, birliktelik sağlayacak etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Hak ve eşitlik temelli mücadelemizi 
gerek mesleki anlamda gerekse toplumsal anlamda sürdürmek ve bu yolda varlığımızı ve ağırlığımızı ortaya 
koymak en önemli ideallerimizden… Bu anlayışla yaptığımız tüm çalışmalarda bizlerle olan, elini taşın altına 
koyan ve destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2017 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 yürekten teşekkür ediyor, sosyal adaletin her alanda var 
olduğu aydınlık ve refah içinde geçmesini temenni ettiğim 2018 yılının, dünyada ve ülkemizde barışa ve 
kardeşliğe tanıklık etmesini diliyorum.  
 
 
Vedat Adak 
Başkan 
  
  
  



1.3. İZMİR SMMMO’NUN MİSYONU VE VİZYONU  

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

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



1.4. ODA KURULLARI  



Vedat ADAK 
Başkan 

Erkan YILDIRIM 
Üye  

Müfit YILDIRIM 
Yönetim Kurulu Sekreteri 

 Mehmet KUZU 
Sayman 

Tülay BUDAK 
Koordinatör Üye  

1.4.1.  YÖNETİM  KURULU 

Mehmet Ali DEMİRTAŞ 
Üye 

Adem ÇOMAKLI 
Üye 

Metin AKSOY 
Üye 

Ömer AKBAŞ 
Başkan Yardımcısı 



Ercan KILINÇCI 
Üye 

Fatma KARAKAN 
Başkan 

1.4.2 . DENETLEME KURULU 

1.4.3.  DİSİPLİN  KURULU 

Yusuf BÜYÜKTEPE 
Başkan Yrd. 

Aslı TENGİZ 
Sekreter 

İbrahim ÖZTÜRK 
Üye 

Hande HAMAMCILAR ERTUNÇ 
Üye 

Enis ENGİN 
Başkan 

Mustafa YILMAZ 
Üye 



Murat ALTIKANAT 
Üye 

 Arif COŞKUNKAN 
Başkan Yardımcısı 

Şehriban ÇÖRDÜK 
Sayman 

 Hüseyin ÜZÜM 
Üye 

 Harun TUNABOYLU 
Sekreter 

Ergül GÜLBENT 
Üye 

1.4.4.  TESMER İZMİR ŞUBE YÖNETİM KURULU 

Vedat ADAK 
Başkan 



Tanju ÇINAR 
Başkan Yardımcısı 

Namık PEKER 
Sekreter 

G.Duygu AKTAŞ 
Sayman 

Aytaç ERDİN 
Üye 

Vedat ADAK 
Başkan 

1.4.5.   İZSMMMO MUHASEBE EĞİTİM  VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ  
YÖNETİM KURULU 



1.4.6.  HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU 

Tunç KILINÇ 
Başkan Yardımcısı 

Aydan ALDOĞAN 
Sekreter 

Recep Doğan KARABACAK 
Üye 

Şahyan KARAHAN 
Üye 

Hüdai EMER 
Üye 

Melekşah KARABEL 
Üye 

Sezgin İSLAMOĞLU 
Üye 

Mustafa ÇAĞIN 
Üye 

Bahaettin KIR 
Başkan 



1.4.7. BASIN YAYIN KURULU 

İrfan YILDIZ 
Başkan 

Selviye ÖĞÜŞ 
Başkan Yrd. 

Mahmut OYMAK 
Sekreter 

Timuçin HAKAN 
Üye 

Fazıl ULUSOY 
Üye 

1.4.8. TAHKIM KURULU 

Selda ARPACI 
Hukuk Müşaviri 

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 

ADEM  ÇOMAKLI 

ADEM SAVAŞ BULGUR 

ADİL TENLİ 

AHMET ÖNAL 

AHMET  YÜKSEKOL 

AHMET  KULAKSIZ 

ALİ KEMAL DURDU 

ARİF COŞKUNKAN 

ARZU DEMİR 

ASLI TENGİZ 

ATİLLA ÖÇAL 

AYDAN ALDOĞAN 

AYTAÇ ERDİN 

BAHAETTİN KIR 

BAYCAN AKIL 

BÜLENT KÖKLÜ 

CELALETTİN ÖZTÜRK 

CEM SEDEN 

CEMİLE ERDOĞAN 

CENGİZ  YAZGAN 

CÜNEYT OCAKTAN 

ELMAS ÜZÜM 

EMİN YILDIRIM 

ENİS ENGİN 

ERBAY İNDAĞ 

ERBAY AKSOY 

ERCAN BALKIZ 

ERCAN KILINÇCI 

ERGÜL  GÜLBENT 

ERKAN YILDIRIM 

FATİH ÖZÇİFTÇİ 

FATMA KARAKAN 

FATMA KİRKİT 

FAZIL  ULUSOY 

GÖKHAN BALTACI 

GÖKHAN ÖZTÜRK 

G.DUYGU  AKTAŞ 

HAKAN GÜVENER 

HANDE  HAMAMCILAR ERTUNÇ 

HANİFE TÜTÜNCÜ 

HARUN  TUNABOYLU 

HASAN BAL 

HATİCE ÇEVİK YALLI 

HİLMİ  ATAĞAN 

HÜDAYİ EMER 

HÜLYA AKTAŞ 

HÜLYA ŞAHİN 

HÜSEYİN ÜZÜM 

HÜSEYİN  IRMAK 

İBRAHİM  ÖZTÜRK 

İLHAN ÖZKÖSE 

İPEK KOÇBAY 

İRFAN  YILDIZ 

İSMAİL TOTUR 

KADER ÇEKİN 

KÜBRA SAYGI 

MAHMUT  OYMAK 

MEHMET KOZAKCI 

MEHMET KUZU 

MEHMET DİVANOĞLU 

MEHMET  AYAR 

MEHMET  ÇABUK 

MEHMET ALİ  DEMİRTAŞ 

M.CENGİZHAN TUĞLUK 

MEHTİ ÜFLÜ 

MELEKŞAH KARABEL 

MELİH DEMİREL 

MESUT  ÇATALKAYA 

METİN AKSOY 

MİTHAT ÇETİN 

MUHİTTİN GÜLER 

MURAT KORKMAZ 

MURAT  ALTIKANAT 

MURAT  OMRAK 

MUSTAFA ÇAĞIN 

MUSTAFA YILMAZ 

MUSTAFA ÖZEN 

MÜFİT YILDIRIM 

NAMIK PEKER 

NURİ  KÖSELER 

NUSRET YUMRUTAŞ 

ÖMER AKBAŞ 

ÖZKAN  CENGİZ 

PİLOT ZEYBEK 

POYRAZ AKSOY 

RAGIP BORA DOĞRAMACI 

RAMAZAN YILMAZ 

RECEP DOĞAN KARABACAK 

SABRİ DİKEN 

SADUN BUDİNLİ 

SEÇİL UTAŞ 

SELDA ARPACI 

SELİM ERKMEN 

SELVİYE ÖĞÜŞ 

SERVET  AKDEMİR 

SEZGİN İSLAMOĞLU 

SÜHEYLA ERBAŞOL 

ŞAHYAN KARAHAN 

ŞAMİL BULUT 

ŞEHRİBAN ÇÖRDÜK 

ŞEREF  ŞENCANBAZ 

TANJU ÇINAR 

TARIK  MERTTÜRK 

TARIK  KALAY 

TİMUÇİN HAKAN 

TUNÇ KILINÇ 

TUNÇER SÜLÜN 

TÜLAY BUDAK 

UFUK GÜNDÜZ 

ÜLKÜ  DÖNMEZ 

VEDAT ADAK 

VEDAT ÖZER 

YALÇIN ERKURTULGU 

YUSUF BÜYÜKTEPE 

ZAFER PASTUTMAZ 

İRFAN  YILDIZ DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANI 
HÜLYA KOÇ BAŞKAN YARDIMCISI 
İLKAY BİNGÖL SEKRETER 



SELİM ERKMEN  
ALİAĞA TEMSİLCİLİĞİ 

MEHMET KOZAKÇI  
BAYINDIR TEMSİLCİLİĞİ 

MELİH DEMİREL 
BERGAMA TEMSİLCİLİĞİ  

HAKAN GÜVENER 
ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ 

R.BORA DOĞRAMACI 
DİKİLİ TEMSİLCİLİĞİ 

POYRAZ AKSOY 
FOÇA TEMSİLCİLİĞİ 

BÜLENT KÖKLÜ  
URLA TEMSİLCİLİĞİ 

MUHİTTİN GÜLER 
GÜMÜLDÜR TEMSİLCİLİĞİ  

BAYCAN AKIL 
KARABURUN TEM. 

KÜBRA SAYGI  
KEMALPAŞA TEMSİLCİLİĞİ 

HANİFE TÜTÜNCÜ 
KINIK TEMSİLCİLİĞİ 

PİLOT ZEYBEK  
KİRAZ TEMSİLCİLİĞİ 

İPEK KOÇBAY 
MENDERES TEMSİLCİLİĞİ 

MİTHAT ÇETİN 
MENEMEN TEMSİLCİLİĞİ 

SABRİ DİKEN 
ÖDEMİŞ TEMSİLCİLİĞİ 

ATİLLA ÖÇAL  
SELÇUK TEMSİLCİLİĞİ 

ERBAY İNDAĞ 
SEFERİHİSAR TEMSİLCİLİĞİ 

CÜNEYT OCAKTAN 
TİRE TEMSİLCİLİĞİ 

ADEM SAVAŞ BULGUR  
TORBALI TEMSİLCİLİĞİ 

1.5.3. İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ 



YENİŞEHİR 
HÜLYA AKTAŞ 

GAZİEMİR 
İLHAN ÖZKÖSE 

ALSANCAK   
TARIK KALAY 

BALÇOVA 
M. CENGİZHAN TUĞLUK 

BASMANE   
HÜLYA ŞAHİN 

BAYRAKLI  
NUSRET YUMRUTAŞ 

BORNOVA  
SADUN BUDİNLİ 

ÇAMDİBİ/ALTINDAĞ 
CELALETTİN ÖZTÜRK 

ÇANKAYA 
MEHMET DİVANOĞLU 

ÇİĞLİ  
İLKAY BİNGÖL 

EŞREFPAŞA  
ERCAN BALKIZ 

HATAY 
TARIK MERTTÜRK 

KAHRAMANLAR   
CEM SEDEN 

KARABAĞLAR 
UFUK GÜNDÜZ 

KARŞIYAKA 
HASAN BAL 

KEMERALTI 
RAMAZAN YILMAZ 

KONAK 
TUNÇER SÜLÜN 

NARLIDERE 
MEHTİ ÜFLÜ 

PASAPORT 
CEMİLE ERDOĞAN 

ŞİRİNYER/BUCA 
AHMET ÖNAL 

1.5.4. SEMT TEMSİLCİLİKLERİ 



KURUMLARLA İLİŞKİLER  
KOMİTESİ 

SÜHEYLA ERBAŞOL 

BAĞIMLI ÇALIŞANLAR 
 KOMİTESİ 
SEÇİL UTAŞ 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  
VE  İNTERNET KOMİTESİ 

HÜSEYİN IRMAK 

BİLİRKİŞİLİK  
KOMİTESİ 

EMİN AKBULUT 

DENETİM STAN.  
KOMİTESİ 

ELMAS ÜZÜM 

EĞİTİM YARDIMI  
KOMİTESİ 

ZAFER PASTUTMAZ 

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

MURAT KORKMAZ 

GENÇ MESLEKTAŞLARLA  
İLETİŞİM KOMİTESİ 
GÖKHAN ÖZTÜRK 

İNSAN KAYNAK.  
KOMİTESİ 

NURİ KÖSELER 

KÜLTÜR SANAT ETKİNLERİ  
KOMİTESİ 

İSMAİL TOTUR 

MESLEĞİN TANITIMI  
KOMİTESİ 

ERBAY AKSOY 

MESLEK MEVZUATINI  
GELİŞTİRME KOMİTESİ 

AHMET YÜKSEKOL 
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1.5.5. KOMİTELER 



MUHASEBE STANDARTLARI 
KOMİTESİ 

ÖZKAN CENGİZ 

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI  
VE DANIŞMA KOMİTESİ 

MURAT OMRAK 

SOSYAL SORUMLULUK 
KOMİTESİ 

MESUT ÇATALKAYA 

SPOR   
KOMİTESİ 

ŞAMİL BULUT 

ÜCRET TESPİT 
KOMİTESİ  

MEHMET AYAR 

VERGİ-TTK MEVZUAT VE 
DANIŞMA KOMİTESİ 

MEHMET ÇABUK 

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

KADER ÇEKİN 

MES. SOR. ARAŞ. VE 
 PROJE GELİŞTİRME KOMİTESİ 

SERVET AKDEMİR 

MESL.UYUM VE İZL.  
 (DENETİM KOMİTESİ) 

AHMET KULAKSIZ 

MESLEKİ STAN. 
GEL. VE KURUM. KOMİTESİ 

ADİL TENLİ 
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1.5.5. KOMİTELER 



1.6. YARDIMCI ORGANLAR  

1.6.1. SATIN ALMA KOMİSYONU  

 Mehmet KUZU 
Başkan 

Ali Kemal DURDU  
Başkan Yardımcısı  

Gökhan BALTACI  
Sekreter  

Yalçın ERKURTULGU  
Üye 

Cengiz YAZGAN  
Üye  



2.1. ODA ETKİNLİKLER RAPORU 

2.1.1. SEMİNERLER/TOPLANTILAR  

2. RAPORLAR 



16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu “İzmir Sunumu” 6 Ocak 2017 tarihinde İzmir Mali 
Müşavirler Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. “Finansal Raporlamada Güncel Tartışmalar” teması 
ile yapılan Sempozyum saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Oda Başkanı Vedat ADAK tarafından 
yapılan açılış konuşması ile başladı.  

 
Sempozyumun Açılış Bildirisi “Zorunlu TFRS Uygulamasına İlişkin Dünyadan ve Türkiye’den Gözlemler” 
başlığıyla Doç.Dr. Çağnur BALSARI tarafından sunuldu.  

 
Sempozyum kapsamında yer alan diğer oturumlar; Kaliteli Finansal Raporlama için Yönetsel Altyapının 
Tasarımı, Kayıt Sistemi ve Finansal Raporlamanın Entegrasyonu, Finansal Raporlamanın Organizasyonu, 
TFRS Setinde Güncellemeler: TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, Muhasebe Teorisi’ne Genel Bakış 
ve Muhasebe Teorisi Penceresinden Kavramsal Çerçeve’nin Yeni Yaklaşımı, Yerel Finansal Raporlama 
Çerçevesi ve Tartışmalı Alanlar olarak belirlenmişti. 

 
Sempozyum kapsamında Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ tarafından ‘’Anlaşmazlık Çözümü, Arabuluculuk ve 
Müzakere Teknikleri’’ konusunda bir Workshop da yer aldı. TÜRMOB Kurul Üyelerinin,  Oda Başkanlarının, 
meslek mensuplarının, değişik üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı Sempozyumda, sunum yapan 
konuşmacılara plaketleri ve teşekkür belgeleri TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Masum TÜRKER , TÜRMOB 
Etik Kurulu Başkanı Feyzullah TOPÇU, Oda Başkanı Vedat ADAK, Oda Başkan Yardımcısı Ömer AKBAŞ ve Oda 
Saymanı Mehmet KUZU tarafından takdim edildi. 
 
 

16.TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMU İZMİR SUNUMU 

https://www.facebook.com/izsmmmo/photos/ms.c.eJxFVNGRBTEI6uhGxWjSf2M3Ky~;kc52NIKCOU9vM0pBpqD~_fQmxrc8u4Bav8CpWhQhgSp~;d9AvsK2~_0WGtMDUMFR3W63R1SycG7T3tO07h8w8rDLA~_lfAbV~_BQ~;y8MvDvzkS~_9wnvtcU1n0SNk827hM7~_HjEvtS9BmWlUGzNH6UnNdOe9yRn2lWatjh~_qoBpms2mfU7vrymOUHpQ~;DxihJXIwFBv2~_~;JwMJvAWPUahnVh5reP4JM8zEFFZPIDsJKIN97mj6R1zgXfp5Akw8TyqLZISsz6Fy~_pvPH1viM1H6Rchbi6eE0Sk29Ro9IwY7ZraZBpi6mwMAaBHvonEPeUrHWLNYMDKQ6plAtxZqKaV~_svqZtbxvoXL2cBgNzqeNTJ9E4on44i2va5rTiwSQfGQWrGU7E7PtyKzVFTAEtlKBAKSuD0Q4TLDUNabpn~;F4XBYveLs1SMz5S67Eo8lLogpu9FbpiClsSdjG4qX0Z6h2PuvPkPG9jxs~_X9WDWLzFbvGMrNG3yfuj0HT7xB7vnOOoohVOxJdgmrMLviwukfYkqXjr5Ms6lPedIDCKGxUv3zpZTMR02MFKlSIGbjbfZRtXtrfrhqvs~;xg40ZA~-~-.bps.a.1396796733677700.1073742074.129100357114017/1396800040344036/?type=3


LUCA Denetim Yazılımı ile ilgili 11 Ocak 2017 Çarşamba günü, 
İzmir Mali Müşavirler Odası'nda bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. LUCA Bağımsız Denetim Programı’nın içeriğinin 
ve işleyişinin anlatılarak tanıtımının yapıldığı toplantının açılış 
konuşması Oda Başkanı Vedat ADAK tarafından yapıldı. 
Toplantıda Prof.Dr. Cemal İBİŞ, Bünyamin TOKGÖZ ve Erkan 
KURTULUŞ tarafından programın içerik ve işleyişi ile ilgili 
detaylı bilgiler aktarıldı. 

 
 

LUCA BAĞIMSIZ DENETİM PROGRAMI TANITIM  TOPLANTISI 

TÜRMOB DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TASLAĞI ÇALIŞMA KOMİSYONU TOPLANTISI 

Disiplin Yönetmeliği Taslağı Çalışma Komisyonu 25 
Ocak 2017 tarihinde Ankara'da toplandı. TÜRMOB 
Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız başkanlığında 
yapılan toplantıya İzmir SMMMO Disiplin Kurulu 
Başkanı Enis ENGİN katıldı. 2017 yılı içerisinde 
yapılacak olan TÜRMOB Yönetmelikler Olağanüstü 
Genel Kurulu hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan 
toplantıda Disiplin Yönetmeliği taslağı üzerine görüş ve 
öneriler değerlendirildi. 

 
 

https://www.facebook.com/izsmmmo/photos/pcb.1403876159636424/1403833962973977/?type=3


TÜRMOB 78. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI 

TÜRMOB 78. Başkanlar Kurulu Toplantısı 9 Şubat 2017 tarihinde Oda Başkanları ve TÜRMOB Kurullarının 
katılımıyla Ankara’da yapıldı.  

 
Ba-Bs Tebliği ve mesleki konuların görüşüldüğü toplantıda ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) yetkililerinin 
katılımıyla GİB-TÜRMOB çalışmaları değerlendirildi.  

 
Açılış konuşmasını TÜRMOB Genel Başkanı Prof.Dr. Cemal YÜKSELEN’in yaptığı toplantıya Oda Başkanımız 
Vedat ADAK katılarak görüş ve önerilerini paylaştı. 



05/06/2017 Tarihinde Odamız Eğitim Salonu’nda Meclis Başkanı İrfan YILDIZ'ın açılış konuşması ile başlayan 
Danışma  Meclisi Toplantısı  Oda Başkanımız  Vedat ADAK’ın konuşması ile devam etti.  
 
Oda Başkanımız Vedat ADAK Danışma Meclisi konuşmasına İzmir’imizin gözde takımlarından Göztepe‘nin 
1.lige çıkışının sevincini paylaşarak başladı. Göztepe takımına destek amaçlı kombine bilet alımını 
düşündüklerini ancak Atatürk Stadının yıkım kararı nedeniyle yeni sahanın belli olmasını beklediklerini söyledi. 
Vedat ADAK konuşmasında Oda faaliyetleri ile  ilgili bilgilendirme yaparak genel değerlendirmelerde bulundu. 
Toplantı da söz alan Kurul Üyeleri, Temsilciler ve Komite Başkanları faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme erde 
bulundu. 
 

DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI 
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23/09/2017 Tarihinde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını Oda Saymanımız Mehmet KUZU 

gerçekleştirdi. Konuşmasında özetle;  

Odamız ve Dijital Net firması katkıları ile gerçekleştirilen bu organizasyon için Dijital Net yöneticisi  

Utku KUMRAL‘a teşekkür eden Mehmet KUZU, Dijital pazar ve bu pazarda  büyüme sağlamak için 

reklam ve analiz faaliyetleri üzerinde konuşulacağından bahsetti.  

Dijital pazar dediğimizde aklımıza ilk olarak girişim ve ticaret kavramları geldiğini, biz mali 

müşavirlerin girişim ve ticaretin ayrılmaz parçası olduğunu, ticaretin şeklinin değiştiği gibi bu alandaki 

vergileme yöntemleri ve kavramları da değişiklik gösterdiğini, mevcut yasalarımız ile geleneksel 

ticaretin vergilenmesinde bile sorunlar yaşanırken, elektronik ticaretin vergilendirilmesinin biz 

meslektaşları da zorladığından bahsetti. 

Bugün burada elektronik ticaret yapan girişimcilerin mevcut yasalar karşısında nelere dikkat etmeleri 

gerektiğini, dijital dünyada büyüme ve büyük kitlelere ulaşmak için SEO yöntemlerini reklam ve 

analizini konuşacağımızı belirtti.  

Konuşmacılar Burkay YAPAĞCIOĞLU, Emre GÜNEY konuyla ilgili bilgilendirme yaparken, Odamız üyesi 

eğitimci meslektaşlarımızdan Mali Müşavir Murat OMRAK konunun vergi ve muhasebe boyutunu 

aktararak seminer sona erdi. 

 

      

BÜYÜME ODAKLI  DİJİTAL PAZARLAMA VE E-TİCARET VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI 
SEMINERİ 
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 26/09/2017 tarihinde Odamız Toplantı Salonu’nda açılış konuşmasını Başkan Yardımcımız Ömer 
AKBAŞ'ın yaptığı 2017 / 1 Etik Eğitimi , TÜRMOB Etik Eğitmeni Asuman Sağlam KARADOĞAN 'ın 
sunumu ile tamamlandı. 

2017/1 ETİK EĞİTİM 



TUİK ile ortaklaşa düzenlediğimiz  ‘’Nace Kod Sistemi, Sayılarla İzmir, Bireysel Emeklilik Otomatik 
Katılım ve BES'te Dijital Çözümler" konulu seminerimiz  21 Aralık 2017‘de Odamız Konferans 
Salonu’nda  yapıldı. 

NACE KOD SİSTEMİ, SAYILARLA İZMİR, BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM VE BES’TE 
DİJİTAL ÇÖZÜMLER 



İZSMMMO BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 

İzmir SMMM Odası olarak yapmış olduğumuz  ‘Bilirkişilik Temel Eğitimleri’ 10.10.2017  tarihinde  başlayarak 
04.12.2017 tarihine kadar devam etmiştir. Eğitimlerimiz 24 kişilik sınıflarda, 18 saat teorik, 6 saat uygulama 
eğitimi olmak üzere 24 saat  olarak yapılmış ve eğitim sürecinde 36 sınıf açılmıştır. 
 
Yapılan eğitimlerde 388’i meslek mensubu, 425’i diğer meslek gruplarından olmak üzere toplam   813 kişiye  
eğitim verildi. Eğitim sonunda katılımcılara ‘’Katılım Belgeleri’’  Oda Başkanımız Vedat ADAK tarafından takdim 
edildi..  



Oda Başkanımız Vedat ADAK ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu 11-12 
Kasım’da düzenlenen "Kooperatifler Dayanışma Ağı Çalıştayı"nda.. 

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Bornova Semt Temsilciliği tarafından düzenlenen 
"İzaha Davet" konulu bilgilendirme toplantısı... 

TEMSİLCİLİK TOPLANTILARI BORNOVA 

KOOPERATİFLER DAYANIŞMA AĞI ÇALIŞTAYI 

TEMSİLCİLİK TOPLANTILARI BUCA 

Şirinyer-Buca Semt Temsilciliğimizin toplantısı 05 
Aralık 2017 tarihinde Öğretmenevleri Bykusch Cafe' 
de Oda Başkanımız Vedat ADAK’ın katılımı ile yapıldı. 
Yoğun ilginin olduğu toplantıda meslektaşlarımızla 
görüş alışverişinde bulunuldu.. 
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Odamız Konferans Salonu’nda 11 Aralık 2017 tarihinde İzmir  
YMM Odası ile ortaklaşa düzenlediğimiz ‘’İzaha Davet’’ ile 
01.01.2018 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak olan  
‘’Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na 
verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin 
Birleştirmesi’’ semineri büyük ilgi gördü. Katılımcıların 
Konferans Salonuna sığmaması üzerine diğer iki eğitim 
salonunda açıldığı seminerde, konuşmacıların yaptığı 
bilgilendirmeler dikkatle izlendi.  

İZAHA DAVET VE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN BİRLEŞTİRMESİ SEMİNERİ 



Yönetim Kurulu Başkanımız Vedat ADAK ve Başkan Yardımcımız Ömer AKBAŞ İzmir Ticaret Odası 
tarafından 15 Aralık 2017 tarihinde  düzenlenen 'Vergi Mevzuatında Son Dönemde Yapılan Önemli 
Değişiklikler Ve Yenilikler Konulu Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Başkanımız Vedat ADAK, 
'Dönem Sonu İşlemleriyle İlgili Önemli ve Özellikli Hatırlatmalar' başlıklı bir konuşma yaptı... 

VERGİ MEVZUATINDA SON DÖNEMDE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER 
KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 



İZSMMMO CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ 

Ankara Üniversitesi ile  TÜRMOB arasında 
imzalanan protokol  ile  Odamızda 22-28 Aralık 
2017 tarihleri arasında  düzenlenen Ceza 
Muhakemesinde Uzlaştırmacılık Eğitimimiz 
başarıyla  tamamlandı. Eğitime katılan 
meslektaşlarımıza katılım belgeleri Oda 
Başkanımız Vedat ADAK  tarafından verildi. 



2.1.2. ZİYARETLER  



31 Ocak  2017 Salı günü İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya MUTLU ve 
Başkan Vekili Selahattin ARSLAN Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Vedat ADAK'ı ziyaret etti. Görüş alışverişinde 
bulunularak gündemin değerlendirildiği görüşmeye Oda Başkan Yardımcımız Ömer AKBAŞ da katıldı. 

 
 

Odamız Karşıyaka Semt Temsilciliği, 10 Ocak 2017 Salı günü Oda Başkanı Vedat ADAK ve Kurul 
Üyelerini ziyaret etti. Karşıyaka Semt Temsilcisi Hasan BAL ve Temsilci Yardımcıları tarafından 
gerçekleştirilen ziyarette Oda Yönetim Kurulu’na yeni çalışma döneminde  başarı dilekleri iletildi. 
Ziyarette ayrıca mevzuattaki değişiklikler, meslek alanındaki gelişmeler ve mesleki eğitimler 
üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. 
 
 

KARŞIYAKA SEMT TEMSİLCİLİĞİ’NİN ZİYARETİ 

İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU’NUN ZİYARETİ 

https://www.facebook.com/izsmmmo/photos/a.271638949526823.71121.129100357114017/1420285541328819/?type=3
https://www.facebook.com/izsmmmo/photos/pcb.1398501193507254/1398493920174648/?type=3


YÖNETİM KURULU’NUN İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANI RIFAT ENGİN’İ ZİYARETİ 

YÖNETİM KURULU’NUN İŞ TEFTİŞ KURULU İZMİR GRUP BAŞKANI ŞUAYİP ER’İ ZİYARETİ 



İZMİR BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRÜ ENGİN BİŞAR İLE ŞUBE MÜDÜRÜ MURAT 
MADRAN’IN ODAMIZI ZİYARETİ 

SGK REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI İZMİR GRUP BAŞKANI ERCAN BİÇER VE EKİBİNİN 
ODAMIZI ZİYARETİ 



YÖNETİM KURULU’NUN SGK REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI  İZMİR GRUP BAŞKANI ERCAN 
BİÇER’İ ZİYARETİ 

YÖNETİM KURULU’NUN  İZMİR KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER  GRUP BAŞKANI 
MUHAMMET AĞAN’I ZİYARETİ 



7 

4
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 İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANI RIFAT ENGİN VE GRUP MÜDÜRLERİ’NİN ODAMIZI ZİYARETİ 

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat ENGİN, Grup Müdürleri Mürşit KILIÇ, Ümit GÜNER ile Vergi Dairesi 
Başkanlığı Strateji Müdürü Hatice ÇELİKER Odamıza nezaket ziyaretinde bulunarak, ortak 
çalışmalarımızdan dolayı teşekkürlerini iletti. 
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Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü 
Ekrem GÜLCEMALve Müdür Yardımcısı 
Bayram ÖZER İzmir Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler Odası’nı ziyaret etti. 
      
İZSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vedat 
ADAK ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
tarafından karşılanan SGK yetkilileri ile 
ertelenen sigorta primlerinin ödeme 
süreleri İle ilgili görüşüldü. Görüşme 
sonucunda;  

 
 

- 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primlerinin 2017 yılı Ekim ayı sonunda, 
- 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta primlerinin 2017 yılı Kasım ayı sonunda, 
-  2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi 
gerektiğinin bir kez daha hatırlatılmasının doğru olacağı konusunda  görüş birliğine varıldı. 

SGK İZMİR İL MÜDÜRÜ EKREM GÜLCEMAL VE MÜDÜR YARDIMCISI BAYRAM ÖZER’İN ODAMIZI 
ZİYARETİ 

YÖNETİM KURULU’NUN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI’NI  ZİYARETİ 



İLÇE ZİYARETLERİ 

25-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında dört gün süren Temsilcilik 
ziyaretleri programı dahilinde Bergama, Dikili,  Kınık, Foça, Aliağa, 
Menemen, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır, Torbalı, 
Menderes, Gümüldür, Selçuk, Kemalpaşa, Seferihisar, Urla, 
Karaburun ve  Çeşme’de meslektaşlar ile bir araya  gelindi. 



2.1.3. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER  



Kızılay'ın kış koşulları nedeniyle azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla, İZSMMMO Sosyal Sorumluluk 
Komitesi  tarafından organize edilen "Kan Ver Hayat Ver Kampanyası" 17 Ocak 2017 Salı günü 12.00-20.00 
saatleri arasında Odamızda gerçekleştirildi. 

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI 



Anayasa Değişikliği Paketi ile ilgili "İzmir Emek ve 
Demokrasi Güçleri" tarafından, 18 Ocak Çarşamba 
günü İzmir Milletvekillerine yönelik Açık Mektup'un 
paylaşıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirildi.  
Odamızın da imzacı olduğu çağrı metni ile  İzmir 
Milletvekillerine çağrıda bulunularak: 

  
‘’Yarın birçok şey için çok geç olabilir. Bu tarihi 
süreç ülkemiz için önemli bir sınavdır. Bu nedenle 
demokrasi ve toplumsal barışa inanan tüm 
milletvekillerini bu pakete “hayır” demeye davet 
ediyoruz. Ülkemizi diktatörlüğe teslim edecek bu 
değişiklikte payı olacak milletvekillerini ne halkımız 
ne de tarih affedecektir.’’ şeklinde  açıklamada 
bulunulmuştur. 
 

İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ 

İzmir Mali Müşavirler Odası tarafından 19 ocak 2017 tarihinde  Köy Enstitüleri’ni konu alan, yapımcılığını Erkan 
CAN’ın üstlendiği,  2012 yapımı “Toprağın Çocukları” filmi gösterildi. SMMM Ayşegül TEZCAN’ın sunumu ve Oda 
Başkan Yardımcısı Ömer AKBAŞ’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği 
Genel Başkan Yardımcısı Av. Gökhan BAL da konuk konuşmacı olarak yer aldı. 
 
Etkinlikte ayrıca Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nin katkılarıyla Köy Enstitüleri konulu fotoğraflar sergilendi. 
 

TOĞRAĞIN ÇOCUKLARI FİLM GÖSTERİMİ  

Odamız Kültür Sanat Etkinlikleri Komitesi tarafından 19 Şubat 2017 Pazar günü antik çağdan günümüze uzanan 
binlerce yıllık geçmişi ve volkanik coğrafi özellikleriyle öne çıkan Salihli – Adala Vadisi’ne doğa gezisi ve fotoğraf 
çekimi etkinliği düzenlendi. 
  

SALİHLİ ADALA KANYONU FOTOĞRAF ÇEKME ETKİNLİĞİ 



Dünyamız, “İnsani Gelişme Raporu"na göre sosyal ve 
ekonomik paylaşım ilkeleri açısından en kötü 
dönemini 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 etkilemiş, içinde 
bulunduğumuz olumsuzluklar ile birlikte dünya 
ölçeğinde krizden en olumsuz etkilenen ülkelerin 
başında gelmemize neden olmuştur. Üretim ve iç 
piyasalarda talep düşmüş, dış ticaret hacmi daralmış, 
işsizlik oranları büyümüş ve istihdam hacmi 
küçülmüştür. Söz konusu politikaların yıllarca 
biriktirdiği olumsuzluklar, bugün içinde 
bulunduğumuz krizde iyice su yüzüne çıkmıştır. 
 
Dünyada ve ülkemizde yaşanan bu olağanüstü 
gelişmeler halkımız ve meslektaşlarımız için çok daha 
ağır sosyal ve ekonomik koşullar yaratmıştır. 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 hakkı”ndan dahi yoksundur.  
 
15 Temmuz darbe girişimi ve ardından OHAL ile 
toplum belirsizlik, gelecek kaygısı, tedirginlik ve 
korkuyla yaşamak zorunda bırakılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olağanüstü hale ilişkin düzenleme ve uygulamaların, 
bir ‘istisna hal’ olmaktan çıkarak uzatılması ve kalıcı 
hale gelmesi ülkenin daha çok kaosa sürüklenmesine 
neden olmuştur.  
 
Ülkenin aydınları, gazetecileri, yazarları, seçilmiş 
belediye başkanları, milletvekilleri, akademisyenleri 
zorla gözaltına alınmakta, mesleklerinden ihraç 
edilmekte, tutuklanmaktadır. İfade ve örgütlenme 
özgürlüğüne yönelik saldırılar artmıştır. Ülkemizde 
acilen barışı ve huzuru tesis edecek politikalara 
ihtiyaç vardır. 
 
Anayasa değişiklik sürecinin bu olağanüstü hal 
kapsamında başlatılması ve oldu-bittiye getirilerek 
halkımızın evet/hayır sarmalına sokulması ayrıca bir 
kaosa ve ayrışmaya neden olmaktadır. 
 
OHAL sürecine her türlü ekonomik dolaşımın kayıt 
altına alındığı meslek alanımızın penceresinden 
baktığımızda kamunun denetimi ve denetim unsurları 
çalışamaz hale gelmiştir. Denetimsiz sürdürülen 
harcamalar, bütçe dengesinde vatandaş aleyhine 
bozulmalara neden olmuştur. Ticaret durma 
noktasına gelmiş, sanayici ve tüccar gelecek 
planlaması yapmaz durumdadır. 
 
Yaşanan bu olağanüstü sürecin en kısa sürede 
halkımız lehine atlatılması için bu ülkede yaşayan 
herkese görevler düşmektedir. Ülkemizin bu kritik 
döneminde önemli mesleki ve toplumsal 
sorumluluklar üstlendiğinin bilinciyle görev alan 
Kurullarımız, düzenli toplantılarla çalışma 
programımızı hayata geçirmek için büyük bir 
özveriyle faaliyetlerini sürdürmektedir. 
 

1-7 MART MUHASEBE HAFTASI 

AĞIR SOSYAL VE EKOMİK KOŞULLAR ALTINDA   
1-7 MART MUHASEBE HAFTASI KUTLANIYOR 



8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 



  
 
Açılış konuşmasından ikincisi İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası  Başkanı Vedat ADAK tarafından yapıldı. Vedat 
ADAK konuşmasının başında toplumun tüm kesimlerine seslenerek ve bu kesimlerin adlarını tek tek özenle ifade ederek 
konuşmasına başladı.  “Referandum” sürecinin çok önemli bir süreç olduğunu, böyle önemli bir sürece duyarsız 
kalınamayacağını, nasıl ki mesleğimizle ilgili konularda bilgilendirici  paneller, toplantılar, seminerler yatığımız gibi bu konuda 
da meslektaş camiamızın doğru bir şekilde bilgilendirilmesinin zaruri olduğu, bu nedenle tamamen akademik ve konunun 
duayenleri tarafından yapılacak olan bu tartışmanın yararlı olacağı ifade edildi. Vedat ADAK konuşmasına “…en önemsiz gibi 
görülen, en fark edilmeyen, en dikkate alınmayan düşüncelere, desteklere ihtiyaç var. Birlik olursak, değiştirebiliz. Hep 
birlikte, barışın, demokrasinin ve hukukun şarkılarını söylemek dileğiyle..” diyerek konuşmasına son verdi. 

Mali Müşavirler Birliği Derneği-İzmir Şubesi 
öncülüğünde ve İzmir Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası’nın katkılarıyla  “Referanduma 
Doğru Anayasa Değişikliğinin”  akademik düzeyde 
tartışıldığı panel 09 Mart 2017 tarihinde yapıldı. 
 

Panelin açılış konuşmasından ilki Dernek Başkanı  Kenan HEPSEVİGEN tarafından yapıldı. Kenan HEPSEVİGEN, “Anayasa 
Değişikliğinin” ülkemizi ilgilendiren önemli bir değişiklik olduğunu, toplumun tüm kesimleri tarafından meselenin 
tartışıldığını, yapılacak değişikliklerle muhasebe mesleğinin de etkileneceğini, dolayısıyla konunun meslek camiasında 
tartışılmasının ve bilgilendirilmesinin çok önemli olduğu vurgusunu yaparak açılış konuşmasını sonlandırdı. 

Panel-Forum, Kolaylaştırıcı Prof. Dr. Gülgün ERDOĞAN TOSUN, Konuşmacılar; Prof Dr. İbrahim KABAOĞLU, Prof Dr. Kamil 
OKYAY SINDIR, Doç Dr. Yunus EMRE ‘nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 
 

REFERANDUMA DOĞRU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ TARTIŞIYORUZ 



 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almaya hak kazanan 
meslek mensuplarımız için 14 Mart 2017 tarihinde  Odamız Konferans 
Salonu’nda düzenlenen Ruhsat Töreni,  Oda Başkanımız Vedat ADAK’ın  
konuşması ile açıldı. Vedat ADAK, yeni meslek mensuplarımıza 
ruhsatlarının kıymetini bilmelerini, mesleğimizin hak ettiği saygı ve 
değeri en üst düzeye taşıyacaklarından hiç şüphesi olmadığını belirtti. 
Sürekli değişen ekonomi ve uygulamaya dönük politikaların mesleğimiz 
üzerinde büyük  bir yük oluşturduğunu ve bu mücadelenin bir parçası 
olacak yeni meslek mensuplarımızın bizi daha da güçlendirdiğine 
değindi. Açılış konuşmasının ardından yeni meslektaşlarımıza ruhsatları 
Oda Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Kurul Üyeleri tarafından takdim 
edildi.  

RUHSAT TÖRENİ 



Odamız Kültür Sanat Etkinlikleri Komitesi tarafından referandum öncesi ‘Hayır’ konulu konser etkinliği 07 Nisan 

2017 tarihinde  düzenledi. Etkinlikte 2 yıldır faaliyet gösteren, odamız orkestrası Grup Soso sahne aldı. 

Konser öncesi kısa bir konuşma yapan Odamız Başkanı Vedat ADAK, sözlerine Pablo Neruda’nın ‘Yavaş Yavaş 

Ölürler’ şiirinden alıntı yaparak başladı. Vedat ADAK, özel bir gün olmamasına karşın neden böyle bir etkinlik 

düzenlediklerini “Yavaş yavaş ölmemek için buraya hayır demeye geldik” diyerek açıkladı. 

Meslektaşlarımıza güzel bir akşam yaşatan Grup Soso etkinlikte Aşık Veysel’den Moğollar’a, Pir Sultan 

Abdal’dan Zülfü Livaneli’ye kadar bu topraklarda yetişmiş bir çok ozan ve sanatçının eserini seslendirdi. Açılış 

şarkısı olarak Moğollar’ın ‘Bir Şey Yapmalı’ şarkısını seçen grubumuz, konserin ilerleyen saatlerinde herkesin 

eşlik ettiği ‘Ey Özgürlük’ şarkısını seslendirdi. 

Yaklaşık bir buçuk saat süren etkinliğin kapanışı ise İzmir Marşı ile yapıldı. 

17 Aralık 2016 tarihinde 
başlayan 18 Takımın yer aldığı 
16. Sonbahar Halı Saha 
Turnuvası 15 Nisan 2017 
tarihinde Pasaport Takımın 
Şampiyonluğu ile sonuçlandı.  
 
Çekişmeli geçen ve son haftaya 
kadar şampiyonun hangi takım 
olacağı belli olmayan zevkli bir 
turnuva oldu. Şampiyon takıma 
kupasını Oda Başkanımız Vedat 
ADAK takdim etti. 

 

GRUP SOSO KONSERİ  

16. SONBAHAR HALI SAHA TURNUVASI 



Keyifli sunumu ile etkinliğe renk katan Gökselin ÇAKMAK, daha sonra ‘Canandan Uzak Kaldı Gönül’ eserini 

seslendirmek üzere mikrofonu eline aldı. Konserin son iki parçası olan ‘Üsküdar’a Gider İken’ ve ‘Bana Ellerini 

Ver’, meslektaşlarımızın çocukları tarafından seslendirildi. Minik yıldızlar daha sonra ellerinde Türk Bayrakları ile 

sahneye çıkarak İzmir Marşı’nı söylediler. 

Odamız Kültür Sanat Etkinlikleri Komitesi, 27 Nisan 1981’de kaybettiğimiz değerli sanatçımız Münir Nurettin 

Selçuk’un anısına Türk Sanat Müziği konseri düzenledi. Yaklaşık iki buçuk saat süren etkinliğin sunumunu Türk 

Sanat Müziği sanatçısı Gökselin ÇAKMAK gerçekleştirdi. ‘Münir Nurettin Selçuk’tan Günümüze’ etkinliğinin açılış 

konuşmasını Başkan Yardımcısı Ömer AKBAŞ yaptı. 

4 takımdan oluşan 6. Bayanlar Voleybol Turnuvası 28 Nisan  2017 tarihinde 9 Eylül Üniversitesi’nde başladı. 

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ 

6.BAYANLAR VOLEYBOL TURNUVASI 



 
Ülkemizin geleceğinden kaygı duyan meslektaşlar, “Bağımsız Meslek, Demokratik Türkiye” şiarıyla,   işçi ve 
emekçiler, kadınlar ve gençler, yaşamlarını zorlaştıran ve baskı altına alan, haklarının gaspına neden olan ve 
bunu gerçekleştiren güçlere karşı talepleri öne çıkardılar. 1 Mayıs bu bakımdan, sonrası için de bir umut oldu. 

   

 
2017/1 Mayısının, Olağanüstü Hal uygulamalarına,  rağmen, yüz binlerce işçi, emekçi, genç ve kadının coşkulu 
katılımıyla kutlanması, kitle hareketi ve mücadelesinde yeni bir canlanma döneminin güçlü bir işareti oldu. 
İstanbul Bakırköy ve yaşadığımız kent İzmir başta olmak üzere, taşra kentleri dahil çok sayıdaki kent 
merkezinde rengârenk giysileri, pankartları, politik, sosyal ve ekonomik en acil taleplerini haykıran binler ve on 
binler, baharın coşkusunun zirve yaptığı bir zamanda, anti demokratik uygulamalara boyun eğmeyeceklerini, 
meydanlardan ve sokaklardan ilan ettiler. 

 
1 MAYIS VE MAYIS AYININ DİĞER GÜNLERİ 

 
Mayıs mücadele ayıdır; bu bizde ve bizim gibi ülkelerde daha da fazla olarak, daha da katlanarak böyledir: 1 
Mayıs, 2 Mayıs, 4 Mayıs, 6 Mayıs, 8 Mayıs, 18 Mayıs, 31 Mayıs, ve daha eklenebilir günleriyle Mayıs 
mücadelenin, coşkunun, direnişe çağrının, umutsuzluğa hayır demenin, darağaçlarına, işkencelere, toplu 
kırımlara, kalleş pusulara boyun eğmeme kararlılığının, Denizler başta olmak üzere halkın yüzlerce evladı 
tarafından bayraklaştırıldığı aydır Mayıs. Her yeni Mayıs bundandır ki bizde umutla, kararlılıkla ve bilinçle 
karşılanır. Mücadeleye, birliğe ve dayanışmaya çağrı olarak alınır.   

1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİLER BAYRAMI 



18 Mayıs 2017 tarihinde Kültür ve Sanat etkinlikleri komitesinin düzenlediği tiyatro, meslek 

mensuplarının ve ailelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Tiyatro hazırlıklarında muhteşem bir emek sarf 

edildiği görülmekte olup,  oyunun hazırlıkları için 16 kişilik oyuncu ekibi Kasım 2016 yılında çalışmalarına 

başlamıştır. Ekibin çoğunluğu meslek mensubu ve gönüllü olarak katılan meslek mensubu eşleridir. 

Tiyatro yönetmenimiz FATİH PAŞALI dizi ve tiyatro oyuncusudur. Aynı zamanda ART AKADEMİSİ’ nin de 

kurucusudur. Suskunlar, Reaksiyon, Cennetin Sırları ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oyunculuk yapmıştır. 

Tiyatro oyunu içerisinde dans gösterileri ve şarkılar da bulunmaktadır. Bu dans gösterilerine de tiyatro 

provalarının dışında dans hocasının hazırladığı koreografi ile çalışılarak hazırlanılmıştır. Tiyatro oyunu için  

özel olarak sahne dekoru yaptırılmış, kostümler özenle  seçilmiştir. 6 ay kadar süren keyifli ve eğlenceli 

çalışmaların ilk gösterimi 6 mayıs 2017’de BERGAMA KÜLTÜR MERKEZİ’nde yapılmıştır. Turgut 

ÖZAKMAN’ın yazdığı Fatih PAŞALI’nın yönettiği “RESİMLİ OSMANLI TARİHİ” adlı oyunumuzun konusu 

kısaca;   1960’lı yıllarda mütevazi bir hayat yaşayan ve memur olarak görev yapan Vakıf Efendi, tarih 

kitabı okurken uykuya dalar ve rüyasında 1876 Osmanlı dönemine gider. Bu dönemde elindeki  kitapta 

yazanlara göre padişahların ve paşaların başlarına gelecekleri okuyarak, onları  uyarmaya  çalışırken kendi 

başına türlü türlü olaylar gelir. Vakıf Efendi tarihin gidişatını değiştirebileceğine inanır.  

TİYATRO GÖSTERİMİ 



4  Mayıs 2017 tarihinde Odamızda yapılan etik taahhütnamelerinin dağıtım töreni Yönetim Kurulu üyeleri, 
Etik Kurul Üyeleri, Basın Yayın ve diğer kurullar, meslek mensupları ve ailelerin yoğun katılımı ile 
yapıldı.Törenin açılış konuşmasını Oda Sekreterimiz Müfit YILDIRIM tarafından yapıldı. Etiğin mesleğimiz için 
önemini anlattıktan sonra 86 meslek mensubumuzu başarılarından dolayı kutladı ve ailelerine 
desteklerinden dolayı teşekkür etti. 
 
Etik Kurul Başkanı Arzu DEMİR, etik kurallar ve standartlara uygun, adil davranışlar, verdiğimiz hizmet 
kalitesinden emin olarak meslek yaşamımızın daha huzurlu geçmesini sağlayarak toplum içinde 
saygınlığımızı artıracaktır. Etik yönetmenliğini ve etik bilincinin yaygınlaştırılmasının önemini anlatma 
çabamıza verdiğiniz katkılar için teşekkür eder, etik taahhütnamelerinizin hayırlı olmasını dilerim" diyerek 
konuşmasını sonlandırdı. 
 
Açılış konuşmalarından sonra meslek mensuplarının taahhütnameleri kurul üyeleri tarafından kendilerine 
takdim edildi. 
 
 

ETİK TAAHÜTNAME DAĞITIM TÖRENİ 



Çeşitli yörelere ait seslendirilen 
türkülere  Aşuk ve Maşuk adlı müzik 
eşliğinde oynanan orta oyunuyla ara 
verildi. Aşuk ve Maşuk'u canlandıran iki 
genç oyuncunun muhteşem gösterisi 
yerini tekrar türkülere bıraktı. 

 
Gece, TRT  İzmir Radyosu ses sanatçısı 
Sabahattin Gülümser'in sahne  almasıyla 
devam etti. Sanatçının solo performansı 
izleyicilerinden büyük alkış aldı. 

 
 Antalya yöresine ait hareketli "Bir taş 
attım darabaya tık dedi" türküsüyle 
gece sona erdi. 

 
Kültür ve sanat komitesinin düzenlemiş olduğu Türk Halk Müziği Korosunun gösterisi 25 Mayıs 2017 tarihinde 
izleyicisiyle buluştu. 
 
 Odamız Konferans Salonu’nda gerçekleşen gösteri meslek mensupları ve ailelerin yoğun katılımı ile bir şölene 
dönüştü. Koromuzun çalışmaları sırasında desteğini esirgemeyen  TRT İzmir Radyosu saz sanatçısı  değerli 
hocamız Güngör AKDENİZ  ve saz ekibi gece boyunca sahnedeki performanslarıyla konukların beğenisini 
topladı. 
 

TÜRK HALKK MÜZİĞİ KONSERİ 



26 Mayıs 2017 tarihinde Odamız Konferans Salonu’nda birçok meslektaşımızın, yakınlarının ve Aydın Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Rıza YÖRÜYEN’in misafir olarak katıldığı gecede, Oda Başkanımız Vedat ADAK, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer kurul üyelerinin geceye katılımıyla, meslektaşlarımız tarafından oluşturulan 
Halk Oyunları Gösterisi gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra aynı gecede  6. Bayanlar Voleybol Turnuvası ve 16. 
Halı Saha Futbol Turnuvası Kupa Töreni ile Odamız Türk Sanat Müziği Korosu plaket töreni 
gerçekleştirilmiştir.  
  

PLAKET TÖRENİ VE HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ 



Bisiklete gönül veren, bisiklet sporunu yaşamına dahil eden meslektaşlarımızla ve aday meslek 
mensuplarımızla birlikte 2.Etkinliğimizi düzenledik ve pedalladık. 
 
Her "Perşembe saat 19:00'da" Oda binamızın önünde sizlerin de katılımlarınızı bekliyoruz.  
 

BİSİKLET 

"Dünya çevresinde yapılacak bir tur bile, tek bir pedalın dönmesiyle başlar." Scott Stoll 



28/10/2017 Tarihinde İZSMMMO Kültür Sanat Etkinlikleri Komitesi tarafından ilk kez olarak gerçekleştirilen 
çocuk tiyatrosu etkinliği yaklaşık 250 kişinin katılımı ile gerçekleşti. “Tiyatro Arkadaş” işbirliği ile sergilenen 
PEMBE PANTER adlı oyunda, bilgisayarın fayda ve zararları anlatılmaya çalışıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Ödüllü 
oyun, katılımcılara ve oyunculara teşekkür konuşmasından sonra sona erdi.  

29 EKİM CUMHURİYET KOŞUSU 

Tüm katılımcılara; önünde Atatürk  ve Türk bayrağı resmi, arkasında ”Mali Müşavirler Cumhuriyet’in 

Bekçisi“ yazılı tişört ve günün anısına düzenlenmiş madalya verildi. 

Koşuya İzmir Mali Müşavirler Odası Sekreteri Müfit YILDIRIM,  İzmir Mali Müşavirler Bisiklet Derneği 

üyeleri, İzmir Mali Müşavirler Odası Saymanı Mehmet KUZU, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği 

Derneği Başkanı Kenan HEPSEVİGEN, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Halis DOĞRU, Dernek Yönetim 

ve Denetim Kurulu Üyeleri, Oda Kurul Üyeleri  ile meslektaşlarımız ve ailelerinin yoğun ilgisi ile program  

gerçekleşti. 

 

 

Cumhuriyet'in ilanının 94'üncü yıl dönümünü büyük bir 
gurur ve coşkuyla kutladığımız 29 Ekim günü, bu 
coşkuyu yaşatabilmek amacı ile Mali Müşavirler 
Muhasebeciler Birliği Derneği  İzmir şubesi ve İzmir 
Mali Müşavirler Odası’nın desteği ile bir araya 
gelinerek Cumhuriyet koşusu düzenlendi.  Koşu ‘Mali 
Müşavirler Cumhuriyetin Bekçisi’ sloganı eşliğinde 
gerçekleşti. 
 
Cumhuriyet koşusu saat 11:00’de ısınma hareketleri ile 
başlandı ve sonrasında İnciraltı Kent Ormanı içerisinde 
2,5 km’lik parkur koşuldu. Herhangi bir sağlık sorunu 
olmasına karşılık koşu pistinde Ambulans hazır 

bulunduruldu. Koşuya  80 kişi katıldı. 

TİYATRO 



MALİ MÜŞAVİRLER İZMİR TAKIMLARINI BULUŞTURUYOR FUTBOL TURNUVAMIZ BAŞLADI. 
Tamamı Mali Müşavirlerden oluşan 18 takımın mücadele ettiği turnuvamız 21 Kasım  2017 
tarihinde  Namık Kemal Lisesi  Halı  Sahasında , Altay, Altınordu, Atilla Spor, Bornova Belediye Spor, 
Buca Spor, Çayırlıbahçe Spor Kulübü, Damlacık Spor, Eşrefpaşa Spor, Gaziemir Gençlik Spor, 
Göztepe, Gümüşpala Spor, İzmir Spor, Karabağlar Spor, Karşıyaka Spor, Karşıyaka Kültür Spor, Kaya 
Spor, Şirinyer Spor ve Ülkü Spor kulüplerimizin temsilcileri ile bir araya gelerek ve bir dayanışma 
örneği göstererek turnuvamızın açılış törenini yaptık.... 
 
 

SPOR 

TİYATRO  

Kültür Sanat Komitemizin  02 Aralık 2017  tarihinde Odamız Konferans Salonu’nda düzenlediği 
5-12 yaş çocuklarımıza yönelik ‘’En Gerçek Masal’’ adlı oyunumuza müthiş bir ilgi vardı. Hem 
çocuklarımız hem de onlarla  gelen yetişkinler oyunumuzu keyifle izlediler. 

 
 

https://www.facebook.com/izsmmmo/photos/pcb.1711094262247944/1711093858914651/?type=3
https://www.facebook.com/izsmmmo/photos/pcb.1730360156988021/1730359986988038/?type=3


2.2.1  DENETLEME KURULU RAPORU 



DENETLEME KURULU RAPORU 
  
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 01.01.2017-31.12.2017 dönemi hesap ve faaliyetleri, 
3568 sayılı Yasa ve bu yasaya ilişkin yönetmelikler, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları, SGK Mevzuatı, İş 
Kanunu ve diğer kanunlar ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelenmiştir. Genel 
Kurul Kararları esas alınarak yapılan incelemelerimiz; 
 
A-USUL İNCELEMELERİ 
 
1-İzmir SMMM Odası, Tesmer İzmir Şubesi ve İzmir SMMMO Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nde kullanılan 
defterler; 
-Kasa Defterleri, 
-Yevmiye Defterleri, 
-Defter-i Kebirler, 
-Karar Defterleri, 
-Envanter Defterleri, 
-Evrak Kayıt Defterleri. 
 
Bu defterler   usulüne uygun olarak tutulmuş ve süresinde tasdikleri yapılmıştır. 
 
2- Odanın, Tesmer İzmir Şubesi' nin  ve İktisadi İşletmenin; 3568 sayılı Yasa ve bu yasaya göre çıkartılan 
yönetmeliklere uygun olarak tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda hesapları incelenmiş ve 
denetlenmiştir. 
 
B-FAALİYET VE HESAP İNCELEMELERİ 
 
1-Oda Yönetim Kurulu’nun 01.01.2017 - 31.12.2017 döneminde yapmış olduğu toplantıların tamamına 
Denetleme Kurulu Başkanı katılmış ve Yönetim Kurulu’nun yapacağı faaliyetler için fikir ve görüş beyan 
etmiştir. 
 
2-01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait sunulan Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının kayıtlara uygun olduğu 
tespit edilmiştir. 
 
3-Muhasebe kayıtlarının yasalarda sayılan belge düzenine uygun olduğu görülmüştür. 
 
4-Satın Alma Komisyonun kararlarıyla yapılan harcamaların teklif alma usulüne uygun yapıldığı tespit 
edilmiştir. 
 
5-Kasalarda değişik zamanlarda yapılan kontrollerden kasa bakiyelerinin kayıtlara uygun olduğu tespit 
edilmiştir.   
  
SONUÇ: 01.01.2017-31.12.2017 tarihlerini arasında Denetleme Kurulu’na herhangi bir şikayet ya da ihbar 
bulunulmadığı gibi tenkidi gerektiren bir husus olmadığı görülmüştür. 01.01.2017-31.12.2017 dönemini 
kapsayan Bilanço ile  Gelir-Gider tablolarının gerçek durumu yansıttığı, işlemlerin usul ve mevzuata uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.  
  
   

Fatma KARAKAN     Mustafa YILMAZ Ercan KILINÇCI 
   Başkan               Üye                                      Üye 
  



2.2.2  DİSİPLİN KURULU RAPORU 







SMMM Erol KUCUR’un sunumuyla 11 Mart 2017 tarihinde yapılan seminerimizde;  “Genel Geçici Mizan 
üzerinden dönem sonunda yapılması gereken işlemlerin tespiti, mizan üzerinden dönem sonu işlemlerin 
uygulamalı anlatımı, Sayım Farklarının Tespiti, Kur Değerleme İşlemleri, Karşılık İşlemleri, Reeskont İşlemleri, 
Amortisman İşlemleri, Vadelerine Göre Devirler, Satış Maliyetinin Tespiti, Yansıtma İşlemleri, Gelir 
Tablosunun Düzenlenmesi, Kesin Mizanın Hazırlanması, Bilançonun Düzenlenmesi ve  Kar Dağıtımı ne 
zaman ve nasıl yapılır, Vergisel ve Muhasebesel durumu nedir?“ konu başlıkları işlenerek Staja Giriş 
Sınavında dereceye girenlere plaketleri takdim edildi. 

TESMER İzmir Şubesi tarafından 28.01.2017 tarihinde 
"Bağımsız Denetim” konulu seminer düzenlendi. 
“Bağımsız Denetim” hakkında YMM Remzi Güray 
KURŞUNOĞLU, SMMM Ahmet Hamdi CURA 
bilgilendirme yaparken, SMMM Semih ÇETİN tarafından 
bağımsız denetçi olma koşulları, Aday Meslek 
Mensuplarını bekleyen vergi kariyeri, TTK'ya Göre 
Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler, Bağımsız 
Denetimi Kim ve Kimler Yapabilir, Finansal Raporlama 
Standartları, Kamu Gözetim Kurumu vb. konular işlendi. 

SMMM Murat OMRAK’ın sunumuyla Aday Meslek 
Mensuplarının staj sürecinde ve mesleğe başladıktan 
sonra oldukça faydasını görecekleri işverenler 
tarafından SGK Müfettişlerine ve İş Mahkemelerine 
özlük dosyalarının hazırlanması, Sözleşme Türleri, 
Ücret Türleri, İzinler ve Süreler, Hafta Tatili, Resmi 
Tatil, Fazla Mesailerin Hesaplanması, Ücret Pusulası ve 
Aylık Bordro Hesaplama, İhbar ve Kıdem Tazminatı, 
Asgari Geçim İndirimi, Ücret ve Kesintilerin Muhtasar 
Beyannamesine aktarılması konularının işlendiği “SGK 
ve Muhtasar” semineri stajyerlerin yüksek katılımı ve 
ilgisiyle gerçekleşmiştir. 

BAĞIMSIZ DENETİM SEMİNERİ  

SGK VE MUHTASAR SEMİNERİ  

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KAR DAĞITIMI SEMİNERİ  



 
Tesmer İzmir Şubesi Sekreteri Harun TUNABOYLU’nun operatörlüğünde yapılan toplatı da, Tesmer 
Merkez Müdürü Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI ve Tesmer Merkez Müdür Yardımcısı Ali Rıza EREN, Aday 
Meslek Mensuplarımıza staj dönemi içerisinde karşılaşılan sorunların çözülmesine yönelik yapılan 
uygulamalar, değişiklikler ve TEOS sistemi ile  bilgiendirmede bulunarak, staj dönemi içerisindeki 
uygulamaların uluslararası standartlara olduğu belirtildi. 
 

Tesmer İzmir Şubesi tarafından 08 Nisan 2017 tarihinde “Aday Meslek Mensupları Soruyor, Yöneticiler 
Cevaplıyor” konulu stajyer toplantısı  525 Aday Meslek Mensubunun katılımıyla gerçekleşti. Toplantı’nın 
açılış konuşmaları Oda Başkanı Vedat ADAK ve TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat T.NALBANTOĞLU 
tarafından yapıldı. 

2017/1 SMMM Staja Giriş Sınavını 
kazananlara yönelik 03 Mayıs 2017 
tarihinde ‘’Tanışma ve Bilgilendirme 
Toplantısı’’ gerçekleştirildi. 25 Şubat 2017 
tarihinde yapılan SMMM Staja Giriş 
Sınavında İzmir'de dereceye giren aday 
meslek mensuplarımıza (Ercan Karabelli, 
Şahin Kaya, Barış Barışoğlu, Suna Karaaslan, 
Yavuz Bilgin) TESMER İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Ergül GÜLBENT tarafından 
başarı belgeleri takdim edildi.  

ADAY MESLEK MENSUPLARI SORUYOR, YÖNETİCİLER CEVAPLANDIRIYOR… 

ADAY MESLEK MENSUBU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 



Tesmer İzmir Şubesi tarafından 27 Mayıs 
2017 tarihinde “1’nolu KDV ve 2’nolu KDV” 
semineri gerçekleştirildi. Aday Meslek 
Mensuplarımız seminer öncesinde dağıtılan 
KDV Beyannamelerini seminer sırasında 
doldurarak öğrenmiş oldukları konuları 
pratik etme fırsatına sahip oldular. 

 
Seminerin sunumunu yapan SMMM Koray 
KILIÇ’a plaketi, Odamız üyesi ve 
eğitmenimizin eşi SMMM Gamze KILIÇ 
tarafından takdim edildi. 

2017/2 SMMM Staja Giriş Sınavını 
kazananlara yönelik 21.08.2017 
tarihinde ‘’Tanışma ve Bilgilendirme 
Toplantısı’’ gerçekleştirildi. 
 
 01 Temmuz 2017 tarihinde yapılan 
SMMM Staja Giriş Sınavında İzmir'de 
dereceye giren aday meslek 
mensuplarımıza  İZSMMMO Başkanı 
Vedat ADAK tarafından başarı 
belgeleri takdim edildi.  

KDV1 VE KDV2 SEMİNERİ 

ADAY MESLEK MENSUBU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 



25.11.2017 Tarihinde Tesmer İzmir Şubesi tarafından "Kat (Arsa) Karşılığı Yapılan İşlemlerde İnşaat 
Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları Semineri" çok sayıda aday meslek mensubunun yanı sıra meslek 
mensuplarının da katılımıyla Odamız Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 
Aday Meslek Mensuplarımızın SMMM Stajı, sınav uygulamaları 
ve mesleki gelecekleri ile ilgili soru ve önerilerin 
paylaşılmasının ardından, Aday Meslek Mensuplarımızla 
paylaşımı arttırmak ve anılar biriktirmek amacıyla dart, halat 
çekmece ve çember atmaca gibi oyunlar oynanan, ATV’lerle 
turlar atılan oldukça eğlenceli ve neşeli anların ardından, 
yarışmalarda dereceye girenlerin madalyalarının verilmesi ile  
sona erdi.  

Tesmer İzmir Şubesi olarak İlkini geçen sene ‘Tarihi 
Havagazı Fabrikası’nda düzenlediğimiz kahvaltı 
etkinliğinin ikincisini 28.10.2017 Tarihinde 
Kemalpaşa’da düzenleyerek, Aday Meslek Mensupları 
ile doğayla iç içe bir ortamda bir araya gelindi. Bu 
buluşmada, Oda yöneticilerimiz aday meslek 
mensupları ile paylaşımlarda bulundular ve yöneltilen 
soruları yanıtladılar. 

ADAY MESLEK MENSUPLARI KAHVALTI ETKİNLİĞİ 

KAT KARŞILIĞI İŞLEMLERDE İNŞAAT MUHASEBESİ VE VERGİ UYGULAMALARI SEMİNERİ 



2017/3 SMMM Staja Giriş Sınavını 
kazananlara yönelik 27.12.2017 tarihinde 
‘Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı’ 
gerçekleştirildi. 14 Ekim 2017 tarihinde 
yapılan SMMM Staja Giriş Sınavında 
İzmir'de dereceye giren aday meslek 
mensuplarımıza  İZSMMMO Başkan 
Yardımcısı Ömer AKBAŞ tarafından başarı 
belgeleri takdim edildi.  

Tesmer İzmir Şubesi tarafından 26 Kasım - 17 Aralık 2017 tarihleri arasında Aday Meslek Mensuplarına 
yönelik olarak düzenlenen futbol turnuvası oldukça eğlenceli ve çekişmeli geçti. Turnuvanın sonunda “Ege 
İncisi” takımı şampiyon oldu. 

ADAY MESLEK MENSUPLARI FUTBOL TURNUVASI 

ADAY MESLEK MENSUBU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 



İZMİR MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
MUHASEBE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

2017 YILI FAALİYET RAPORU 



YÖNETİM KURULUMUZ 

Vedat ADAK (Başkan) 

1965 İzmir doğumlu. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi 

bölümünden mezun oldu. 1992-1994 yıllarında Basın Yayın Komitesi Üyeliği, 

1996-1998 yıllarında Çankaya Semt Temsilciliği, 1998-2004 yılları arasında 

TESMER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreterliği, 2004-2008 yıllarında İzmir 

SMMMO Yönetim Kurulu  Koordinatör Üyeliği görevlerinde bulundu. 2008-

2015 döneminde TÜRMOB Etik Komitesi Üyeliği yaptı. Mayıs 2016 tarihinde 

yapılan Genel Kurul’da Oda Yönetim Kurulu’na seçildi. Evli ve iki çocuk 

babasıdır. 

  

  

Tanju ÇINAR (Başkan Yrd.) 

1966 Bornova İzmir doğumlu. Odamız Mesleki Denetim Komitesi’nde iki 

dönem Başkan Yardımcılığı, 2006-2008 döneminde Mesleki Denetim Komitesi 

Başkanı olarak görev almıştır. 2010-2013 döneminde Haksız Rekabetle 

Mücadele Kurulu Üyeliği, 2013-2016 döneminde Muhasebe Eğitim ve 

Araştırma Enstitüsü Kurul Üyeliği görevinde bulunmuştur. 1994 yılından bu 

yana SMMM olarak büro faaliyetini sürdürmektedir. Evli bir çocuk babasıdır. 

Namık PEKER (Sekreter) 

1971 Karşıyaka doğumlu. Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans mezunudur. 

Serbest olarak büro faaliyetine devam etmektedir. Odanın çeşitli 

komitelerinde Başkanlık ve Başkan Yardımcılıkları, Alsancak Semt Temsilciliği 

Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Gülefer Duygu  AKTAŞ (Sayman) 

1975  Tunceli doğumlu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 2004 

yılından itibaren mesleğini bağımsız olarak yürütmektedir. 2008-2010 

döneminde Sivil Toplum Örgütleri  ile İlişkiler Komitesi Başkanlık görevinde 

bulunmuştur. 

Aytaç ERDİN (Üye) 

1974  İzmir doğumlu. 1989 yılında İstanbul Heybeliada Deniz Lisesi 

Komutanlığından ayrılıp, 1992 yılında İzmir Buca Ticaret Lisesi'nden daha sonra 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2005 yılından beri 

kendi bürosunda SMMM olarak faaliyet göstermektedir. 2006-2008 Şirinyer / Buca 

delegesi, Şirinyer/Buca Semt Temsilciliği Yardımcılığı ve Spor Komitesi Başkan 

Yardımcılığı, 2008-2010 Alsancak delegesi, Alsancak Semt Temsilciliği Yardımcısı ve 

Spor Komitesi Başkan Yardımcılığı, 2010-2013 Çevre, Doğal Afetler ve Yardım 

Komitesi Başkanlığı yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 



 TARİHÇEMİZ 
  

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

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



EĞİTİM ENSTİTÜMÜZDE VERDİĞİMİZ BAŞLICA KURSLAR 

 Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Kursları,  
 

 Staja Giriş Sınavlarına Hazırlık Kursları,  
 

 Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına Hazırlık Kursları,  
 

 Bilgisayarla Muhasebe ve Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursları,       
 

 Mesleki Uzmanlık Kurslarımız ise, 
 

 İnşaat Sektöründe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Eğitimi, 
 

 İngilizce Dil Eğitimi Kursları, 
 

 Sosyal Güvenlik Eğitimi Kursları, 
 

 Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı Eğitimleri, 
 

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



GRUP KURS TARİHLERİ KURSİYER SAYISI 

MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVLARINA 

HAZIRLIK KURSLARI 

2017/01.Grup 14.01.2017 04.06.2017 28 

2017/02.Grup 04.01.2017 08.05.2017 27 

2017/03.Grup 20.02.2017 23.05.2017 17 

2017/04.Grup 09.05.2017 15.09.2017 29 

2017/05.Grup 13.05.2017 17.09.2017 26 

2017/06.Grup 19.06.2017 26.09.2017 24 

2017/07.Grup 05.09.2017 11.01.2018 33 

2017/08.Grup 09.09.2017 21.01.2018 30 

2017/09.Grup 14.10.2017 03.03.2018 20 

2017/10.Grup 09.10.2017 26.01.2018 19 

2017/11. Grup 26.12.2017 12.04.2018 23 

Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleki yeterlik sınavları kursları 11 grup halinde 
açılmış, bu kurslarımızda toplam 276 meslek mensubu adayı eğitim görmüştür. 



Modern Sınıflarımızda, Genç , Dinamik ve Tecrübeli Eğitmenlerimizle Kurslarımız 2017 Yılında da 
Yoğun Talep Doğrultusunda Devam Etti. 

 
SMMM Yeterlilik Kurslarımızda İzmir Genelinde Tek ve Lider Olmamız 2017 Yılında da Devam Etti. 



SMMM STAJA GİRİŞ SINAVLARINA 

HAZIRLIK KURSU 

GRUP KURS TARİHLERİ KURSİYER SAYISI 

2017/01.GRUP 28.02.2017-16.06.2017 28 

2017/02.GRUP 04.03.2017-18.06.2017 27 

2017/03.GRUP 06.04.2017-18.06.2017 23 

2017/04.GRUP 19.06.2017-27.09.2017 26 

2017/05.GRUP 16.06.2017-08.10.2017 25 

2017/06.GRUP 03.10.2017-15.02.2018 28 

2017/07.GRUP 07.10.2017-28.01.2018 25 

2017/08.GRUP 11.11.2017-25.02.2018 30 

2017/09.GRUP 27.11.2017-16.02.2018 28 

SMMM Staja Giriş Sınavlarına yönelik kurslarımızda 2017 yılında  9  grup açılmış ve 
gruplarda toplam 240 kişiye kurs verilmiştir. 



SMMM Staja Giriş Sınavlarında başarı oranımız 2017 yılında diğer kurslara nazaran 
artmaya devam etti. 2017 yılında bunun haklı gururunu da yaşadık. 



DENEME SINAVLARI TEKRAR DERSLER VE ETÜTLER 
 

Gündüz ve akşam etütlerimiz ve deneme sınavlarımız 2017 yılında da devam etti. 



GURURLANDIK 

2017/1. ve 2017/2.  Dönemlerde  İzmir Genelinde SMMM Yeterlilik Sınavında 
Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitümüzden 19 Kursiyerimiz 7’de 7, 1 Meslek 

Mensubu Adayımız 8’de 8 yaparak Ruhsat almaya hak kazandı. 





TEMEL-ORTA VE İLERİ DÜZEY EXCEL  KURSLARIMIZ 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURSU 

  
2017 Yılında Eğitim Birimimizde  

5.09.2017 - 19.10.2017 tarihleri arasında Orta-İleri Düzey Excel ve 2.12.2017 - 23.12.2017 
tarihleri arasında Temel-Orta-İleri Düzey Excel kurslarımız yapılmıştır.  

19 Kasım 2016 - 12 Mart 2017  ve 26 Ağustos 2017 - 5 Kasım 2017 tarihleri arasında 
2017-1 ve 2017-2 dönemlerine yönelik YMM kurslarımız açılmıştır. 



İNŞAAT İŞLERİNDE MUHASEBE VE VERGİ 

UYGULAMALARI KURSU 

11-12 Mart 2017 ve 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde ‘’ İnşaat İşlerinde Muhasebe Ve 
Vergi Uygulamaları Kursları’’ 40 katılımcı ile SMMM Ali SARAÇ tarafından eğitim 
birimimizde gerçekleştirilmiştir. 



        UYGULAMALI MALİ BİLİRKİŞİLİK      

                     EĞİTİMLERİMİZ 

01 - 02 Nisan 2017 tarihlerinde Kurs Birimimizde ‘’Uygulamalı Mali Bilirkişilik Eğitimleri’’ 
yapıldı. Eğitimin sonunda katılımcılarımız katılım belgelerini aldı. Mesleki Uzmanlık 
kurslarımız 2017 yılında da devam etti. 



DİĞER KURS VE EĞİTİMLERİMİZ 

BİLGİSAYARLA MUHASEBE VE ARA 

ELEMAN YETİŞTİRME KURSU 

 13.02.2017-17.05.2017,25.03.2017-04.06.2017,03.07.2017-9.10.2017  
16.10.2017-22.01.2018 tarihleri arasında 4 adet 16 kişilik bilgisayarlı 

sınıflarımızda yoğun talep üzerine BMK kurslarımız açılmıştır. Kurslarda toplam 
59 kişi eğitim görmektedir.  



EĞİTİM YAYINLARIMIZ 

Staja  Giriş Sınavlarına Hazırlık Kitapları 
  
İZSMMMO Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından son değişiklikler ve yeni sınav 
sistemi dikkate alınarak hazırlanan SMMM Staj Başlatma Giriş Sınavlarına Hazırlık Setimiz 
2014 yılında hazırlanmış, 2015 yılında 2.basımı ve 2016 yılında 3.basımı gerçekleştirilmiştir. 
2018 yılında da 4.basımı gerçekleştirilecektir. 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 BİRİMİMİZİN TANITIMI 

Gerek fuar organizasyonları, gerek basın yayın organları, gerekse iletişim 
araçları ile İZSMMMO MUHASEBE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ‘nün 
tanıtımı yapılmıştır. 



2.2.5. HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU RAPORU 



2.2.5. HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU RAPORU 



ODA YÖNETİM KURULU KARARI İLE  HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU'NA SEVK EDİLEN TOPLAM DOSYA SAYISI 
17 

                   a) Yaptırım önerisi ile Yönetim Kurulu’na sunulan toplam dosya sayısı 5 

                   b) “Ceza verilmesine yer olmadığı” önerisi ile Yönetim Kurulana sunulan dosya sayısı 12 

                   c) “Dosyanın işlemden kaldırılması” önerisi ile Yönetim Kurulu'na sunulan dosya sayısı -  

                   d) Sonuçlandırılmamış dosyalar  - 

  

Oda HRMK'na Sevk Edilen Dosyalarla İlgili HRMK Tarafından Yapılan İnceleme Ve Sorusturma Sonucunda 

Yaptırım Önerisi İle Yönetim Kurulu’na Sunulan Dosya Sayısı 

  

5 

A) ‘’Meslek Mensupları Arasında ve İş Sahipleriyle İlişkilerde Haksız  Rekabet ‘’ konusunda toplam dava sayısı 8 

B) ‘’ Ücret ve Diğer  Mali Nitelikteki  Uygulamalar İle Haksız Rekabet ‘’ konusunda toplam dosya sayısı 
 7 

C) ‘’Reklam Yoluyla Haksız Rekabet’’  konusunda toplam dosya sayısı 

  2 

A) Meslek Mensupları Arasında ve İş Sahipleriyle İlişkilerde Haksız Rekabet  

Konusunda Toplam Dosya Sayısı 
  

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

1 

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

6 

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

    

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

  

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

  

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

  

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

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

  

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

  

  

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

  

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

1 

2.2.5. HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU RAPORU 



A) Ücret ve Diğer Mali Nitelikteki Uygulamalar İle Haksız  Rekabet 

Konusunda Toplam Dosya Sayısı 

7 

           a) Asgari ücret tarifesinin altında ücret talep etmek veya ücretsiz hizmet vermek.      7 

            b) Ücret tarifesindeki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, yapılacak hizmet veya iş sonucu elde          

                 edilen menfaat üzerinden iş sahibi ile ortaklık pay anlaşmaları yapmak. 

  

           c) İş sahiplerinden emanet para toplamak, alınan ücrete karşılık olmak özere gerçeğe aykırı  

                 serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek. 

  

           d) Sözleşme değerinin altında serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek veya hiç       

                düzenlememek; mali yükümlülüklerini yerine getirmemek. 

  

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

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

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

               sağlamak. 

  

           h) Çalışanlara iş mevzuatında öngörülen ücret ve sosyal hakları vermemek veya maliyetleri              

                düşürmek için yasal zorunlulukları yerine getirmemek. 

  

C)   Reklam Yoluyla Haksız Rekabet Konusunda Toplam Dosya Sayısı    2 

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

                beyanlarda bulunmak. 
      1 

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

              kötülemek. 
       

        c) Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunmak.        
        d) Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak.   

        e) Sahip olmadığı meslek unvanını kullanmak.   
        f) Bu Yönetmelik ile belirlenen reklam ilke ve kurallarına aykırı davranmak.        1 
        g) Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları kullanmak.   

2.2.5. HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU RAPORU 



2.2.6. BASIN YAYIN KURULU RAPORU  



Basın Yayın Kurulu olarak; 
 
01.01.2017 -  31.12.2017 tarihleri arasında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.    
   
Basın Yayın Kurulu olarak 2017 yılı faaliyet döneminde Odamız tarafından düzenlenen tüm mesleki 
ve sosyal kültürel etkinlere ‘’ODAM ve BEN’’ de yer verildi. Dayanışma dergisi için makaleler 
incelendi, kurul olarak dil ve içeriği değerlendirildi. Dayanışma dergisi için TUİK Formu hazırlandı ve 
Basın Savcılığından gerekli izinler alındı.  
    
127. Sayı için görüşmelere başlandı. 2016 yılında başlatılan karekod uygulaması 2017 yılında 
geliştirilerek daha etkin hale getirildi. Meslektaşlarımız yoğun iş hayatından bir nebze olsun 
uzaklaştırmak için edebi söyleşilere ve etkinliklere yer verildi.  
 
Odamızın ev sahipliğinde gerçekleşen 16.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumunda kurul 
olarak yer alındı, çalışmalar görsel ve yazılı olarak meslektaşlarımızla paylaşıldı.   
        
2017 yılı sonuna kadar 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ve 132. Sayılı E- bültenler yayımlandı.  
        
E-bülten çalışmalarında; Kültür sanat, edebiyat, ve bilim alanlarındaki güncel çalışmalara değinildi  ve 
makalelere yer verildi. 
 
2017 yılında; 
 
Yapılan toplantı sayısı : 38 
Çıkartılan E-bülten       :  8 
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. ETİK KURULU RAPORU  



2.2.7. ETİK KURULU RAPORU  

İZSMMMO Etik Kurulu, 27 Mart 2014 tarihli ve 28954 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 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 Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 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.  
 
 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. 
 
Mesleğimizin belirleyici özelliğinden biri olan kamu yararına hareket etme sorumluluğu ve bilinci ile etik 
ilkelerinin  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 yılından bugüne devam eden 
Etik eğitimlerimiz bu yılda iki dönem olarak devam etti.  2017/1.   Dönem  Etik eğitimlerini  tamamlayan 
meslektaşlarımız Muhasebe Meslek Etiği Taahhütnamelerini imzalamıştır.  2017/2. Dönem Etik Eğitimlere 
katılan meslektaşlarımız  eğitimin  teorik eğitim kısmını   interaktif olarak  tamamlamış olup eğitim süreçleri 
devam etmektedir. Etik Kurulu olarak TÜRMOB Etik Kurulu ile görüşmemiz sonucu meslek etiği  ile ilgili 
yapılması gerekenler hakkında çalışma ve değerlendirme yapılmıştır. Etik ilkelerinin meslek mensuplarına 
anlatılması, yaygınlaştırılması bu sayede meslek mensuplarımıza uzun vadede etik bilincinin yerleştirilmesi  
çalışmalarına devam edilmesinden yola çıkılarak tanıtım çalışmalarına başlanmış ayrıca Basın Yayın 
Komitesine  E-BÜLTEN’e konulmak üzere ETİK KURULU ile  ilgili yazı hazırlanmıştır. 
 
 
 
 
Arzu DEMİR                       Fatma  KİRKİT                           Hülya KOÇ                 Ülkü DÖNMEZ 
Başkan                                Başkan Yardımcısı                    Sekreter                    Üye   
   
 
 
Mustafa ÖZEN                   Hatice Çevik YALLI                   Fatih ÖZÇİFTÇİ 
Üye                                      Üye                                             Üye  
 
 
 



2.3. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ RAPORU 



SAVCILIK ŞİKAYETİ YAPILANLAR 2 

CEZA DAVASI DEVAM EDENLER 10 

KARARA ÇIKAN DOSYALAR 2 

DEVAM EDEN HUKUK DAVASI 1 

KARARA ÇIKAN HUKUK DAVASI 1 

İDARİ DAVASI DEVAM EDENLER 11 

İDARİ DAVA KARAR VERİLENLER 8 

  
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ SERVİSİ OLARAK 31.12.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE YAPILAN İŞLER VE SON 
DURUM RAPORU 
 
•İCRA İŞLEMLERİ 
   İcra işlemleri tarafımca yapılmamıştır. 
 
•BİLGİ EDİNME 
  4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Odamıza başvuru yapan 23 kişiden 20 si           
  olumlu cevaplanmış, 3 adet talep red edilmiştir. 
 
• Mesleki Danışma hattımıza mail atan 6 kişiye cevap verilmiştir. 

 
•Odamız hizmet ve mal alımlarıyla ilgili firmalar ile sözleşmeler yapılmış ayrıca Oda üyelerine 
indirimli fiyat uygulaması yapan firmalar ile protokoller hazırlanmıştır. 

 
• Meslek yasası ve yönetmelik değişiklikleri konularında çalışmalar yapılmış, öneriler 
TÜRMOB’a yazılı olarak iletilmiştir. 
 
• TÜRMOB Olağan Üstü Genel Kurulu ve Odalar Arası Çalışma Birlikteliği Çalıştay’ına Odamızı 
temsilen katılım sağlanmıştır. 

 
• Uşak SMMM Odası’nın daveti üzerine ‘’Disiplin Yönetmeliği ve Uygulamaları’’ konusunda 
açıklamalar yapmak üzere Disiplin Kurulu ile birlikte Uşak SMMM Odası toplantısına 
katılınmıştır. 

 
• Odamız üyelerinin Odamıza gelerek veya telefon ile ulaştıklarında meslek hukuku  ve diğer 
hukuki soruları cevaplanmıştır. 
 

2.3. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ RAPORU 



2.4. TEMSİLCİLİK VE KOMİTE RAPORLARI 

2.4.1. İLÇE TEMSİLCİLİK RAPORLARI 



Aliağa’daki serbest muhasebeci mali müşavirlerin katılımı ile düzenlenen toplantıda ilçe temsilcilik 
çalışmaları ile ilgili görüşüldü. 
 
Meslek mensupları ile Aliağa Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü ziyaret edildi. Sigorta teşvikleri ile ilgili 
görüşüldü. 
 
Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7020 sayılı kanun ile ilgili bilgilendirme toplantısı 
yapıldı. Defter beyan sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. İlçemizdeki serbest çalışan mali 
müşavirlerle temsilcilik çalışmaları hakkında bilgilendirme ve 2017 yılı önerilen defter tasdik ücretleri 
konularında toplantılar düzenlendi. 
  

ALİAĞA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 

SELİM ERKMEN  

MELİH DEMİREL 

BERGAMA TEMSİLCİLİĞİ  

Yeni Ofis açan Meslektaşlarımız  ziyaret edilerek Odamızın faaliyetleri ve Temsilcilik faaliyetleri 
konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca yeni ofis açan meslektaşlarımız ile kahvaltı toplantıları 
düzenlenip birlik , beraberlik örneği sergilenmiştir. 

 
Bölgemizde faaliyet gösteren tüm üyelerimiz ile oluşturmuş olduğumuz iletişim ağı ile 24 saat 
boyunca Mevzuat değişiklikleri ile Meslektaşlarımızın soru ve görüşlerini tartışma ve çözümleme 
imkanı sağlanmıştır. 
  
Odamız tarafından Temsilciliğimize verilmiş temel görev olan Oda ile Üyelerimiz arasında iletişim 
kurmak ve geliştirmek konusunda etkin faaliyetler yürütmekteyiz. Oda etkinlikleri takip edilmekte 
ve üyelerimizin katılımı sağlanmaktadır. Meslektaşların ofislerine periyodik ziyaretler yapılmakta, 
Temsilcilik ve Oda faaliyetleri konusunda üyelere bilgi aktarılmaktadır. Bölge Meslektaşlarının 
Meslek Mevzuatına uyumlu çalışmaları, Haksız rekabetten uzak, mesleki etik ilkeleri çerçevesinde 
faaliyet göstermelerini sağlamak amacı ile Oda yönetiminin vermiş olduğu görevler yerine 
getirilmektedir. 

 
Temsilcilik Bölgemizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile  ilişkilerimiz uyumlu halde devam 
etmektedir.   

MEHMET KOZAKÇI  

BAYINDIR TEMSİLCİLİĞİ 

Bayındır İlçe Temsilciliği olarak 2017 döneminde; öncelikle İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası ile İlçemizde faaliyet göstermekte olan meslektaşlarımız arasında iletişimin sağlanmasına özen 
gösterilmiş, her türlü duyurular en kısa zamanda üyelere aktarılmıştır. Odamızın yayınlamış olduğu 
ücret tarifelerine uyulması hususunda hassasiyet gösterilmiş, bunun yanında ilgili mevzuat 
hükümlerinin doğru olarak uygulanabilmesi için muhtelif zamanlarda toplantılar düzenlenmiştir.  
 
Vergi Haftası münasebeti ile Vergi Dairesine ziyarette bulunulmuş, vergilendirme ve mesleki sorunlar 
hakkında görüşmeler yapılmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicili Mevzuatı, Sosyal Güvenlik 
Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, Mesleki Mevzuat ve Yeni E-Uygulamalar ( E-Defter, E-Fatura, E-
Tebligat, E-Birlik-TÜRMOB, E-Defter Beyan Sistemi, vb.) ile ilgili olarak İlçemizdeki Meslek 
Mensuplarımıza ve  Meslek Odalarına bilgilendirmeler  yapılmıştır. Resmi Bayram ve Günlerde 
protokolde yer alınarak İzmir SMMM Odası temsil edilmiş, mesleğimizin tanıtılması ve öneminin 
kavranması için çalışmalar yapılmıştır. Değişik zamanlarda Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Meslek 
Odaları ve Meslek Mensuplarımız ziyaret edilerek mesleki ve mahalli konularda görüş alış verişinde 
bulunulmuştur. Odamız tarafından düzenlenen danışma meclisi toplantıları ile diğer toplantı ve 
seminerlere katılınmış, gerekli konular meslek mensuplarımız ile paylaşılmıştır. 
  



MUHİTTİN GÜLER 

GÜMÜLDÜR TEMSİLCİLİĞİ  

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

HAKAN GÜVENER 

R.BORA DOĞRAMACI 

POYRAZ AKSOY 

ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ 

FOÇA TEMSİLCİLİĞİ 

Vergi Haftası’nda Foça Mal Müdürlüğü’ne ziyarette bulunuldu.  
  
Temmuz ayında meslektaşlarımızla  birlikte  Oda Başkanımız Vedat ADAK ve Oda Yönetim Kurulu 
Üyelerimizi ilçemizde ağırlayarak,  görüş alışverişinde bulunuldu. 
  
Kasım ayı içerisinde meslektaşlarımızla  toplanarak yeni yıl defter ve noter giderlerine katılım ücretleri 
hakkında görüşülerek , birlikteliğin sağlamasına çalışıldı.. 
  
  

DİKİLİ TEMSİLCİLİĞİ 

Çeşme Temsilciliği olarak  yapmış olduğumuz faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. 
  
 1- Çeşme Vergi Dairesi Müdürü Aysel IŞIK, tüm meslek mensuplarımızla birlikte ziyaret edilmiştir.. 
 2- Çeşme Temsilciliğine Potansiyel Vergi numarası alınmıştır. 
 3-Vakıflar Bankası Çeşme Şubesinden Çeşme Temsilciliği adına kurumsal hesap açtırılmıştır. 
 4-Çeşme Kaymakamlığı Protokol Listesine  kabulümüz gerçekleşmiştir. 
5-Meslek mensuplarımızla toplanılarak Defter Tasdik ve Yıl İçi Gider Katılım Paylarının belirlenmesi ile 
2018 yılı muhasebe ücretlerinin tespiti için karar alınmıştır. 

Meslek Mensubu arkadaşlar arasında bilgi alışverişi sağlanmış muhasebe ve defter tasdik 
ücretleri konusunda Temsilciliğimiz başkan ve yardımcısı meslektaşlarımızı bilgilendirilmiştir. 
 
Temsilciliğimiz meslek mensupları arasında paylaşımcı, yaşanacak sorunlar hakkında çözümcü 
yaklaşımlar içinde olmuş ve özellikle mesleğimizi ilerde yapmak isteyen meslek mensubu 
adaylarına da bu mesleği yapmaları için neler yapmaları gerektiği anlatılmış ve gelecekte 
mesleğimizin daha saygın bir hal alabilmesi için mesleğimizi yaparken çok dikkatli ve titizlikle 
yapılması gerekliliği her platformda hatırlatılmış ve dile getirilmiştir. 
 



PİLOT ZEYBEK  

KİRAZ TEMSİLCİLİĞİ 

Kiraz' daki meslek mensuplarımızla meslektaşlar arası dayanışma sohbetleri düzenlenmiş 
ve meslek mensuplarının sorunları konuşulmuştur. Ücret tarifesinin belirlenmesi için ayrı 
bir toplantı yapılmış, Odamız tarafından gönderilen belgeler  meslek mensuplarımıza 
teslim edilmiştir. 

KÜBRA SAYGI 

KEMALPAŞA TEMSİLCİLİĞİ 

 İZMİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Kemalpaşa Temsilciliği’nin faaliyet 
dökümü aşağıda belirtilmiştir. 
  

Tüm meslektaşlarla 2018 yılı hazırlık olması ve haksız rekabet konularına uyulması 
hakkında toplantı düzenlendi. 
Meslektaşlar arası dayanışmayı arttırmak için kahvaltılı sohbet  toplantısı düzenlendi.. 
Vergi haftası dolayısıyla vergi dairesine ziyarette bulunuldu. 
Kemalpaşa SGK Müdürlüğüne  ziyarette bulunuldu. 
Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürü’ne ziyarete gidildi. 
Meslektaşlarla birlikte defter  tasdik ve ücretler konusunda toplantı düzenlenip haksız 
rekabetin önüne  geçilmeye  çalışıldı.                                                                       
  

                                                              

HANİFE TÜTÜNCÜ 

KINIK TEMSİLCİLİĞİ 

Temsilcilik olarak meslektaşlarımız ile sürekli bir araya gelerek sorunlarımızın çözümü için 
görüşlerimizi paylaşmaktayız. Bergama  Temsilciliği ile bilgi alışverişi yaparak, 
sorunlarımıza çözüm üretmeye çalışmaktayız.  
 
Vergi haftasında ve belirli  dönemlerde ilçemizde bulunan Meslek Odaları ve Kınık Vergi 
Dairesi  ile  bir araya gelerek  ortak çalışmalar düzenlemekteyiz.  
 
Meslektaşlarımızla zaman zaman bir araya gelerek birbirimize destek olmaya ve 
meslektaşlarımızın özel günlerinde birbirimize yardımcı olmaya çalışmaktayız. 

BAYCAN AKIL 

KARABURUN TEMSİLCLİĞİ 

KARABURUN İlçe Temsilciliği olarak 2017 döneminde; öncelikle İlçemizde faaliyet 
göstermekte olan meslektaşlarımız arasında iletişimin sağlanmasına özen gösterilmiş, 
her türlü duyuru en kısa zamanda üyelere aktarılmıştır. 
 
Odamızın yayınlamış olduğu ücret tarifelerine uyulması hususunda hassasiyet 
gösterilmiş, bunun yanında ilgili mevzuat hükümlerinin doğru olarak uygulanabilmesi 
için muhtelif zamanlarda toplantılar düzenlenmiştir. 
 
Vergi Haftası dolayısıyla Vergi Dairesine ziyarette bulunulmuş, vergilendirme ve 
mesleki sorunlar hakkında görüşmeler yapılmıştır. 
 
Değişik zamanlarda Belediye Başkanlığı, Mesleki Odaları ziyaret edilerek mesleki ve 
mahalli konularda görüş alış verişinde bulunulmuştur. 



SABRİ DİKEN 

ÖDEMİŞ TEMSİLCİLİĞİ 

27 Şubat – 04 Mart  Vergi Haftası’nda Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne ziyarette bulunarak,  
Vergi Dairesi Müdürü , Müdür Yardımcıları ile Vergi Dairesi Personelinin Vergi Haftası 
kutlanmıştır. 
 
Meslektaşlarımızın, Vergi Dairesi ve  Sosyal Güvenlik Müdürlüklerinde, meslektaşlarımızın 
kendi aralarında  veya mükellefleri arasında oluşan sorunlar çözümlenmeye çalışılmıştır. 
 
Odamız tarafından düzenlenen  seminerlere ve toplantılara  katılım sağlanmıştır. 
 
 
 

Defter Tasdik Ücreti ve Kırtasiye Giderleri  için Temsilciliğimizce  önerilen  tarife meslektaşlarımıza  tebliğ edilmiştir.  
 
İlçemizde bulunan Yerel Gazetelere,  Milli, Dini ve özel günlerde İzmir SMMM Odası  Ödemiş  Temsilciliği olarak 
kutlama mesajları yayınlanmıştır. Kutlama Mesajları ile Meslek Örgütümüzün adını duyurmak ve meslek 
mensuplarımızın ve halkımızın bu özel günlerini kutlayarak dayanışma ve birlikteliği sağlamayı amaçlamış 
bulunmaktayız. 
 
Meslek Mensuplarının her türlü sorunlarına çözüm üretmek, mevzuatlardaki değişiklikler hakkında bilgi vermek  ve 
ihtiyaç duyulan  her konuda toplantı ve seminer düzenlenmiştir. 

MİTHAT ÇETİN 

MENEMEN TEMSİLCİLİĞİ 

İlçemizde faaliyet gösteren meslek  mensuplarımız ile Odamız arasındaki iletişimi  sağlayarak, 
üyelerimizin Odamızdan olan beklentilerini Odamız adına yerine getirmeye çalışılmıştır. 
 
Ücret tarifelerinin hazırlanması ve karar aşamalarında İlçe adına çalışmalar yapılmış ve İlçemizdeki 
oluşan görüş yöneticilerimizle paylaşılmıştır. 
 
Odamız Yönetim Kurulu’nun ve Temsilciliğimizin katkıları ile, Yönetim Kurulu’nun katılımları ile 
meslek mensuplarımıza gerek Odamızın, gerekse TÜRMOB'un mesleğimizle ilgili çalışmaları 
hakkında bilgilendirme ve mesleki sorunlar ile çözüm yollarının görüşüldüğü toplantılar 
düzenlenmiştir.  

MENDERES TEMSİLCİLİĞİ 

İPEK KOÇBAY 

Temsilciliğimiz 2017 yılı içinde aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmiştir: 
 
- Yıl içinde yapılan Danışma Meclisi  toplantılarına katılım sağlandı. 
 
- Temmuz 2017 döneminde Vedat ADAK Başkanlığındaki Yönetim Kurulu  Üyeleri’nin katılımıyla 
ilçemizde meslektaşlarımızı bilgilendirme  toplantısı yapıldı.  
 
 - Kasım sonlarına doğru kurulan Menderes Muhasebecileri whatsapp  grubuyla tüm arkadaşlarla 
fikir alışverişine başlanıldı. 
 
- 04 Aralık 2017 tarihinde ilçedeki meslektaşlarımızla yeni yıl öncesi ücret tarifesi ve defter tasdik 
ücretleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu, aramıza yeni katılan meslektaşlarla tanışıldı, 
kaynaşıldı. 



İlçemizde faaliyet gösteren meslek mensupları, mesleki konularda fikir alışverişinde bulunmuşlar 
ve sorunları çözmekte ortak bir yol izlemişlerdir. 
        
Odamız tarafından meslek mensuplarına iletilmek üzere gönderilen belgelerin eksiksiz ve 
zamanında sahiplerine ulaştırılması sağlanmıştır. 
 
 Oda Yönetim Kurulu’nun ziyaretlerinde, toplantı mekânı belirlenmiş ve tüm meslektaşlarımızın 
eksiksiz olarak hazır bulunmaları sağlanmıştır. 
 
Meslektaşlar arasında düzenli olarak toplantılar düzenlemek yerine, gelecek taleplere göre ilçe 
temsilciliğinde toplanılması benimsenmiştir. 
 
İlçemizde yıl içinde uygulanacak asgari ücret tarifesi ve defter tasdiklerinin, faaliyet gösteren 
bütün meslek mensuplarınca imzalanarak onaylanması sağlanmıştır.  

ERBAY İNDAĞ 

SEFERİHİSAR TEMSİLCİLİĞİ 

ATİLLA ÖÇAL  

SELÇUK TEMSİLCİLİĞİ 

İlçemizdeki meslek mensupları Odamız nezdinde, Odamız da ilçedeki meslek mensupları 
nezdinde temsil edilmiştir.  
 
Odamızda gerçekleştirilen toplantı, seminer ve danışma meclisi toplantılarına katılarak 
edindiğim izlenimler ilçedeki meslek mensuplarına aktarılmıştır.  
 

Meslek mensupları ile beraber Selçuk Vergi Dairesi  ziyaret edilerek vergi haftası kutlanmıştır. 
 
01.Mart Muhasebeciler günü kutlaması yapılmıştır. 
 
 Yıl içinde uygulanacak asgari ücret tarifesi ve defter tasdiklerinin ve gider katılım payının belirlenmesi ve Odamıza iletilmesi 
ile ilgili toplantı düzenlenmiştir. 
 
Mesleki sorunları gücümüzün yettiğince ilçe nezdinde çözmeye çalışılmıştır. Gücümüzü aşan konularda da Odamızın her 
zaman yanımızda olduğunun bilinciyle sesimiz her zaman gür çıkmıştır. 
 

CÜNEYT OCAKTAN 

TİRE TEMSİLCİLİĞİ 

Kaymakamlık makamınca düzenlenen resmi törenlere katılarak Odamızın temsili sağlanmıştır. 
 
Meslek mensupları ziyaret edilerek, Oda faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. 
 
Odamız tarafından  düzenlenen etkinlik,  seminer ve toplantılara katılım sağlanarak edinilen 
bilgiler ilçemizdeki meslek mensuplarına  aktarılmıştır. 
 
Kasım ayında  defter tasdik ücretlerinin belirlenmesi toplantısı yapılmıştır. 



BÜLENT KÖKLÜ  

ADEM SAVAŞ BULGUR  

TORBALI TEMSİLCİLİĞİ 

URLA TEMSİLCİLİĞİ 

Danışma Meclisi toplantılarına katılarak, burada bizlere aktarılan bilgiler ilçemizdeki 
meslektaşlarla paylaşılmıştır. 
 
Odamıza yeni kayıt olan ve büro açan meslek mensuplarının ziyaretlerine gidilmiş, 
mesleğimiz ile İlgili bilgiler verilmiştir. 
 
Vergi Haftası dolayısıyla TORBALI Vergi Dairesi Müdür ve Yardımcılarına ziyaretlerde 
bulunulmuştur. 
 
Defter Tasdik ve Diğer Mesleki konularımız için meslektaşlarla toplantı tertip 
edilmiştir. 

 

Meslek mensuplarımız ile genel bir toplantı yaparak güncel konular ve Odamızın 
çalışmaları 
hakkında bilgilendirme  yapıldı.  
  
Değişen mevzuat ve bu gelişmeleri yakında takip eden Odamızın bilgilendirmeleri meslek 
mensuplarımız ile  yapılan toplantılarda  paylaşıldı. 
 
İstenilen dönemlerde mesleki stajyerlerimizin denetimi ile ilgili çalışmalar yapıp, varsa 
sorunları Odamız yetkili kurumları ile paylaşıldı. Genel anlamda şikayetten daha çok 
ülkenin durumu hakkındaki görüşler ve ekonomik kaygılar yapılan toplantılarımızda ön 
plana geldi. 
 
Meslek mensuplarımızın oda aidatlarında yapılan kolaylıklar kendilerine iletilip  ödeme 
konusunda hassasiyet göstermeleri istenildi. 
 
Maalesef zaman zaman kaybettiğimiz meslektaş ve yakınlarının cenaze törenlerinde 
bulunmaya çalışarak Odamız adına temsil etme görevi de icra edildi. 
  
Yıl sonu yaklaştığında  2018 ücret tarifesi belirleme ve yeni yıl görüşleri için toplanarak 
fikir birliğine varıp, sonuçları Odamıza iletildi. 
 
Sonuç itibarıyla 2017 yılının genel anlamda kötü geçmesi her yerde olduğu gibi Urla 
İlçemiz de de bir çok faaliyetin azalmasına neden olmuş olup, 2018 yılının mesleğimiz ve 
Ülkemiz adına daha güzel, barış ve huzur içerisinde geçmesini temenni ederim. 
  



2017 yılı çalışmalarında semt yardımcıları ile toplantılar gerçekleştirilmiş, Odamızın semtimizden 
istediği görüş ve öneriler konusunda bilgi aktarımları yapılmıştır. 
    
2017 yılında semtimizde bürosu bulunan meslektaşlarımızın çoğu ziyaret edilmiş, Odamız ve 
TÜRMOB çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmış, meslektaşlarımızın sorunları dinlenmiş ve Oda 
yönetimine aktarılmıştır. Özellikle artan iş yoğunluğu ve buna bağlı bürolara daha bağımlı hale gelme, 
tahsilat sorunu meslektaşlarımızın ortak problemleri olarak görülmüştür.    
     
2017 yılında Odamız tarafından gerçekleştirilen panel, sosyal etkinliklere katılınmış, semtimiz temsil 
edilmiştir. 
       
    

 HÜLYA ŞAHİN 

 TARIK KALAY 

M. CENGİZHAN  
TUĞLUK 

ALSANCAK  

BALÇOVA 

Meslektaşlarımızla mesleki sorunlarımız hakkında bilgi alış verişi yapabilmek, meslektaşlar arasında 
dostluk ve samimiyeti arttırmak, beşeri ilişkilerimizi koruyabilmek ve şikayetlerini dinleyebilmek için 
belli zaman aralıklarında toplantılar yapılmıştır. 
 
Farklı tarihlerde meslektaşlarımıza toplu ziyaretler yapılmış olup, sorunlar ve istekleri dinlenmiş ve 
giderilmeye çalışılmıştır. 
 
Odamızda gerçekleştirilen toplantı, seminer ve danışma meclisi toplantılarına katılarak edindiğim 
izlenimler  semtimizdeki meslek mensuplarına aktarılmıştır.  
 
 
 

      
Kahvaltı şeklinde düzenlediğimiz toplantıda bir araya gelinmiş, yeni dönemde bölgemizdeki çalışma prensipleri üzerine 
konuşulmuştur.  Toplantıda defter tasdik ücretleri, 2018 yılı asgari ücret tarifesi, tahsilat sorunu gibi mesleki sorunlar da 
tartışılmış  ,bilgilendirmeler  yapılmıştır.  
        
2018 yılında da Basmane Semt Temsilciliği olarak aramıza yeni katılan arkadaşlarla daha da güçlenerek çalışmalarımıza 
kaldığımız yerden devam edeceğiz.   

BASMANE  

Alsancak bölgemizde, yeni büro açan ya da bölgemize gelerek adres değişikliği yapan  
meslektaşlarımızın ziyaretlerine gidildi. Sorun ve problemleri dinlenerek çözümü sağlandı. 
Çözümlenemeyen sorun ve problemler için görüş ve istekleri alınarak Oda yönetimine bildirildi.  
 
Temsilci olarak; teknik ve mesleki konularda destek talebinde bulunan Odamıza yeni katılan genç 
Meslek mensuplarımıza yardımcı olundu. 
 
Alsancak bölgesindeki Meslek Mensuplarımızla, Mumlu Meyhane‘ de “Hep Çalışmak Olmaz Birazda 
Eğlenelim”  sloganı altında canlı müzikli yemek organizasyonu düzenlenerek meslektaşlarımıza moral 
ve motivasyon  sağlandı. 

Bölgemizdeki meslektaşlarımızın doğum günlerinde 10-15 kişilik ekipler ile ziyaretlerine gidilerek Oda ve bölgemiz adına 
birlik ve beraberliğimizin devamlılığı sağlandı. 
 
Alsancak Temsilciliği olarak; odamızın düzenlemiş olduğu seminer ve kurslara katılımın artmasını sağlayıcı görüşmeler 
gerek telefon , gerekse bizzat gidilerek katılımların artması çalışmaları yapıldı. 
  

2.4.2. SEMT TEMSİLCİLİK RAPORLARI 



Her yıl olduğu gibi 2017 yılında da meslek camiamız için mesleğimizi ilgilendiren konularda 
Odamızın görüş ve önerileri doğrultusunda meslektaşlarımızı bilgilendirmek, bu bağlamda 
birlik ve beraberliği sağlayacak faaliyetlerde bulunmak temel hedefimiz olmuştur. 
 
Bürosu olan meslektaşlarımız belli aralıklarla ziyaret edilmiş ve münferit olarak karşılıklı 
görüşmeler yapılmıştır. İlçemiz sınırları içinde bulunan stajyerlerin çalışmaları île ilgili bilgi 
almak üzere ziyaretlerde bulunulmuştur. 
 
Mesleğimiz ile İlgili gelişmeler hakkında semtimizde bulunan meslektaşlarımızla bilgi alışverişi 
yapılmıştır. Özellik defteri başka meslek mensubuna geçen meslektaşlarımıza giden defterin 
belki de kendi eksikliğimizden kaynaklanabileceği, kendi standartlarımızı yükseltmemizi, 
mükellefe yaptığımız hizmetleri raporlamaları konusunda görüşlerimizi iletilerek her 
defasında başkalarını suçlamaktan vazgeçip kendi standartlarımızı yükselmemiz gerektiği 
telkinlerinde bulunuldu. Haksız rekabeti meslek standartlarımızı yükselterek 
önleyebileceğimiz görüşü paylaşıldı. 

NUSRET 
YUMRUTAŞ 

28.09.2016 Tarihinde Oda Başkanlığımızın görevlendirme yazısı ile 2016 - 2019 dönemi 
Bornova Semt Temsilciliği görevine başlamış bulunmaktayız.  
 
Odamızın Kurul ve Komiteleri ile sağlıklı ve hızlı bilgi alışverişi için Basın Yayın Kurulu  
Sorumlusu olarak Temsilci Yardımcımız Ülfet Ferbal KAYALAR, Kurumlarla İlişkiler’de Temsilci 
Yardımcımız İsmail BARIŞ,  Genç Meslektaşlarla İle İletişim’de Temsilci Yardımcımız Nisa ÜNLÜ 
ve Denetim Komitesi ile ilişkilerde Temsilci Yardımcımız Erkan DİNGAZ görevlendirilmiş olup, 
temsilciliğimiz bu komitelerle birlikte çeşitli çalışmalarda ve bilgi alışverişinde bulunmuştur. 
 
  

SADUN BUDİNLİ 

BAYRAKLI  

Odamız Yönetimince verilen görevler yerine getirilmiştir,  Meslektaşlarımızla ilgili iletişim etkinliğimiz devam 
etmektedir. Yeni dönemde de meslektaşlarımızın mesleğimizi en iyi şekilde sürdürülebilmesi için Odamızın 
vereceği destekler doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

BORNOVA 

Bornova Vergi Dairesi Müdürülüğüne temsilcilik olarak ziyarette bulunarak, meslek mensuplarının  vergi dairesi  
ile olan iş ve işlemlerinde karşılaşılan zorluklar, çözüm yolları, mükelleflerin daire değişikliklerine ilişkin 
uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
  
Temsilcilik olarak yaptığımız toplantıda yıl sonu işlemleri, yeni yıl işlemleri, açılış ve kapanış, defter tasdikleri 
konularında fikir alış verişinde bulunup mükellef devir teslimlerinde etik davranma gerekliliği konusunda 
görüşmeler yapılmıştır.  
  
Göreve başladığımız günden bu yana semtimizde yeni büro açan meslektaşlarımız ve semtimize taşınan 
meslektaşlarımıza ziyaretlerimiz devam etmiştir. Meslektaşlarımızın uyumlu çalışmaları konusunda destek 
verilmiştir. 
 



Temsilciliğimiz, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın  2016 - 2019 dönemi Çankaya  
temsilciliği  görevini alarak faaliyete başlamıştır. 
 
Temsilcilik olarak yaptığımız toplantılarda, temsilcilik olarak daha verimli nasıl çalışabileceğimiz üzerine 
görüş alış-verişinde bulunuldu, bölgemizdeki meslektaşlarımıza belirli periyotlarla büro ziyaretleri 
yaparak sorunlarını not alıp, Oda Yönetimine bildirilmesi konuları görüşüldü.  
 
Zaman zaman yaptığımız toplantılara Oda Yönetim Kurulu Üyeleri de katılım sağlayarak Odanın  
eğitimleri, faaliyetleri ve seminerleri konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. 
 
Odamız tarafından yapılan toplantı, eğitim ve seminerlere katılım sağlayarak edinilen bilgilerin 
bölgemizdeki meslektaşlarımıza aktarımı sağlandı. 

MEHMET 
DİVANOĞLU 

Temsilcilik olarak toplanılarak bölgemizde bulunan bağımlı meslek mensuplarının çalıştıkları işyerlerine, 
bağımsız çalışan meslek mensuplarının ofislerine zaman zaman gidilerek ziyarette bulunuldu, sıkıntı ve 
mesleki anlamda sorunları dinlenerek, çözüm yolları aranılarak, görüşleri ve çözüm önerileri alındı. 
  
Bölgemizde 2017 yılında yeni ofis açan meslektaşlarımız ziyaret edilerek, beklentileri ve önerileri alındı. 
Odamız tarafından düzenlenen etik eğitimine  katılım sağlanması için gerekli paylaşımlar yapılarak etik 
eğitimin önemi ve katılımı sağlanması için çalışmalar yapıldı. 
  

CELALETTİN 
ÖZTÜRK 

ÇAMDİBİ/ALTINDAĞ 

 
Meslektaşımıza yapılan ziyaretlerde mesleğimizin artan iş yükü ve bunun karşısında tatmin olmayan 
ücretler ve tahsilat sorunlarımız görüşüldü, tartışıldı. 
 
Mesleğimizin geleceği açısından mesleğe aday stajyerlerin desteklenmesi ve  rehber 
olunması  konusunda fikir birliğine varıldı. 
 
Odamız tarafından düzenlenen toplantı ve seminerlere katılım sağlanarak bölgemizde bulunan 
meslektaş ile bilgi paylaşımı sağlandı. 
        
Defter tasdik fiyatları ve muhasebe ücretleri konusunda meslektaşlarımızın önerileri alınarak 
Odamıza iletildi. 

ÇANKAYA 

18.11.2016 tarihinde 2017 yılında uygulanacak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ücret tarifesi ile 
ilgili öneri ve 2017 defter tasdik ücretleri ile ilgili İzmir Mali Müşavirler Derneği’nin de yer aldığı 
bilgilendirme konulu toplantımız meslektaşlarımız ile gerçekleştirildi. Toplantımıza katılmış olan Çiğli 
Belediyesi Malî H:zmetîer Müdürü Ömer KURT ve Emlak İstimlak Müdürü Ahmet VARAN, 6736 sayılı 
kanun çerçevesinde borç yapılandırmaları için belediyenin meslektaşlardan beklentileri ve 
meslektaşlarımıza yapacakları kolaylıklar hakkında bilgiler verdi. 
 
Toplantıda ücret tarifesine %10 zam yapılması beklentisi dile getirildi. Bölgedeki meslektaşlarımızla 
daha hızlı iletişim kurulması için whatsapp grubu oluşturulması ve 2017 yılında temsilcilik olarak 
yapacağımız etkinliklerle ilgili  önerilerde bulunuldu. 

İLKAY BİNGÖL 

ÇİĞLİ  

 
Çiğli Esnaf Odası ziyaret edildi. Toplantı salonlarının  Temsilcilik toplantıları için  kullanılabileceğini  ve diğer  resmi  
Kurumlarla  yapılacak  bilgilendirme  toplantılarının  burada  yapılacağı   konusunda mutabakata varıldı. 
 
Bölgemizde yeni ofis açan meslektaşlarımız  ziyaret edildi. Mevcut   meslektaşlarımıza  ziyaretlerimiz devam etmektedir. 



Hatay Semt Temsilciliğini olarak bölgedeki    meslektaşlarla   iletişim   ve   temsilcilik   çalışma   grubumuzun 
teşkilatlanması üzerinde çalışılmıştır.  
 
Öncelikle temsilci yardımcıları ve bölge çalışmalarına destek vermek isteyen meslektaşlardan oluşan bir çalışma 
grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grubu; hem bölgedeki meslektaşlarla iletişimi sağlayacak, hem de semtteki 
faaliyet ve organizasyonları tertip edecektir. Aynı zamanda Odayla bölgemizdeki meslektaşlar arasında daha 
hızlı bir köprü oluşturulması sağlanacaktır. Meslektaşlarımızdan bize ulaşan görüş ve öneriler de aynı şekilde 
ilgili birimlere aktarılmıştır. Aynı şekilde, Odamızdan üyelere iletilmesi gereken bilgi, uyarı ve mesajlar da 
bürolara ve üyelere iletilmektedir. Bu anlamda, temsilciliğin Odamızla ve resmi dairelerle olan köprü görevi 
yerine getirilmiştir. 
 
 
 

TARIK 
MERTTÜRK 

HATAY 

ERCAN BALKIZ 

Eşrefpaşa Temsilciliği olarak Odanın tüm danışma meclisi toplantılarına katılım sağlanmış, ayrıca Odanın 
düzenlediği etkinliklere de destek verilmiştir. Oda Danışma Meclisinde alınan kararlar ve edinilen bilgiler, 
Temsilciliğimize bağlı meslek mensuplarına aktarılmıştır. 

 
Temsilcilik  faaliyet  alanındaki  tüm meslek mensuplarıyla, zaman zaman toplanmak, telefonla görüşme veya 
işyerlerine ziyaret etmek suretiyle mesleki sorunlar tartışılmıştır. Meslek mensuplarının görüşleri alınmıştır. 

EŞREFPAŞA  

İLHAN ÖZKÖSE 

GAZİEMİR 

Gaziemir Semt Temsilciliği olarak 2017 yılında, semtimiz dahilinde mesleğe yeni başlayan 
meslektaşlarımıza elimizden geldiğince destek ve yol gösterici olma gayretinde bulunulmuştur. 
 
2017  yılı değişen, kanunlar ve uygulamalarla ilgili düzenlenen sempozyum ve toplantılara katılımı 
arttırmak için meslektaşlar yönlendirilmiştir. 

Meslekle ilgili genel sorunlar veya 
meslektaşların özel sorunlarına çözümler 
üretilmeye çalışılmış, görüş alış verişinde 
bulunulmuştur. 
 
Değişen mevzuat hakkında zaman zaman 
bilgilendirme yapılmış, odanın düzenlediği 
seminer, sempozyum veya bilgilendirme 
toplantılarına, meslektaşların katılımı 
teşvik edilmiştir. 
 
 

Meslek mensuplarımıza; Odamızın daha 
kaliteli bir hizmet verebilmesi için, Oda 
yönetim ve personeline yardımcı olunması 
ve Odaya olan borçlarını ödemeleri 
konusunda zaman zaman uyarı yapılmıştır. 
 
Meslektaşların eğitimi için gerekli mevzuat 
ve bilgi alışverişi teşvik edilmiş, bu konuda 
Temsilcilik olarak yardımcı olunmaya 
çalışılmıştır. 
Odamızın düzenlediği kültürel ve sportif 
 

faaliyetler hakkında meslek 
mensuplarımıza bilgi verilmiş ve katılımları 
teşvik edilmiştir. 
 
Oda sportif faaliyetleri içinde, futbol 
dalında, Semtimizin adıyla kurulu olan 
Eşrefpaşa futbol takımına, teşvik ve destek 
olunmaya çalışılmıştır. 
Üst  birliğimiz   TURMOB  faaliyetleri   
hakkında,   temsilciliğimiz   bölgesindeki 
meslek mensuplarına bilgi verilmiştir. 

 
Defter tastık döneminde, bölgede birlikte 
hareket edebilme kabiliyetimizin 
sağlanması adına bir toplantı 
düzenlenmiştir. Bu toplantıda, hem 
konuyla ilgili bilgi alışverişi sağlanmış, 
hem de Oda program ve faaliyetleri 
hakkında bilgi verilmiştir. 
 
Mesleki takvimin  yoğun olmasına 
rağmen fırsat buldukça bölgedeki 
meslektaşlara ziyarette bulunulmaktadır. 
 
  

 
Hatay futbol takımımızın yeni sezon için 
organizasyon sağlanmıştır. Takımımız Oda 
turnuvasına dahil olup, müsabakalara 
devam etmektedir. 
 
Bölgemizdeki meslektaşlarımız, Odamızın 
düzenlediği eğitim, toplantı, seminer, 
sportif ve sanatsal etkinliklere katılım için 
bilgilendirilmektedir. 
 
 
 
 

 
Aynı şekilde özellikle mesleğe yeni katılan 
meslektaşlarımız, komite çalışmalarına 
katılmaları konusunda teşvik  
edilmektedir. 
 



HASAN BAL 

Karşıyaka Semt Temsilciliği olarak 2017 yılında Odamızın tarafımıza ilettiği bölgemizde yeni büro açan 
ve yeni ruhsat alan, bölgemize taşınan meslek mensubu oda üyelerimizin bürolarını ziyaret ederek 
onlara hayırlı olsun dileklerimizi ileterek , Odamız'dan beklentileri ile ilgili görüş alış verişinde 
bulunuldu. Odamızdan aldığımız flama ve bayraklar kendilerine takdim edildi. Bürosunu ziyaret 
ettiğimiz tüm meslektaşlarımızın Odamız tarafından ilgilenilmelerinin kendilerini çok memnun ettiği 
görüldü. 
  
Temsilciliğimiz tarafından yapılacak seminerler için, Karşıyaka Belediyesi ile salon tahsis konusunda ön 
görüşme yapıp olur aldıktan sonra, belediye, tarafımıza gerekli salon tahsisini yaptıktan sonra 
03.11.2017 tarihinde ‘’İzaha Davet’’ konulu seminer meslektaşlarımızın katılımıyla düzenledi. 
Odamızın düzenlediği 2017-2018 halı saha futbol turnuvasında semtimizi temsil edecek semt 
takımımıza giyeceği formalar ile ilgili olarak sponsor çalışması yapıldı ve sponsorun katkısıyla semt 
takımımızın formaları temin edildi. 

UFUK GÜNDÜZ 

Her yıl olduğu gibi 2017 yılında da meslek camiamız için mesleğimizi ilgilendiren konularda 
Odamızın görüş ve önerileri doğrultusunda meslektaşlarımızı bilgilendirerek bu bağlamda birlik ve 
beraberliği sağlayacak faaliyetlerde bulunulmuştur. Bürosu olan meslektaşlarımız belli aralıklarla 
ziyaret edilmiş ve münferit olarak karşılıklı görüşmeler yapılmıştır, ilçemiz sınırları içinde bulunan 
stajyerlerin çalışmaları île ilgili bilgi almak üzere ziyaretlerde bulunulmuştur. 
 
Mesleğimiz ile İlgili gelişmeler hakkında semtimizde bulunan meslektaşlarımızla bilgi alışverişi 
yapılmıştır. 
 
Odamızın Danışma Meclisi Toplatıları’na, düzenlediği eğitim ve seminerlere katılarak edinilen 
bilgiler bölgemizdeki meslek mensuplarına aktarılmıştır. 

KARABAĞLAR 

KARŞIYAKA 

RAMAZAN YILMAZ 

2017 yılında semtimizdeki meslek mensubu üyelerimizin meslektaşlar arasındaki ve müşterilerle 
yaşadıkları bazı sorunları meslektaşları bir araya getirerek bire bir görüşerek çözüm üretilmiştir. 
Meslektaşlarımızla müşteri arasındaki bazı sorunların çözülmeyenleri Oda yönetimimiz ile 
paylaşılarak çözüm üretilmiş meslektaşlarımıza yol gösterilmiştir. 
 
Kemeraltı  futbol takımı halı saha futbol turnuvasında en iyi temsili ve katılımı yapmak için 
toplanıldı ve yeni başlayacak futbol turnuvası sezon başı toplantısı düzenlenmiştir. 

KEMERALTI 

CEM SEDEN 

Kahramanlar Semt Temsilciliği  olarak 2017 yılında, semtimiz dahilindeki meslektaşlarımıza 
Danışma Meclisimizde konuşulan, yöneticilerimizin üzerinde önemle  durdukları konular aktarıldı. 
 
2017 yılı değişen kanunlar ve uygulamalarla ilgili olarak Temsilciliğimiz bu değişiklikler için 
düzenlenen seminer ve toplantılara katılım sağlayıcı, katılımı  arttırıcı ve İlçemizdeki meslektaşları 
yönlendirici olmaya çalışıldı. 
 

KAHRAMANLAR   

Odamız tarafından düzenlenen seminerlere, Oda sosyal faaliyetlerine, semtteki üyelerimizin 
iştirak etmeleri konusunda teşvik edici olundu. 
 
Semt Temsilcisi olarak ve Temsilci yardımcısı olan İsmail Tezer’in özverili gayretleri sonucunda, 
semt futbol takımımız başarısı, centilmenliği ve takım ruhunun hissedildiği seçkin bir ekip 
olmuştur. Spor Komitemizin düzenlemiş olduğu futbol liginde, semtimizin futbol takımını 
desteklemeye, moral vermeye çaba sarf edildi.  



27.09.2016 tarihi 19 sayılı karar ile Odamızdan tarafıma Konak Semt Temsilciliği görevi verilmiştir. 
Göreve geldiğimiz tarihten itibaren bölgemizdeki meslek mensuplarının sorunlarını tespit etmek, çözüm 
bulmak üzere toplantılar yapılmış ve sorunlar giderilmeye çalışılmıştır. 
 
Odamız tarafından düzenlenen toplantı, eğitim ve seminerlere katılım sağlanmıştır. 
 
Mesleğimiz ile İlgili gelişmeler ve değişen uygulamalar hakkında semtimizde bulunan meslektaşlarımızla 
bilgi alışverişi yapılmıştır. 
 
Defter tasdik ve gider katılım payı ile 2018 yılı asgari ücret tarifesi üzerine görüşmeler yaparak Odamıza 
bilgi verilmiştir. 
 
 
 
 

Pasaport Temsilciliği olarak bölgemizde bulunan meslek mensuplarıyla mümkün olduğunca diyalog 
içinde olmaya çalışılmıştır. 
 
Oda yönetiminin aldığı kararları uygulamayı, haksız rekabeti önleyici, meslektaşlar arasında 
dayanışmayı, yardımlaşmayı, kaynaşmayı, oda faaliyetlerine katkıda bulunmayı, bilgi paylaşımını 
sağlamaya çalışılmıştır. 
 
Danışma Meclisi'nde ve Oda’da yapılan toplantılarda alınan bilgiler paylaşılmış, Odamızın yapmış 
olduğu sosyal etkinliklere katılım sağlanmıştır. 
 
Semtimizde bulunan stajyer meslek adaylarının gözetim ve izleme tutanakları meslek mensupları 
eşliğinde tamamlanmıştır. 

CEMİLE 
ERDOĞAN 

PASAPORT 

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 27.09.2016 tarih ve 19 sayılı kararı gereği 2016 -
2019 döneminde Narlıdere Semt Temsilciliği görevine atandığımız 28.09.2016 tarihli tebliğ ile 
tarafımıza bildirilmiştir. Bu tarihten itibaren Narlıdere’de çeşitli faaliyetlerde bulunmuş olup, 
faaliyetlerimiz sırasıyla şöyledir: 
 
Öncelikle Narlıdere’de ofisi bulunan ve ikamet eden tüm meslektaşlarımızı telefonla arayarak temsilci 
olduğumuzu ve sorunlarını bize bildirebilecekleri iletildi. 
 
Odamızın bizden talep etmiş olduğu ücret tarifesi ile ilgili görüşümüz Odamıza bildirildi. 

MEHTİ ÜFLÜ 

Narlıdere’de bulunan meslektaşlarımızın katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıda Odamızın çalışmaları ile ilgili ve gelecek 
yıllarda Odamızla ilişkili bir biçimde neler yapabileceğimizi ve mesleki sorunlarımızla ilgili Odamıza iletilmek üzere 
düşüncelerimiz paylaşıldı. Bundan böyle periyodik aralıklarla her ay toplanma kararı alındı. 
 
Odamızın sosyal faaliyetleri ile ilgili bilgi ve zamanı meslektaşlarımızla paylaşıp bu faaliyetlere katılımları sağlandı, 
meslektaşlarımızın telefon ve sosyal medyadan sorunları takip edilerek çözüm bulmaya çalışıldı. 
 

NARLIDERE 

TUNÇER SÜLÜN 

KONAK 



HÜLYA AKTAŞ 

 
Yenişehir Temsilciliği olarak yaptığımız toplantıda, Bağımlı Meslek Mensuplarının işyerlerine,  Bağımsız 
Çalışan Meslek mensuplarının bürolarına ziyaretlerde bulunulmasına karar verildi.  
 
Yapılan toplantılarda görüşülen konular; 
- Semtimizde bulunan bağımlı meslek mensupları ile toplantı yapılmasına, onların mesleki sorunları 

hakkında görüşülmesine ve çözüm önerileri alınmasına karar verildi. 
- Defter tasdik ve muhasebe ücretleri konusunda meslektaşlarımızın tarife fiyatlarına titizlikle 

uyulmasına dikkat edilmesi gerektiği görüşüldü.  
- Meslektaşlara yapılan ziyaretlerde mesleğimizin artan iş yükü ve bunun karşısında tatmin olunamayan   
  ücretler ve tahsilat sorunları görüşüldü, tartışıldı. 
- Meslektaşları ziyaretlerimiz sırasında mesleğe aday stajyer meslektaşlarımızın mesleğimize 
 adaptasyonu için mesleki konularda  destek verilmesi için gerekli çabaların gösterilmesi gerektiği   
      belirtildi. 
- Futbol turnuvasında yer alan Yenişehir takımımıza şampiyonluk için semtimizin desteğini göstererek,     
      maçlara giderek kendilerine moral  ve motivasyon sağlanmasına karar verildi.  
-  Semtimizde 2017 yılında yeni ofis açan meslektaşlarımıza ziyarete gidildi. 

 

YENİŞEHİR 

Temsilcilik olarak, öncelikle Odamızın düzenlemiş olduğu tüm etkinlik, toplantı, yemek, 
kutlama ve törenlere mümkün olduğunca katılım gösterdik ve semtimizde bulunan 
meslektaşlarımızın da katılım göstermeleri için temaslarda bulunduk ve bulunmaya devam 
etmekteyiz.   
 
Semtimizde bulunan Buca S.G.M, Şirinyer/Kadifekale/Taşıtlar Vergi Daireleri Kurum 
Müdürleri ve Müdür Yardımcıları, Şefleri ile sıcak ve samimi bir diyalog içerisindeyiz ve bu 
sıcak diyalog da Meslektaşlarımız ve kurumlar ile olan ilişkilerimizde çok olumlu sonuçlar 
vermektedir. Temsilciliğimiz olarak biz de semtimizde mevcut kurumlarımıza destek 
vermekteyiz.  

AHMET ÖNAL 

ŞİRİNYER/BUCA 

Semtimize nakil gelen, yeni büro açan meslektaşlarımıza nezaket ziyaretleri yapmaktayız, karşılaştıkları 
sorunlarda kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
 
Semtimiz Futbol Takımı ile ilgili çalışmalar yapmaktayız, takımın antrenman maçları, forma  ve malzeme 
temini konularında destek olmaktayız. Antrenman maçlarına ve turnuva süresince yapılan karşılaşmalara 
katılım göstermekteyiz, takım olarak yapılan yemek ve tatil organizasyonlarına katılım göstermekteyiz. 
 
Semtimizde bulunan meslektaşlarımız ve Odamız arasında diyalogların artması için temaslarda 
bulunmaktayız, sorun yaşayan meslektaşlarımız için Odamız ile gerekli  temaslarda, bildirimlerde 
bulunmaktayız. 
 
2017 yılı içerisinde vefat eden, gerek meslektaş, gerekse yakınlarının cenaze  törenlerine katılım 
göstermekteyiz ve bununla alakalı Temsilcilik sayfamızda taziye metinleri  yayınlamaktayız. Yine Temsilcilik 
sayfamızda ‘’Güncel Mevzuat Konuları’’ ile alakalı bilgilendirme ve paylaşımlarımız sürekli olarak 
yapılmaktadır. 
 
Odamız tarafından düzenlenen etkinlik, eğitim, toplantı ve seminerlere katılarak ve meslektaşlarımızın da 
katılım göstermelerini sağlamak için temaslarda bulunmaktayız. 
  
Defter tasdik ücretleri ve 2018 yılı asgari ücret tarifesi gündemi ile toplantı düzenlemiş bulunmaktayız. 
 
 2018  yılı içerisinde de faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. 



2.4.3. KOMİTE RAPORLARI 



SEÇİL UTAŞ 

BAĞIMLI ÇALIŞANLAR KOMİTESİ 

HÜSEYİN IRMAK 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE  İNTERNET KOMİTESİ 

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

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



BİLİRKİŞİLİK KOMİTESİ  

EMİN AKBULUT 

ZAFER PASTUTMAZ 

EĞİTİM YARDIMI KOMİTESİ 

Komitemiz 2017 yılında her ayın ikinci salı günü toplanarak aşağıda belirtilen faaliyetlerde 
bulunmuştur: 
 
FAALİYETLER: 
1-)6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 24 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 
bilirkişilerin tabi olduğu yasal çerçeve oluşmuş, kanun gereği 6 ay içinde hazırlanarak 
yürürlüğe girmesi gereken Bilirkişilik Yönetmeliği 3 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Yönetmeliğin hazırlanma sürecinde Komitemizin yaptığı toplantılarda Bilirkişilik Kanunu’nun 
maddeleri üzerinde çalışmalar yapılarak Komitemiz tarafından yapılması gerekli olan hususlar 
belirlenmiş ve Kanun’da belirtilen Yönetmelik ile ayrıntılı düzenlemeler yapılacağının 
anlaşılması üzerine Yönetmeliğin yayımlanması beklenmiştir. Yönetmeliğin 3 Ağustos 2017 
tarihinde yayımlanmasından sonra TÜRMOB tarafından başlatılan ‘’Bilirkişi Temel Eğitimi’’nin 
hazırlanmasında gerekli katkılarda bulunulmuştur. 
Bilirkişilik başvuru ilanının yayınlanmasından sonra Komitemiz toplanarak temel ve alt 
uzmanlık konularında meslek mensuplarının yapacağı tercihleri belirlemiştir. İzmir Bilirkişilik 
Bölge Kurulu’nca belirlenen kabul eksik ve red listelerinin oluşturulması ile meslek mensupları 
ile görüş alışverişi devam ettirilerek gerekli aydınlatma yapılmıştır. 2018 yılı Bilirkişilik 
Listelerinin oluşturulması süreci ve Komitemizin bu süreci takibi devam etmektedir.  

2017-2018  yılı Eğitim Yardımı Başvuruları ile ilgili olarak, eğitim yardımından yararlanma 
kriterleri ve başvuruda gerekli belgeler  Odamız sitesinde duyurularak, 27.09.2017-16.10.2017 
tarihleri arasında  başvurular alınmıştır. 
 
Yönetmelik değişikliği nedeniyle ilköğretim ve lise öğrencilerine  burs verilmesi yönetmelikten 
çıkarıldığından, yalnızca  lisans ve önlisans öğrencilerine burs  verilebilmiştir. 
 
Eğitim Yardımı almaya hak kazananlar ve Eğitim Yardımı açıklanan gerekçelerle reddedilenler 
aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır: 
- Eğitim Yardımı Komitemize süresi içerisinden 13 adet başvuru yapılmıştır.  
- Komitemiz ‘Eğitim Yardımından Yararlanma Kriterleri’ ile ‘Başvuru Esnasında Gerekli Belgeler’ 
ve ‘Eğitim Yardımı Yönergesi’ kapsamında başvuruları incelemiştir. 
 
Yapılan incelemeler sonucunda 7 Öğrencimize Eğitim Yardımı yapılmasına,  6 başvurunun ise 
açıklanan gerekçeler ve yönergeye aykırı başvuralar nedeniyle  kabul edilmemesine oy birliği ile 
karar verilmiştir. 
 

2-Bilirkişilik konusu dışında Komitemiz, meslek mensuplarını ilgilendiren diğer alanları belirleyerek 9 başkan 
yardımcısı ve Komitemizin üyelerinin de katılımı ile Alt Çalışma Komisyonları oluşturulmuştur. Bu Komisyonlar; 
1)Adli Muhasebe Komisyonu,  
2)Arabuluculuk ve Uzlaştırmacılık Komisyonu,  
3)İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu,  
olarak belirlenmiştir. 
Yukarıda belirtilen çalışma komisyonları Komisyon Başkanlarının yönetiminde ve Komite Başkanının gözetiminde 
çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmalar sonucunda her komisyon raporunu Komite Başkanına sunacak, 
Komite Başkanı da ortak raporu komitenin onayından sonra Oda Yönetim Kuruluna sunacaktır. 



 
 

Mesleki özen ve kaliteyi arttırmak için; 
denetimin yol haritası niteliğinde olan 
denetim standartları hakkında 
üyelerimizle görüş ve bilgi paylaşımı 
amacıyla komitemiz ilk toplantısını 
24.11.2016 tarihinde yapmıştır. 
 
İlk toplantımızda üyeler ile tanışma ve 
başkan yardımcıları ile Basın Yayın 
Sorumlusunun seçimi yapılmıştır. 
Buna göre : 

Başkan Yardımcısı :Birsen Bodur(Basın Yayın Sorumlusu) 
Başkan Yardımcısı :  Nilüfer Gölçek 
Başkan Yardımcısı :  Necdet Arslantaş   olmasına karar 
verilmiştir. 
 
İkinci toplantımız 01.03.2017 tarihinde yapılmış olup, 
toplantımızda Komitemizin çalışmalarına ışık tutması 
adına bir anket çalışması yapılmış ve aşağıdaki tespitlere 
ulaşılmıştır; 
- Denetim konusunun meslek mensuplarınca iyi 
bilinmediği, 
-  Uygulamalı olarak gerçek bir örnek denetim eğitiminin 
verilmesi , 
- Komite üyelerinin birlikte denetim standartlarını 
güncel olarak paylaşması , 
- Denetim hakkında komitemizden sunumların yapılması 
talebi, 
-  Bağımsız Denetim ile ilgili uzman ve fiilen bu işi 
yapmış kişilerden eğitim alma talebi. 
Aynı toplantıda Komite Başkanımız Elmas Üzüm 
tarafından ‘’ Bağımsız Denetime Başlarken ‘’ adlı sunum 
ve Komite Üyelerimizden Derya Kale Erdemli tarafından 
"Bağımsız Denetim Standartları" hakkında sunum 
yapılarak denetim sürecinde dikkat edilecek önemli 
unsurlar ve çalışma sıralamasına değinilmiştir. 
Denetim sözleşmesindeki önemli kavramlar ve neden-
sonuç ilişkileriyle birlikte anlatılmıştır.  
 
Bağımsız Denetim ile ilgili meslektaşlarımızdan yoğun 
eğitim talebi alınmıştır.Bu konuyla ilgili İzmir Mali 
Müşavirler Odası’nın eğitim verme imkanı ile ilgili 
görüşme yapılması hakkında komite üyelerimizce görüş 
birliğine varılmıştır. 
 
Denetim , içerik olarak çok geniş kapsamlı bir kavram 
olduğundan daha ziyade Bağımsız Denetim konusu 
üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Denetim Standartları 
Komitesi olarak, birlikte örnek denetim yapmak üzere 
karar aldığımızdan bununla ilgili çalışmalarımız devam 
etmektedir. 
 
 
 
 

 
 
Önümüzdeki dönem toplantılarımızda, KGK’nın 
yayımladığı “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim 
Tebliği”, ‘’ Faaliyet İzni Askıya Alınanların Yönetmeliğin 
42/1(c) Maddesi Karşısındaki Durumu Hakkında Kurul 
Kararı’’, ‘’ Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar’’ 
hakkında değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı 
yapmayı planladık. 
  
               2016-2019 dönemi Denetim Standartları 
projelerimiz; 
Denetim Standartlarını madde madde 
meslektaşlarımızın da katılımıyla, konu dağılımları 
yaparak paylaşmak, 
Bağımsız Denetim yapabilme aşamalarını, 
meslektaşlarımızla birlikte bütünüyle bir örnek 
üzerinden uygulamasını yapmak. (Müşteri kabulden 
raporlamaya kadar). 
Bağımsız Denetim ile ilgili eğitim programları 
düzenlemek. 
Denetim Standartları Komitesinin  amacı, uluslararası ve 
ulusal düzeyde yüksek kalitede denetim, güvence, kalite 
kontrol ve ilgili hizmet standartlarının denetçiler 
tarafından benimsenerek; küresel denetim ve güvence 
mesleğine güveni arttırarak kamu yararına hizmet 
etmektir.  
  
2017 YILINDA YAYIMLANAN BAĞIMSIZ DENETİM 
STANDARTLARI 
  
BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları 
Üzerinde Anlaşmaya Varılması 09/03/2017 
BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak 
İletişim 09/03/2017 
BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak 
İletişim 09/03/2017 
BDS 570 İşletmenin Sürekliliği 18/03/2017 
BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve 
Raporlama 18/03/2017 
BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi 
Raporunda Bildirilmesi 09/03/2017 
BDS 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş 
Dışında Bir Görüş Verilmesi 18/03/2017 
BDS 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat 
Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar 
Paragrafları.18/03/2017 
BDS 710 Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve 
Karşılaştırmalı Finansal Tablolar18/03/2017 
  
Yukarıdaki standartlar hakkında bilgi paylaşımı için 
planlama yapmak üzere ilk 2018 toplantımız ocak sonu 
itibariyle yapılacaktır. 

DENETİM STANDARTLARI KOMİTESİ 

ELMAS ÜZÜM 



EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELERİ İZLEME VE YENİ İŞ ALANLARI GELİŞTİRME KOMİTESİ  

MURAT KORKMAZ 

Komite üye sayımızı artırmak için büro ziyaretleri yapılmış, Komitemizin çalışma alanları ve 
yapmak istedikleri hakkında meslektaşlarımıza bilgi verilmiştir. Ziyaretler  yapılmaya da devam 
edilmektedir. Yapılan ziyaretler sonucunda , olumlu tepkiler alınmış,  ancak geri dönüşlerde 
sıkıntılar yaşanılmıştır. Bununla ilgili nedenler incelendiğinde, çoğunlukla,  meslektaşların klasik 
söylemi haline gelen iş yoğunluğundan kaynaklandığı dile getirilmiştir.  
  
Yapılan büro ziyaretlerinde ki sohbetlerde, son dönemlerdeki  15 temmuz sürecinden sonra her 
geçen gün  darboğaza giren ekonominin, fiyat artışlarını nasıl tetiklediği ve durum  karşısında  
faaliyet giderlerinin artması  sonucunda , müşterilerinin içinde bulunduğu durumda, meslek 
mensuplarının  rolü ve  etkilenme alanları nasıl bir seyir almıştır’’ konusu adı altında;  bir izleme 
yapılmıştır.  
  
Edinilen bilgiler  sonucunda , bir soru cevap şeklinde anket hazırlık çalışmasının  yapılması , anket 
sonuçlarına istinaden  rapor hazırlanması kararı alınmıştır.  
  
Yeni iş alanı olarak, son dönemlerde  kamuoyunun gündeminde yer alan,  arabuluculuk mesleği 
hakkında, meslek mensublarının bilgilerinin ne düzeyde olduğu ve arabulucuk mesleğinin, meslek 
mensublarına da yetki verilmesi halinde , bir iş alanı olabilir mi sorusuna cevap aranması hakkında 
bir çalışma yapılması kararı alınmıştır.  
  
Önceki dönem komite başkanlığı görevinde bulunan, Hatice Çevik ile birlikte hareket edilmiş ve 
kendisi ile her türlü bilgi alış verişi yapılmıştır.  
  
  
  
  



İlk toplantımızı 08.11.2016 tarihinde yapmış olup; toplantımızın ana gündemi ‘Görev Dağılımı ve 
Tanışma’ olarak belirlenmiştir. Bu toplantıda görev dağılımı yapılmış olup aşağıdaki arkadaşlarımız 
belirtilen görevlerde görevlendirilmiştir. Ayrıca olağan komite toplantılarımız her ayın ikinci Salı günü 
saat 18:30 da olacağı kararlaştırılmıştır. 
  
Başkan……. …………………………….................:Gökhan ÖZTÜRK 
Başkan Yrd…………………………………………… : Selbilet YILDIRIM 
Başkan Yrd…………………………………………… : Lokman AKPINAR 
Başkan Yrd………………………………………….. . :Mehmet Emin ÇELEBİ 
Başkan Yrd (Stajyerlerden Sorumlu)………: Ayşe ÖZ 
Başkan Yrd (Basından Sorumlu)………... .. .: Ayşe UYSAL SOLMAZ 
Başkan Yrd (Danışman Smmm Sorumlu) .: Şahin GEZGİL 

  
  

İkinci toplantımızı 13.12.2016 tarihinde gerçekleştirdik. Bu toplantımızın gündemleri; Stajyer denetimleri, Stajyer 
komisyonu ve A.B Projesi olarak kararlaştırılmıştır. Bu toplantımızda komite olarak  ; 

   
1. Stajyer arkadaşlarımızın stajları sırasında yapılan denetimlerde Genç Meslektaşlarla İletişim Komitesi üyelerinin 

görevlendirilmesi, 
2. Genç Meslektaşlarla İletişim Komitesi’ne bağlı stajyer arkadaşlarımızı kazanmak ve aktif görev almalarını sağlamak 

amacıyla Stajyer Komisyonu kurulması, 
   
Bu iki madde gündeme alıp değerlendirmeleri üzere Oda Yönetim Kurulu’na yazılı bir şekilde komite olarak iletildi ve 
ayrıca,  
   
1. İZSMMMO adına hatıra ormanı oluşturulması fikrinin Sosyal Sorumluluk Komitesi’ne sunulması , 
2. Genç Meslektaşlarla ve stajyer arkadaşlarımızla ilgili A.B destekli proje yazılıp uygulanması için yapılabilecek 

konuların araştırılması ve hibe programını ve süresinin araştırılması kararları alınmıştır. 
  

Üçüncü toplantımızı  10.01.2017 tarihinde gerçekleştirmiş olup yapacak olup A.B proje yazma uzmanı genç 
arkadaşımız Saadet KAHYA’ da toplantımıza katılarak A.B projeleri üzerine bilgilendirme ve proje yazma teknikleri 
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bu toplantımızın diğer konusu olan Bowling Turnuvası hakkında 20 Ocak 2017 
tarihinde karar almamıza rağmen ülkemizde ve yaşadığımız şehirde yaşanan terör olayları yüzünden iptal etme karar alındı 
ve Engelli kardeşlerimizin oynamış olduğu tiyatro etkinliğine toplu halde katılma kararı alıp destek olundu. 

  
Dördüncü toplantımızı 14.02.2017 tarihinde yapmamız gerekirken geçici verginin son günü olduğu için komitedeki 

arkadaşlarımızla bir karar alıp toplantımızı 21.02.2017 tarihinde gerçekleştirdik. Bu toplantımızda,  
  

1. Aday meslek mensuplarımız için onlarla Odamız arasında bağ kuracak, gerekli durumlarda yardımcı olacak ‘Rehber 
Meslek Mensubu’ görevini komite üyelerimize anlatıp, Rehber Meslek Mensubu olmak isteyen arkadaşlarımızın 
listesi oluşturuldu. 

2. Aday Meslek Mensubu arkadaşlarımız için SGK tarafından bir prim desteği olabilir mi ve ticaret lisesi çıkışlı 
arkadaşlarımızın stajını 6 ay kısaltmaları mümkün mü? diye tartışıp, bu konuda çalışma yapması için gerekli 
komiteye iletildi. 

3. Odamızda gerçekleşecek SGK ve Muhtasar seminerlerinin duyurularını yapıp gerekli katılım sağlandı ve Bağımlı 
çalışan meslek mensubu arkadaşlarımızın Odamızın sitesindeki anketi cevaplamaları için sık sık hatırlatmalar yapıldı. 

  

 GENÇ MESLEKTAŞLARLA İLETİŞİM KOMİTESİ 

GÖKHAN ÖZTÜRK 



 
Beşinci toplantımızı 14.03.2017 tarihinde gerçekleştirmiş olup, gündemimiz ilk toplantımızdan mart ayına kadar 
Komitemizin yaptıklarını ve eksikliklerini değerlendirmek oldu. 
  
Altıncı toplantımızı 11.04.2017 tarihinde gerçekleştirildi. Aramıza yeni katılanlar olduğu için toplantıya Odamızı, 
Kurullarımızı ve Komitelerimizi kısaca tanıtarak başlandı. Bu toplantımızda; 
  
1. Mayıs ayında küçük bir kamp yapma kararı aldık ve bunu mayısın ilk haftasında gerçekleştirdik.  
2. 6 Mayısta Kültür Sanat Komitesi’nin Bergama’da sahneleyeceği tiyatro oyununa destek kararı aldık ve komite 

olarak bu desteği gerçekleştirdik. 
3. 23 Nisan için Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde yatan çocuk hastalara Sosyal Sorumluluk Komitesi ile birlikte oyuncak 

yardımı etkinliğini gerçekleştirdik. 
  
Yedinci toplantımızı 16.05.2017 tarihinde gerçekleştirdik. Bu toplantıda da yeni arkadaşlarımız katıldığı için kısa bir 
tanıtımla başladık ve haziran ayında daha geniş kapsamlı bir kamp etkinliği kararı aldık. Fakat hem ramazan ayının gelmesi 
hem de haziran ayındaki TÜRMOB Olağanüstü Genel Kurulu sebebiyle bu etkinliğimizi gerçekleştiremedik. Eylül ayına 
kadar komite toplantılarına yaz sebebiyle ara verme kararı alındı. 
  
Sekizinci toplantımızı hem yeni bir döneme başladığımız için hem de yaz döneminden sonra ki ilk toplantı olduğu için farklı 
bir şekilde yapmayı düşündük ve 13.09.2017 tarihinde Alsancak çimlerde geniş katılımlı ‘Çim Sohbetleri’ tarzında dönemin 
ilk toplantısını gerçekleştirdik. 
  
1. Bu toplantımızda genç arkadaşlarımızla tanışma ve bol bol sohbet imkanımız oldu. Ayrıca, Oda Başkanımız ve Oda 

Sekreterimiz de katıldığı için genç arkadaşlarımız sorunlarını, sorularını, isteklerini ve düşüncelerini sohbet 
ortamında direkt oda yetkililerine iletmiş oldular. 

2. Bu toplantının ara ara bu şekilde tekrarlanması kararı alındı. 
  
Dokuzuncu toplantımızı 13.10.2017 tarihinde gerçekleştirdik. Bu toplantımızda aşağıdaki kararlar alındı, 
  
1. Yeterlilik sınavlarında 7/7 ve 8/8 yapan arkadaşlarımız toplantımıza özellikle davet edilerek pasta kesme etkinliği 

gerçekleştirilecek. 
2. TRT Kent Radyo’dan Hayatın İçinden Programından gelen canlı yayın teklifi değerlendirilip kabul edildi.  
3. Aday Meslek Mensupları ile ilgili Odamız tarafından yapılan etkinliklere katılma kararı alındı. 
4. İş arayan arkadaşlarımız için cv bankası oluşturulması. 
5. Bir sonraki toplantının 14.11.2017  tarihinde yapılması kararı alındı. 
   
  
Onuncu toplantımız 21.11.2017 tarihinde gerçekleştirildi. Bu toplantımızda TRT Kent Radyo’da konuk olmamız ve belirli 
yayın organlarından gelen yayın teklifleri değerlendirildi. Ayrıca aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza Odamız ve Komitemiz 
hakkında bilgiler verildi. Son olarak da Son 1-1.5 yıl içinde ruhsat alan arkadaşlarımızla ocak 2018 ayına geniş katılımlı bir 
toplantı kararı alındı.  
  



NURİ KÖSELER 

İNSAN KAYNAK LARI KOMİTESİ 

Komite olarak yaptığımız toplantılarda Oda bünyemizde yeni kurulan Komitemizin üyelerimiz ve aday 
üyelerimiz için Oda imkanları doğrultusunda nasıl daha verimli bir hizmet sunabileceğimiz üzerine 
Komitenin genel yol haritasının oluşturulması ve bu yol haritası doğrultusunda çalışmalarda 
bulunulması karar alındı ve bu doğrultuda yapılabilinecek çalışmalar görüşüldü.   
 
Buna göre yapılan değerlendirmeler: 
 
-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Komitesi Olarak İzmir SMMM Odasına   Çözüm Raporu Sunulması. 
-    Oda bünyesinde üyeler ve aday meslek mensuplarına mesleki gelişimleri konusunda eğitim    
     konularının tespiti. 
- Komite üyeleri arasında kıdemli meslek mensuplarımız tarafından yeni ve aday meslek  
      mensuplarımıza söyleşi yapılması.  
 
 -    İlgili Oda Komiteleri ile iletişime geçilerek Üniversitelere kariyer günleri düzenlenmesi konusunda   
      üyeler arasında ön mutabakatın sağlanması. 
 
- İzmir Sektör temsilcileri ile bir araya gelip kalifiye personel temini konusunda muhasebe mesleği   
      konusunda odamız ile iletişime geçmeleri hakkında protokol düzenlenmesi konusunda üyeler   
      arasında ön mutabakatın sağlanması. 
 
- Komitemizin tanıtılması konusunda kayıtlı tüm üyelerimize dijital ortamda bilgilendirme yapılması   
      hakkında ön mutabakatın sağlanması. 
 
-    2018 yılı komite faaliyetleri hakkında görüş birliğinin üyelerimiz tarafından sağlanması. 

KURUMLARLA İLİŞKİLER  KOMİTESİ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kurumlarla ilişkiler Komitemiz  
İzmir Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odasının  27/09/2016 
Tarih ve 19  sayılı kararı gereği 
2016 - 2019 dönem Kurumlarla 
İlişkiler Komitesi görevine 
başlamıştır. 
 
Komitemiz yapılan seçim ve 
sonrasında yönetiminin kararı 
doğrultusunda faaliyetine 
başlamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                
Komitelerden Sorumlu Oda Başkan 
Yardımcısı Ömer AKBAŞ da zaman 
zaman yaptığımız toplantılara 
katılarak komitelerin işleyişi, görev 
ve sorumlulukları, mesleğin 
sorunlarının kısaca özeti ve Oda 
faaliyetleri ile ilgili 
bilgilendirmelerde bulundu. 
Komitemiz   daha önceki 
dönemden üye olan ve yeni katılan 
üyelerimizin tanışmaları ve 
kaynaşmaları sağlanmış ve 
komitenin amacı ve görevleri 
hususunda bir tanıtım yapılmıştır. 
          
Meslek mensupları ile yapılan 
görüşmelerde mesleğin sorunları, 
kurumların meslek mensubundan 
beklentileri, meslek mensubunun 
kurumlardan beklentileri üzerine 
bilgi paylaşımında bulunulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diğer bir komite toplantısında 
ağırlıklı olarak, meslektaşın 
kurumlarda karşılaştığı sorunlar, 
yaşadıkları sıkıntılar, kurumların 
tahakkuk ettirdikleri cezaların çok 
yüksek olması,  meslek mensubu 
ile yıl sonunda defter tasdiki 
üzerine yaşanan sıkıntılar,  haksız 
rekabet toplantının  konusunu 
oluşturmuştur.  
       
    2018 yılı komite 
faaliyetlerimizde daha fazla katılım 
ile meslektaşlarımızın kurumlarda 
yaşadığı sıkıntıları  Oda yönetimine 
iletmek, danışma meclisinde 
yapılan görüşmeleri, verilen 
bilgileri komite üyesi arkadaşlarla 
bilgilendirmek ve fikirlerini almak 
hususunda çalışmalar yapılacaktır. 
 

SÜHEYLA ERBAŞOL 



19.01.2017 Sinema Günleri  
‘’Toprağın Çocukları” Film Gösterimi ve 
Fotoğraf Sergisi  

11.02.2017 Tiyatro 
Meslektaşlarımızında Yer Aldığı   Buzlar 
Çözülmeden “Tiyatro Oyunu                                                   

18.02.2017 Gaziler Günü Karşıka Muharip Gaziler Derneği Ziyareti 

19.02.2017 Gezi 
Salihli “Adala Kanyonu” Fotoğraf Çekme 
Etkinliği  

08.03.2017 Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği     

07.04.2017 Oda Orkestrası Konseri  
‘’Güzel Yarınlar İçin Söyleyeceklerimiz Var “  
konseri 

14.04.2017 Tiyatro Gurubu…..(Bergama Turnesi)  
“Resimli Osmanlı Tarihi “ adlı oyun 
Bergama’da sahnelendi. 

06.05.2017 Türk Sanat Müziği Koro Konseri           

16.05.2017 Geleneksel Kültür Snt Etk.Kmt.Yemeği   Birlik Ve Beraberlik  Yemeğimiz 

18.05.2017 Tiyatro   
Oda Tiyatro topluluğu “Resimli Osmanlı  
Tarihi ‘’ adlı oyun “ sahneledi. 

25.05.2017 Türk Halk Müziği Koro Konseri   

26.05.2017 Halk Oyunları Ekibi Gösterisi   

09.07.2017 Gezi   
(Bartın-Bolu-Abant-Kastamonu…”Batı 
Karadeniz Gezisi 

08.09.2017 Gezi   Kapadokya - Nevşehir 

10.10.2017 Etkinlik 
Türk Halk Müziği Koromuz TRT 1 “ Gönül Bağı 
Programı” Canlı Yayın Konuğu olarak 25 
arkadaşımızla katıldı. 

28.10.2017 Tiyatro  
“Pembe Panterin Bilgisayarla İmtihanı “  adlı 
Maskotlu Çocuk Oyunu 

29.10.2017 Cumhuriyet Koşusu  
İnciraltı Kent Ormanı Parkurunda 
‘’Cumhuriyet Koşusu’’ gerçekleştirildi. 

10.11.2017 Atamızı Anma Etkinliği  
Odamızda yapılan Anma Törenimiz, Atatürk 
Resimlerinden Oluşan Sergi Ve Anma Köşesi. 

15.11.2017 Sinema Günleri   
Tuncel Kurtiz Anma Gecesi ve  ‘’Mutlu Aile 
Defteri “ Adlı Filmi Gösterimi 

26.11.2017 
Gezi ( Doğa Yürüyüşü )  “Aydın 
Yenipazar’’ 

Doğa Yürüyüşü (Aydın Yeni Pazar) 

02.12.2017 Çocuk Tiyatrosu    “ En Gerçek Masal” 

14.12.2017 Konser Oda Orkestramız “Punta “Konseri  

23.12.2017 Etkinlik 
Karşıyaka Belediyesi  Şiir Atölyesi Ekinliğine  
Odamızı Temsilen  Katılım . 

İSMAİL TOTUR 

KÜLTÜR  VE SANAT ETKİNLERİ  KOMİTESİ 



AHMET YÜKSEKOL 

MESLEK MEVZUATINI GELİŞTİRME KOMİTESİ  

ERBAY AKSOY 

MESLEĞİN TANITIMI KOMİTESİ 

Meslek yasamızın günün koşullarına uygun hale getirilmesi için yasadan kaynaklanan sorunları 
dikkate meslek yasamızı geliştirme adına düzenli olarak ayda bir kere olmak üzere Odamızda 
toplantılar düzenledik. Meslek mevzuatını geliştirme adına yapmış olduğumuz toplantılarda 
aldığımız kararlar ve çalışmalar ise;  
TÜRMOB 2.Olağanüstü Genel Kurulu gündeminde yer alan sınav, staj, haksız rekabet, disiplin, 
odalar, çalışma usul ve esasları yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslakları 
komitemizce genel kurul öncesinde gerekçeleriyle birlikte değerlendirilmiş, eklenmesi ve 
düzeltilmesi gereken yönetmelik değişikliklerine ilişkin taslak çalışmaları hazırlanmış ve 
toplantılarda görüşülmüştür. Yönetmelik değişikliği taslak çalışmalarına ilişkin görüşlerimiz Odamız 
Hukuk Müşaviri Av. Selda Arpacı ile de değerlendirilerek, Oda Sekreteri üfit Yıldırım’a sunulmuştur.  
 

Değişiklik önerilerimizde yer alan bağımlı çalışanların mesleki unvanlarını kullanabilmesi, staj yönetmeliğinde tezkiye 
notunun olumsuz verilmesinde meslek mensubunun gerekçesini odaya bildirmesi, mesleki unvanın yanında başka 
unvanların kullanılabilmesi yer alırken; özellikle üzerinde durduğumuz çalışma usul yönetmeliğinde tabelalar da reklam 
sayılmayacak büyüklükte bir ölçünün belirlenerek haksız rekabetin önlenmesine ilişkin görüşümüz genel kurulda yer 
bulmamıştır. Çalışma usul yönetmeliğinde tabelalar ile ilgili renk, büyüklük, üzerinde yer alabilecek yazılar, logo, adet, 
cephe kavramları hakkında net bir çalışma komitemizce devam edilmektedir. Maalesef olağanüstü genel kuruldan meslek 
yasamız için köklü bir değişiklik çıkmamıştır. Genel olarak yönetmelik metinlerinin güncellenmesi olarak algılanabilir. 
Meslektaşımıza katkı sağlayacak yeni çalışmalar için komitemizce mevcut yönetmelikler sürekli olarak 
değerlendirilmektedir.  
 
Meslek mensuplarının azami iş kapasitesinin belirlenmesine yönelik çalışma taslağı için komite çalışmalarımız devam 
etmektedir. Meslek mensuplarının işlerini sağlıklı bir düzeyde yürütmesi ve meslek onurun yakışır şekilde yaşamını 
sağlayacak kazanç elde etmesi açısından azami iş kapasitesinin belirlenmesi önemlidir. Mükelleflerin, aktif büyüklükleri, 
hasılatları, çalışan sayıları yanı sıra defter sayıları, fatura adetleri, şube sayısı, dış ticaret işlemleri, e-defter, banka hesap 
hareketleri gibi fiili olarak yapılan işlemler ve meslek mensubunun yanında istihdam ettiği bağımlı çalışan meslek 
mensupları da kriter olarak dikkate alınarak puanlama veya zaman esaslı kapasite çalışması önerilecektir.  
   
Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 No’lu 
genel tebliğde aktif büyüklük ve net satış hasılatı sınırını aşanlar, ikinci sınıf tacirler ve serbest meslek erbabı olanlarda 
hasılat sınırlarının altında kalanlar, noterler, özel kanunlara göre kurulan kooperatifler ve birlikler beyanname imzalatma 
zorunluluğunun dışında bırakılmıştır. Defter tutma, beyanname düzenleme söz konusu ise herhangi bir had, sınır 
belirtilmeksizin tüm beyannamelerin 3568 sayılı meslek yasamızın 2.maddesinde de yer aldığı gibi defter tutmak, 
beyanname düzenlemek mesleğinin konusu olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce imzalanması zorunlu tutulması 
gereken bir gereklidir. 4 no’lu tebliğin kaldırılması bir gerekliliktir. Aynı zamanda aktif büyüklük ve net satış hasılatı sınırı 
yeminli mali müşavirler tarafından beyanname imzalatma zorunluluğunuz yok tam tasdik zorunluluğu olduğu belirtilerek 
haksız rekabet yapılmaktadır.  
Yaptığımız tüm çalışmalarda tamamen mesleğimizin geleceğine katkıda bulunmayı kendimize misyon edindik. Odamızın 
mevzuat danışma sayfasından mesleki danışma bölümüne gelen sorular komitemizce de cevaplanmıştır. Odamızın 
danışma meclisi toplantılarına, mevzuat değişikliğine ilişkin taslak görüşmeleri toplantılarına, sosyal ve kültürel etkinlikleri 
ile eğitim seminerlerinin tamamına komitemizce katılım sağladık. 

Mesleğin Tanıtımı Komitesi olarak yaptığımız toplantılarda, mesleğin tanıtımı ile ilgili projeler 
geliştirilmesi, kılavuz ve rehber olması amacı ile Mali Müşavirlik kitabının yazılması ve öğrenciler 
için mesleğin tanıtımının yapılması kararı alındı. Bu kapsamda oluşturulan eğitimci kadromuz ile 
Odamız Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı değişik okullarda mesleğin tanıtımının yapıldığı 
eğitimler düzenlendi.  
 
Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Odamız arasında imzalanan ‘‘Eğitim İş Birliği 
Protokolü’’ ile muhasebe finansman alanındaki öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi 
kapsamında öğrenci sektör paydaşlarının karşılıklı konuşulması, sektör beklentileri, öğrencilerin 
sektörden beklentileri, nitelikli elemanın eğitilmesi konusunda destekleyecek gelişmelerin 
aktarılması amaçlanmıştır. 



Komitemiz 2017/Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs döneminde çalışmalarına devam etmiş, 
Komitemize intikal eden tutanaklar sonuçlandırılmıştır. 
 
Komitemizin toplantıları, 
07/02/2017 tarihinde yapılan toplantısında düzenlenen tutanaklar ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu. 
21/03/2017 tarihinde yapılan toplantımızda Komitemize verilen tutanakların paylaşımı 
yapılmıştır.  
Komitemiz Nisan ayında üyelerimizin iş yoğunluğu dikkate alınarak toplantı 
gerçekleştirmemiştir. 
16/05/2017 tarihinde yapılan aylık toplantımızda Oda Sekreteri Müfit Yıldırım ile 
Odamız Hukuk Müşaviri Selda Arpacı’nın katılımları ile mesleğimizi, yetkisiz ve haksız 
kazanç sağlayan kişiler ile mücadele konusunda bilgi paylaşımlarında bulunulmuştur. 

 
Komitemiz aylık toplantılarına ramazan ayı ve yaz mevsimi sebebi ile ara vermiş, Haziran-Temmuz-Ağustos 
aylarında toplantı yapılmamıştır. 
 
12/09/2017 tarihinde yapılan aylık toplantısında Oda Başkanımız Vedat Adak’ın ve Hukuk Müşavirimiz Selda 
Arpacı’nın katılımları ile Komitemizin önemi, işleyişi ve tutanak düzenlemede nelere dikkat edileceği hususları 
görüşüldü. Ayrıca düzenlenen tutanakların hangi aşamalardan geçtiği ve sonuçları hakkında bilgilendirme 
yapıldı. 
 
10/10/2017 tarihinde Saymanımız Mehmet Kuzu’nun katılımları ile toplantımızı gerçekleştirdik. Mehmet 
Kuzu Komitemizde uzun yıllar görev yapmasından dolayı değerli bilgilerini üyelerimizle paylaşmıştır.  
 
Komitemiz kasım ayında işlerin yoğunluğu sebebi ile toplantı gerçekleştirmemiştir. 
 
12/12/2017 tarihinde yapılan toplantımızda genel görüşler, denetim sırasında yaşanan olaylar ve dikkat 
edilmesi hususlar görüşülmüş ve toplantımız sona ermiştir. 
 
Komitemiz göreve geldiği 2016/Eylül ayından itibaren 12/12/2017 dönemine kadar 22 meslektaş bürosunda 
toplam 27 adet, 8 meslektaşın müşterilerine ait toplam 19 adet olmak üzere toplam 38 adet tutanak 
düzenlemiştir. Hali hazırda 3 adet tutanak işlemleri devam etmektedir. 
  

MESLEKİ UYUM VE İZLEME KOMİTESİ 

AHMET KULAKSIZ 

KADER ÇEKİN 

MESLEK ODALARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER KOMİTESİ 

2017 yılı içinde Esnaf Odaları ve Kefalet Kooperatifleri, Sivil Toplum 
Örgütleri ziyaret edilmiştir, yönetimleri ve üyeleri bilgilendirilmiştir. 
 
Oda tarafından düzenlenen etkinlik, eğitim, toplantı ve seminerlere 
katılarak bilgi paylaşımında bulunulmuştur. 



Komitemiz, her ayın  ilk haftası Perşembe günü saat 18:00’de toplantılarına sürekli olarak 

devam etmektedir. Yapılan toplantılarımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

Mesleki Sorunları Araştırma ve Proje Geliştirme Komitesi ile Mesleğin Tanıtımı Komitesi 

14.12.2017 tarihinde ortaklaşa bir toplantı gerçekleştirmiştir. Konak İzmir Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi ile İzmir SMMM Odası arasında yapılan eğitim işbirliği protokolü imzalanmıştır. 

Toplantımızda bu projeyle ilgili Çalıştay hazırlığına başlanılacak olup, gönüllülük esasına 

dayanılarak toplantıya katılanlar arasında Çalıştay için görevlendirmeler yapılmıştır. Çalıştay 

gündemiyle ilgili belli başlı konular belirlenmiştir. Toplantımıza Oda Başkan Yardımcısı Ömer 

Akbaş, Oda Sekreteri Müfit Yıldırım, Oda Saymanı Mehmet Kuzu ve Oda Denetleme Kurulu 

üyesi Mustafa Yılmaz katılarak gündem değerlendirmesi yapılmıştır. 

 

 

Gib’in KDV beyannamesinde yapılan değişiklik ile beyan bilgileri bölümünü ekleyerek fatura, e fatura, perakende satış 

fişi, irsaliyeli fatura gibi belgelerin sayıları istenmiştir. “İstenilen bu bilgiler gerek BA-BS ve gerekse Geçici Vergi 

Beyannamelerinde kısmen bildirilmektedir”. Diğer taraftan e-fatura, e-bilet, e-arşiv idarenin bilgisi dahilindedir. Bu 

bilgilerin ne için istenildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmamaktadır. Tebliğsiz yapılan bu değişiklikler meslek 

mensuplarına hem iş yükü hem de zaman kaybına neden olmaktadır. Kamu yararına fayda sağlayıp sağlamayacağı 

konusunda tereddüt sahibi olduğumuz bu uygulamaya ivedi olarak son verilmelidir.  

  

Resmi kurumların (SGK, vergi dairesi) kendi iç yönetmeliklerine aykırı  hareket ederek  farklı uygulamalarının olması 

nedeniyle evrak karmaşası yaşanması, örneğin; işyeri tescil belgeleri arasında bir yerleşim belgesinin(elektrik faturası, su 

faturası işyeri çalışma ruhsatı vb.) talep edilmesi, yine işyeri tescil aşamasında Mali Müşavir faaliyet belgesinin talep 

edilmesi  gibi 

  

Oda meslek mensuplarının proje yazılması ve eğitimleri konusunda oda tarafından gerekli imkanların sağlanması ve 

yapılacak eğitimler sonrasında  katılım belgesi düzenlenmesi, 

  

Meslek  mensuplarının  aynı  anda bir çok  kamu  kurumu  ile ilgili  iş ve işlemlere muhatap olmaları  sebebiyle bu  

kurumlara karşı da sorumlu olmaları. Örneğin;  09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede Yatırım Ortamının 

İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16.maddesinde belirtilen  193 sayılı 

GVK’nun 98/A hükmüne göre muhtasar ve SGK prim hizmet beyannamesinin birleştirilmesiyle birlikte, bu  

beyannamelerin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle 

birlikte malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuş olmaları.  

  

Yukarıda yer alan mesleki sorunlar tartışılmış olup, sonraki toplantılarda ilgili belge ve bilgiler toplanılarak çözüm 

yollarına gidilmesi planlanmıştır.  

SERVET AKDEMİR 

MESLEKİ SORUNLARI ARAŞTIRMA VE PROJE GELİŞTİRME KOMİTESİ 



               Mesleki Standartları Geliştirme Ve Kurumsallaşma Komitesi  2017 dönemine ait faaliyetleri  
                                            aşağıdaki gibidir. 
  

a-) Maliye Bakanlığı’nın 08/05/2015 tarihli ve ‘Meslek Mensuplarının Azami İş Kapasitesi 
Belirlenmesi ‘ konulu yazısına istinaden Mevzuat Komitesi ile birlikte 2016 yılında 
çalışmalar doğrultusunda; 
Söz konusu taslakta, 100 puanlık uygulamanın işletmelerin net aktif büyüklüğü yada yıllık 
hasılat gibi kavramlarla değerlendirilmesinin mükelleflerin iş hacimleri ve meslek 
mensuplarına iş yükü açısından gerçekçi bir yaklaşım olmadığı ve farklı kriterler ile puan 
hesaplaması yapılması konusunda, 
 

Meslek mensuplarımızın mesleki faaliyetlerini yalnızca kendilerinin şahsi emek ve sorumlulukla yerine getirmesinin 
mümkün olmadığı, ancak yapılan işlerden doğacak cezai sorumluluğun işi yapan meslek mensubuna ait olacağından, 
ortaklık büroları veya şirket şeklinde meslek mensuplarının birleşmesi gerekliliği konusunda, 
 
Kapasitesinin üzerinde iş kabul eden meslek mensuplarının üstlendikleri işlerin doğruluğu yönünde gereken mesleki 
özenin gösterilmediği ve bu konularda nasıl çözüm önlemleri alınabileceği konularında çalışmalara devam edilmiştir. 
 
b-)Mesleğimizin tahsilat problemleri ile ilgili çalışmalarımız devam etmiş, ödemelerin banka yoluyla tahsili ve diğer 
ödeme kanallarını (örneğin mail order ve kredi kartı) nasıl daha etkin kullanacağı hususunda uygulamaların yapılması 
konusunda araştırmalar yapılmıştır. 
  
c-)Odamızın düzenlediği diğer meslek komitelerinin çalışmaları izlenmiş, yapılan seminerlere katılım sağlanarak  
meslek mensupları  ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. 
  
d-)Odamızın eğitim faaliyetleri kapsamında, mesleğimize yeni başlayan meslek mensuplarımız, aday meslek 
mensuplarımızın bilgi ve mesleki becerilerinin artırılması amacıyla 2018 yılında yapılması planlanan Uygulamalı 
Eğitim Projesi ile ilgili çalışmalara katılarak bu hususta çalışmalar yapılmıştır. 
  
e-)Ticaret Sicil işlemlerinin Mersis  üzerinden yapılması hususunda daha etkin kullanımı ile ilgili Ticaret Sicil 
Memurluğunda ziyaretler yapılmış olup, bu konuda 2018 yılında başlayacak olan yeni Mersis uygulamaları 
konusunda Odamızda seminerler yapılması görüşülmüştür. 
  
f-)2018 yılında yapılmak üzere  meslek mensuplarının kurumsal bir yapı oluşturmasında örnek teşkil edecek bir 
yönerge hazırlanması konusunda proje hazırlanmasına karar verilmiştir. 

MESLEKİ STANDARTLARI GELİŞTİRME VE KURUMSALLAŞMA  KOMİTESİ 

ADİL TENLİ 

ÖZKAN CENGİZ 

MUHASEBE STANDARTLARI KOMİTESİ 

Komitemiz üyeleri ve komite toplantılarımıza devam eden üyeler ağırlıklı olarak, daha önce 
formatör olarak Odamız eğitici grubunda ki hocalarımızdan oluşmakta olması, komitemiz için 
ayrıca işlevsellik anlamında katkı sağlamaktadır. 
 
Toplantılarımız da, UFRS Muhasebe Standartları Eğitim materyallerimizi hazırladık. Tarafımıza 
görev verildiği takdirde eğitim faaliyetlerini yürütebilecek durumdayız. 

Yine komitemiz, KGK’nca yetkilendirilmiş Bağımsız Denetçi meslek mensubu arkadaşlarımızın  çoğunluğunda olması 
hasebiyle de ayrıca, KGK Bağımsız denetimlerine ilişkin ortak olarak aldığımız bir karar ile de bu bağımsız denetimler de 
uygulanacak muhasebe standartlarının UFRS den ziya de VUK esaslı mali tabloların bizim hedefimiz de daha ağırlıklı bir 
yer tutacağı kanaati ile VUK esaslı mali tabloların, bağımsız denetim raporlarının sözleşme oluşturulması ve rapor 
formatı oluşturulması ile ilgili bilançolarda dikkat edilmesi gerekli önemli hususları bir rapor haline de getirmiş 
bulunmaktayız. 



MURAT OMRAK 

MESUT ÇATALKAYA 

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI VE DANIŞMA KOMİTESİ 

SOSYAL SORUMLULUK KOMİTESİ 

Komitemiz 2017 yılı içerisinde her ayın ilk  Salı  günü toplanma kararı alarak değişen ve gelişen  
konularla ilgili çalışmalarda bulunmuştur. 
 
2017 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku ile ilgili güncel konularda ve yapılan 
değişiklikler ile ilgili çalışmalarda bulunulmuştur.  
İzmir ve ilçelerde faaliyet gösteren çok sayıda meslek mensuplarımızın gerek mevzuat 
hakkında sorularını yanıtlamış gerekse Sosyal Güvenlik Kurumunun ünitelerinde yaşamış 
oldukları soru ve sorunlarla ilgili Odamızla birlikte bağlantıya geçip meslek mensuplarımızın 
sorunlarına çözüm bulma konusunda faaliyetlerde bulunulmuştur. 
 
Katılımın çok az olduğu toplantılarımıza daha fazla katılım sağlamak amacıyla komitemizin 
çalışma konusuna ilgi duyan meslek mensuplarımızla iletişime geçilmesi konusunda çalışmalar 
yürütülmüştür. 
 
Değişen ve yeni uygulamaya giren konularla ilgili olarak Odamızda eğitimler düzenlenmiştir. 

27.09.2016/19 Karar 2016/3816 sayı ile Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanlık görevlendirme 
yazısı ile faaliyetlerimize konu olan çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. 
 
Komite olarak 2017 döneminde yaptığımız ilk toplantıda 2017 - 2018 döneminde 
gerçekleştirilebilecek sosyal faaliyet projeleri üzerine  görüşmelerimiz, fikir istişarelerimiz 
olmuştur.  

Çalışmalarımızın devamında proje bazlı olarak, Facebook ve whatsapp gruplarının oluşturulması çalışması, Okullara 
yardım amaçlı olarak bağış kampanyası düzenlenmesi okul aile birlikleri ile görüşmeler yapılması,  İzmir’de ki mevcut 
belediyeler ile işbirliği yapılması,  İzmir Valiliği ve Kaymakamlıklarından yardım amaçlı destek almak üzere randevu 
talebinde  bulunmak, Kızılay ile iş birliği yaparak bir kan bağışı kampanyası düzenlenmesi,  İlk yardım, diyabet, deprem ve 
sosyal afetler üzerine seminer düzenlenmesi, Meslektaşlarımıza hızlı okuma teknikleri, diksiyon, beyin geliştirme 
teknikleri seminer ve eğitimi, Lösev Derneği ile görüşmeler düzenlenerek organ nakli, ilik nakli şeklinde bağışçı oluşturma 
çalışmasının organizasyonu, mesleğe uzun yıllarını vermiş duayen mali müşavirlerin Odamızdan listesinin alınarak ziyaret 
edilmesi, Behçet Uz Çocuk Hastanesi Vakfı ile işbirliği yapılarak kan kanseri olan çocuklarımıza bir faaliyet  düzenlenmesi 
çalışması,  huzur evlerinin ziyareti çalışması, Tema Vakfı ile ağaç ve fidan ekimi projesi,  dünya engellileri derneğini ziyaret 
ve işbirliği ile proje oluşturmak, şeklinde projelerimiz üzerinde durulmuş olup bu projelerin hayata geçirilmesi hakkında   
görüşmelerimize devam edilmiştir. 

SPOR  KOMİTESİ 

MALİ MÜŞAVİRLER İZMİR TAKIMLARINI BULUŞTURUYOR FUTBOL TURNUVAMIZ BAŞLADI. 
Tamamı Mali Müşavirlerden oluşan 18 takımın mücadele ettiği turnuvamız 21 Kasım  2017 
tarihinde  Namık Kemal Lisesi  Halı  Sahasında , Altay, Altınordu, Atilla Spor, Bornova Belediye Spor, 
Buca Spor, Çayırlıbahçe Spor Kulübü, Damlacık Spor, Eşrefpaşa Spor, Gaziemir Gençlik Spor, 
Göztepe, Gümüşpala Spor, İzmir Spor, Karabağlar Spor, Karşıyaka Spor, Karşıyaka Kültür Spor, Kaya 
Spor, Şirinyer Spor ve Ülkü Spor kulüplerimizin temsilcileri ile bir araya gelerek ve bir dayanışma 
örneği göstererek turnuvamızın açılış törenini yaptık.... 
 
  ŞAMİL BULUT 



Ücret Tespit Komitemizin 2017 yılında yapmış olduğu  2018 yılı ücret tespiti çalışmaları 
aşağıdaki gibidir.  
           
2018 yılında uygulanması düşünülen ücretlerinin tespiti için  Semt ve İlçe Temsilciliklerine, 
kendi bölgelerindeki meslektaşlarıyla  görüşerek 2018 yılı için ücret artış beklenti oranlarını 
Odamız Sekreterliğine bildirmeleri istenmiştir.  
          
Gelen önerilerin değerlendirilmesi sonucu, 2018 yılında uygulanacak ücretlere ilişkin artış 
oranı bir rapor halinde Oda Yönetim Kuruluna bildirilmiştir. Oda yönetimince tarafım 
görevlendirilerek TÜRMOB Başkanlığı’na  raporumuz sunulmuştur. 
               
TÜRMOB’da gerçekleşen 2018 Asgari Ücret Tarifesi tespit toplantısında aşağıdaki hususlar 
görüşülüp karara bağlanmıştır; 
 
Tarifedeki ücretlere %15 zam teklifinde karar kılınmıştır. 
 
NOTLAR bölümünün 3.6 maddesindeki ;defter tutma ücretleri için A, B,C,D,E bentleri ibaresi 
şeklinde değiştirilmiştir. 
 
Toplantıda Zaman Esaslı Asgari Ücret Tarifesi anlatılmış olup, Bakanlığa proje sunulacaktır. 
Proje uygun görülürse 2019 yılı için uygulanacaktır. 
 
Toplantıda Bağımlılarla ilgili asgari ücret belirlenmesi teklifi görüşülmüş olup, daha sonraki 
toplantılarda görüşülmesi hususunda karar verilmiştir. 
  
  
  
  

ÜCRET TESPİT KOMİTESİ  

  

VERGİ-TTK MEVZUAT VE DANIŞMA KOMİTESİ 

 
  

Komite olarak öncelikle üye sayısını artırmak ve faaliyetlerimizin daha etkin 
yürütülmesini sağlamak üzere çalışmalar yapmaktayız. 
 
Mevzuat çalışmalarına katılan komite üyesi meslek mensupları olarak etkili bir biçimde 
mevzuatı değerlendirerek, tartışma fırsatı bulduk. Ortak karar ile ilgili önerileri yapmayı 
kararlaştırdık. Yaptığımız tüm çalışmalarda tamamen mesleğimizin geleceğine katkıda 
bulunmayı kendimize misyon edindik. Odanın danışma meclisi toplantılarına, mevzuat 
değişikliğine ilişkin taslak görüşmeleri toplantılarına, sosyal ve kültürel etkinliklerin 
tamamına katılım sağladık. 
 
 
 

MEHMET AYAR 

MEHMET ÇABUK 



3. SAYILARLA  İZSMMMO 

SEMT SERBEST SM SERBEST SMMM BAĞIMLI SM BAĞIMLI SMMM 

ALSANCAK 10 194 17 277 

ALTINDAĞ 15 72 7 47 

BALÇOVA 5 43 5 48 

BASMANE   11 112 5 46 

BAYRAKLI  11 170 20 203 

   BORNOVA  17 222 29 322 

   ÇANKAYA   17 433 17 180 

   ÇİĞLİ  16 42 16 201 

   EŞREFPAŞA   3 12 3 17 

   GAZİEMİR  4 77 10 129 

   HATAY   11 68 35 105 

   KAHRAMANLAR   4 28 1 18 

   KARABAĞLAR  15 126 25 94 

   KARŞIYAKA  24 295 31 322 

   KEMERALTI   17 126 3 18 

   KONAK  29 268 23 146 

   NARLIDERE  3 28 7 55 

   PASAPORT   6 106 8 94 

   ŞİRİNYER   14 201 31 176 

   YENİŞEHİR  9 86 5 48 

Toplam 241 2709 298 2546 

Genel Toplam  5794 



58        522 58 446 TOPLAM 
GENEL TOPLAM 

 
1084 

TOPLAM ERKEK ÜYE 

TOPLAM BAYAN ÜYE  2445 

 4868 

  

İLÇELER SERBEST SM SERBEST SMMM BAĞIMLI SM BAĞIMLI SMMM 

  ALİAĞA 1 48 4 45 

  BAYINDIR  2 10 2 1 

  BERGAMA 8 38 8 11 

  ÇEŞME 2 29 0 12 

  DİKİLİ 1 14 3 4 

  FOÇA 2 8 1 3 

  GÜMÜLDÜR 0 0 1 2 

  KARABURUN 0 6 2 1 

  KEMALPAŞA 2 39 8 109 

  KINIK 2 5 0 1 

  KİRAZ  2 5 1 1 

  MENDERES 3 45 6 43 

  MENEMEN 7 53 4 57 

  ÖDEMİŞ 10 79 2 11 

  SELÇUK 1 20 0 6 

  SEFERİHİSAR 1 14 3 10 

  TİRE 4 35 2 20 

  TORBALI 7 53 7 83 

  URLA 3 21 4 26 

TOPLAM 58 522 58 446 

İLÇELER GENEL TOPLAM 1084 

Toplam  Bayan Üye 2445 

Toplam  Erkek  Üye 4868 

    SEMT&İLÇE TOPLAM 6878 

    DİĞER İLÇELER TOPLAM 435 

    GENEL TOPLAM 7313 

3. SAYILARLA  İZSMMMO 



3. SAYILARLA  İZSMMMO 

ÜYELERE GİDEN  106 

TÜRMOB GİDEN 1553 

RESMİ GİDEN 350 

ODALAR GİDEN  38 

DİĞER GİDEN  90 

TOPLAM GİDEN  2137 

GELEN EVRAK  2533 



4. BASINDA İZSMMMO 











Birgün Gazetesi 
İzmir'de referanduma doğru anayasa değişikliği tartışıldı 

Mali Müşavirler, Muhasebeciler Birliği İzmir Şubesi tarafından İzmir Mali Müşavirler 

Odası Konferans Salonunda “Referanduma Doğru Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz” 

konulu bir Panel-Forum düzenlendi. 16 Nisan’da yapılacak olan anayasa 

referandumuna yönelik tartışmaların akademik, ekonomik, politik tüm boyutlarıyla 

tartışıldığı etkinlikte son KHK ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki 

görevinden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Doç. Dr. Yunus Emre ve CHP İzmir 

Milletvekili ve CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır konuşmacı olarak yer 

aldı. 

 

Panel forumun açılış konuşmasını yapan Mali Müşavirler, Muhasebeciler Birliği İzmir 

Şubesi Başkanı Kenan Hepsevigen, “Mesleğimiz kanunlara dayanıyor. Her kanuni 

değişiklik bizi de yakından ilgilendiriyor. Yapılması istenen anayasa değişikliğinin bizim 

hayatımızı nasıl etkileyeceğini en yetkili ağızlardan duymak ve halkımızın bu doğrulara 

göre sağlıklı karar vermesini istiyoruz.” dedi. 

 

Etkinliğe ev sahipliği yapan İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat Adak da bir 

konuşma yaptı. Adak “16 Nisan’da referandumda oylanacak anayasa değişikliği teklifi 

cumhurbaşkanının mevcut durumunu kurumsallaştırmak ve hukuki bir kılıf oluşturmak 

için gündeme getirilmiştir. Bu ülkenin yazgısının, geleceğinin tek bir kişinin iradesine 

bağlanmasını doğru bulmuyoruz. Bu değişiklik ülkede sadece bir kişinin ihtiyaçlarına 

ilaç olacak ve onun sorunlarını çözecektir. Bunun için “seksen milyon birden büyüktür “ 

diyor ve tüm halkımızı doğrudan yana olmaya davet ediyoruz.” Diyerek sözlerine 

başladı. Bugün bu yeni anayasa kampanyasının karşısında; sadece sosyal medyadan 

mesaj atmanın, öfkeli bir şekilde homurdanmanın yetmeyeceğini söyleyen Vedat Adak, 

“Hepimizin farklı farklı yerlerden gücümüz neye yetiyor ise, aklımız neye basıyor, 

sesimiz nereye kadar duyuluyor ise bir şeyler yapmamız gereken bir süreçteyiz. 

Düşünsel olarak da, mücadele hattı olarak da bir araya gelmek, emek ve demokrasiden 

yana bir karşı duruşun oluşmasını sağlamalıyız. Hep birlikte barışın, demokrasinin ve 

umudun şarkılarını söylemek dileğiyle anayasa referandumuna en yoğun katılımın 

olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi. 



Panelin kolaylaştırıcılığını yapan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof.Dr. Gülgün Erdoğan Tosun panelin açılışında üniversiteden KHK ile ihraç edilen hocaların geri 

dönmesini istediklerini belirtti. “Bizler kendimizi üniversitelerde hiç rahat hissetmiyoruz. Bir an önce 

arkadaşlarımızın aramıza dönmesini bekliyoruz.” diyerek KHK’lara olan tepkisini dile getirdi. 1990’lı 

yıllarda başkanlık sistemi ile ilgili bir çalışma yaptıklarını aktaran Tosun, sistemin Türkiye’ye uygun bir 

model olmadığını o zaman tespit edebildiklerini, bugün de ne kadar haklı olduklarını yaşayarak 

gördüklerini ifade etti.. 

 

Panelin ilk konuşmacısı ülkemizin ve dünyanın en önemli anayasa hukukçularından birisi olan 

Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu çerçeve bir sunum yaptı. Kaboğlu konuşmasına siyasi iktidarın yurt 

dışındaki üniversitelerde dahi ders vermesini engellemeye güçlerinin yettiğini, Fransa’daki derslerine 

bu nedenle gidemediğini söyleyerek başladı. Referanduma sunulan 18 maddelik anayasa 

değişikliğinin çerçevesini çizen Kaboğlu, yapılmak istenen anayasa değişikliği gerçekleşirse 

Osmanlı’dan günümüze kadar elde edilmiş tüm hukuki kazanımların geriye alınacağını ifade etti. 

OHAL durumunda, hak ve özgürlüklerin askıya alındığı dönemde bir anayasa referandumu yapmanın 

doğru olmadığını söyleyen Prof.Dr. Kaboğlu, halkın büyük çoğunluğunun neyi oyladığını dahi 

bilmediğini ifade etti. “Eğer referandumdan evet çıkarsa, çok büyük bir kırılma yaşayacağız. 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte dahi yaşanmayan bir kırılma söz konusu. Osmanlı’dan Cumhuriyet 

yönetimine geçerken bile mevcut kazanımlar yerinde kalmış, üzerine daha ileriye gitmemizi sağlayan 

hukuki düzenlemeler yapılmıştı. Şimdi ise, yüz yılı aşkın zamanda elde edilen kazanımların geri 

alınması söz konusu” diyen Kaboğlu, 18 maddelik değişikliği ‘Adeta modernleşmeye ve cumhuriyete 

dönük bir hakaret metni’ olarak tanımladı. Anayasa değişikliği ile yarışan yetkiler ve çatışma 

alanlarından söz eden Kaboğlu, 16 Nisan’da kabul edilmesi durumunda, ciddi yetki çatışmalarının 

ötesinde devlet yönetimindeki kaosun da habercisi olduğunu söyledi. 

İkinci konuşmacı olan Doç. Dr. Yunus Emre ise, ABD ve Latin Amerika ülkelerindeki başkanlık 

sistemleri hakkında bilgiler vererek karşılaştırmalar yaptı. ABD ve Latin Amerika ülkelerinde 

uygulanan başkanlık sistemi ile bizde uygulanmak istenen sistemin birbirinden çok farklı olduğunu 

söyleyen Emre sözlerini söyle sürdürdü: “Her anayasa fikrinin ardında bir düşünce vardır. Bizdeki 

cumhuriyetin kuruluş dönemi ve sonrasındaki 1960,1982 anayasaları bir düşünce üzerine yapılmıştır. 

Bu anayasanın gerekçesini ise ‘Türkiye’de işleri daha hızlı yapmalıyız, çift başlılık var onu ortadan 

kaldırmalıyız’ diye açıklıyorlar. Parlamenter sistemler günden güne değişerek ve yenilenerek 

bugünlere gelmiş ihtiyaçlar üzerine doğmuş bir sistemdir. Başkanlığa göre dört kat daha güçlü bir 

sistemdir, krizleri daha kolay aşabilir. Başkanlık ise, insanların yarattığı dolayısı ile ihtiyaç üzerine 

tercih edilmeyen bir sistemdir. Halkın ihtiyaçları üzerine ortaya çıkmamıştır. Bir defa demokrasilerde 

olmazsa olmaz olan kuvvetler ayrılığıdır, bu çok önemlidir. Referanduma sunulan anayasa 

değişikliklerine baktığımızda ise, bunun ortadan kaldırıldığını görüyoruz. En büyük itiraz 

noktalarından biri de budur sanırım.” 

Son konuşmacı CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da CHP olarak referandumda 

neden hayır dediklerini, ülkenin AKP dönemindeki tablosunu çıkarıp, 15 yılda çözülemeyen sorunların 

nasıl bir referandumla çözülebileceğini sordu. Sındır “Memleketin ekonomik, sosyal, dış ilişkiler 

sorunları yokmuş gibi, bunları bir kenara bırakıp bir kişinin tek adamlığına nasıl gidebileceğini 

konuşuyoruz. AKP’li bakanlar başbakan referandumdan evet çıkarsa terörün biteceğini söylüyor, ‘15 

yıldır ülkeyi yönetenlerin elinde sihirli bir formül vardı da niye kullanmadın’ diye sormazlar mı 

adama?” dedi. “ OHAL’deyiz ve önümüze apar topar bir referandum koydular” diyen CHP Genel 

Sekreteri, halkın çoğunluğunun neye evet, neye hayır diyeceğini bilmediğini söyledi. Halktan 

kaçırarak meclis televizyonunu halka kapatarak meclisten geçen referandum maddelerinin hala halka 

anlatılmadığını ifade eden Sındır, toplumun tamamını ilgilendiren ve bir mutabakat metni olması 

gereken anayasa değişikliği maddelerinin hiç kimseye haber verilmeden hazırlandığını söyledi. 
Katılımın ve ilginin çok yüksek olduğu panel, soru-cevap ve forum bölümüyle devam etti. 







YENİGÜNDE GÜNDEM 

     Oda Başkanımız Vedat Adak 14 Haziran Çarşamba günü Ahmet Özsoy ile Yenigün’de Gündem programına konuk 
oldu. Özsoy’un sorularını yanıtlayan Adak, özellikle mesleğin ve meslektaşın sorunlarına dikkat çekti. 
 
     İlk olarak ekonominin genel durumunu değerlendiren oda başkanımız, ekonominin sıkıntılı olduğu ve bu sıkıntının 
kısa vadede geçmeyeceğine vurgu yaptı. Bu sorunun üretime yönelik politika olmamasından kaynaklandığını belirten 
Adak, “Tarım ülkesi olmamıza rağmen üretemez hale geldik. Bunu çözmek için üretim ekonomisine geçilmesi 
gerekiyor” dedi. 
 
     Üretimdeki sorunun eğitimle de alakası olduğunu söyleyen Başkan Adak, “Diğer ülkeler Endüstri 4.0’ı konuşurken 
biz 1. Sanayi Devriminin ötesine geçemedik” şeklinde konuştu. 
 
     Özsoy’un sorusu üzerine TÜRMOB’un 2. Olağanüstü Kongresi’ne değinen Adak, bazı yönetmeliklerin değişmesi 
gerektiği için bir olağanüstü kongreye ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, 10 yönetmeliğin ve 1 mecburi meslek 
kararının oy birliği ile kabul edilmiş olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.  
    
   Konuşmanın büyük bir kısmında mesleğin ve meslektaşın sorunlarına dikkat çeken başkanımız, öncelikle meslek 
yasasının katılımcı ve demokratik bir anlayışla yenilenmesi gerektiğini; mali müşavirler, devlet ve işverenin bir araya 
gelerek hazırlayacağı yasanın çok daha etkili sonuçlar getireceğini belirtti. Adak daha sonra meslektaşların haksız 
rekabet, tahsilat, staj başlatma sınavı, meslek mensuplarının ödediği KDV tutarları, mali tatil gibi sorunlarına da 
değindi. 
 
     Oda Başkanımız Adak son olarak; “Tüm meslektaşlarıma meslek için, meslektaş için sonuna kadar çoğulcu bir 
anlayışla mesleğin ve meslektaşın sorunlarına ortak mücadeleyle çözüm getireceğimin sözünü veriyorum” dedi. 
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BASINDAN  
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MALİ MÜŞAVİRLERDEN SEMİNERE YOĞUN İLGİ 
İzaha Davet ve 1 Ocak itibariyle başlayacak olan Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na 
verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin Birleştirmesi Seminerleri'ne büyük ilgi. 
A+A- 
İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ile Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın birlikte düzenlediği 
İzaha Davet ve 1 Ocak itibariyle başlayacak olan Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na 
verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin Birleştirmesi Seminerleri büyük ilgi gördü.  
 
Uygulamacı meslek mensuplarının verdiği bilgilendirme seminerine bini aşkın mali müşavir katıldı. İzmir Mali 
Müşavir Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen seminer yoğun katılım nedeniyle oda dahilindeki 2 ayrı 
salon ve 3 fuaye alanından da canlı yayınlandı.  
İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat Adak, ‘Odamızın başlıca çalışma alanlarından biri üyelerimize 
mesleki anlamda eğitimler vermek ve yeni düzenlemeler hakkında bilgi akışı sağlamak. Halihazırda başlayan 
Vergide İzaha Davet ve yeni yıl itibariyle yürürlüğe girecek olan Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin Birleştirmesi düzenlemeleri meslektaşlarımızı 
ve mükelleflerini yakından ilgilendiren konular. Bu nedenle yoğun bir katılımla gerçekleşen bu seminerimizin 
tekrarını gerçekleştirmeyi ve daha fazla meslaktaşımıza ulaşmayı amaçlıyoruz’ dedi.  
Kaynak: MALİ MÜŞAVİRLERDEN SEMİNERE YOĞUN İLGİ  

http://www.medyaege.com.tr/mali-musavirlerden-seminere-yogun-ilgi-64204h.htm
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MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İZMİR’İN TAKIMLARINI BULUŞTURDU 
Mali Müşavirlerden oluşan 18 takımın mücadele ettiği Mali Müşavirler Odası 17.Sonbahar Futbol 
Tunuvası yapılan kura çekiminin ardından başladı. 
A+A- 
Bu yıl futbol turnuvası kendi alanında Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Projenin adı ve sloganı; “MALİ 
MÜŞAVİRLER İZMİR TAKIMLARINI BULUŞTURUYOR.” 
 
Takımlar Külüplerin Orijinal Formalarıyla Sahaya Çıkıyor 
 
Takımlar, bu yıl İzmir ve Türkiye spor kültürüne, sosyal yaşamına katkı sağlamış, gelenekler oluşturmuş 
İzmir’in profesyonel ve amatör kulüplerinin orijinal formaları ile sahada mücadele ediyorlar.  
 
Proje dahilinde; Altay, Altınordu, Atilla Spor, Bornova Belediye Spor, Buca Spor, Çayırlıbahçe Spor Kulübü, 
Damlacık Spor, Eşrefpaşa Spor, Gaziemir Gençlik Spor, Göztepe, Gümüşpala Spor, İzmir Spor, Karabağlar 
Spor, Karşıyaka Spor, Karşıyaka Kültür Spor, Kaya Spor, Şirinyer Spor ve Ülkü Spor kulüplerinin temsilcileri 
turnuvanın açılış töreninde bir araya geldi.  
 
Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat Adak; ‘Unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş tarihi spor 
kulüplerimizin İzmir kamuoyuna hatırlatılması ve bu spor kulüplerine destek olmayı hedefliyoruz. Bu 
konuda da bir gelenek oluşturup bundan sonraki turnuvalarda da diğer güzide kulüplerimizle bir arada 
olmaya devam edeceğiz’ dedi.  
Kaynak: MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İZMİR’İN TAKIMLARINI BULUŞTURDU  

http://www.medyaege.com.tr/mali-musavirler-odasi-izmirin-takimlarini-bulusturdu-61953h.htm

