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E – BİZDEN ODA BAŞKANIMIZ NEŞET ERTOY’SUNUŞU;

Sevgili Meslektaşlarım,

E-Bizden Dergimizin ilk sayısından bu tarafa geçen sürede Odamız bünyesinde 
sizlerinde katkılarıyla oldukça yoğun ve bir o kadar da başarılı olduğunudüşündüğümüz
çalışmalar yapmış bulunmaktayız.Odamızın her türlü faaliyetlerini 2018 yılında 
dabaşarılı bir şekilde tamamladık sayılır.Bu tür çalışmaları önümüzdeki yılda 
dayinesizlerin katkılarıyla daha güzel faaliyetlerle devam ettirmek arzusundayız.

Değerli Meslektaşlarım,

E  dergimizin ilksayısında sizlere buradan“merhaba”demekten büyük bir 
mutluluk duyduğumu belirtmiştim.Öncelikle şunu belirtmeliyimki; heyecanla 
yayımladığımız bu ilk sayının ardından,4. Sayımıza geldik. İlksayımızdan bu tarafa her 
sayımızda dahada güzel yayınlar yapmaya çalışıyoruz.Bundan sonraki 
yayınlarımızda,bize bu yolda cesaret ve güç verecek siz meslektaşlarımıza buradan 
teşekkürlerimi sunarken,bu çalışmaya emeği geçen basın yayın kurulumuza özverili 
çalışmalarından dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyorum.

Yeni yıla girerken insanlar uzakta olan dostlarına, ailesine en güzel yılbaşı 
hediyelerini vermek, en güzel yılbaşı sözlerini söylemek isterken, ESMMMO ailesi 
olarak bizler, sizlerle birlikte bir yılı daha geride bırakıyoruz.2018 yılına veda edip, 
2019 yılına merhaba  derken, sevdiklerinizi akrabalarınızı ve dostlarınızı unutmamanız 
güzel günler görmeniz dileğiyle, tüm meslektaşlarıma ve insanlık alemine başta sağlık, 
başarı ve mutluluk getirmesini dilerim.

Saygılarımla,
Neşet ERTOY

Başkan



Değerli Meslektaşlarımız,

E-Bizden dergimizin bu 4. Sayısını
yayınlamanın gururuyla, siz değerli
meslektaşlarımıza e- bizden dergimizin daha da
güzelleşerek nice yıllarca devam etmesini
dilerim.

Sevgili meslektaşlarım, bu yıl dünya da ve ülkemizde, terör olayları,
savaşlar, ekonomik sıkıntılar hat safhada devam ederken, dışta böyle bir
dünya ve ülkede, biz insanlar var olma, ayakta durma çabası içinde var
gücümüzle çalışıyoruz, çünkü biliyoruz ki bütün bu belalardan kurtulmak
için demokratik ve laik ortamımızı korumak, Atatürk ilke ve devrimleri
doğrultusundaki koşumuzu sürdürmek çalışmak zorundayız. Dünyada ve
ülkemizde adaletin ve eşitliğin sağlanması, insanların yargıya, devlete
güvenmesi, buraları dolduracak nitelikte kişilerin yetiştirilmesine bağlıdır.
Yine bir ülkenin kalkınıp sosyal ve ekonomik sıkıntılarından kurtulması,
yetenekli ve nitelikli insan gücünün yetişmesi ve karar mekanizmalarında
yer almasıyla doğrudan ilintilidir. Özellikle Ülkenin ekonomi konularında
yetişmiş uzman kadro olarak hazır olan, muhasebeci örgütlerinden
faydalanılmalı ve o örgütlere önem verilmelidir.

E-Bizden dergimizin bu 4. Sayısının yayınlanmasında, Smmm ailesinin
bir ferdi olarak ve Basın yayın kurulu adına, Başta Oda yöneticilerimiz,
Oda Personeli, tüm meslektaşlarımız ve Basın yayın kuruluna teşekkür
ederken, gelecek yeni yıllarını şimdiden kutlar, yeni yılda
sağlık,mutluluk,başarı ve her istedikleri güzellikler, onların olması dileği
ile saygılar sunarım.

Sağlıcakla kalınız.

ESMMMO BASIN YAYIN KURULU BAŞKANLIĞI
Adına;Mehmet Orhan

Basın Yayın Kurulu  Başkanımız Mehmet ORHAN’ ın Sunuşu;



M.ORHAN; Kısaca bir özgeçmişinizi
anlatırmısınız?
O.KÖSE; 1946 Yılında ESKİŞEHİR de doğdum
ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER
AKADEMİSİ mezunuyum.
M.ORHAN; Mesleğin adını ilk olarak nasıl
duydunuz ve mesleğe ne zaman başladınız?
O.KÖSE; Mesleğe 1972 yılında
başladım,akademide okurken arkadaşların
tavsiyesi ve desteği ile mesleğe başlamış oldum.
Hem öğrenciliğe devam ettim hemde iş
hayatına başladım.
M.ORHAN; Meslekte kaç yıl oldu?
O.KÖSE; 1972 yılında vergi dairesine mükellef olarakkayıdımıyaptırdım,o günden bugüne
meslek hayatıma devam ediyorum.
M.ORHAN; Meslek te en hoşunuza giden yönü sizce nedir?
O.KÖSE; Mesleğin en hoşuma giden yönü yeni mesleğe başlayan arkadaşlara yardımcı
olmak ve onların meslek sahibi olmasına yardımcı olmaktır.Şu gün için Eskişehir’de büro
sahibi olarak çalışan ve yolu benim işyerimden geçen 12-13 adet meslek sahibi var.Yine
Eskişehir organize sanayi bölgesinde sabit olarak çalışan arkadaşlarım var.Aynı zamanda
öğrenci ilken benim büromda çalışan,Ziraat Bankasından ve aynı zamanda Pamukbank’tan
Müdür olarak emekli olan arkadaşlar var.
M.ORHAN; Meslekte siz en çok üzen yada öyle değilde böyle olmalıydı dediğiniz oldumu?
O.KÖSE; En çok üzüldüğüm konu bazı meslek mensuplarının maalesef resmi dairelerde
çalışan kimseler ile menfaatler için münasebetler kurmaları,bu durum beni devamlı süretle
üzmüş ve üzmektedir.Bizlere yardımcı olacak kişiler kendi meslektaşlarımızdır,bunun böyle
olacağına her zaman inanmışımdır.

DENEYİMLİ MESLEKTAŞLARIMIZDAN;
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OKTAY KÖSE İLE SÖYLEŞİ;



M.ORHAN; Hayalinizdeki meslek neydi?
Bu Mesleği yapmaktan memnun
kaldınızmı? Yeniden dünyaya
geldiğinizde yine muhasebe
mesleğinimi seçerdiniz?
O.KÖSE; İdealimdeki meslek
işletmecilikti;kısmetdeğilmiş,şimdi ise
bu meslekte hep oturarak çalışmak
nasip oldu,bizler paydos denilince ayağa
kalkan kişileriz.

M.ORHAN; Bu mesleği gençlere tavsiye edermisiniz? Mesleğe yeni başlayan
gençlere özellikle nasıl olmalarını tavsiye edersiniz?
O.KÖSE; Bu mesleği yapan gençlere tavsiyem;kendilerinden önce bu işe başlayan
meslek mensuplarına saygılı davranmalarını isterim;büyüklerde kendilerinden sonra
işe başlayanları devamlı sevmeli ve yardımcı olmalıdır.İyi yetişmiş gençlere bu
mesleği devamlı suretle tavsiye ederim.

Bu mesleğin 3568 Sayılı Meslek Yasasından sonra belirli bir disipline
girdiğini düşünüyorum.

Mesleğin geçmiş yıllarını düşününce bugünkü durumundan
memnunum,burada 3568 Sayılı Yasa çıkmadan önce Türkiyedeki meslek
mensuplarının dernek çatısı altında toplanarak ve Federasyon olarak bir araya
gelinilmesinde çok emeği geçen ve bugün aramızdan olmayan rahmetli MÜRSEL
PAZARKAYA ve ORHAN ŞENTÜRK’ü minnet ve rahmetle anmak isterim.

Bu iki kişi kendi ceplerinden para harcayarak,zamanlarını vererek
Türkiyenin bir çok iline kendi araçları ile giderek meslek mensuplarının
dernekleşmesi yönünde çalışmalarda bulunmuşlardır.Eğer bizlerin bugün ismimizin
önünde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanı var ise bu olayda bu iki değerli
insanın payı çok büyüktür.Bu durumun mesleğe yeni başlayan kişiler tarafından
bilinmesini isterim.

Türkiyedebir çok ilde mesleki dernekler kurulmuş ve ilimizde bir
Federasyon çatısı altında toplanılmıştır.

Bir mesleğin toplumdaki saygınlığı o mesleği yapan meslek
mensuplarının birbirini sevmeleri ve saymaları ile mümkündür.Birbirini seven ve
sayan bir meslek topluluğu toplumda gereken saygıyı görecektir.

SÖYLEŞİYİ YAPAN: SMMM MEHMET ORHAN



Kuruculuğunu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ertuğrul BALKAN’ ın yaptığı Eskişehir 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Korosu çalışmalarına 2 yıl önce Sayın Figen 
ALKILIÇGİL’in şefliğinde başlamış olup halen faaliyetlerine devam etmektedir.  Koromuz 
Meslek mensubu arkadaşlarımızın iş stresini ve yorgunluğunu biraz hafifletebilmek ve 
kendilerine müzik konusunda bilgi vermek amacıyla kurulmuştur. Çalışmalarımızda 
Repertuar çalışmasının yanında Nota, Solfej,Usul ve ritim konularına da yer verilmektedir. 
Koromuz meslek mensubu arkadaşlarımıza, Meslek mensubu arkadaşlarımızın eş ve 
çocuklarına, Stajyerlerimize, Büro çalışanlarımıza açıktır. Koroya katılmak isteyen meslek 
mensubu istekliler için her yıl çalışma dönemi başlamadan önce odamızın iletişim 
kanallarından bilgilendirme yapılmaktadır.

Koro olarak ilk konserimizi 2017 yılında 
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinliğinde 
verdik. Şunu belirtmek isterim ki Atatürk’ e 
ithafen sunduğumuz ilk eser Kaptanzade
Ali Rıza Beyin Hicaz makamında bestelediği 
eserdir ki; bu özellikle seçilmiştir.Eğilmez 
başın gibi Gökler bulutlu Efem.
Çünkü efelik mertliktir, haktır, hukuktur, 
adalettir, bir başkaldırıdır. Ve nihayetinde Atatürk’ün diğer bir ismide Sarı Zeybektir. Bu 
eserden sonra Konserimizde Atatürkün sevdiği şarkılardan ve marşlardan örnekler sunduk.
Yine geçen yıl Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Haftasında  ikinci sezon çalışmalarımızın
sonucunda Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan    ‘‘ RAST’IN VALSİ’’ konserimizi 
gerçekleştirdik.

Bu yıl yeni sezon çalışmalarımıza 17 Eylül’de başlayarak kısa bir hazırlık döneminden 
sonra , yine 29 Ekim ‘‘ ATATÜRK VE CUMHURİYET ’’ Konserimizi sunduk. 

Rumeli, Selanik, ve Ege bölgelerine ait 16 türkü ve 6 marştan oluşan bu dev konserimize 
türkülerimizde Zeybek ve Rumeli yöresi Halk Oyunları ekibi, marşlarımıza ise Bando Es Es 
eşlik etti. Koromuzun İki yıllık çalışma sonucunda ortaya koyduğu performans oldukça iyi 
olduğundan koromuza güveniyorum.

İkinci dönem çalışmalarımıza ise 07.11.2018 tarihi akşamı itibarı ile yeniden başladık 
Dönem sonunda vereceğimiz konser için yine Türk Sanat Müziği’ nin sevilen eserlerinden 
oluşan bir repertuar hazırladık.

ESMMMO KOROSU KURUCUSU;
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ERTUĞRUL BALKAN İLE
SÖYLEŞİ;



Koromuzun en önemli özellikleri 
- Amatör korolar içerisinde genç seslere sahip olması
- Koristlerin çoğunluğu Mali Müşavirlerden ve yakınlarından oluşması
- Türkiye Mali Müşavir Odalarınca Türk Sanat Müziği için kurularak faaliyetlerine devam 
eden birkaç korodan birisidir.
Hedeflerimizin ilki Koromuzu Meslek
mensuplarına tanıtmak ve onların 
katılımını sağlamak daha sonra 
Eskişehir de tanıtmak ve yakın 
illerde de kendimizi tanıtarak 
oralarda da Konser vermektir.
Çalışmalarımız Odamızın 
dersliklerinde ve Konferans salonda yapılmaktadır. Bize çalışma ortamını sağlayan Sayın 
Başkanımız Neşet ERTOY ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederim.

Koromuza Koristlerive Konser Sıralarında eşlik eden saz         
arkadaşşarımız;
KORİSTLER:
Arif Emre SERHATLI ,Burcu SERHATLI ,Dilek ARI,Erkan

ÇEVİK ,Ertuğrul BALKAN,Fatmagül ERÇELEBİ,
Meral BÜYÜKOVA,Metin YAVAŞ,Murat ÇOKAY,Münevver
YAVAŞ,Mürüvet MERİÇ ŞOLPAN ,Orhan Koçoğlu,
Servet ONURLU,Şermin ÖNEN Tülay Çalıseki,Uğur 

KÜRKÇÜOĞLU, Yılmaz YUMRUKAYA,Zeliha SARANA
SAZLAR :
Ud: Zeki EMEK,Ud: Serdar SARANA ,Klarnet : Tahir SÜMBÜL,Kanun : Gülsen ASAN,Bağlama 
: Ömer ŞENLER
Elektrogitar : Ömer ALKILIÇGİL,Trombon :  Eray GOVER,Ritm: Mithat KÜRKÇÜ,Davul: Özkan 
TEKMEN

Söyleşiyi Yapan:SMMM.Özlem Erol Çalışkankol



1.Kısaca özgeçmişinizden bahseder misiniz?
•Adım Esra Esin Soyadım Erhan Güler  1990 
Malatya doğumluyum.Annem ve babam 
emekli,bir ağabeyim var.İlkokulu Malatya’da,
Ortaokulu ve liseyi Antalya’da bitirdim.2012 
Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat bölümü 
mezunuyum.Bir sene Dumlupınar Üniversitesi 
SBE İktisat anabilim dalı tezli yükseklisans
eğitimi aldım.Evliyim ve bir kız çocuğu annesiyim.
2. Mali müşavirlik mesleğine ne zaman başladınız
Mesleğe başlamanızda çevrenizden veya 

yakınlarınızdan bir yönlendirme oldu mu kısaca
anlatır mısınız?

•2013 senesinde bir firmada muhasebe biriminde çalışmaya başladım.Daha sonra mali müşavir olan 
kuzenimin de teşviği ile mesleğe yöneldim ve 2015 yılından itibaren muhasebe bürolarında SMMM 
Stajım süresinde çalıştım ve bir firmada SMMM Stajımı tamamladım.2018 Mart ayında yeterliliği verdim 
ve 2018 Kasım ayında kendi muhasebe büromu açtım.

3. Mesleğimizin güzellikleri ve zorlukları sizce nelerdir?
•Mesleğin güzel taraflarından şöyle bahsedebilirim,yıllar ilerledikçe teknolojinin gelişmesiyle kayıtdışı
ekonominin önüne geçilebilmesi için ve devletin düzenli gelir sağlayabilmesi için firmalardan mali 
bilgileri ve çalışanlarla ilgili bilgileri doğru alabilmesi bildirimlerin zamanında düzgün sisteme 
girilebilmesi gerekir,işte bu bizlerin işlerini düzenli yapabilmemize de bağlı ve bizlere olan ihtiyacı gün 
geçtikçe arttıran bir durumdur.Ayrıca serbest muhasebe kısmı devlete yararken,mali müşavirlik kısmı 
daha ön plana çıkmaya başladı bence.Firmaların da beklentileri artık muhasebe kısmından öteye geçip 
daha çok danışmanlık hizmetine dönmekte.Bu da bizlerin kendini daha çok geliştirmesine ve kendimizi 
hep güncel tutmaya zorlamakta.O nedenle mesleğimiz hiçbir zaman gerilemiyor ve hep bizleri ileriye 
gitmeye zorluyor.
•Mesleğin zor tarafları ise,her mükellefin mesleğimize bakış açısının aynı olmaması ve  az vergi ödemek 
odaklı olan insanların da olması sebebiyle mükellefe anlatmak ikna etmek ki çoğunlukla edememek,ve 
mükellef memnuniyetine daha çok odaklanmak zorunda kalmamız..Daha sonra gereki evrakların 
bilgilerin zamanında ulaştırılmaması sebebiyle işimizi daha düzgün daha zamanında yapamamak ve belli 
bir aralıkta sadece işinin yetiştirmeye çalışmak zorunda kalmak gibi zorluklar var..

4. Bu mesleğe adım atacak arkadaşlarımıza önerileriniz neler olacaktır?
•Mesleğe adım atacak arkadaşlarımıza önerim her seyden önce kendilerine güvenmeleri mesleğinin 
önemini farkında olmaları,dik durmaları,tabiki sabırlı olmaları,kendini geliştirmeye ve yeniliklere açık 
olmaları,işini düzgün yapmaya çalışmaları ve özgün birseyler yaparak bir fark yaratmaya çalışmaları..

GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZDAN;
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ESRA ESİN ERHAN GÜLER İLE
SÖYLEŞİ;



5. Mali müşavirlik mesleğini yürütürken en çok zorlandığınız konular nelerdir. Bunları aşabilmek için 
herhangi bir öneriniz var mıdır?
•Mali müşavirlik yapmadan öncesine de bakmak lazım,yaşanan staj sıkıntıları her yerde 
çalışamamak,çalışılan yerlerdeki maalesef elemana zorunlu stajı var bakış açısı ve aşırı çalışma saatleri 
zaten mesleğe olan bakış açısını olumsuz etkileyerek başlamamıza sebep oluyor..Daha sonrasında 
belgenizi alıyosunuz ve işe başlarken özellikle kendi işimizi yapmaya çalışırken yaşıyorum bunu ekonomik 
kaygılarla uğraşmak ve kendimizi tanıtmamız işimizi ilerletebilmemiz için çok zaman gerekmesi 
kısmı,yine bir pskolojik yük yaratıyor ve kendimizi ilerletebilmek başka konularda geliştirebilmek için 
odaklanmayı etkiliyor.Zorlayan en önemli kısım maddi anlamda direnmeye çalışmak ayakta durmaya 
çalışmak oluyor.Tabi eğer sıfırdan kendiniz başlayıp başkalarının defterlerini ayarlayıp topluca  kendinize 
çekmeye kalkmıyorsanız…
•Bunun aşılabilmesi için başka sektörlerde olduğu gibi bizlere de iş kurarken bazı desteklemelerin 
yapılabilmesi lazım.Hem devletin desteği gerekli hemde odaların makul mantıklı olmayan şeylere 
sınırlamalar getirmesi gerekli,mesela 200-250 deftere bakan ? ? yani aslında mali müşavir tarafından 
bakılamayan ve  asgari ücret bile verilmeden çalıştırılan kişilere baktırılan defterler demek lazım (ki bunu 
yapan malesef bazı mali müşavirler**) bunlara sınırlamalar getirilebilir,meslek mensupları farklı 
konularda da desteklenebilir,bizlerin de iş yapabilmesi için mesleğimizi yapabilmemiz için daha bir çok 
şey yapılabilir.
6. Siz genç arkadaşlarımıza, mesleğimize daha önceden katılmış meslektaşlarımızdan ve odamızdan           
gerekli desteği görebiliyor musunuz?
•Birkaç meslek büyüğüm sağolsun manevi olarak destek sağlıyorlar birsey sorduğumda ellerinden 
geldiğince yardımcı oluyorlar,bu da çok önemli benim için.Odamızdan ise destek olarak sadece güzel 
dilek ve temenniler aldım J J

7. Sizin gözünüzde bir mali müşavir nasıl olmalı ve mükelleflerine nasıl hizmet etmelidir?
•Benim düşüncem bir mali müşavir öncelikle insan olarak dürüst olmalı,güven veren,dik 
durabilen,mükellef bulabilmek için ya da bir çevre kurabilmek için eğilip bükülmeyen bir duruşta 
olmalı.İşinin önemini değerini farkında olmalı ve bunu da dile getirmekten çekinmemeli.Mükelleflerinin 
resmi işlerini aksatmadan yapabilen,yapılması gerekenleri zamanında söyleyebilen,işini düzgün takip 
eden,sadece gelen faturayı işleyip kenara çekilmeyen,mükellefinin yararına olabilecek konularda 
gelişmeleri takip eden yönlendirebilen,iş anlamında kararlarını etkileyebilen bir hizmet sunan durumda 
olmalıdır.

8. Mesleğimiz gelişmesi açısından yapılması gerekenlerle ilgili öneriniz var mıdır?
•Mesleğimizin gelişmesi için yapılması gereken çok şey var aslında.Tabiki eğitimlerin arttırılması en başta 
gelenlerden ama en önemlisi ise yapılacak eğitimleri alması gereken aktif olarak çalışan kişilerin-hele 
gençlerin gelip bu eğitimlere katılabilmesidir.Yani birçok mali müşavirin işine ve çalışanlarına bakış 
açısını değiştirmekle başlanmalı aslında.Çalışanın kendini değerli hissetmediği haftada 60 saat 
çalıştırılan bir elemanının zorunlu eğitimlere bile gitmek için binbir sıkıntı yaşayan adayların ne işini 
sevmesini bekleyebilirsiniz ne  yaptığı işi geliştirmesini bekleyebilirsiniz ne işini çok düzgün yapmasını ne 
de mesleğe bir katkısının olmasını.Teşekkür ederim.
Bu söyleşide içtenlikle düşüncelerini dile getirdiğin iziçin teşekkür edrim meslek hayatınızda başarılar 
dilerim.

Söyleşiyi Yapan :SMMM.Burhannettin Şeker



Okuyucularımız için kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1991 doğumluyum. Eskişehirliyim. Akademik eğitimimi Anadolu Üniversitesi İşletme  fakültesibölümünü
bitirdim. Mesleğimde yetkinlik kazanmak anlamında 8 yıl muhasebe bürolarında çalıştım. 2018 yılında Mali 
Müşavirlik ruhsatımı aldım. 
Nelerden hoşlanırsınız?
Araştırmak, Kitap okumak, müzik dinlemek, tarihi ve kültürel mekânları gezmek.
Ticaret yapan insanlara mali müşavir seçimlerinde dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında tavsiyeleriniz 
nelerdir?
Öncelikle firmaların temel gayesi, süreklilik esasına dayanır. Bir firma faaliyetine başladığı andan itibaren 
devamlılık, karlılık, verimlilik, yatırım yapmak gibi amaçlar üzerine kurulur. Peki; Bir firma bu hedeflere 
ulaşabilmek için neler yapmalıdır? Çalışan personelinin kalitesi, tecrübesi modern iletişim araçlarından 
yararlanması en önemlisi de ekonomik yapısının güçlü olması, kamu ve özel kurumlara karşı ödevlerini 
doğru, şeffaf, karşılaştırılabilir, analiz edilebilir bir şekilde yapmak zorundadır. İşte bu nedenlerden dolayı, 
firmanın gerçek durumunu ortaya koyabilen, hedefleri doğrultusunda şirket sahiplerinin karar almalarında 
ve doğru yola rehberlik edebilecek bir mali müşavire ihtiyaçları kaçınılmazdır.
Vergi daireleri ve maliye arasında en çok yaşanan sorunlar nelerdir?
Vergilendirme sürecinin ve vergi uygulamalarının temel olarak hatasız gerçekleştirilmesi amaçlanmakla 
birlikte kimi zaman çeşitli nedenlerle hatalar yapılmaktadır. Yapılan bu hatalar mükellef veya idare kaynaklı 
çıkıp çıkmadığı önem taşımaksızın, “hata üzerinden vergi alınmaması” prensibinden hareketle 
düzeltilmektedir. Hataların mükellef veya idare lehine sonuç doğurmasına göre farklı işlemler söz konusudur. 
Örneğin; hata mükellef lehine ise, eksik veya hiç alınmamış verginin tarh ve tahakkuku yapılacaktır. İdare 
lehine bir hata söz konusu ise, mükelleften fazla veya yersiz alınan veya tahakkuk ettirilen vergi, red ve iade 
veya terkini gerçekleştirilecektir.Vergi İdaresi Açısından Vergi Hatalarının Sonuçları Vergi idaresinin birincil 
amacı, devlet veya mükellef açısından para ve zaman açısından ilave maliyetlere yol açmaksızın 
vergilendirmenin kanuni yükümlülükler doğrultusunda etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır. 
Vergi, devletin en önemli gelir kaynaklarının başında gelmektedir. Verginin mali amacının yanı sıra hukuki, 
ekonomik ve sosyal yönleri de bulunmaktadır. Bu nedenle vergi idaresi vergilendirme sürecinde tüm bu 
yönleri dikkate almak zorundadır.
Serbest Muhasebeci ( SM) ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ( SMMM) yaptıkları iş hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Öncelikle 13.06.1989 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 2. maddesinin A bendi "Muhasebecilik ve 
Mali Müşavirlik Mesleğini" tanımlamaktadır. Ayrıca bu mesleği yapmaya hak kazanmış kişilerin 
yapabilecekleri işler Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde detaylı olarak 
açıklanmıştır. Kanunla belirlenen mesleklerden SM (Serbest Muhasebeci) ve SMMM (Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir) mesleklerinin yapacakları işler arasında belirgin bir farklılık bulunmamaktadır. Ya da daha 
doğru bir ifade mesleğin ana faaliyeti olan "Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; genel kabul 
görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar 
tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak" işini her iki meslek 
grubu da icra edebilmektedir.

GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZDAN;
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR EMRE AYVAZ İLE SÖYLEŞİ;



Mali müşavirler ve muhasebeciler mükellef için aslında daha çok şey ifade ediyor?
Özellikle altını çiziyorum; bir muhasebeci mükellefin sır küpüdür. Evinde hanımının bilmediği sırrı 
muhasebecisi bilir. Bazen krediler, yatırımlar borçlar vs. konusunda mükellefin her şeyini biliriz. Belki 
bunlardan ailesinin bile haberi olmaz ama muhasebecinin bilgisi vardır. Çünkü mükellefimiz ile ilgili tüm 
veriler bizde. Yani biz mükellefin sır küpüyüz. Bunun yanı sıra mükelleflerimizin yatırım danışmanı, yeri 
geldiği zaman psikoloğu, yeri geldiği zaman en güvendiği arkadaşıyız. İş anlamında, sosyolojik olarak 
mükellefin geleceğini belirleyen maddi olmasa da manevi olarak iş ortağıyız. 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin mükellef ve ekonomi açısından önemi nedir?
Devlet ile mükellef arasındaki ön önemli köprü Mali Müşavirlerdir. Bunu dediğimizde Türkiye'de ki vergi 
sistemine bakmak gerekir.Türkiye'deki 90. 000 meslektaşımız Vergi Daireleri, Müfettişler, Mali Müşavirler, 
Muhasebeciler adı altında bu % 8'lik vergi için çalışıyoruz. İşte burada bizim mesleğimizin önemi ortaya 
çıkıyor. Devlete en büyük K.D.V.'yi sağlayan benim meslektaşlarımdır.
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin sorunları nelerdir?
Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor; Devlete bu kadar vergi kazandırmamıza ve mükelleflerimizin birçok 
yükünü taşımamıza rağmen meslek grubumuz devletin ve mükellefin nezdinde çok önemsenmeyen bir 
meslek grubu. Sorunlara gelince bizim Sosyal Güvenlik hakkımızın ayrı olması gerekiyor. Eğer biz yarı resmi 
bir kurum isek bizi ayrı bir kategoriye oturtmaları lazım. Bunun yanı sıra Türkiye'de hizmet fiyat tarifeleri 
tarafından belirlenen tek meslek grubuyuz. Bu uygulama başka hiçbir meslek grubunda yok. Maliye 
Bakanlığı Bu da 3568 yasanın ilk çıktığı dönemdeki aksaklıklardan kaynaklanıyor.
Bunun yanı sıra olarak en büyük sıkıntılarımızdan birisi Genel Merkez nezdinde ki temsil durumudur. Genel 
Merkez nezdinde Yeminli Mali Müşavirleri 5 kişi temsil ederken bizleri Mali Müşavirleri 4 kişi temsil ediyor. 
Yani buradaki temsili ette azınlığın çoğunluğa hakimiyeti var. Bizim sorunlarımızı bundan dolayı Bakanlığa 
TÜRMOB' siyasetçilere iletemiyoruz.
İlettiğimizde ise Yeminli Mali Müşavirlerin sahasına girdiği için onlarda bunu istemiyor.
Bunun yanı sıra mükellef nezdinde yaptığımız iş önemsenmiyor. Birçok anlamda mükellefin yükünü 
taşıdığımız halde ücretler konusunda bayağı sıkıntılarımız var.
Hak ettiğiniz ücreti alabiliyor musunuz?
Emeğinizin karşılığını alabilmek Türkiye'deki en büyük sıkıntılardın birisidir. Hele hele Eskişehir de bu biraz 
daha sıkıntıdır. Sanki hizmet sektöründe yaptığımız hizmetler bedava gibi geliyor mükellefe. İnanın bir 
mükellef " Ya ne yapıyorsunuz ki ücret verelim" dediğinde çok üzülüyoruz. Hâlbuki bir muhasebeci bir 
mükellefi batırabilir. Demin altını çizdim; biz mükellefin sır küpüyüz ve bu sırrı ifşa edemeyiz. ( Ki bu sırları ifşa 
eden meslektaşımız olamaz ve aramızda yer yoktur) Onun için mükelleflerimiz de lütfen muhasebecilerine 
verdikleri ücretleri çok görmesinler.
Genç muhasebecilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle belgelerini almış kardeşlerimizin kendilerini geleceğe yönelik olarak piyasada çok iyi 
yetiştirmelerini isterim. Bunun yanı sıra kendi bürolarını, işyerlerini kurmak konusunda aceleci olmasınlar.İlla 
kendi işyerlerini kurmak isterlerse İki - üç arkadaş bir araya gelerek gider ortaklığı yapsınlar. Acele girişilen 
işler de bazen istenilen sonuç alınamıyor ve bu da insanın moralini ve psikolojisini bozabiliyor.
Eklemek istedikleriniz nelerdir?
Öncelikle size  bu röportaj imkânından dolayı teşekkür ediyorum. Staj dönemi ve sınav süreçlerinde 
yanımızda bulunan ve bizlere yardımcı olan  oda yönetimine ve sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 
Son olarak Maliye Bakanlığının biz muhasebecilere yıktığı angaryaların bir an önce kaldırılmasını, hizmet 
verdiğimiz mükelleflerimizin ücretler konusunda daha hassas olmasını diliyorum. Bunlar yapılırsa Türk 
ekonomisinin temel taşlarından olan Mali Müşavirler ve muhasebeciler daha rahat ve severek mesleklerini 
icra edeceklerdir ve daha verimli olacaklardır.. Her şeyden önce ne iş yapıyorsak yapalım, yaptığımız işi 
severek yaparsak başarılı oluruz. 

Söyleşiyi Yapan:SMMM.Ercan İLHAN



•8 Ocak 2018 tarihinde Odamız Eğitim ve Konferans Salonu’nda TÜRMOB Genel Saymanı
YMM Emre KARTALOĞLU’nun konuşmacı olarak katıldığı Vergi Mevzuatındaki Güncel
Gelişmeler, E-Gelirler Başkontrolorü YMM Burhan DÜZ’ün sunumuyla Vergi
İncelemelerinde Yeni Dönem ve Kırşehir SMMM Odası Başkanı Özgür ALBAYRAK’ın
sunumuyla Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi konulu eğitim seminerlerimiz
düzenlenmiştir.
•20 Ocak 2018 tarihinde Odamız Eğitim ve Konferans Salonu’nda SMMM Selçuk GÜLTEN’in
konuşmacı olarak katıldığı “Güncel e-Uygulamalar” konulu seminer düzenlenmiştir.
•3 Şubat 2018 tarihinde Odamız Danışma Meclis Salonu’nda LUCA Bölge Temsilcisi Birol
KÖSE’nin sunumuyla LUCA eğitimi düzenlenmiştir.
•6 Şubat 2018 tarihinde TÜRMOB Başkanlığı ve TESMER Başkanlığı tarafından Konferans
Salonunda TÜRMOB Eğitmeni Erhan SULAR’ın konuşmacı olarak katıldığı “Dijital
Muhasebe ve Vergide Gündem” konulu eğitim semineri düzenlenmiştir.
•22 Şubat 2018 tarihinde Odamız Danışma Meclisi Salonu’nda LUCA Bölge Temsilcisi Birol
KÖSE’nin sunumuyla “Serbest Meslek Kayıtlarının Defter Beyan Sistemine LUCA
Entegrasyon ile Gönderimi ve Zorunlu BES Uygulamaları” konulu LUCA eğitimi
düzenlenmiştir.
•1 Mart 2018 tarihinde “1-7 Mart Muhasebe Haftası Etkinlikleri” kapsamında Valilik Meydanında Atatürk

Anıtına Çelenk Sunma Töreni ve Oda Başkanımız Neşet ERTOY günün anlam ve önemini belirtir bir konuşma
yapmıştır.

•1 Mart 2018 tariihnde Odamız Eğitim ve Konferans Salonunda TESMER Eskişehir Şubesi
Başkan Yardımcısı SMMM Mustafa UÇKAÇ’ınsunumuya Şehit İlker Karter Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencilerine muhasebe mesleğinin tanıtımı yapılmıştır.
•2 Mart 2018 tarihinde TÜRMOB Başkanlığı ve TESMER’in organizasyonu Oda binamızda
TÜRMOB Eğitmeni Koray KILIÇ’ın sunumuyla “Gelir Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası”
konulu eğitim semineri sonrasında sayın Murat OMRAK’ın sunumuyla “Tüm Yönleriyle
Defter Beyan Sistemi ve Uygulaması” konulu eğitim semineri düzenlenmiştir.
•3 Mart 2018 tarihinde 1-7 Mart Muhasebe Haftası Etkinlikleri kapsamında Oda binamızda
ESMMMO Türk Müziği Korosu Konseri düzenlenmiş, konser sonrasında ruhsat almaya hak
kazanan Meslek Mensuplarımıza ruhsatları törenle teslim edilmiştir.
•8 Mart 2018 tarihinde Dünya Kadınlar Günü kutlamaları Odamız bayan üyeleri, aday
meslek mensupları ve bayan stajyerlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Slayt gösteri ve
yemeğin ardından kutlama coşkulu bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
•4 Nisan 2018 tarihinde TÜRMOB Başkanlığı ve TESMER’in organizasyonu ile TÜRMOB
Genel Sekreteri sayın Yahya ARIKAN’ın katılımı ve TÜRMOB Eğitmeni Halim BURSALI’ın
sunumuyla “Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası” konulu eğitim semineri
düzenlenmiştir.



•12 Nisan 2018 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Seminer Salonunda düzenlenen “İnşaat 
Mühendisleri İçin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” konulu seminere TESMER Eskişehir 
Şubesi Başkan Yardımcımız SMMM Mustafa UÇKAÇ konuşmacı olarak katılmıştır.
•14 Nisan 2018 tarihinde Oda binamızda Maliye Bakanlığı KDV-ÖTV Eski Şube Müdürü 
Kemal OKTAR’ın sunumuyla "7103 ve 7104 sayılı Kanunlar ile KDV Kanununda Yapılan 
Değişiklikler" konulu eğitim semineri düzenlenmiştir.
•14 Nisan 2018 tarihinde Odamız Danışma Meclisi Toplantı Salonunda Staja Giriş Sınavında 
başarılı olarak aramıza katılmaya hak kazanan yeni stajyer arkadaşlarımıza bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirilmiştir.
•18 Nisan 2018 tarihinde Odamız Eğitim ve Konferans Salonunda 7103 Sayılı Kanunla 
getirilen Yeni Teşvikler konusunda İŞKUR ve SGK yetkilileri tarafından bilgilendirme 
yapılmıştır.
•19 Nisan 2018 tarihinde Odamız Danışma Meclis Salonunda Luca Bölge Temsilcisi Birol
KÖSE'nin sunumuyla "Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası Sistemi, Defter Beyan Sistemi, e-
Defter Uygulaması, Elektronik defterlerin ve beratların oluşturulması ve Berat gönderimi" 
konularında Luca Eğitimi düzenlenmiştir.
•28 Nisan 2018 tarihinde 2018-2. Dönem SMMM Yeterlilik ve Staja Giriş Sınavı Hazırlık 
Kurslarımız başlamıştır.
•18 Mayıs 2018 tarihinde Odamız Eğitim ve Konferans Salonunda LUCA Proje Koordinatörü 
SMMM Cenk İÇER in sunumuyla SGK TEŞVİKLERİNİN GERİYE DÖNÜK ALINABİLMESİNE 
İLİŞKİN LUCA ROTA programının tanıtımı ve LUCA BES (Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası) 
Entegrasyonu konulu eğitim düzenlenmiştir.
•25 Mayıs 2018 tarihinde Oda Danışma Meclisi Toplantısı yapılmıştır ve ardından da iftar 
yemeği düzenlenmiştir.
•8 Haziran 2018 tarihinde Oda binamızda TESMER Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı SMMM M.Ufuk BAYRAKCİ ve SMMM KazimTEFENLİ’nin sunumuyla 7143 Sayılı 
Kanun Kapsamında Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Matrah ve Vergi Artırımı 
konulu eğitim semineri düzenlenmiştir.
•26 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında 16, 8 – 13 Ekim tarihleri arasında 37 ve 22-27 Ekim 
tarihleri arasında 21 kişinin katıldığı toplam 74 kişinin BİLİRKİŞİ TEMEL EĞİTİMLERİ 
tamamlanmış ve sertifikaları verilmiştir.
•27 Haziran 2018 tarihinde Stajı devam eden 185 stajyerimizin denetimleri yapılmıştır.
2018/2 dönem Sınavlara yönelik, 27 katılımcı ile yapılan Hazırlık Kursumuz 1 Temmuz 
tarihinde tamamlanmıştır.



•10 Temmuz 2018 tarihinde Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı ve SGK İl Müdürlüğü ile
ortaklaşa düzenlenen Grup Müdürü Hüseyin ACAR, Müdür Yardımcıları Cengiz DURUR ve
Gülten YILDIRIM, Sosyal Güvenlik Denetmeni Hidayet MERCAN, Yunusemre Merkez Müdür
Yardımcısı Yaşar EYVAZ, Servis Şefleri Burhan ERDOĞMUŞ ve Derya VARDAR’ ın sunumuyla
7143 Sayılı Kanun Kapsamında SGK ve Vergi Borçlarının Yapılandırılması ve Matrah
Artırımı” konulu seminer düzenlenmiştir.
•14 Temmuz tarihinde yapılan 2018/2 dönem Staja Giriş Sınavında başarılı olarak aramıza
katılmaya hak kazanan 21 yeni stajyer arkadaşlarımıza bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirdik.
•27 Temmuz’da LUCA Bölge Temsilcilerinin sunumuyla Bireysel Emeklilik Sistemi konulu
eğitim düzenlenmiştir.
•27 Temmuz 2018 tarihinde Odamız Danışma Meclis Salonu’nda LUCA Bölge Temsilcisi
Birol KÖSE’nin sunumuyla BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) eğitimi düzenlenmiştir.
•4 Eylül’de e-bizden dergimizin Eylül Özel Sayısının hazırlıkları Basın Yayın Kurulumuz
tarafından tamamlanıp Web sayfamızda yayınlanmıştır.
•13 Eylül’de LUCA Proğramında yeni uygulamalar eğitimi düzenlenmiştir.
•2 Ekim 2018 tarihinde Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığının “Meslek Mensuplarının Vergi
Dairelerinde yaşamış olduğu sorunlar ve yapılabilecekler konulu toplantısına katılım
sağlanmıştır.
•8 – 13 Ekim 2018 tarihlerinde Odamızda 1.Grup Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursu
düzenlenmiştir.
•1 Eylül’de başlayıp 20 Ekim’de sona eren 2018/2 dönem Staja Giriş Sınavı ve Yeterlilik
Sınavı Hazırlık Kursları 39 kursiyerin katılımı ile tamamlanmıştır.
•20 Ekim 2018 tarihinde Odamız Eğitim ve Konferans Salonu’nda SMMM Prof.Dr.Birol
YILDIZ ve Av.Doç.Dr.AhmetKARAKOCALI’nın konuşmacı olarak katıldığı Hukuki ve Mali
Boyutları ile Konkordato konulu eğitim seminerimiz Bilecik, Bursa, İstanbul, Kütahya, Ordu
ve Yalovalı yönetici ve mesletaşların katılımı ile oda binamızda düzenlenmiştir.
•1 Eylül – 20 Ekim 2018 tarihlerinde SMMM Mesleki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursumuz
Oda Binamızda düzenlenmiştir.



•22 Ekim 2018 tarihinde Odamızın 2018 yılıHalı SahaFutbol Turnuvası Hasan ERÖKSÜZ
Sezonu başladı ve 30 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir.
•29 Ekim 2018 tarihinde Cumhuriyetimizin 95.Yılı nedeni ile Odamız Türk Müziği
Korosunun hazırlayıp sunduğu ATATÜRK ve CUMHURİYET konseri geniş bir katılımla
gerçekleştirilmiştir.
•17 Kasım 2018 tarihinde “Hukuki ve Mali Boyutlar ile Konkordato” konulu eğitim
Ordulu Meslektaşlarımıza, odamız Eğitmeni Birol YILDIZ tarafından yapılmıştır.
•20 Kasım 2018 tarihinde 2018/3.dönem Staja Giriş sınavında başarılı olan 19 stajyer
adayımıza bilgilendirme toplantısı Odamız binamızda gerçekleşmiştir.
•24 Kasım 2018 tarihinde Odamız Eğitim ve Konferans Salonu’nda Eğitim Müdürü
SMMM İnci ŞALCI’nın konuşmacı olarak katıldığı E-Uygulamalar – Defter Beyan Sistemi
konulu eğitim seminerimiz düzenlenmiştir.
•22 Ekim tarihinde toplam 13 takımın katıldığı ve Rahmetli Hasan ERÖKSÜZ
arkadaşımızın adının verildiği 2018 yılı Halı Saha Futbol Turnuvası iki gün önceki final
maçı ile tamamlanmıştır. Turnuvada kupayı bir yıl önce Hasan Eröksüz arkadaşımızın
kurmuş olduğu takım Vefa Spor kazanmıştır.
•8 Aralık 2018 tarihinde Odamız ve EDM bilişim işbirliği ile “E-Dönüşümde Yeni
Mükellefiyetler ve Uygulama Esasları”konulu seminer düzenlenmiştir.Konuşmacı
Ahmet SOYSEVEN.
•18 Aralık 2018 tarihinde Odamız Danışma Meclis Salonu’nda LUCA Bölge Temsilcisi
Birol KÖSE’nin sunumuyla LUCA e-Dönüşüm Uygulamaları eğitimi düzenlenmiştir.
•22 Aralık 2018 tarihinde Odamızın 28.Geleneksel Gecesi Meslektaşlarımızın geniş
katılımıyla TheGarden’ da yapıldı.



Odamız Geleneksel 2018 yılı Halı Saha Futbol Turnuvası Hasan
ERÖKSÜZ Sezonu 5 Kasım 2018-30 Kasım 2018 tarihleri arasında
13 takımın katılımıyla gerçekleşmiştir.Final maçı Vefa Spor ile
Haddini Bilbao arasında oynanmış şampiyon Vefa Spor olmuştur.







Odamız  tarafından 
düzenlenen 28. Geleneksel 
Dayanışma Gecesinde meslek 
mensuplarımız, geniş ve 
coşkulu bir katılımla bir araya 
geldi. Oda Başkanımız Neşet 
Ertoy’un ev sahipliği yaptığı 
geceye, TÜRMOB adına Genel 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Cemal Yükselen ile TÜRMOB 
İşyerleri, Hizmet ve Kalite 
İzleme Kurulu Üyesi ve Eskişehir 
SMMM Odası Onursal Başkanı 
İlker Özokcu katıldı. 



Gecede, Eskişehir Milletvekilleri Arslan
Kabukcuoğlu ile Jale Nur Süllü, Eskişehir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet 
Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, 
Eskişehir Vergi Denetim Kurulu Başkanı Ramazan 
Şanlı, SGK Eskişehir İl Müdürü İbrahim Kısa, 
Ankara SMMM Oda Başkanı Ali Şahin, Bilecik 
SMMM Oda Başkanı Süleyman Kıral, Bursa 
SMMM Oda Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, 
Kırşehir SMMM Oda Başkanı Özgür Albayrak, 
Konya SMMM Oda Başkanı Seyit Faruk Özselek, 
Kütahya SMMM Oda Başkanı Halil Hamzaoğlu, 
Sakarya SMMM Oda Başkanı Ertuğrul Kocacık, 
Yalova SMMM Oda Başkanı Bülent Keğaz, Yozgat 
SMMM Oda Başkanı Hacı Ahmet Bulut, Eskişehir 
YMM Oda Sekreteri Arif Oruç Sezlev, İstanbul 
SMMM Oda Sekreter i Orhan Sarıgene ve meslek 
mensupları bulundu. TÜRMOB Genel Başkan 
Yardımcısı Cemal Yükselen, gecede yaptığı 
konuşmada, mesleki dayanışmanın önemini 
vurguladı. Gecede düzenlenen törenle 26 meslek 
mensubuna ruhsatları verildi.







2018 yılı Halı Saha Futbol Turnuvası Hasan ERÖKSÜZ Sezonunda 
şampiyon olan Vefa Spor Kupasını oda yemeğinde aldı. 



DÖNEM KAZANANLAR

2018/1.DÖNEM 27 KİŞİ

2018/2.DÖNEM 21 KİŞİ

2018/3.DÖNEM 19 KİŞİ

Staja Başlama Sınavı



2018 yılında Vefat Eden 
Meslektaşlarımız

• SMMM Ahmet EVREN

• SMMM Ekrem SEVER

• SM Abdülhayır ÖZÇELİKEL

• SMMM Hasan ERÖKSÜZ

• SMMM Safiye KANDİL

• SM Cemalettin YALÇINDAĞ

• SMMM Ferruh SÖZÜNER

• SMMM Enver ÖZKUL

• SMMM Oğuz ERENTÜRK










