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Değerli Meslektaşlarım,

E-dergimizin ilk sayısında sizlere buradan “merhaba” demekten büyük
bir mutluluk duyuyorum...

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki; heyecanla yayımladığımız bu ilk sayı,
kurulumuzun ilk tecrübesidir. Bu ilk sayımızda hatamız olduysa
hoşgörünüze sığınırken bize bu yolda cesaret ve güç verecek siz
meslektaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. e-dergimiz
hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.

Amaç olarak iletişimin kuvvetlenmesi adına başlattığımız bu çalışma,
mesleğimizle ilgili gelişen çeşitli olayları, odamızın,meslektaşlarımızın
çeşitli alanlarda ki çalışmalarını sizlerin takip etmesine imkan
sağlayacaktır.

Ayrıca her sayıda farklı meslektaşlarımız dergimizin misafiri olacak
böylece sizlerle aramızdaki iletişimi kuvvetlendirirken, bizler de
paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız.

Bu çalışmalara emeği geçen tüm meslektaşlarıma çok teşekkür
ediyorum. Ayrıca, Basın Yayın Kurulumuza özellikle teşekkür etmek
istiyorum. İlk sayısını çıkardığımız bu yayına düşünceleri ve emekleri için.
Her sayısının sabırsızlıkla beklenen bir yayın olmasını diliyor, bir sonraki
sayıda buluşuncaya kadar, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler geçirmenizi
diliyorum.

Saygılarımla,

Neşet ERTOY
Başkan





Odamızın meslek içi eğitimleri ve seminerleri güncel
mevzuatla beraber devam etmekte olup,Mart ayı
içerisinde de devam edilecektir. Bunlarla ilgili program
odamız web sitesinden ilan edilecek olup, sms ile
bilgilendirilme yapılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR ve Odamızın
ortaklaşa düzenlemiş olduğu “2017 Yılında
Uygulanacak İstihdam Teşvikleri” konulu eğitim
semineri oda binamızda gerçekleştirilmiştir. Tüm
katılımcılara teşekkür ederiz.

1 Şubat 2017 Çarşamba günü Oda binamızda Muhasebe
Bürosu ve Çalışanları İçin " Zaman Yönetimi " konulu
Atölye Çalışması yapılmıştır.Sunumu gerçekleştiren
TESMER Eskişehir Şubesi Başkan Yardımcısı SMMM
Mustafa UÇKAÇ ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

14 Ocak Cumartesi günü oda binamızda "Sermaye
Şirketlerinde Mali Analiz Riskin Erken Teşhisi ve
Yapılması Gerekenler" konulu eğitim semineri
düzenlenmiştir. Konuşmacılarımız SMMM Adnan
ÇAKI’ ya Prof. Dr. Birol YILDIZ’a ve tüm katılımcılara
teşekkür ederiz.

2016-2 TÜRMOB Etik Uygulamalı Eğitimi odamız
meclis salonunda TÜRMOB Etik Komitesi Üyesi
SMMM Latif TAŞ ve TÜRMOB Etik Eğiticisi SMMM
Aslıhan ERSAN ‘ın sunumuyla gerçekleştirilmiştir

EĞİTİM VE SEMİNERLER



16 Aralık 2016 tarihinde oda binamızda “Tekdüzen
Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular ve
Dönemsonu İşlemleri” konulu eğitim semineri
düzenlenmiştir. Konuşmacılarımız Türmob
Eğitmenleri sayın YMM Ali KARAKUŞ , SMMM
Mustafa UÇKAÇ ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

27 Ocak 2017 Cuma günü LUCA Bölge Temsilcisi
Birol KÖSE'nin sunumuyla LUCA E-Defter ve Luca
Başlangıç Düzeyi Eğitimi yapılmıştır.

EĞİTİM VE SEMİNERLER



ETKİNLİKLER

Gecemizde, Ruhsat almaya hak
kazanan Meslek Mensuplarımıza
ruhsatları törenle teslim edildi.

Meslek Mensuplarımızla Birlikteliğimizi
Arttırdığımız Geleneksel Gecemiz
10 Aralık 2016 Cumartesi günü Anemon
Otelde düzenlemiştir.

Gecemize katılarak bizleri onurlandıran, Genel
Başkanımız Sayın Prof. Dr.Cemal YÜKSELEN’e,
Vergi Denetim Kurulu Başkanımız Sayın
Ramazan ŞANLI’ya, Vergi Dairesi Başkanımız
Sayın Şahin DEMİRCİ’ye, Grup Müdürlerimiz
Sayın Hüseyin ACAR ve Ziya ÇİZİOĞLU’na,
Onursal Başkanımız İlker ÖZOKCU’ya,
Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkan
Yardımcısı Sayın Halil CABAR ve Oda
Sekreteri Arif Oruç SEZLEV’e TÜRMOB
Eğitmenleri Sayın Ymm. Ali KARAKUŞ ve
Smmm Mustafa UÇKAÇ’a, İstanbul Mali
Müşavirler Odası Sekreteri Sayın Orhan
SARIGENE’ye, Eczacılar Odası Başkanı Sayın
Yücel YENİLMEZ’e teşekkürlerimizi sunarız



ETKİNLİKLER

Gecede Odamız bünyesinde oluşturulan Halk
Oyunları Grubu 4 oyunluk ilk gösterilerini
yaptılar.



ETKİNLİKLER
25. ANADOLU ODALARI PLATFORMU TOPLANTISI Odamızın ev sahipliğinde 29

Ekim 2016 tarihinde Rixos otelde gerçekleştirildi.
Toplantıya TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı A.Masis YONTAN, TÜRMOB

Yönetim Kurulu Üyeleri Masum TÜRKER ve Ertuğrul ERDEM, TÜRMOB Disiplin
Kurulu Üyesi Mehmet DOĞAN ve TÜRMOB Denetim Kurulu Üyesi Nevzat AKKAYA
ile Aksaray, Ankara, Bilecik, Çankırı, Erzurum, Eskişehir, Karaman, Kayseri,
Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Bursa SMMM Odalarının
Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri katılmıştır.

Toplantıda görüşülen konularla ilgili TÜRMOB Başkanlığı’na bildirilmek üzere
rapor hazırlanmıştır. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.

Toplantının ertesi günü şehrimizde konaklayan misafirlerimiz için Eskişehir’in
tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenlemiştir.



ETKİNLİKLER

Danışma Meclisi Toplantısı.

Danışma Meclis Toplantılarımız 29 Haziran 2016 , 28 Eylül 2016 ve 29 Kasım 2016

tarihlerinde düzenlenmiştir.



ETKİNLİKLER
ESMMMO 2016 YILI HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI 28 Kasım 2016

Pazartesi akşamı oynanan final maçının ardından sona erdi. Heyecanlı
geçen final mücadelesi sonucunda Tek Düzen Hesap Spor rakibi Aşk-ı
Şehir‘i 3-2 lik skorla eleyerek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvaya
katılan tüm takımlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.



ETKİNLİKLER
Oda binamızda Meslek Mensuplarımızın ve

yakınlarının hizmetine sunduğumuz Spor
Salonumuz 13 Ağustos 2016 günü açılarak,
taekwondo, kick boks , boks , pilates ve kardiyo
branşlarında faaliyetlerine başlamıştır.



ETKİNLİKLER
Odamız bünyesinde doğa yürüyüşleri ve kültür
gezileri etkinliklerinden oluşan, ESMMMO
GEZGİNLER GRUBU kurulmuştur. Etkinliklere
katılmak isteyenler irtibata geçebilirler.

İlk etkinlik  15.01.2017 tarihinde 
Türkmendağları bölgesi Seklice

doğa yürüyüşü olarak 
gerçekleştirildi.



ETKİNLİKLER

19.02.2017 tarihli 2.etkinlikten fotoğraflar



ETKİNLİKLER



1-7 Mart Muhasebe Haftası etkinlikleri
kapsamında odamız tarafından Vilayet
Meydanında Atatürk Anıtına çelenk koyma
töreni ve basın açıklaması yapılmıştır.



1 Mart 2017 Çarşamba günü, Meslek mensuplarımızın
bağışlarıyla kurduğumuz Muhasebe Müzemiz
törenle açıldı. Müzemiz bağışlarınızı bekliyor.



1-7 Mart Muhasebe haftası etkinlikleri çerçevesinde
Muhasebe Müzemizin açılışında, başta yönetim kurulu
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler.



1 Mart 2017 Çarşamba günü , 2016 / 2.dönem Etik
Eğitimlerini tamamlayarak odamız ile Muhasebe Meslek
Etiği Sözleşmesi imzalayan meslek mensuplarımıza
muhasebe meslek etiği taahütnameleri ve Ruhsat almaya
hak kazanan meslek mensuplarımıza SMMM ruhsatları
törenle teslim edildi.



BASINDA ODAMIZ



BASINDA ODAMIZ



BASINDA ODAMIZ



BASINDA ODAMIZ



KATILAN KAZANAN

2016/1.DÖNEM 59 13

2016/2.DÖNEM 73 20

2016/3.DÖNEM 83 40

KATILAN KAZANAN

2016/1.DÖNEM 208 15

2016/2.DÖNEM 172 26

2016/3.DÖNEM 210 20

2016 yılında SMMM  yeterlilik sınavına;  

2016 yılında Staja giriş sınavına ;

SMMM yeterlilik sınavında başarılı olarak aramıza
katılmaya hak kazanan yeni meslek mensubu
arkadaşlarımızı tebrik eder,başarılar dileriz.

SMMM staj giriş sınavında başarılı olan aday meslek
mensubu arkadaşlarımızı tebrik eder,başarılar dileriz.

ODAMIZDAN



1 MÜRSEL PAZARKAYA 

2 ORHAN ŞENTÜRK 

3 İHSAN GEREK 

4 HÜSEYİN KURAY 

5 İLHAN TONGO

6 URAL TURAN

7 GÜRBÜZ DURUL 

8 ÖMER KARADAYI

9 ORHAN BULUNMAZ

10 BURHAN ŞEKER

11 SERDAR ÜNVER

12 BURHAN ÜNSAL

13 NECATİ BAŞKURT

14 AHMET SALTIPINAR

15 CELAL GÖLCÜK

16 GÜRSOY GÜR 

17 ALİ ERDOĞAN

18 HAKKI SARGIN

19 MASHAR ÖZPAK 

20 HİLKAT YAZICI

21 SADIK ATA ÖZTAŞ

22 MUSTAFA DEMİR

23 NAZIM UYSAL 

24 SALAHATTİN DOĞAN 

25 HÜSEYİN GÜMÜŞ 

26 YAŞAR OCAK 

27 NİHAT ERTÜRK

28 SEDAT ARAL

29 ERCAN OLGUN

30 HAKKI SUNA 

31 ŞÜKRÜ ZENGİN

32 CEMAL TETİK 

33 HÜSEYİN HATİP 

34 SADİ BEKTÖRE 

35 ARİF ERDAL ÜNAL 

36 MUZAFFER ERSAVAŞ 
37 MÜNİP AYSUL 
38 TURGUT ERGÜN 
39 YUSUF YURDAKUL
40 İSMAİL YENİ
41 BEKİR URAZEL
42 MUSTAFA FEVZİ ÇAĞIRAN
43 ŞÜKRÜ ÜNAL
44 ERDOĞAN BORAN 

45 SALİH UYSAL 
46 YAŞAR ÖZKAN 
47 METİN YALÇIN 
48 ALAATTİN VURAL 
49 YÜKSEL HÜNER
50 HÜSEYİN DURGUTLU 

51 FAHRİ YETİŞTİREN
52 ABDULLAH AKYALÇIN 

53 HİKMET YAVUZ 
54 CENGİZ AŞANER 
55 HÜSEYİN ALPAY
56 HÜSAMETTİN UYGUNKAN
57 DOĞAN GÜRDOĞAN
58 HAKKI AKDOĞAN 

59 VELİ ÖZEN
60 MEHMET EROL
61 NURETTİN SELÇUK
62 ÖMER GÜNDOĞDU
63 NEVHİBE SAAT 

64 ATİLLA ŞİŞMAN 
65 ORHAN ÇEÇEN
66 HASAN METİN TOKEL
67 AYŞE DURGUT 

68 ALİ AKDEMİR
69 BAYRAM DEVRET
70 MUZAFFER YILMAZ
71 ARİF DEMİR
72 ADNAN DOĞUKANLI 

73 HÜSEYİN KOVANCI 
74 MELİH EKE 
75 LÜTFİ CEBECİ
76 MÜMTAZ ÖZPAK
77 MEHMET GÜLERYÜZ 

UNUTMADIK !

Kaybettiğimiz Üyelerimizi Saygıyla Anıyoruz.



1982 yılından itibaren Eskişehir’ de SMMM olarak çalışıyorum. 1990
yılında kurulan Meslek Odamızın ilk kuruluş çalışmalarında yer aldım.
1991-1994 yıllarında oda sekreteri olarak, 1994-2016 yılları arasında da 22
yıl Oda Başkanlığı görevinde bulundum. Aynı zamanda TESMER
Eskişehir şubesinin kuruluşundan 2016’ ya kadar başkanlık görevini de
yaptım. 2016 Mayıs genel kurulunda, meslektaşlarımızın teveccühü ile
Odamızın Onursal Başkanı ünvanı şahsıma verildi. Şuan Oda Danışma
Meclis Başkanıyım. TÜRMOB’ da 2016 – 2019 dönemi için;İşyerleri,
Hizmet ve Kalite İzleme Kurulunda görevliyim. Eskişehir Akademik
Odaların kurucuları arasında ESMMM Odasını temsilen yer aldım ve
dönem başkanlığında bulundum.

Çeşitli sivil toplum ve Demokratik kitle örgütlerine, Sendikalara,
Kurum ve Kuruluşlara yurttaş duyarlılığım gereği her zaman katkıda
bulundum ve bu çalışmalarım halen devam ediyor. Ekip mantığı ile
çalışmayı seven ve hep ileriyi düşünen biriyim.

1-Kısaca özgeçmişinizi anlatır mısınız?

15.12.1954 Afyonkarahisar – Emirdağ
doğumluyum. Eskişehir İktisadi Ticari İlimler
Akademisine bağlı Afyon Mali Bilimler
Fakültesi Mezunuyum.

Üniversite yıllarında Afyon Şeker
Fabrikasında işçi olarak çalışırken, fabrikada
sendika çalışmalarına katıldım ve işyeri

temsilciliği yaptım.

Söyleşi: SMMM Mehmet ORHAN



ONURSAL  BAŞKANIMIZ  

SAYIN  S.İLKER  ÖZOKCU  İLE  SÖYLEŞİ

Söyleşi: SMMM Mehmet ORHAN

2- Mesleğe ne zaman başladınız ve
Mesleğin hoşunuza giden en iyi yönü
sizce nedir?

Mesleğe ilgim Üniversite yıllarında
başladı, tabi ozaman meslek yasamız
henüz yoktu, sadece muhasebecilik diye
tanımlanıyordu, özellikle üniversite
mezunu arkadaşlarımızdan mali
müşavirlik ünvanını da kullananlar
vardı.Mesleğe 1982 yılının ocak ayında
başladım.Meslekte 36 yılımın
içerisindeyim. Elinize gelen ham
bilgilerden birşeyler üretmek, insanlarla
sürekli diyalog içerisinde olmak, açıkçası
bana keyif veriyor.

3-Mesleği gençlere tavsiye edermisiniz?

Bu süreç çok zorlu ama sonucunda
zevkle yapılabilecek standardı yüksek
bir meslek. Gençlerin bu mesleğe
yönelmelerini öneririm. Mesleğe yeni
başlayacak kardeşlerimizin meslek
ilkelerinden, meslek etiğinden taviz
vermemelerini, çalışma şartlarını baştan
belirlemelerini, iş kaygısı yüzünden
tavizkar tutumlar içerisinde
olmamalarını,ilişkilerini sevgi ve saygı
içerisinde yürütmelerini öneririm.

4-Muhasebe mesleğinin bugünkü yerinden memnunmusunuz?

Mesleğimiz geçmişe göre daha kabul edilebilir ve saygın bir meslek haline geldi. Bunu
mesleğimize sürekli artan ilgiden görebiliyoruz. Zamanla mesleğimizin daha iyi
yerlere geleceğine inanıyorum.

Mesleğimizin daha saygın olması birazda meslektaşlarımıza endekslidir. Hepimizinde
bildiği gibi İngiltere’ nin bir yazılı Anayasası yok, ama herşey birçok ülkeden gayet iyi
çalışıyor. Demek istediğim şu ki illa herşeyin yazılı olması şart değil. Bizler meslek
mensupları olarak kendi mesleki geleneklerimizi yaratmalı ve onları uygulamalıyız.

5-Son olarak söylemek istedikleriniz:

Bu söyleşiyi benimle yaptığınız için teşekkür ederim. Tüm
meslektaşlarıma sağlık,mutluluk ve başarılar diliyorum.



Odamızın ilk e bültenimizde yayınlanmak üzere odamızın
en genç üyesi ile söyleşi yapmak istedik.

'SMMM. DERYA GÜNGÖR ÖZER‘

Kendinizden kısaca bahseder misiniz? 

05/05/1986 Eskişehir doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi Eskişehir’de
yaptım. Yükseköğrenimi Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi
uygulamaları bölümünde yaparak 2007 yılında mezun oldum. Evli ve bir
erkek çocuk annesiyim.

Muhasebe mesleğine ilginiz ne zaman başladı?

Okula başlamadan önce muhasebe mesleğine karşı bir ilgim vardı. Tercih
olarak yüksek öğrenimimde muhasebe bölümünü tercih ettim. Mezun
oluktan sonra 2008-2016 yılları arasında rahmetli -nur içinden yatsın-
Mümtaz Özpak yanında çalıştım. Bu dönem çalışma dönemimde staj
dönemimi tamamladım. 2016 yılında mali müşavir oldum.
1 Temmuz 2016 tarihinde kendime ait Mali Müşavirlik Bürosunu açtım.
Yaklaşık 8 aydır bu mesleği yapmaktayım.

Mesleğin en çok hangi yönünü seviyorsunuz ?

Aslında 2008 yılından bu yana mesleğin içindeyim. O dönemlerde bir çalışan
olsam da büronun yükünü ben taşıyordum. Keyifle 2016 yılına kadar çalıştım.
Ve kendi ofisimi açtım. Halada çalışmaya devam ediyorum. Mesleğimin her
yönünü seviyorum. Her ne kadar sıkıntılı stresli günler geçirsekte keyif alarak
yapıyorum mesleğimi.

Meslekte sizi en çok üzen yada öyle değilde böyle olmalıydı
dediğiniz oldu mu?

Biz bu meslekte çok özveri ile çalışıyoruz. Ve keyif alıyorum mesleğimi
yaparken. Fakat bazen beni üzen bu özverinin karşılığını ekonomik olarak
alamamak. Ücret tahsilatlarında sıkıntı yaşıyor olmak beni bazen üzüyor.
Mesleğin daha saygın bir noktaya çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha
çok yol alınması gerektiğini düşünüyorum.

Söyleşi: SMMM Ercan İlhan



Hayalindeki meslek neydi? Bu mesleği seçmiş olmaktan memnun oldun mu? 
Yeniden dünyaya gelirsen muhasebe mesleğini seçer miydin?

Her çocuklukta olduğu gibi benimde hayalim subay olmaktı. Fakat ilerleyen dönemlerde bu
mesleğe yöneldim. Ve Mali Müşavir olmaktan çok mutlu oldum. Memnunum mutluyum. Ha
yeniden dünyaya gelsem bu mesleği seçer miydim , bilemiyorum. Sanırım seçerdim. Her ne kadar
sıkıntı ve stresli dönemlerde olsa bir daha dünyaya gelirsem muhasebeci olmayacağım desem de
yine dönüp dolaşıp bu mesleği yapardım herhalde.

Bu mesleği yapmak isteyenlere tavsiye ediyor musun?

Bu mesleği yapmak isteyenlerin sadece para kazanmak düşüncesiyle hareket etmemelerini
tavsiye ediyorum. Bu meslek sadece ve sadece severek yapılabilir. İçlerinde bu mesleğe karşı bir
istek var ise bu yolda devam etmelerini öneriyorum.

Ailenizin bu mesleği nasıl gördü ve size mesleği yaparken katkı sundular mı?
Allah basımdan eksik etmesin basta annem ve babam benim her konuda her zaman destekçim 
olmuştur. Ve hala onların desteklerini hissetmekteyim. Eşimde mesleğe yabancı olmadığı için 
beni her zaman destekledi. 

Annelik ve meslek ?

28 yasında anne oldum. Su an 2,5 yasında bir oğlum var. Oğlum 20 günlükken ilk sınavıma
Ankara’ya gittim. Odanın kurslarında, sınavlarımda hep oğlum yanımdaydı. Onunla o anları
yaşamak bana çok büyük güç verdi. Evet zorluklar yaşanıyor. Yaşanacak. Ama sağlıklı olduğum
sürece en iyi şekilde anne, bir eş ve bir mali müşavir olmaya gayret edeceğim.

Meslek dışında uğraşılarınız nedir?
Çok istememe rağmen düzenli spor yapamıyorum. Kendimize vakit ayırma noktasında hep

sıkıntı yaşıyorum tüm meslek mensuplarında olduğu gibi. Mesleğimin dışındaki en keyifli zevkli
uğraşım oğlumla geçirdiğim vakitler.

Muhasebe Mesleğinin bugünkü yerinden memnun musun?
Mesleğe olan sevgide ve ilgide hiçbir sıkıntım yok. Haksız rekabete karşıyım, angaryalara

karşıyım, gereksiz,mesleğin omzuna yüklenen sanki görevimizmiş gibi olan işlere karşıyım. Kdv
oranını yüksek buluyorum. Muhasebe sektöründe en azından yeni meslek mensuplarının teşvik
kapsamında değerlendirilmesini istiyorum.

Son olarak söylemek istedikleriniz:
Bu söyleşiyi benimle yaptığınız için teşekkür ederim. Tüm meslektaşlarıma sağlık ve mutluluklar
diliyorum.

Söyleşi: SMMM Ercan İlhan



‘ Hiç bir  şeye ihtiyacımız yok,yalnız bir şeye 

ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! ’ M.Kemal ATATÜRK



Dilekçe

Sokağımsan

Ben anahtarı çevirdiğim zaman

Kapanan evin kapısı değil,

Senin kapın olsun açılan.

Adresimsen,

Mektuplarım doğru dürüst 

gelsin;

İki kişi telefonla konuşurken

Olmayalım hemen üç kişi.

Kentimsen,

Başka kentler de girsin araya;

Daha bir sevinçle katılayım,

Şenliğimsen.

Her şeyi yaz tarihimsen,

Ama her bir şeyi;

Dilimsen,

Sen de koru biraz dilliğini.

Düşüncemsen,

Kızkardeşim pencereyi açsın;

Sorguçlu bir ışık aracılığıyla

Günyenisi dolsun içeri.

Uzat saçlarını Frigya,

Yârimsen,

Yurdumsan;

Söz ver Anadolu.

Cemal Süreyya

Ağlayan Çocuklar

Kafesli evlerde ağlar çocuklar,

Odalarda akşam olurken henüz.

O zaman gözümün önünde parlar,

Buruşuk buruşuk, ağlayan bir yüz.

Ne vakit karanlık kaplasa yeri,

Başlar çocukların büyük kederi;

Bakınır, korkuyla dolu gözleri:

Ya artık bir daha olmazsa gündüz?

Gittikçe kesilir derken sedalar,

Gece; bir siyah el gözümü bağlar;

Duyarım, içime sığınmış, ağlar,

Bir ufacık çocuk, bir küçük öksüz...

Necip Fazıl Kısakürek



Fıkra…..
Bayan muhasebeciyle evlenmek gibi bir hata yapmış olan koca karısına dedi 

ki;

-Karıcığım , bak evleneli bir sene oldu artık bir bebeğimiz olsun istiyorum ne 
dersin?
-Haklısın ama şimdi bir bebeğimiz olmasına karar verirsek dur bakayım doğum 
ne zamana denk gelir....? Olmaz kesinlikle olmaz . Doğum Aralıkta olursa 
mahvolurum defter tasdikleri var . Mutlaka büroda olmam lazım.
-O zaman bir dahaki ay denersek.
-Ya öğrenemedin şu işi bir türlü Doğum ocak olursa yandım demektir. Tam bu 
yılın hesaplarını kapatma dönemi, bir de üç aylık muhtasarlar deli misin?
-E sonraki ay ?
-Yok olmaz ,Geçici vergi dönemi.
-Doğum mart'ta olsa .
-Olllduuu, tam gelir vergisi döneminde dokuz doğururken bir de çocuk 
doğururuz on olur değil mi?
-E nisan?
-Kurumlar Vergisi-üç aylık muhtasar
-Yavv
-Mayıs?
-Yine tutturamadın, Geçici vergiler var yine ...
-Haziran 'da doğum yaparsan peki?
- Bak o olabilir işte ama Temmuz da tam bebeğin en önemli bakım zamanlarına 
yine muhtasar dönemi denk geliyor..
-Tamamm yaaa yapma o zaman bebek falan.. Her ay dolusun . Tıbbın 
ilerlemesini bekleyelim bari Ben doğururum başka çare yok...



Fıkra…..
Tilki ormanda nefes nefese koşuyormuş. Karsısına çıkan kaplumbağa:
-'Tilki kardeş ne bu telaş?'
-'Ormana maliyeciler gelmiş' demiş tilki. 'şimdi bir bakarlar bende 
kürk, hanımda kürk, çocuklarda kürk, dünyanın vergisini yazarlar...'
Bunu duyan kaplumbağa telaşla yürümeye başlamış. Onu telaşlı gören 
leylek:
-'Hayrola kaplumbağa kardeş ne bu telaş?' diye sormuş.
-'Maliyeciler ormanda' demiş kaplumbağa. 'Bende ev, hanımda ev, 
çocuklarda ev, yakalanırsak dünya vergi alırlar.' Leylek de hemen uçuşa 
geçmiş. Ağaçların üzerinden maymun seslenmiş:
-'Leylek kardeş, ne iş? Bu ne acele?'
-'Vergi memurları herkese ceza yazıyormuş. Bende yazlık, hanımda 
yazlık, çocuklarda yazlık, vergi borcundan batarız...' Maymun bunu 
duyar duymaz koşarak ağaçtan ağaca atlamaya başlamış. Biraz 
ilerledikten sonra durmuş. Kendi kendine:
-'iyi de ben niye kaçıyorum ki?' demiş. Benim kıçım açık, hanımın kıçı 
açık, çocukların kıçı açık...

M i z a h
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