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Merhaba değerl� meslek 
kardeşler�m, muhasebe a�lem�z 
tekrar Merhaba

Uzun b�r aradan sonra n�hayet 
s�zlere yen�den merhaba deme 
fırsatını bulduk ve umarız k� 
bundan sonrasında  ara böyle 
uzamaz.

Geçen Haz�ran ayında odalarımız 
kurul seç�mler�nden sonra hızla 
başlayan Türmob genel kurul 
trafiğ�, yaz tat�l� ,gözümüz açtık 
Corona Salgını derken bu güne 
geld�k.

Bu dönemde Odamız kurullarında 
yen� görev alan seç�lm�ş ve 
atanmış  büyük ek�b�m�ze başta 
başkanımız Ertuğ ASLAN olmak 
üzere başarılı b�r dönem d�ler�m.
Yıllardır ed�törlüğümüzü yapan yol 
arkadaşımız Nüv�t ERTEN 
Bandırma yerel yönet�m�nde aldığı 
akt�f görevlerden dolayı bu dönem 
bülten�m�zden affını �sted� ve 
yer�ne bayrağı bana bıraktı.

Değerl� arkadaşımıza meslek 
odamıza ve mesleğ�m�ze 
kattıklarından dolayı teşekkür 
eder�z.

Yıllardır odamızın her yer�nde 
görev yapmaya alışmış b�r� olarak 
bu dönemde s�zlerle ed�tör 
k�ml�ğ�yle buluşmaktan büyük 
mutluluk duyacağım.
Ülkem�z ve mesleğ�m�z bu son b�r 
yılda her anlamda hareketl� günler 
yaşamaktadır. E Dönüşüm 
uygulamaları başta olmak üzere 
pek çok meslek� uygulamanın 
yarattığı trafik ve geç�ş sancıları 
büyük meselem�z oldu. 
Gerç� b�z bu elektron�k devlet 
meseles�n� son on yıldır oldukça 
özen ve d�kkatle tak�p 
edenlerden�z.

Tüm bunlar yetmezm�ş g�b� 2020 
yılının �lk çeyreğ�n�n sonunda 
ülkem�z� de es�r alan CORONA 
melanet� el�m�z� ayağımızı 
b�rb�r�ne dolaştırdı.

Ülkem�zde bu salgın dönem�nde 
toplumsal rolü neden�yle her 
uygulamanın başlangıç noktası 
olan meslektaşlarımız yaşadıkları 
büyük kaygılara rağmen çalışmaya 
devam ederek bu güne kadar geld�.

Genel merkez�m�z�n çarklar 
dönmel� ded�ğ� bugünler �ç�n 
Ankara odamızın “meslektaşta 
�nsandır evde kal, güvende kal” 
ş�arıyla tek başına yürüttüğü 
z�nc�rl� eylem de yargılanarak 
beraat ett�. Başkan Al� ŞAHİN 
nezd�nde Ankara SMMM odasına 
m�nnetler�m�z� �let�r�z.

Büyük usta Gabr�el Garc�a 
Marquez'�n ünlü” kolera 
günler�nde aşk” romanını b�zler 
“korona günler�nde muhasebe” 
olarak yaşadık.
Korona günler�nde özell�kle 
emekç�ler�n elde edeceğ� haklara 
ulaşmalarını sağlamak �ç�n 
gösterd�ğ�m�z performans �le 
toplumsal adalette nasıl öneml� b�r 
rol oynadığımızı gördük.

Bu arada pandem�ye rağmen s�yas� 
otor�ten�n Barolar üzer�nden 
anayasal meslek kuruluşlarının 
saraya göre d�zayn etme 

hamles�yle karşı karşıya kaldık.

Ankara'ya yürüyerek gel�p 
Anıtkab�re g�tmek �steyen Baro 
başkanlarımıza yapılan devlet 
terörü uzun süre hafızalardan 
s�l�nmeyecek fotoğraflar bıraktı.

Başta bu d�ren�şe destek veren 
Balıkes�r Baro başkanlığımız 
olmak üzere bu Meslek örgütler�n� 
otor�teye �l�şt�rme operasyonlarına 
d�renen Barolarımızı tebr�k ed�yor, 
yaşadığı ülken�n sorumluluklarını 
b�len b�r meslek örgütü olarak, her 
zaman dayanışma �ç�nde 
olacağımızı tüm muhataplarımıza 
b�r kez daha duyuruyoruz.
Çünkü b�z b�l�yoruz k�; kurtuluş 
yok tek başına ya hep beraber ya 
h�çb�r�m�z.

Önümüzdek� süreçte Büyüteç �le 
daha sık huzurlarına gelmem �ç�n 
çalışacağız, bu gec�kme �ç�n b�r 
kez daha özür d�ler�z.

1 Haz�randa başlayan yen� normal 
�le beraber korona günler�n�n 
ger�de kalması ve normal günlerde 
muhasebe ye dönmek umudumuzla 
sağlıkla kalın, esen kalın.

SMMM
METİN YALÇIN

EDİTÖR
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   Sevg�l� Meslektaşlarım ve değerl� 
muhasebe a�les�,

Genel Kurul sonrası b�r yıllık sürec� 
�ç�ne sığdırmaya çalıştığımız 
Büyüteç'�n bu sayısını; 2020 yılı başı 
�t�bar�yle tüm dünyayı etk�s� altına 
alan yen� Cov�d-19 v�rüsünün 
gölges�nde yayınlamaktayız. Artık 
d�j�tal mecrada yayınlanmakta olan 
derg�m�z� her zaman �ç�n s�zlerle b�r 
araya gelme platformu olarak 
gördüğümüzden, mümkün olan her 
şartta bülten�n kend�ne has üslubunu 
koruyarak yayın hayatına devam 
ett�rmey� arzulamaktayız. Bu noktada 
s�z değerl� meslek mensuplarından ve 
aday meslek mensuplarından 
derg�m�z �lg�l� köşeler�ne yakışır 
yazılarla katkı sağlamanız en büyük 
d�leğ�m�zd�r. 

B�l�nd�ğ� üzere Balıkes�r Serbest 
Muhasebec� Mal� Müşav�rler Odası 
olarak 12 Mayıs 2019 Pazar günü 
23'üncü Olağan Seç�ml� Genel 
Kurulu'nu gerçekleşt�rerek Odamız 
15. Dönem Seç�lm�ş Kurullarını ve 
B�rl�k Delegeler�n� bel�rled�k. Bu 
süreç �çer�s�nde mesleğ�m�z�n 
saygınlığına yaraşır b�r demokras� 
yarışı serg�leyen ve aynı sükunetle 
�rades�n� sandıkta beyan eden tüm 
meslek mensuplarına teşekkürler�m� 
�let�r�m. Tüm Türk�ye'de faal�yet 
gösteren meslek odalarımızda ardı 
ardına aynı demokrat�k olgunlukla 
gerçekleşt�r�len Genel Kurullarda 
elde ed�len sonuçların önce ülkem�ze, 
sonra mesleğ�m�ze ve n�hayet 
meslektaşımıza hayırlı olmasını 
d�ler�m. 

23. Olağan Seç�ml� Genel Kurulumuz 
ardından mazbatamızı alarak 20 
Mayıs 2019 �t�bar�yle görev 
dağılımlarımızı yaptık. Ardından 
süratle Odamız alt kurullarına 
atamalarımızı gerçekleşt�rd�k. Mal� 
tat�l ardından meslek mensuplarımıza 
yaptığımız çağrı sonrası Odamız 

kom�teler�ne ve �lçe tems�lc�l�kler�ne 
�se görevlend�rmeler� gerçekleşt�rd�k. 
Kurul ve kom�teler�m�z�n özver�l� 
çalışmaları, s�z kıymetl� 
meslektaşlarımızın da desteğ�yle 
görev sürem�z boyunca güzel �şler� 
hayata geç�receğ�m�ze �nanıyorum.

Hatırlanacağı üzere görevde 
bulunduğumuz süre boyunca 
Odamızın sürekl� hale get�rd�ğ� 
faal�yetlere sah�p çıkmaya özen 
göstereceğ�m�z� beyan etm�şt�k. 
Eğ�t�m faal�yetler�m�ze, sosyal 
etk�nl�kler�m�ze, akadem� dünyasıyla 
olan �ş b�rl�ktel�ğ�ne ve b�rl�kte �ş 
ürett�ğ�m�z, paydaş olduğumuz kamu 
yönet�c�ler� �le olan �l�şk�ler�m�ze 
geçt�ğ�m�z b�r yılda hassas 
davranarak önemle eğ�ld�k. 

Ne var k� 2020 yılı başı �t�bar�yle tüm 
dünyada Mart ayı �t�bar�yle de 
ülkem�zde hayatı durma noktasına 
get�ren Cov�d-19 pandem�s� 
sebeb�yle b�r takım önlemler almak 
zorunda kaldık. Bu kapsamda sınıf 
ortamında yürütülen tüm kurslarımızı 
�ptal ett�k, sosyal etk�nl�kler� ve 
d�j�tal muhasebe uygulamalarına 
yönel�k kapas�te arttırıcı eğ�t�mler� 
�çeren salon faal�yetler�m�z� askıya 
aldık. Aynı süreçte altı ay boyunca 
haftanın �k� günü çalışarak Balıkes�r 
kamuoyuna güzel b�r oyun 
hazırlığında bulunan Odamız T�yatro 
Topluluğu'nun çalışmalarını da 
sonlandırmak zorunda kaldık. Buna 

rağmen meslek mensuplarına ve 
stajyerler�m�ze yönel�k b�lg�lend�rme 
toplantılarına devam ett�k. D�j�tal 
mecrada yapılab�lecek en efekt�f 
yöntemle eğ�t�m çalışmalarını bundan 
sonrak� dönemde de devam ett�rmey� 
hedeflemektey�z. 

Aynı yaklaşımla b�lg�sayarla 
muhasebe g�b� Balıkes�r kamuoyuna 
yönel�k kurslarımız da d�j�tal 
mecraya çekmen�n çabası 
�çer�s�ndey�z.    

Elbette pandem� sürec�n�n en büyük 
etk�s� muhasebe meslek 
mensuplarının omuzlarına yüklenen 
yükün bu süreçte daha da artmasıdır. 
Her şeye rağmen çalışma 
d�s�pl�n�nden ödün vermeyen ve 
pandem� sürec� boyunca tüm r�ske 
rağmen ülkes� �ç�n el�n� taşının altına 
sokmaktan ger� durmayan meslek 
cam�amızla b�r kez daha gurur 
duyduğumu bel�rtmek �ster�m.

Tüm bu gel�şmelere rağmen 
gelecekte daha sağlıklı günlerde b�r 
araya gelmek  d�lekler�mle,
 
Esen kalın...

SMMM 
ERTUĞ ASLAN

BAŞKAN



geçm�şt�r. Dolayısıyla, b�lg� yoğun yen�l�kç� üret�m yapan ş�rketler�n kuruluşu, bulundukları geçm�şt�r. Dolayısıyla, b�lg� yoğun yen�l�kç� üret�m yapan ş�rketler�n kuruluşu, bulundukları 
"Günümüzde, b�lg� yoğun yen�l�kç� üret�m yapan ş�rketler, mal� get�r�ler� ve �st�hdama 
katkıları bakımından, hammaddeye dayalı ağır sanay� üret�m yapan ş�rketler�n önüne 
geçm�şt�r. Dolayısıyla, b�lg� yoğun yen�l�kç� üret�m yapan ş�rketler�n kuruluşu, bulundukları 
    şehr�n ve ülken�n sürdürüleb�l�r kalkınmasına ve refahına poz�t�f etk� eden b�r faktördür. 

ÜNİVERSİTE-SANAYİ
İŞBİRLİĞİ “TEKNOKENT”“TEKNOKENT”İŞBİRLİĞİ “TEKNOKENT”

1-Kısaca kend�n�z� 
tanıtır mısınız? Doç . Dr. 
Murat Erhan BALCI 
k�md�r? Akadem�k 
kar�yerden Balıkes�r 
TEKNOKENT Genel 
Müdürlüğü'ne uzanan 
h�kâyen�z� b�lmek 
�ster�z.
1979 İstanbul 
doğumluyum, İlk-Orta-
L�se eğ�t�m�m� 

Balıkes�r'de tamamladıktan 
sonra L�sans, Yüksek L�sans ve Doktora 
dereceler�m� sırasıyla 2001 yılında Kocael� 
Ün�vers�tes� Elektr�k Mühend�sl�ğ� bölümü, 2004 
ve 2009 yıllarında Gebze Yüksek Teknoloj� 
Enst�tüsü  Elektron�k Mühend�sl�ğ� Anab�l�m 
Dalından aldım. 2010 yılında Balıkes�r 
Ün�vers�tes� Elektr�k-Elektron�k Mühend�sl�ğ� 
bölümüne öğret�m üyes� olarak atandım. 
Öncel�kle, şunu söylemek �ster�m; mesleğ�n� çok 
seven b�r k�ş�y�m, meslek hayatımda hep 
olab�ld�ğ�nce üretken b�r akadem�syen olmaya 
çalıştım. Bunun net�ces�nde, elektr�k-elektron�k 
mühend�sl�ğ� alanında ş�md�ye kadar toplamda 
yetm�ş�n üzer�nde, ulusal ve uluslararası k�tap 
bölümü, derg� makales� ve konferans b�ld�r�s� 
yayımlamış bulunmaktayım. TÜBİTAK, Sanay� ve 
Teknoloj� Bakanlığı, Avrupa B�rl�ğ� ve Devlet 
Planlama Teşk�latı tarafından desteklenen çok 
sayıda AR-GE ve meslek� eğ�t�m projes�nde 
yürütücü, araştırmacı ve eğ�tmen olarak çalıştım. 
Ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ� kapsamında, firmalara 
Ar-Ge ve Ür-Ge faal�yetler�nde danışmanlık 
görevler�nde bulundum.  Bu yolun devamı 
n�tel�ğ�nde gördüğüm ve sah�p olduğum Ar-Ge 
tecrübes�yle faydalı olab�leceğ�me �nandığım,  
Balıkes�r Teknokent    Genel Müdürlüğü görev�ne 
�se Mart 2019 tar�h�nde başladım. 

1-B�raz da Balıkes�r 
Teknokent'� tanıyalım. Ne 
zaman faal�yete başladı? 
Hedefler� neler?
Balıkes�r Ün�vers�tes� Teknoloj� 
Gel�şt�rme Bölges� (Balıkes�r 
Teknokent) Yönet�c� A.Ş. Ağustos 
2015'de kurulmuş olup ş�rket 
ortaklarımız Balıkes�r 
Ün�vers�tes�, Balıkes�r 
Büyükşeh�r Beled�yes�, Balıkes�r 
Organ�ze Sanay� Bölges�, 
Balıkes�r Sanay� Odası, Balıkes�r 
T�caret Odası, Balıkes�r T�caret 
Borsası, Bandırma T�caret 
Borsası, Bandırma Organ�ze 
Sanay� Bölges� ve Burhan�ye 
T�caret Odası'dır.Sanay� ve 
Teknoloj� Bakanlığı'mızın 
h�be desteğ�yle yapılan 
Teknokent b�namızın 
�nşaatı Ağustos 2019'da 
tamamlandı. B�na 
�nşaatımızın 
tamamlanmasının hemen 
sonrasında personel alımı, 
ofis düzenleme ve proje 
başvuru s�stem kurulumu 
�şler�n� çok kısa sürede 
gerçekleşt�rd�k ve Ek�m 2019'da 
firma proje başvurularını almaya 
başladık. Balıkes�r Teknokent 
olarak hedefim�z, yen�l�k, ar-ge, 
tasarım ve yazılım odaklı 
g�r�ş�mc�l�k ekos�stem�n� güçlü 
hale get�rmek, böylece �l�m�z� 
öncel�kle ulusal devamında 
global ölçekte �ler� teknoloj� 
üret�m merkezler�nden b�r� hal�ne 
get�rmekted�r.  Hedefim�ze 

ulaşmak �ç�n gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
faal�yetlerden �lk�; g�r�ş�mc�ler�n 
ün�vers�tem�zde çalışan alanında 
uzman akadem�syenlerle b�r 
araya get�r�leceğ� ve net�ces�nde 
yen� �ş fik�rler�n�n ortaya çıkması 
hedeflenen toplantılar 
düzenlemekt�r. Ayrıca, potans�yel 
müşter�lerle teknokent firmalarını 
b�r araya get�rmek b�r d�ğer 
faal�yet�m�zd�r. Bunların yanı sıra 
en önem verd�ğ�m�z 
faal�yetlerden b�r� de teknokent 
firmalarımızın KOSGEB, 
Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK ve 
AB destekl� projeler üzer�ne 
farkındalığını arttırmak ve bu 
projelere başvuru süreçler�ne 

akt�f olarak destek 
vermekt�r. Böylece, 

firmalarımızın 
yen�l�k odaklı 
çalışmalarını 
gerçek-

leşt�rmeler� 
sırasında, 

özkaynakları 
dışındak� mal� 

kaynaklardan azam� oranda 
faydalanmalarını amaçlıyoruz. 
Bunların yanı sıra; sermayes� 
yeterl� olmayan g�r�ş�mc�ler�n 
yen�l�k odaklı �ş fik�rler�n�n 
desteklenmes� �ç�n �l�m�zde b�r 
melek yatırımcı ağı kurmak ve 
yazılım, tarım mak�naları, rüzgar 
enerj�s� ve savunma sanay�� 
firmalarının teknokent�m�zde 
faal�yet-ler�m�z arasında yer 
alacaktır.  

Doç.Dr. Doç.Dr. 
Murat Erhan Murat Erhan 
BALCIBALCI

Doç.Dr. 
Murat Erhan 
BALCI
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3-Pek� genel b�r tanımla ne 
yapar Teknokent ? Ar-Ge 
ve Tasarım merkezler� �le 
Teknokentler arasındak� 
fark ned�r? F�kr� olan her 
b�rey rahatlıkla Teknokent 
bünyes�nde destek bulab�l�r 
m�? 
Teknokentler, Ar-Ge, yazılım 
ve tasarım temell� ş�rketler�n 
kurulmasını teşv�k eden ve 
onlara yüksek n�tel�kl� ofis 
alanları �le destek h�zmetler� 
sunan, ün�vers�te ortaklığında 
anon�m ş�rket olarak kurul-
muş yapılardır. Tekno-
kentlerde, ün�vers�teler, 
araştırma kurumları ve 
g�r�ş�mc� firmalar,  aynı 
ortamda yen�l�k odaklı 
çalışmalarını sürdürürler. 
Teknokentlerde yen�l�kç� 

projeler�n� yürüten firmalar, 
proje çıktısı ürünün 
gel�şt�r�lmes� ve satışı 
aşamalarında, çeş�tl� verg�sel 
muafiyetlerden ve s�gorta 
pr�m� teşv�kler�nden 
faydalanırlar. Ayrıca, 
teknokent firmalarının, temel 
b�l�mler (fiz�k-k�mya-
b�yoloj�-matemat�k) alanında 
en az l�sans dereces�ne sah�p 
araştırmacı personeller�ne 

öded�kler� aylık ücret�n, brüt 
asgar� ücret tutarı kadarlık 
kısmı, �k� yıl süreyle Sanay� 
ve Teknoloj� Bakanlığı 
tarafından karşılanmaktadır. 
Ar-Ge ve Tasarım merkezler� 
�le teknokentlerde bulunan 
firmalara sağlanan 
teşv�kler�n, ana hatları 
�t�bar�yle b�rb�r�ne çok yakın 
olduğu �fade ed�leb�l�r. 
Bununla b�rl�kte, �lg�l� 

mevzuatlara göre, 
teknokentlerde Ar-Ge, 
tasarım ve yazılım 
faal�yetler� �ç�n en az 
1 araştırmacı personel 
�st�hdam etmek yeterl� 
�ken, Ar-Ge 
merkezler�nde en az 
15 tam zaman eşdeğer 
araştırmacı, Tasarım 

merkezler�nde �se 10 tam 
zaman eşdeğer tasarımcı 
personel �st�hdam etmek 
gerekl�d�r. Buradan yola 
çıkılarak, firmalar �ç�n Ar-Ge 
veya Tasarım merkez� 
kurulumunun, teknokentlerde 
yer almaya göre daha ağır 
personel �st�hdam şartları 
gerekt�rd�ğ� söyleneb�l�r. 
Ded�ğ�n�z g�b�, yen�l�kç� b�r �ş 
fikr� olan her g�r�ş�mc� 
teknokent�m�ze �ş fikr�n� 
proje olarak vereb�l�r, bu �ş 
fik�rler� uzmanlarımız veya 
hakemler�m�z tarafından 
yen�l�kç�l�k, fiz�b�l�te ve 
t�car�leşeb�lme bakımından 
değerlend�r�l�r,  olumlu 
olduğu takd�rde g�r�ş�mc�ler 
teknokent çatısı altında 
faal�yetler�ne başlayab�l�r.

4-Pek� Balıkes�r genel�nde 
firmaların Teknokente 
�lg�ler�n� nasıl 
değerlend�r�yorsunuz? 
F�rma ve sektör bazında 
baktığınızda, hedeflenen 
katılım sayılarına 
ulaşılab�ld� m�?

Faal�yete geçt�ğ�m�zden 
�t�baren geçen 5 aylık sürede 
13 g�r�ş�mc� firmanın proje 
başvurusunun �nceleme ve 
kabul süreçler� tamamlandı 
ve bu firmalar tekno-
kent�m�ze kabul ed�ld�. 
Böylece, yaklaşık 2100 
metrekare k�ralanab�l�r 
alanımızın %15'l�k kısmını, 
kısa b�r süre �ç�nde, Ar-Ge, 
yazılım ve tasarım odaklı 
projeler�n� gerçekleşt�rmek 
üzere g�r�ş�mc� firmalara 
tahs�s ett�k. Şu anda projeler� 

devam eden firmalar, 
elektr�k-elektron�k, 
k�mya, yazılım, oyun ve 

gıda sektörler�nde faal�yet 
göstermekted�r. Bu gel�ş�m 
sürec�n�n hızının artarak 
devam etmes�n� ve 
önümüzdek� b�rkaç yıl �ç�nde 
sektör bazında daha fazla 
çeş�tl�l�k gösteren firmalarla 
b�rl�kte teknokent�m�z�n 
doluluk oranının %100'e 
ulaşmasını ön görmektey�z. 

5-T�car� faal�yet�n olduğu 
her yerde b�ld�ğ�n�z üzere 
meslek mensubuna da 
�ht�yaç var. Bu noktada 
Teknokent�n meslek 
cam�amıza elbette katkıları 
olacaktır. Pek� s�zler�n 
meslek cam�amızdan 
beklent�ler�n�z neler ?

Balıkes�r'dek� meslek 
mensuplarınızdan r�camız, 
4691 sayılı kanun 
kapsamında teknokentlerle 
�lg�l� Mal� ve Verg�sel 
mevzuat üzer�ne şehr�m�zde 

düzenlenen eğ�t�mlere azam� 
önem vermeler� ve bu 
eğ�t�mler� tak�p etmeler�d�r. 
Böylece, teknokent�m�zde 
bulunan firmalara h�zmet 
verecek ve konu üzer�ne 
farkındalığı olan meslek 
erbabınızın sayısının günden 
güne artmasını bekl�yoruz.
6-Eklemek �sted�ğ�n�z başka 
b�r konu var mı ?  

Günümüzde, b�lg� yoğun 
yen�l�kç� üret�m yapan 
ş�rketler, mal� get�r�ler� ve 
�st�hdama katkıları 
bakımından, hammaddeye 
dayalı ağır sanay� üret�m 
yapan ş�rketler�n önüne 
geçm�şt�r. Dolayısıyla, b�lg� 
yoğun yen�l�kç� üret�m yapan 
ş�rketler�n kuruluşu, 
bulundukları şehr�n ve 
ülken�n sürdürüleb�l�r 
kalkınmasına ve refahına 
poz�t�f etk� eden b�r 
faktördür. Bu t�p ş�rketler�n 

kuruluşunda k�l�t rol oynayan 
unsurların başında �se;  
g�r�ş�mc�l�ğ� destekleyen ve 
ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ�ne 
ev sah�pl�ğ� yapan 
teknokentler gelmekted�r. Bu 
pencereden bakıldığında, 
Balıkes�r Teknokent şehr�m�z 
ve ülkem�z �ç�n öneml� b�r 
kazanımdır. Böyle öneml� b�r 
kazanımı vücuda get�rd�kler� 
�ç�n ortaklarımıza, b�namızın 
yapımına ver�len h�be desteğ� 
�ç�n Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı'mıza, 
teknokent�m�z�n kurulumuna 
ve gel�şmes�ne emeğ� geçen 
herkese teşekkürler�m� 
sunarım.Son olarak, bu 
söyleş�yle Balıkes�r 
Teknokent'� tanıtma fırsatı 
vermen�z ve yakın �lg�n�z 
sebeb�yle, Balıkes�r Serbest 
Muhasebec� Mal� Müşav�rler 
Odası yönet�m�ne teşekkür 
eder�m.



Öz 

Ülkem�zde verg� beyannameler�n� 
zamanında veren bazı mükelleflere verg� 
�nd�r�m� uygulanmaktadır. İy� n�yetl� b�r 
yaklaşım olan bu �nd�r�m uygulaması son 
3 yıldır uygulanmaktadır. Ancak bu 
s�stem�n uygulanması �ç�n mükellefler�n 
bazı şartları sağlamış olması 
gerekmekted�r. Bu makale bu 
uygulamanın nasıl ve hang� şartlarda 
yapıldığını anlatmaktadır.

1.Giriş 

Gel�şen ekonom�k �l�şk�ler ve buna 
�st�naden de gerek sanay�, h�zmet gerekse 
de finansal p�yasaların varlığı b�rçok şey� 
her geçen gün daha da karmaşık hale 
get�rmekted�r. Bu döngüde yer alan tüm 
aktörler, kend� çıkarlarını maks�m�ze 
etmek adına yasal ve yasal olmayan tüm 
yolları mubah görerek ekonom�k 
�şley�şler�n� de buna göre 
düzenlemekted�rler. M�kro verg� 
planlaması yapan b�reyler devlete daha az 
verg� ödeme �steğ�n� hayata geç�rerek 
meşruluğu zorlayab�lmekted�rler. Devlet 
�se haz�ney� daha az zarara uğratmanın 
peş�nde makro verg� planlamasının en 
bas�t ve en sert tedb�rler�n� almaktan 
kend�n� alıkoyamamaktadır. 
İşte tam da burada, özell�kle b�reyler kend� 
çıkarlarını maks�mum kılmak adına m�kro 
verg� planlamasını bazen yasal bazen de 
yasal olmayan metotları k�m� zaman 
b�lmeden veya sehven k�m� zaman da 
kasten kullanab�lmekted�rler Bu anlamda 
mükellefler, verg� mevzuatlarında yer alan 
�st�sna-muafiyet g�b� yöntemler� 
kullanarak verg�den kaçınma yoluna 
ve/veya çoğunlukla da verg� kaçırmaya 

yönel�k �şlemlere sıklıkla 
başvurmaktadırlar.  
Devletler �se mükellefler�n bu tarz yollara 
sapmamaları �ç�n gerek �st�sna-muafiyet 
gerekse bazı verg� �nd�r�mler� 
düzenleyerek mükellefler�n verg�ler�n� 
düzenl� ve sorunsuz b�r şek�lde 
ödemeler�n� sağlamak �stemekted�r. Bu 
uygulamalarla, mükellefler�n ödevler�n� 
zamanında yer�ne get�rmeler�n� sağlamak, 
devletler�n de verg� kayıp ve kaçağını 
m�n�m�ze ederek asgar� haz�ne zararı 
sağlamak temel hedef olmaktadır Bu 
düzenlemelerden b�r� de 08.03.2017 tar�hl� 
ve 30001 sayılı Resm� Gazete'de 
yayımlanan 6824 Sayılı Kanunla �hdas 
ed�lm�şt�r. Bu düzenleme �le 193 sayılı 
Gel�r Verg�s� Kanunu'nun mülga mükerrer 
121 �nc� maddes� yen�den düzenlenm�ş ve 
verg�ye uyumlu mükelleflere 1 Ocak 2018 
tar�h�nden �t�baren verg� �nd�r�m� 
uygulanmaya başlanmıştır. Bu yazı bu 
düzenlemen�n k�mler� ve ne ölçüde 
kapsadığı �le şartlarını ele almaktadır.

2.Vergi İndiriminden Yararlanacak Olanlar 

Gel�r Verg�s� Kanunu'na tab� olan t�car� 
kazanç sah�pler�, zıra� kazanç sah�pler� �le 
serbest meslek erbaplarını ve bazı 
kurumlar verg�s� mükellefler�n� 
kapsayacaktır. Pek�, bu sayılan mükellefler 
k�md�r ve özell�kler� nelerd�r?
Bu �nd�r�mden yararlanacaklardan �lk� 
t�car� kazanç sah�pler�d�r. Her türlü t�car� 
ve sına� faal�yetlerden doğan kazançlar 
t�car� kazançtır. Buna göre; maden, özel 
okul ya da hastane �şlet�lmes�nden, 
gayr�menkul alım satım ve �nşa �şler�yle 
sürekl� uğraşmadan, borsada kayıtlı olup 
kend� nam ve hesabına, h�sse sened� ve 
tahv�l alıp satma yoluyla borsa 

spekülasyon �şler�yle uğraşanların 
(coberl�k) bu tür �şler�nden, d�z 
protezc�l�ğ�nden elde ed�len kazançlar vb. 
t�car� kazançtır. Özetle; büfe �şleten, 
bakkal, market �şleten, özel hastane 
�şleten, pol�kl�n�k �şleten, oto yıkamacı, 
emlakçı, pastanec�, lokantacı, ç�çekç� vs. 
şekl�nde meslek grupları t�car� kazanca 
tab� tutulur. 

İk�nc�s� gerçek usule tab� zıra� kazanç 
sah�plerd�r. Yan� beyanname veren gerçek 
usulde verg�lend�r�len zıra� kazanç 
sah�pler�d�r. Her ç�ftç� kend� beyanını 
vermemekted�r. Kanunda yazılı bazı 
hadler bulunmaktadır. Bu hadler� aşanlar 
kend� beyanını vermek zorundadır. 
Örneğ�n Sefer�h�sar'da bulunan mandal�na 
üret�c�s�, zeyt�n üret�c�s�, Urla'dak� balıkçı, 
Torbalı'dak� ç�çek üret�c�s� g�b� meslek 
grupları zıra� kazanca tab� tutulur. Bu 
şek�lde olan gerçek usulde zıra� kazanç 
sah�pler� bu �nd�r�mden 
yararlanab�lmekted�rler. Gel�r Verg�s� 
Kanunu'nun 54'üncü maddes�nde sayılan 
hadler� aşmayanlar hakkında tevk�fat 
yoluyla n�ha� verg�leme yapılıp ayrıca 
yıllık gel�r verg�s� beyanı vermeler� 
gerekmekted�r. Bu noktada bu şek�lde 
verg�lend�r�lenler bu �nd�r�mden �st�fade 
edemeyeceklerd�r.

Gel�r Verg�s� açısından üçüncü unsur 
serbest meslek erbaplarıdır. Bunlar 
toplumda kend� nam ve hesabına çalışan, 
devamlı surette mesleğ�n� �fa eden ve 
meslek� b�lg� ve �ht�sasa dayalı olan 
meslek grubudur. Kend� nam ve hesabına 
çalışan, devamlı surette mesleğ�n� �fa eden 
ve meslek� b�lg� ve �ht�sasa dayalı olarak 
doktorlar, avukatlar, serbest muhasebec� 
mal� müşav�rler, yem�nl� mal� müşav�rler, 
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mühend�sler, d�ş hek�mler�, mal� 
danışmanlar, arabulucular g�b� meslek 
grupları serbest meslek kazancına tab� 
tutulur. Resm� arabulucular �le b�l�rk�ş�ler 
GVK madde 61/5 kapsamında ücretl� 
sayıldıklarından bu hükümden 
yararlanamayacaklardır. B�r d�ğer 
yararlanacaklar �se bazı kurumlar verg�s� 
mükellefler�d�r. Ancak Kanun, finans ve 
bankacılık sektörler�nde faal�yet 
gösterenler, s�gorta ve reasürans ş�rketler�, 
emekl�l�k ş�rketler� ve emekl�l�k yatırım 
fonlarını kapsam dışında tutmuştur. Yan� 
bankalar, s�gorta ş�rketler� g�b� mükellefler 
bu �nd�r�mden yararlanamayacaktır.Ancak 
bu faal�yet dışında faal�yette bulunan her 
türlü anon�m, l�m�tet ş�rket, kooperat�fler 
(tüket�m, ulaşım kooperat�fler� g�b�), �ş 
ortaklıkları bu �nd�r�mden 
yararlanab�lecekler. Bas�t usul mükellefler� 
de bu �nd�r�mden yararlanab�leceklerd�r. 
Madde metn�nde bas�t usul 
mükellefler�n�n kapsam dışında 
olacaklarına �l�şk�n herhang� b�r hüküm 
bulunmaması neden�yle bas�t usul 
mükellefler� de bu �nd�r�m avantajından 
yararlanacaklardır.

3.Bu Uygulama Vergilemede Adalet 
İlkesinin Bir İhlalidir

Buraya kadar herhang� b�r sorun yok g�b� 
geleb�l�r. Ancak verg�lemede adalet 
prens�b�n�n burada �şlemed�ğ� 
görülmekted�r. Şöyle k�; günümüzde 
çağdaş devlet olmanın ve hukukun 
üstünlüğü �lkes�n� yaşama geç�rmen�n 
yolu hukuk devlet� olab�lmekted�r. 
Anayasa Mahkemes�'n�n �fades�yle “hukuk 
devlet� olmak, yönetenlere hukuk 
güvences� sağlamaktadır.” şekl�nde hukuk 
devlet�n�n görev� tanımlanmıştır. Hukuk 
devlet�n�n unsurları yasallık, adalet, güçler 
ayrılığı, temel hak ve özgürlükler, 
Anayasanın üstünlüğü, yargının 
bağımsızlığı, şeffaf yönet�m ve eş�tl�k 
şekl�nde sayılab�l�r.1 Hukuk devlet� �lkes�, 
hukuk s�stem�n�n tamamına teşm�l olan b�r 
�lked�r. Hukuk devlet� �lkes�, hukukun 
üstünlüğü �lkes�n�n gerek devlet gerekse 
gerçek ya da d�ğer k�ş�ler tarafından 
özümsenmes� ve ben�msenmes� anlamına 
gel�r.2 Hukuk devlet�n�, kanun devlet� �le 
karıştırmamak gerek�r. Hukuk devlet�n� 
kanun devlet�ne �nd�rgeyen teor�ler artık 
önem�n� y�t�rm�şt�r. Kanunların varlığı, 

onu tek başına hukuk devlet� yapmaya 
yetmez. Kanunların �çer�ğ� ancak hukuku 
da barındırırsa o zaman hukuk devlet� 
olarak kend�ne yer bulur. Hukuk devlet�; 
evrensel hukuk normlarını üstün norm 
olarak ben�mser ve bunları etk�l� şek�lde 
uygulamaya aktarmaya çalışır.3 Verg� 
adalet�n� sağlayan �lkelerden eş�tl�k �lkes� 
hukuk devlet�nde, mal� güce göre 
verg�lend�rme �lkes� sosyal devlet 
�lkes�nde, ölçülülük �lkes� �se hem hukuk 
devlet�nde hem de �nsan haklarına dayalı 
devlet �lkes�nde karşılık bulmaktadır.4 
Verg� adalet�, soyut b�r kavram olup, 
bölgeye, zamana, toplumsal yargılara, 
�kt�sad� s�stemlere hatta �deoloj�lere göre 
farklılık göstereb�lmekted�r. Verg� adalet� 
özell�kle mal� araç yönünden 
düşünüldüğünde verg� yükünün k�ş�ler 
arasında nasıl dağıtıldığıyla 
�lg�lenmekted�r. Buna göre verg� adalet�; 
denkleşt�r�c� ve dağıtıcı olarak �k�l� tasn�fe 
tab� tutulab�l�r. 5  Denkleşt�r�c� adalet, 
h�çb�r ayrım yapmadan herkese eş�t olanın 
ver�lmes�; dağıtıcı adalet �se, ayırıcı 
özell�kler�n d�kkate alınarak, aynı 
özell�klere tab� olanlara aynı, farklı 
özell�kler� olanlara �se farklı �şlem 
yapılmasıdır. Dağıtıcı adalet fikr�n�n 
gel�ş�m�ne paralel olarak, k�ş�ler�n sosyal 
durumlarını göz önüne alan verg� adalet� 
fikr� gel�şm�şt�r. 6 Eş�tl�k kavramını 
“adalet” kavramı �le karıştırmamak 
gerekmekted�r. Adalet�n ne olduğu 
konusunda tam b�r fik�r b�rl�ğ� 
bulunmamaktadır. Yasaların nasıl 
yapılması gerekt�ğ�n� ve neye dayanması 
gerekt�ğ�n� gösteren b�r �stemd�r. Adalet, 
“n�ç�n”�yle b�rl�kte ele alındığında, “kanun 
anlamında genel �raden�n �fades� olan7” 
hukuk anlamına gelmekted�r.8 Adalet 
kavramının n�tel�ğ�ne bağlı olarak aynı 
bel�rs�zl�k, verg�de adalet�n ne olduğunun 
net b�r şek�lde ortaya konulab�lmes� 
açısından da mevcuttur. Gerek verg� 
alacaklısı olarak devlet ve gerekse verg� 
borçlusu olarak mükellefler, 
verg�lend�rmede ad�l sayılab�lecek 
koşulların sağlanması bakımından; söz 
konusu kavramı değerlend�r�l�ş açılarına 
göre, sürekl� g�r�ş�m �ç�nde olmuşlardır.9 
Buna göre verg� �nd�r�m�nden yalnızca 
t�car�, zıra� ve serbest kazanç sah�pler�n�n 
yararlanıyor olması d�ğer gel�r unsuru 
sah�pler�n�n kapsam dışında bırakılması 
verg�lemede adalet� zedeleyeceğ� 

kanısındayım. Bu uygulamanın en azından 
emeğe dayalı tüm gel�r unsurlarına teşm�l 
ed�lmes� verg�lemede adalet� sağlayacağı 
kanısındayım.

4.Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Beyannamesi Sorunsalı 

193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanunu'nun 
Mükerrer 121'�nc� maddes�nde yer alan 
“T�car�, z�ra� veya meslek� faal�yet� 
neden�yle gel�r verg�s� mükellefi olanlar 
�le kurumlar verg�s� mükellefler�nden 
(finans ve bankacılık sektörler�nde faal�yet 
gösterenler, s�gorta ve reasürans ş�rketler� 
�le emekl�l�k ş�rketler� ve emekl�l�k 
yatırım fonları har�ç olmak üzere), bu 
madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len 
şartları taşıyanların yıllık gel�r veya 
kurumlar verg�s� beyannameler� üzer�nden 
hesaplanan verg�n�n %5'�, ödenmes� 
gereken gel�r veya kurumlar verg�s�nden 
�nd�r�l�r.”fıkra hükmüne göre yukarıda 
bahsed�len mükellefler yıllık 
beyannameler�nde bel�rt�len tutarlar 
üzer�nden �nd�r�m hesaplayacaklar. Ancak 
5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanunu'nun 
19'uncu maddes�nde yer alan dev�r ve tür 
değ�şt�rme durumunda aynı Kanun'un 
20/1-a maddes� uyarınca bu 
beyannameler� T�caret S�c�l Gazetes�nde 
yayım tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde 
ver�lmes� gerekmekted�r. Bu esasında kıst 
döneme �l�şk�n b�r beyannamed�r ve yıllık 
beyannameden farklı b�r durumdur. Y�ne 
KVK'n�n 17'nc� maddes� uyarınca 
hükmed�len tasfiye sürec�nde de benzer b�r 
durum söz konusudur. İşte tam da bu 
noktada b�rleşme, tasfiye g�b� durumlarda 
verg� �nd�r�m�nden yararlanılamayacağı 
sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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. Yukarıda bahsed�len verg�lemede adalet 
ve Anayasa'nın 10'uncu maddes�nde yer 
alan “devlet organları ve �dare makamları 
bütün �şlemler�nde kanun önünde eş�tl�k 
�lkes�ne uygun olarak hareket etmek 
zorundadırlar” fıkrası �le bu durum 
ç�ğnenm�ş sayılab�lmekted�r. 

5.Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 
Vergi İndiriminden Yararlanabilmeleri İçin 
Şartlar 

193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanunu'nun 
Mükerrer 121'�nc� maddes�n�n 1'�nc� bend� 
“İnd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t 
olduğu yıl �le bu yıldan öncek� son �k� yıla 
a�t verg� beyannameler�n�n kanun� 
süres�nde ver�lm�ş (Kanun� süres�nde 
ver�len b�r beyannameye �l�şk�n olarak 
kanun� süres�nden sonra düzeltme amacıyla 
veya p�şmanlıkla ver�len beyannameler bu 
şartın �hlal� sayılmaz.) ve bu beyannameler 
üzer�ne tahakkuk eden verg�ler�n kanun� 
süres�nde ödenm�ş olması…” şekl�nde 
hükmed�lm�ş. Buna göre, �nd�r�m�n 
hesaplanacağı beyannamen�n a�t olduğu yıl 
�le bu yıldan öncek� son �k� yıla a�t verg� 
beyannameler�n� kanun� süres� �çer�s�nde 
verm�ş ve bu beyannameler üzer�ne 
tahakkuk eden verg�ler� kanun� süres� 
�çer�s�nde ödem�ş olmaları gerekmekted�r. 
Yan� yukarıda bel�rt�len yasal sürelerde 
beyan ed�lmez ya da zamanında beyan 
ed�ld� ancak yukarıda bel�rtt�ğ�m yasal 
sürelerde ödenmem�ş �se bu haktan 
yararlanamayacaklardır. Son �k� yıl 
kavramını �se 2020'de beyanda 
bulunacaklar �ç�n 2019 ve 2018 yılları 
beyan dönem� dönemler� anlaşılmalıdır. İlk 
defa bu yıl ya da 2020 yılında 
mükellefiyete geçenler �ç�n �se son �k� yıl 
kavramı olmadığından bu haktan bu yıl 
yararlanamayacaklardır. Burada temel 
sorun bu mükellefler�n verecekler� 
beyannamelere �l�şk�nd�r. Kanun 
maddes�nde geçen “verg� beyannameler” 
�fades� mükellefiyet� olacağı tüm 
beyannameler� kapsamaktadır. Gel�r, 
Kurumlar, geç�c�, muhtasar, KDV, Damga 
vs. tüm verg�ler� kapsamaktadır. Damga 
Verg�s� g�b� mükellefiyet� sürekl� olan bazı 
mükellefler�n bu verg�n�n doğmaması 
durumunda da boş beyanname m� vermes� 
gerekeceğ� c�dd� b�r sorunsalı doğuracağı 
da aş�kârdır. P�şmanlık ve düzeltme �le 
ver�len beyannameler bu şartı �hlal ed�lmez 
den�lerek mezkûr madde esnet�lm�ş.  

193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanunu'nun 
Mükerrer 121'�nc� maddes�n�n 1'�nc� bend� 
“bu beyannameler üzer�ne tahakkuk eden 
verg�ler�n kanun� süres�nde ödenm�ş olması 
(Her b�r beyanname �t�barıyla 250 Türk 
l�rasına  kadar yapılan eks�k ödemeler bu 
şartın �hlal� sayılmaz) Verg� kanunları 
gereğ�nce, tec�l ed�lerek bel�rlenen şartların 
gerçekleşmes�ne bağlı olarak terk�n 
ed�lecek verg�ler�n, şartların 
sağlanamaması hal�nde kanunlarında 
bel�rlenen tec�l süres�n�n sonunu tak�p eden 
onbeş�nc� günün b�t�m�ne kadar ödenmes� 
şartıyla bu şart �hlal ed�lm�ş sayılmaz.” 
Bend� �le bu �nd�r�mden yararlanmayı 
ödeme koşuluna bağlamıştır. Ancak 
250 TL'ye kadar eks�k tutarda yapılan 
ödemeler� kanun koyucu hoş görmüştür. 
Yer�nde b�r düzenleme olduğunu 
söyleyeb�l�r�m.İnd�r�m�n hesaplanacağı 
beyannamen�n a�t olduğu yıl �le bu yıldan 
öncek� son �k� yıl �çer�s�nde haklarında 
beyana tab� verg� türler� �t�barıyla �kmalen, 
re'sen veya �darece yapılmış b�r verg� 
tarh�yatının bulunmaması 
gerekmemekted�r. Şöyle k�, 2019, 2018 ve 
2017 yıllarında beyan ed�lm�ş/ed�lecek 
tutarlara �l�şk�n, eks�k belge kullanılmamış, 
beyannamen�n eks�k doldurulmamış, 
beyannamede bel�rt�len b�lg�ler�n tam ve 
eks�ks�z olması, beyannamen�n zamanında 
ver�lm�ş, defter tasd�kler�n�n tam ve 
eks�ks�z yapılmış olması, halk arasındak� 
adıyla naylon fatura kullanılmamış olması 
gerekmekted�r. Bunlardan b�r�n�n �hlal� 
�nd�r�mden yararlanmayı engeller.

İnd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n 
ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla verg� aslı (verg� 
cezaları dah�l) 1.000 Türk L�rası'nın 
üzer�nde vades� geçm�ş borçlarının 
bulunmaması gerekmekted�r. Haz�ne ve 
Mal�ye Bakanlığı 1.000 TL'ye kadar 
borcun bulunmasını görmezden 
gelmekted�r. Bu uygulama, İy� n�yetl� b�r 
yaklaşımdır.193 sayılı Gel�r Verg�s� 
Kanunu'nun Mükerrer 121'�nc� maddes�n�n 
3'üncü bend� “İnd�r�m�n hesaplanacağı 
beyannamen�n a�t olduğu yıl �le öncek� dört 
takv�m yılında 213 sayılı Verg� Usul 
Kanununun 359 uncu maddes�nde sayılan 
fi�ller� �şled�ğ� tesp�t ed�lenler, bu madde 
hükümler�nden yararlanamazlar. Bu madde 
kapsamında verg� �nd�r�m�nden yararlanan 
mükellefler�n, öngörülen şartları 
taşımadığının sonradan tesp�t� hâl�nde �lg�l� 
verg�lend�rme dönem�nde �nd�r�m 

uygulaması dolayısıyla ödenmeyen 
verg�ler, verg� z�yaı cezası 
uygulanmaksızın tarh ed�l�r. Bu hüküm, 
�nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t 
olduğu yıl �le bu yıldan öncek� son �k� yılda 
herhang� b�r verg�ye �l�şk�n beyanların 
gerçek durumu yansıtmadığının �nd�r�mden 
yararlanıldıktan sonra tesp�t� üzer�ne 
yapılan tarh�yatların kes�nleşmes� hâl�nde 
de uygulanır ve bu takd�rde �nd�r�m 
uygulaması dolayısıyla ödenmeyen verg�ler 
açısından zamanaşımı, yapılan tarh�yatın 
kes�nleşt�ğ� tar�h� tak�p eden takv�m yılının 
başından �t�baren başlar.” Hükmü �le 
�nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n a�t 
olduğu yıl �le öncek� dört takv�m yılında 
Verg� Usul Kanunu›nun 359 uncu 
maddes�nde düzenlenen ve kaçakçılık 
sayılan fi�ller� �şlemem�ş olmaları 
gerekmekted�r. Bu fıkrada �daren�n “tesp�t� 
hal�nde” �fades�nden ne anlatmaya çalıştığı 
oldukça tartışmaya açık olduğu 
kanaat�ndey�m. “tesp�t etmek” �nceleme 
sonucunda verg� suçu raporunun 
düzenlenmes� tek başına yeter b�r neden 
sayılmalı mıdır? Ya da konunun ceza 
mahkemes�ne �nt�kal� net�ces�nde 
mahkemen�n bu k�ş� hakkında lehe 
karar vermes� “tesp�t ed�lmes�” 
�bares�n� çürütecek m�d�r?

 Bu kavram yeter�nce açık değ�ld�r. 
Hatta özell�kle VUK 359'uncu maddede 
sahte belgen�n kullanımında kasıt 
unsurunun olmaması hal�nde mükellef 
hakkında verg� �nceleme elemanı 
tarafından b�r fonks�yon gaspı yapılarak 
verg� suçu raporu dah� 
düzenlenmemekted�r. Bu durum tesp�t 
sayılmayacak mıdır? Bu konunun 
Bakanlık tarafından en azından b�r 
tebl�ğle açıklanması uygun olacağı 
kanaat�ndey�m.

6.İndirim Tutarı Ne Kadardır?

Bel�rt�len şartları taşıyan mükellefler; 
yıllık gel�r veya kurumlar verg�s� 
beyannameler� üzer�nden hesaplanan 
verg�n�n %5'�n�, ödenmes� gereken gel�r 
ve kurumlar verg�s�nden �nd�rerek verg� 
�nd�r�m�nden yararlanab�leceklerd�r. 
2020 yılında yasal süres� �çer�s�nde 
gel�r�n� beyan eden yukarıda sayılan 
mükellefler verg� da�res� tarafından 
hesaplanan verg�n�n %5'l�k tutarını 
eks�k ödeyeceklerd�r.
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Örneğ�n Avukat A, Mart 2020 tar�h�nde 
2019 yılına �l�şk�n gel�r verg�s� 
beyannames�n� tam ve eks�ks�z şek�lde 
beyan etm�şt�r. Verg� da�res�n�n 
hesapladığı ve tebl�ğ ett�ğ� verg� 100 TL 
�se Avukat A %5 �nd�r�me tab� tutularak 
95 TL ödeyecekt�r. Ancak �nd�r�m 
tutarının toplamı 1.200.000 TL'den 
fazla olamaz.

7.Vergi İndiriminden Yararlanan 
Mükelleflerin Belirtilen Şartları 
Taşımadığının Sonradan Tespiti 
Halinde Ne Olur? 

Verg� �nd�r�m�nden yararlanan 
mükellefler�n bel�rt�len şartları 
taşımadığının sonradan tesp�t� hal�nde 
�lg�l� verg�lend�rme dönem�nde �nd�r�m 
uygulaması dolayısıyla ödenmeyen 
verg�ler, verg� z�yaı cezası 
uygulanmaksızın tarh ed�lecekt�r. Yan� 
alınmayan verg� herhang� b�r ceza� 
yaptırım olmaksızın doğrudan 
mükelleften tahs�l d�lecekt�r. Yukarıdak� 
örnekte, Avukat A'nın �lerleyen 
tar�hlerde �nd�r�m şartlarından 
yararlanamayacağı ortaya çıkarsa 
alınmayan 5 TL, sadece 5 TL olarak 
Avukat A'dan tahs�l ed�l�r. D�ğer 
taraftan �nd�r�lecek tutarın ödenmes� 
gereken verg�den fazla olması 
durumunda kalan tutar, yıllık gel�r veya 
kurumlar verg�s� beyannames�n�n 
ver�lmes� gereken tar�h� �zleyen b�r tam 
yıl �ç�nde mükellefin beyanı üzer�ne 
tahakkuk eden d�ğer verg�ler�nden 
mahsup ed�leb�lecek olup bu süre 
�ç�nde mahsup ed�lemeyen tutarlar red 
ve �ade ed�lmeyecekt�r. Kanun� süres� 
�ç�nde ver�len b�r beyannameye �l�şk�n 
olarak, kanun� süres�nden sonra 
düzeltme amacıyla veya p�şmanlıkla 
ver�len beyannameler verg� 
�nd�r�m�nden yararlanılmasına engel 
teşk�l etmeyecekt�r.

8.İndirimden Yararlanma 
koşullarından Biri ya da Birkaçı İhlal 
Edilirse 

Kanunda bu tarz b�r düzenleme 
bulunmamaktadır. Yukarıda bel�rt�len 
şartların tamamının sağlanması 
durumunda daha öncek� dönemlere 
bakılmaksızın bu �nd�r�mden yararlanıla 

b�l�n�r. Örneğ�n 2016 yılında 
beyanname vermem�ş b�r mükellef  
“�nd�r�m�n hesaplanacağı 
beyannamen�n a�t olduğu yıl �le bu 
yıldan öncek� son �k� yıla a�t verg� 
beyannameler�n� kanun� süres� 
�çer�s�nde verm�ş ve bu beyannameler 
üzer�ne tahakkuk eden verg�ler� kanun� 
süres� �çer�s�nde ödem�ş olmaları 
gerekmekted�r” Şekl�ndek� düzenleme 
uyarınca 2018 yılında �nd�r�mden 
yararlanamayacaktır. Ancak 2017 ve 

2018 yıllarında zamanında tam ve 
eks�ks�z beyanname ver�p yasal 
süres�nde verg�ler� ödemes� durumunda, 
2019 yılında vereceğ� beyannameden 
hesaplanacak verg� �ç�n bu �nd�r�mden 
yararlanab�lecekt�r.

9.Sonuç 

2017 yılı �çer�s�nde çıkarılan 6824 
sayılı Kanunla Gel�r Verg�s� 
Kanunu'nun mülga mükerrer 121. 
Maddes�, “verg�ye uyumlu mükelleflere 
verg� �nd�r�m�” başlığıyla yen�den 
düzenlenmek suret�yle, verg�s�n� 
düzenl� ödeyen uyumlu mükelleflere 
verg� �nd�r�m� uygulaması yürürlüğe 
konuldu. Bu uygulama �le yukarıda 
detaylı şek�lde bahsed�len şartları 
taşıyan mükellefler�n gel�r ve kurumlar 
verg�ler�nde %5 oranında b�r �nd�rme 
g�d�lmekted�r. bu uyulamadan 
yararlanmanın en öneml� şartlarından 
b�r� de daha öncek� dönemlerde 
ver�lmes� gereken KDV, muhtasar, 
Damga verg�s� g�b� verg�lere �l�şk�n 
beyannameler�n tam ve eks�ks�z 

ver�lmes�d�r. Hal bu �ken bu uygulama 
sadece gel�r ve kurumlar verg�s�ne 
uygulanması pek hakkan�yete 
sığmamaktadır. Haz�ne ve Mal�ye 
Bakanlığının hem bu problem� çözmes� 
ve aynı zamanda �nd�r�m oranının 
yükselt�lmes� daha sağlıklı olacaktır.
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Örneğin Avukat A, Mart 
2020 tarihinde 2019 yılına 

ilişkin gelir vergisi 
beyannamesini tam ve 
eksiksiz şekilde beyan 

etmiştir. Vergi dairesinin 
hesapladığı ve tebliğ ettiği 

vergi 100 TL ise Avukat A 
%5 indirime tabi tutularak 
95 TL ödeyecektir. Ancak 
indirim tutarının toplamı 

1.200.000 TL'den fazla 
olamaz.
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ARTİSTLİK SEVDASI  

Bu yazıyı gönüllü b�r üyes� 
olmaktan gurur duyduğum 
Balıkes�r SMMMO T�yatro 
Topluluğunun COVİD-19 
Pandem�s� sebeb�yle ertelenen 
2020 yılı 27 Mart Dünya T�yatro 
Günü Özel Göster�m� ve bu 
göster�m �ç�n emek veren dostların 
güzel hatırasına �thaf eder�m… 
Neden art�st oldu bu 
Muhasebec�ler ? Topluluk fikr�yatı 
ortaya hemen çıkmadı aslında. 
Elbette sanata sanatçıya karşı 
duyulan b�r refleks� her zaman 
vardı meslek örgütünün. Fakat 
önünde sonunda bunu kend� 
�ç�nden çıkaracağı üyelerle 
gerçekleşt�rme fikr�, denenmes� 
maceradan öteye geçmeyecek 
beyhude b�r çaba olarak görüldü. 
Topluluk fikr� esasen 7-8 Eylül 
2013 tar�h�nde Balıkes�r'de 
MUMEYEK �şb�rl�ğ� �le 
gerçekleşt�r�len “Türk 
Coğrafyasında UFRS 
Sempozyumu” �le atıldı. O zaman 
sempozyuma eşl�k eden b�r grup 
meslek mensubu, katılımcılara 
mesleğ�n ve meslektaşın dertler�n� 
kabare usulü taşlamayla skeç 

hal�nde sunduğunda, meslek 
örgütler�n�n sahne sanatları 
aracılığıyla derd�n� anlatab�leceğ� 
fikr�yatı doğmuş oldu. Çok zaman 
geçmeden dönem�n yönet�c�ler� 
2014 yılında �lk oyununu 
serg�lemek üzere T�yatro 
Topluluğu'nu kurmuştu b�le. 
Basına verd�ğ� b�r demeçte o 
zamanın Oda Başkanı Met�n 
Yalçın: “Neden olmasın? Meslek 
mensupları, meslek odaları neden 
t�yatro yapamasın? T�yatro ortak 
değerler�m�z� daha güçlü şek�lde 
savunab�leceğ�m�z b�r kale... 
İnsanları b�r arada tutmanın en 
�çten, en yalın ve en evrensel 
aracı... İnandığımız ve 
savunduğumuz değerler�n en etk�l� 
konuşmacısı... B�zler�n en �nsan� 
sığınağı... B�zler de bu sığınağa 
sah�p çıkmak, bu kaley� korumak 
�ç�n düştük yola.” dem�şt�. 
Esasında meslek mensuplarındak� 
bu “art�stl�k sevdasının” sebeb�n� 
de özetley�verm�şt�r. 
Dostoyevsk�, 'Anlatılacak b�r 
h�kâyen yoksa, sen o yaşadığına 
yaşam d�yeb�l�r m�s�n?' der. 
Balıkes�r SMMM Odası T�yatro 

Topluluğu olarak anlatacak 
h�kâyeler�m�z olduğu �ç�n b�r 
araya geld�k. Geld�k de �y� m� ett�k 
fena mı ett�k buyurun hep b�rl�kte 
bakalım. Geç�rd�ğ� 7 koca yıla 
neler sığdırmış bu topluluk.
Balıkes�r SMMMO T�yatro 
Topluluğu üyeler�n�n büyük 
çoğunluğunun Serbest Muhasebec� 
Mal� Müşav�r olduğu, amatör 
ruhlu, gönüllülük �lkes�yle b�r 
araya gelm�ş genç b�r topluluk. En 
öneml� özell�kler�nden b�r�s� 27 
Mart Dünya T�yatro Günü'nde 
sahnede olmak ve bunu ücrets�z 
yapmak. 2014 yılında kurulan 
topluluğun �st�snasız her yıla 
sığdırdığı b�r oyunu var. Bu genç 
yaşına rağmen geçt�ğ�m�z yıllarda 
topluluk olarak oldukça key�fl� ve 
yoğun katılımlı oyunlar 
sahneled�ler. Topluluğun �lk 
göster�m�, 1953 yılında Reşat Nur� 
Güntek�n tarafından yazılan ve 
1971 yılında basılan eşs�z eser 
“Balıkes�r Muhasebec�s�”. 
Balıkes�r'de muhasebec�l�k yapan 
ve sıradan b�r memur olan 
Tah�r'�n, arkadaşı tarafından �kna 
ed�lerek yasadışı yollarla t�caret 

yapmaya çalışmasının anlatıldığı 
oyunda; en �nsan� değerler�n b�le 
para �le ölçülmeye çalışıldığı esk� 
tarz b�r ortam s�z� karşılar. B�r an 
önce zeng�n olma hayal�yle en 
yakın çevres�, a�les� başlarda 
destek olur Tah�r'e. Hatta yasadışı 
�şlere teşv�k b�le ederler. Ancak ne 
zaman k� Tah�r bu �şler yüzünden 
hapse g�rer, �şte o zaman a�les�n�n 
�k�yüzlülüğü �le karşılaşır. Tahl�ye 
sonrası ev�ne döndüğünde a�le 
fertler� namus t�msal� kes�lerek 
kend�s�nden utanmaya 
başlamışlardır. A�les�n�n utancına 
ve eleşt�r�ler�ne şah�t olan Tah�r 
Bey oyun final�nde, a�les�n�n 
�k�yüzlülüğünü “esk� yaşantımıza 
ger� dönüyoruz” yalanıyla onları 
kandırarak suratlarına vuracaktır. 
Bu yolla dönem�n toplum 
yaşantısını b�r noktadan eleşt�ren 
d�ğer açıdan yozlaşmayı gün 
yüzüne çıkarmayı hedefleyen 
oyun, vaad ett�ğ� et�k değerler 
açısından elbette �zlenmeye 
değerd�. 

Neden 

Artist 

Oldu

Bu meslektaşlar

Hasan SEZGİN

?



Topluluğun �lk oyunu 
olmasına rağmen gördüğü 
�lg� �se gelecek oyunların 
programlanmasında ve 
topluluk fikr�yatının 
pek�şmes�ne sebep 
olmuştur. Öyle k� topluluk 
oyunu Balıkes�r �ç�nde 
tekraren oynamış, hatta �lk 
turnes�n� gerçekleşt�rerek 
Uşak SMMM Odası'nın 
davet�yle Uşak'lı 
sanatseverlerle 
buluşmuşlardır. 
Topluluk faal�yet�ne karşı 
duyulan bu �lg� 
çalışmalarda devamlılığı 
adeta şart hal�ne get�rm�şt�r. 
Bu yaklaşımla topluluk 
2015 yılında �k�nc� oyununa 
hazırlanır. Cevat Fehm� 
Başkut'un yazdığı “Öbür 
Gel�şte” oyununu b�raz 
gec�kmel� de olsa Haz�ran 
ayında serg�ler. Toplumun 
değ�şen değerler�ne karşı 
duyulan �nsan� ve ahlak� 
tepk�n�n h�cved�ld�ğ� 
fantast�k komed� türündek� 
oyun reenkarnasyonu 
andıran olay örgüsüne 
sah�pt�r. Yaşamlarını 
fah�şel�k, hırsızlık, 
yalancılık, d�lenc�l�kle 
geç�rerek çok da ver�ml� 
kullanamayan b�r gurup 
ölüye, dünyaya ger� dönme 
şansı ver�ld�ğ�nde neler 
yaptıkları anlatılmıştır. 
İnsanlığın k�rl� yönler�n�n 
resmed�ld�ğ� bu 
karakterlere karşın, �nsan� 
saflık �se mütemad�yen 
�nt�harı terc�h eden kefens�z 
karakter� �le tems�l 
ed�lm�şt�r. Esasen bu 
oyunda öne çıkarılan fik�r 
ve ver�lmek �stenen mesaj 
Balıkes�r Muhasebec�s� 
oyunu �le aynı 
doğrultudadır. Oyunda, 
karaborsacılığın, kısa 
yoldan köşey� dönme 
g�r�ş�mler�n�n toplumun 
ahlak yapısını ne denl� 

zedeled�ğ�n� �rdelemekted�r. 
Bunu ahlak� değ�ş�m� 
gözler önüne sererken yazar 
�nsan �l�şk�ler�n� esas 
almıştır. Ne var k� bu güçlü 
önermeler�ne rağmen oyun 
Balıkes�r'de b�r defa 
sahnelenm�şt�r. Topluluğun 
en öneml� özell�ğ� olan 27 
Mart Dünya T�yatro 
Günü'nde sahnede olma 
mot�vasyonu bu oyunda 
bozulmuş, bu durum 
topluluk faal�yetler�nde öz 
denet�m�n ne denl� öneml� 
olduğunun oyuncular 
tarafından b�r kez daha 
görülmes�n� sağlamıştır. 
Gönüllülük �lkes�ne göre 
b�r araya gelen her 
toplulukta elbette benzer 
sorunlar yaşanmaktadır. 
T�yatro yapmaya gönüllü 
k�ş� sayısının n�speten 
azlığı, topluluğun oyun 
terc�hler�n� de etk�lem�şt�r. 
Bu durum daha mob�l, daha 
prat�k ve n�speten çalışması 
daha kolay oyunların terc�h 
ed�lmes�n�n önünü açmıştır. 
Bu sebeple topluluk bekl�de 
adını Balıkes�r genel�nde 
duyurmaya yetecek har�ka 
b�r �ş planı uygular. Yen� 
oyunlar toplumun 
damağında tadı, kulağında 
tınısı kalmış, halen büyük 
b�r zevkle �zlenen, oynanan 
Devekuşu Kabare 
T�yatrosu'ndan seç�lerek 
sunulacaktır. Devekuşu 
Kabare 1973 yılında 
Haldun Taner öncülüğünde 
kurulan, kend�ne özgü 
üslubuyla kabare türünün 
Türk�ye'de k� öneml� 
tems�lc�ler�nden b�r� olan ve 
bu yönüyle gen�ş k�tlelere 
ulaşan b�r t�yatrodur. 
Kapandığı 1992 yılına 
kadar Zek� Alasya - Met�n 
Akpınar �k�l�s�n�n 
yönet�m�nde toplumsal ve 
pol�t�k taşlama �çeren 
oyunlar serg�lem�şlerd�r. 

İşte Balıkes�r SMMMO 
T�yatro Topluluğu da 2016 
yılı göster�m�n� bu kez 27 
Mart Dünya T�yatro 
Günü'nde  “Devekuşu 
Kabare'den” �s�ml� oyunla 
gerçekleşt�r�r. Oyunda 
aslına sadık kalınarak ve 
ses kayıtlarından d�nlenerek 
tek tek yazılı hale get�r�len 
sek�z farklı skeç 
sanatseverlerle 
buluşturulur. Devekuşu 
Kabare tarafından daha 
evvel oynanmış 
“Geceler”,”Yasaklar”,”Del�
ler” oyunlarından yapılan 
bu seçk� müth�ş beğen� alır. 
2016 yılı boyunca 3 kez 
daha sahnelenen bu seçk� 
�le topluluk Balıkes�r 
�lçeler�nde yer alan 
sanatseverlerle de buluşma 
�mkânı bulur. 2017 yılına 
g�r�l�rken bu beğen� 
rüzgarını kaybetmek 
�stemeyen topluluk b�r 
başka Devekuşu Kabare 
seçk�s� olan �k�nc� oyununu 
planlar.  Topluluk y�ne  
“Geceler”,”Yasaklar”,”Del�
ler” oyunlarından yapılan 
seçk�lerle b�r kez daha 27 
Mart Dünya T�yatro 
Günü'nde “Del�ce Yasaklar” 
�s�ml� göster�m�yle 
sanatseverler�n 
karşısındadır. Balıkes�r 
genel�nde 2017 göster�m�n� 
�se 4 kez daha yen�ler 
topluluk. Toplamda 
Devekuşu Kabare seçk�ler� 
�le 7 kez hınca hınç dolan 
salonlarla toplumun 
huzurundadır.  Topluluk 4 
yıllık geçm�ş�nde �lk defa 
“Del�ce Yasaklar” 
oyununun 4. göster�m�n� 
ücretl� yapar. Bu oyun elde 
ed�len gel�r�n dar gel�rl�, 
desteğe muhtaç gençlere 
harcanmak üzere Balıkes�r 
L�sel�ler Derneğ� adına 
gerçekleşt�r�l�r.
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2018 yılı �se adeta topluluğun 
dönüşüm yılı olur. Öyle k� hedef 
k�tles�n�n artık kabare usulünde 
oyunlara karşı doymuş olduğunun 
farkındadır. Artık kostümünden 
sahne dekoruna, oyunculuğundan 
tekn�k altyapı tasarımına kadar 
daha kompleks b�r oyun serg�leme 
zamanı gelm�şt�r. Aranan oyun 
Fransa'dan gel�r. Fransız bulvar 
t�yatrosunun öncüler�nden aktör, 
yazar ve yönetmen Jacques 
Deval'�n 1933'te yazdığı “Şahane 
Züğürtler” y�ne b�r 27 Mart 
Dünya T�yatro Günü'nde ücrets�z 
olarak 2018 yılında sahnelen�r. 
Komed� türündek� oyunun özgün 
adı olan "Tovar�tch" (товарищ) 
Rusçada "yoldaş" anlamına 
gelmekted�r. 1920'ler�n Par�s'�nde 
geçen oyun,  Ek�m Devr�m� 
sonrasında Rusya'dan kaçarak 
Par�s'e yerleşen soylu “Ourat�eff” 
ç�ft�n�n fak�rl�ğe düştükler� �ç�n 
b�r zeng�n konağında uşak ve 

h�zmetç� olarak çalışmaya 
başlamaları üzer�ne kurulmuştur. 
Yen� görevler�n� hakkını vererek 
yapan ç�ft�n asıl k�ml�kler� ortaya 
çıkınca onları daha zorlu şartlar 
bekler. İlk göster�m� 13 Ek�m 
1933'te Fransa'da "Théâtre de 
Par�s"te yapılan oyun, Türk�ye'de 
�lk kez 22 Ek�m 1963'te  Asude 
Zeybekoğlu'nun Türkçe 
çev�r�s�yle  Dormen T�yatrosu 
tarafından sahnelenm�şt�r. Dormen 
t�yatrosunda uzun yıllar kapalı 
g�şe olarak sahnelenen ve 
günümüzde halen büyükşeh�r 
t�yatrolarının göster�m 
portföyünde olan oyun; gen�ş 
kadrosu, dört farklı mekanı �çeren 
örgüsü �le Balıkes�r'de de 
�zley�c�lerden tam not almayı 
başarır. İlk göster�m hınca hınç 
dolar. Öyle k� çoğu sanatsever bu 
pröm�yer� ayakta dah� duracak yer 
bulamadıkları �ç�n �zleyemez. Bu 
�lg� topluluğun 2019 yılı boyunca 

başka b�r oyun �le sanatseverler�n 
karşısına çıkmasını engeller. 
Toplamda 4 kez sahnelenen 
“Şahane Züğürtler” oyunu 
Odamız T�yatro Topluluğu'nun 
profesyonel oyuncu desteğ� 
almadan sahnelenen ve �çerd�ğ� 
kal�te �le hemen hemen çıkacağı 
her sanatsever karşısında �lg� 
toplayab�lecek yeterl�l�ğe sah�p b�r 
oyundur. 
  Balıkes�r SMMMO T�yatro 
Topluluğu esasen b�r başarı 
öyküsüdür. Sadece varlığı �le 
değ�l, sürekl�l�ğ�, artan başarı 
�vmes�, �nsan ve stres yönet�m�yle 
b�r meslek örgütünde �nsana nasıl 
dokunulur sınavının adeta cevap 
anahtarıdır. Elbette bu başarı buna 
�mkan veren Oda yönet�mler� 
kadar �ş yaşamlarında sah�p 
oldukları yoğun çalışma 
temposuna rağmen her yıl Eylül 
ayında sahne çalışmalarına 
başlayıp ortalama Temmuz ayında 

t�yatro macerasına b�r mola veren, 
beş kuruş gel�r beklent�s� 
olmadan, çoğu kez de ceb�nden 
harcayarak b�r arada olma 
mutluluğunu yaşadığım oyuncu 
arkadaşlarımındır. Buradan 
özell�kle haftada 3 günü bulan 
çalışmalarla, kağıt üzer�nde yazılı 
manzumelere sahnede kanlı canlı 
b�r karakter olarak yaşam 
vermede en öneml� 
danışmanlarımızı, yan� 
yönetmenler�m�z� de ayrıca 
hatırlatmak �ster�m. Balıkes�r 
Muhasebec�s�, Öbür Gel�şte, 
Devekuşu Kabareden �s�ml� 
oyunlarımızda yönetmenl�ğ�m�z� 
yapan sayın Cemal GÜR, Del�ce 
Yasaklar oyunumuzun 
yönetmenl�ğ�n� yapan sayın Barış 
ÜRGEN ve Şahane Züğürtler 
oyunumuzun yönetmenl�ğ�n� 
yapan sayın Burak SAKARYA bu 
serüven�n görünmeyen 
destekç�ler�d�r.
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“En karanlık, en sess�z anı yaşadığını sandığında, hayattan, sahneden ve kend�nden sakın vazgeçme! B�r 
repl�kle değ�ş�r dünya, b�r haykırışla…
 Sahnede düş kuranların gücü yeteb�l�r hayatı aydınlatmaya. 
Bak, sahnedek� h�kâye sen–ben, sokaklar sen-ben, gülen, ağlayan, öfkelenen, âşık olan sen-ben, her günü 
yen�den kuran, her anı b�r�c�k kılan sen-ben. Yan� BİZ. Yüzyıllara meydan okuyan P�şekâr'dan, Kavuklu'dan, 
Prometheus'dan, Ant�gone'den, Romeo'dan, Jul�et'den, Z�lha'dan, Nazım'dan, mahallenden, memleketten al 
gücünü; �zle, eyle, katıl bu yüzyıllardır akan nehre; yüzünü dön sahneye.”
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ANADOLU ODALARI VE EGE ODALARI ANADOLU ODALARI VE EGE ODALARI 
ORTAK PLATFORM TOPLANTISIORTAK PLATFORM TOPLANTISI
ANADOLU ODALARI VE EGE ODALARI 
ORTAK PLATFORM TOPLANTISI35. 35. 35. 

K ı r ı k k a l e S M M M O d a s ı E v s a-K ı r ı k k a l e S M M M O d a s ı E v s a-

h � p l � ğ � n d e , 5 - 7 N � s a n 2 0 1 9 t a-h � p l � ğ � n d e , 5 - 7 N � s a n 2 0 1 9 t a-

r � h � n d e 3 5 . A n a d o l u O d a l a r ı r � h � n d e 3 5 . A n a d o l u O d a l a r ı 

v e E g e O d a l a r ı O r t a k P l a t f o r m v e E g e O d a l a r ı O r t a k P l a t f o r m 

To p l a n t ı s ı g e r ç e k l e ş t � r � l d � .To p l a n t ı s ı g e r ç e k l e ş t � r � l d � .

K ı r ı k k a l e S M M M O d a s ı E v s a-

h � p l � ğ � n d e , 5 - 7 N � s a n 2 0 1 9 t a-

r � h � n d e 3 5 . A n a d o l u O d a l a r ı 

v e E g e O d a l a r ı O r t a k P l a t f o r m 

To p l a n t ı s ı g e r ç e k l e ş t � r � l d � .

 Toplantıda Odamızı Başkan Met�n YALÇIN, Sekreter Ertuğ ASLAN ve TÜR-
MOB İşyerler�, H�zmet ve Kal�te İzleme Kurul Sekreter� Nüv�t ERTEN tems�l ett�.
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ODAMIZIN 29.29.29.
Kuruluş Yıldönümü Yemeği

damızın 29. kuruluş yıldönümü yemeğ� Odamızın 29. kuruluş yıldönümü yemeğ� Oyoğun b�r katılımla Onhann Otelde gerçek-yoğun b�r katılımla Onhann Otelde gerçek-
leşt�r�ld�. Yemekte b�z� yalnız bırakmayan,leşt�r�ld�. Yemekte b�z� yalnız bırakmayan,
Sayın Bakanımız ve TÜRMOB Yönet�m Kurulu Sayın Bakanımız ve TÜRMOB Yönet�m Kurulu 
Üyes� Dr. YMM Masum Türker SGK İl Müdürü Üyes� Dr. YMM Masum Türker SGK İl Müdürü 
Muhammed Sıddık POLAT, Ver.. Den. Kur.Küçük Muhammed Sıddık POLAT, Ver.. Den. Kur.Küçük 
ve Orta Öl. Grup Başkanı Celalett�n BAYRAK-ve Orta Öl. Grup Başkanı Celalett�n BAYRAK-
TAR, TÜRMOB Yönet�m Kurulu Üyes� Rıfat TAR, TÜRMOB Yönet�m Kurulu Üyes� Rıfat 
Nalbantoğlu, TÜRMOB Denetleme Kurulu Nalbantoğlu, TÜRMOB Denetleme Kurulu 
Üyes� Al� Yen�doğan, Afyon Oda Başkanı Kad�r Üyes� Al� Yen�doğan, Afyon Oda Başkanı Kad�r 
ARIK, B�lec�k Oda Başkanı Süleyman KIRAL, ARIK, B�lec�k Oda Başkanı Süleyman KIRAL, 
Bodrum Oda Başkanı Barış Erdoğan, Çanakkale Bodrum Oda Başkanı Barış Erdoğan, Çanakkale 
Oda Başkanı Kad�r El�bol Oda Sekreter� Hüsey�n Oda Başkanı Kad�r El�bol Oda Sekreter� Hüsey�n 
SOYKAN ve Kurul üyeler�, Den�zl� Oda Başkanı SOYKAN ve Kurul üyeler�, Den�zl� Oda Başkanı 
H�mmet YAVAŞ ve Kurul Üyes�, İstanbul Odası H�mmet YAVAŞ ve Kurul Üyes�, İstanbul Odası 
D�s�pl�n Kurul Üyes� Taner YÜCEUR, İzm�r Oda D�s�pl�n Kurul Üyes� Taner YÜCEUR, İzm�r Oda 
Başkanı-Vedat Adak ve Kurul üyes�, Kırşeh�r Başkanı-Vedat Adak ve Kurul üyes�, Kırşeh�r 
Oda Başkanı Özgür ALBAYRAK, Konya Oda Oda Başkanı Özgür ALBAYRAK, Konya Oda 
Başkanı Sey�t Faruk ÖZSELEK ve Oda Sekreter� Başkanı Sey�t Faruk ÖZSELEK ve Oda Sekreter� 
Süleyman ERÇİK, Kütahya Oda Başkanı Hal�l Süleyman ERÇİK, Kütahya Oda Başkanı Hal�l 
HAMZAOĞLU, Man�sa Oda Başkanı İsmet HAMZAOĞLU, Man�sa Oda Başkanı İsmet 
Taner, Oda Sekreter� Güngör LALANCI, Say-Taner, Oda Sekreter� Güngör LALANCI, Say-
man Uğur HASACAR ve Kurul Üyeler�, Muğla man Uğur HASACAR ve Kurul Üyeler�, Muğla 
Oda Başkanı Mehmet ÇOMAK, Uşak Oda Baş-Oda Başkanı Mehmet ÇOMAK, Uşak Oda Baş-
kanı Uğur Albayrak ve Kurul Üyeler�, Yozgat kanı Uğur Albayrak ve Kurul Üyeler�, Yozgat 
Oda Başkanı Hacı Ahmet BULUT'a teşekkür Oda Başkanı Hacı Ahmet BULUT'a teşekkür 
eder�z.eder�z.

damızın 29. kuruluş yıldönümü yemeğ� Oyoğun b�r katılımla Onhann Otelde gerçek-
leşt�r�ld�. Yemekte b�z� yalnız bırakmayan,
Sayın Bakanımız ve TÜRMOB Yönet�m Kurulu 
Üyes� Dr. YMM Masum Türker SGK İl Müdürü 
Muhammed Sıddık POLAT, Ver.. Den. Kur.Küçük 
ve Orta Öl. Grup Başkanı Celalett�n BAYRAK-
TAR, TÜRMOB Yönet�m Kurulu Üyes� Rıfat 
Nalbantoğlu, TÜRMOB Denetleme Kurulu 
Üyes� Al� Yen�doğan, Afyon Oda Başkanı Kad�r 
ARIK, B�lec�k Oda Başkanı Süleyman KIRAL, 
Bodrum Oda Başkanı Barış Erdoğan, Çanakkale 
Oda Başkanı Kad�r El�bol Oda Sekreter� Hüsey�n 
SOYKAN ve Kurul üyeler�, Den�zl� Oda Başkanı 
H�mmet YAVAŞ ve Kurul Üyes�, İstanbul Odası 
D�s�pl�n Kurul Üyes� Taner YÜCEUR, İzm�r Oda 
Başkanı-Vedat Adak ve Kurul üyes�, Kırşeh�r 
Oda Başkanı Özgür ALBAYRAK, Konya Oda 
Başkanı Sey�t Faruk ÖZSELEK ve Oda Sekreter� 
Süleyman ERÇİK, Kütahya Oda Başkanı Hal�l 
HAMZAOĞLU, Man�sa Oda Başkanı İsmet 
Taner, Oda Sekreter� Güngör LALANCI, Say-
man Uğur HASACAR ve Kurul Üyeler�, Muğla 
Oda Başkanı Mehmet ÇOMAK, Uşak Oda Baş-
kanı Uğur Albayrak ve Kurul Üyeler�, Yozgat 
Oda Başkanı Hacı Ahmet BULUT'a teşekkür 
eder�z.
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3 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk 

2Bayramı dolayısıyla Balıkes�r Serbest 

Muhasebec� Mal� Müşav�rler Odamızda 

eğlencel� etk�nl�kler düzenlend�. Oda 

üyeler�m�z�n çocukları �se bu b�rb�r�nden güzel 

etk�nl�klere katılarak eğlencel� vak�t geç�rd�ler.  

ODAMIZDA ODAMIZDA 23 NİSAN 23 NİSAN ODAMIZDA 23 NİSAN 
COŞKUSUCOŞKUSU YAŞANDI YAŞANDICOŞKUSU YAŞANDI
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ODA MECLiSi

TOPLANTIMIZ13.
13. Oda Mecl�s� Toplantısı Odamız Mecl�s Salonu'nda 27.04.2019 Cumartes� günü gerçekleşt�r�ld�. 14. Dö-
nem�n son Mecl�s Toplantısı'nda Yönet�m Kurulu tarafından 14. Döneme �l�şk�n faal�yet ve mal� tablolar 
mecl�s üyeler�ne açıklandı. Toplantı 14. Dönemde görev alan Oda Mecl�s� Üyeler�ne hatıra objeler�n�n tak-
d�m� �le son buldu.
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UŞAK SMMMO BiNASI

Temel Atma TöreniTemel Atma TöreniTemel Atma Töreni

14.06.2019 ve 15.06.2019 tar�hler�nde gerçekleşt�r�len Uşak 14.06.2019 ve 15.06.2019 tar�hler�nde gerçekleşt�r�len Uşak 
SMMM Odası'nın Yen� Oda B�nası Temel Atma Tören� ve SMMM Odası'nın Yen� Oda B�nası Temel Atma Tören� ve 
Genel Kurul Toplantısı'nda, Oda Başkanımız Ertuğ ASLAN ve Genel Kurul Toplantısı'nda, Oda Başkanımız Ertuğ ASLAN ve 
Oda Sekreter�m�z Eren ÇEKİÇ Odamızı tems�l etm�şlerd�r. Oda Sekreter�m�z Eren ÇEKİÇ Odamızı tems�l etm�şlerd�r. 
Odamız 13. ve 14. Dönem Başkanı Met�n YALÇIN �se Genel Odamız 13. ve 14. Dönem Başkanı Met�n YALÇIN �se Genel 
Kurul'da D�van Başkanı olarak yer almıştır.Kurul'da D�van Başkanı olarak yer almıştır.

14.06.2019 ve 15.06.2019 tar�hler�nde gerçekleşt�r�len Uşak 
SMMM Odası'nın Yen� Oda B�nası Temel Atma Tören� ve 
Genel Kurul Toplantısı'nda, Oda Başkanımız Ertuğ ASLAN ve 
Oda Sekreter�m�z Eren ÇEKİÇ Odamızı tems�l etm�şlerd�r. 
Odamız 13. ve 14. Dönem Başkanı Met�n YALÇIN �se Genel 
Kurul'da D�van Başkanı olarak yer almıştır.
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MASUM TÜRKER’İN ODAMIZA ZİYARETİ

12-13 Ek�m 2019 tar�hler�nde gerçekleşt�r�len TÜRMOB 12-13 Ek�m 2019 tar�hler�nde gerçekleşt�r�len TÜRMOB 
Genel Kurulunda başkan adaylığı bulunan Sayın Masum Genel Kurulunda başkan adaylığı bulunan Sayın Masum 
TÜRKER beraber�ndek� heyet �le Odamıza z�yarette TÜRKER beraber�ndek� heyet �le Odamıza z�yarette 
bulunarak meslektaşlarımız �le b�r araya gelm�şt�r.bulunarak meslektaşlarımız �le b�r araya gelm�şt�r.

12-13 Ek�m 2019 tar�hler�nde gerçekleşt�r�len TÜRMOB 
Genel Kurulunda başkan adaylığı bulunan Sayın Masum 
TÜRKER beraber�ndek� heyet �le Odamıza z�yarette 
bulunarak meslektaşlarımız �le b�r araya gelm�şt�r.
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EMRE KARTALOĞLU’NDAN 
ODAMIZA ZiYARET

YMM SAHKAN SALTIN’IN 

ODAMIZI ZiYARETi

12-13 Ek�m 2019 tar�hler�nde gerçekleşt�r�lecek TÜRMOB Genel Kurulunda 
başkan adaylığı bulunan Sayın Emre KARTALOĞLU beraber�ndek� heyet �le 
Odamıza z�yarette bulunarak meslektaşlarımız �le b�r araya geld�.



U U U LLLUUURRRUUUKKKEEENNNGGGN N N ĞĞĞLLLOOOODAMIZIN ODAMIZIN ODAMIZIN 23. 23. 23. L L L AAA AAA

damızın 23. Olağan Genel Kurulu 11-12 Mayıs 2019 Otar�hler�nde yoğun b�r katılımla gerçekleşt�.

EEE

22



23

DEVİR TESLİM TÖRENİDEVİR TESLİM TÖRENİDEVİR TESLİM TÖRENİ



MÜLKİ VE İDARİ 
KURUMLARA ZİYARETKURUMLARA ZİYARETKURUMLARA ZİYARET

   Balıkes�r Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Yönet�m Kurulu 
Üyeler� Balıkes�r Val�s� Ers�n Yazıcı, Balıkes�r Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül 
Beled�ye Başkanı Hasan Avcı ve Kares� Beled�ye Başkanı D�nçer Orkan’ı makamında z�yaret 
ett�ler. Serbest Muhasebec� ve Mal� Müşav�rler�n �stek ve talepler� yerel yönet�mlere �let�ld�. 

Balıkes�r Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler Odası Balıkes�r Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler Odası 
Başkanı Ertuğ Aslan ve Yönet�m Kurulu Üyeler�, Başkanı Ertuğ Aslan ve Yönet�m Kurulu Üyeler�, 
Val� Ers�n Yazıcı’yı makamında z�yaret ett�ler. Val� Ers�n Yazıcı’yı makamında z�yaret ett�ler. 

Balıkes�r Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler Odası 
Başkanı Ertuğ Aslan ve Yönet�m Kurulu Üyeler�, 
Val� Ers�n Yazıcı’yı makamında z�yaret ett�ler. 

Balıkes�r Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler Balıkes�r Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler 
Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Yönet�m Kurulu Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Yönet�m Kurulu 
Üyeler�, Balıkes�r Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Üyeler�, Balıkes�r Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Yücel Yılmaz’ımakamında z�yaret ett�ler. Yücel Yılmaz’ımakamında z�yaret ett�ler. 

Balıkes�r Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler 
Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Yönet�m Kurulu 
Üyeler�, Balıkes�r Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Yücel Yılmaz’ımakamında z�yaret ett�ler. 

Balıkes�r Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler Balıkes�r Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler 
Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Yönet�m Kurulu Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Yönet�m Kurulu 
Üyeler� tarafından Kares� Beled�ye Başkanı Üyeler� tarafından Kares� Beled�ye Başkanı 
D�nçer Orkan’a z�yaret gerçekleşt�r�ld�.D�nçer Orkan’a z�yaret gerçekleşt�r�ld�.

Balıkes�r Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler 
Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Yönet�m Kurulu 
Üyeler� tarafından Kares� Beled�ye Başkanı 
D�nçer Orkan’a z�yaret gerçekleşt�r�ld�.

Balıkes�r Serbest Muhasebec� Mal� Balıkes�r Serbest Muhasebec� Mal� 
Müşav�rler Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Müşav�rler Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve 
Yönet�m Kurulu Üyeler�, Altıeylül Beled�ye Yönet�m Kurulu Üyeler�, Altıeylül Beled�ye 
Başkanı Hasan Avcı’ya z�yarette bulundular. Başkanı Hasan Avcı’ya z�yarette bulundular. 

Balıkes�r Serbest Muhasebec� Mal� 
Müşav�rler Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve 
Yönet�m Kurulu Üyeler�, Altıeylül Beled�ye 
Başkanı Hasan Avcı’ya z�yarette bulundular. 
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VERGi DAiRESi BAŞKANI’NA ZiYARET

önet�m Kurulu üyeler�m�z Balıkes�r Verg� Da�res� Başkanı Hüsey�n Yönet�m Kurulu üyeler�m�z Balıkes�r Verg� Da�res� Başkanı Hüsey�n YEROL'u makamında z�yaret ett�. Z�yarette Balıkes�r ve ülke gündem�ne EROL'u makamında z�yaret ett�. Z�yarette Balıkes�r ve ülke gündem�ne 
�l�şk�n değerlend�rmelerde bulunuldu. Sayın EROL, Yönet�m Kurulu'muz �l�şk�n değerlend�rmelerde bulunuldu. Sayın EROL, Yönet�m Kurulu'muz 
nezd�nde tüm meslektaşlarımıza �ş yaşamında başarı d�lekler�n� �lett�.nezd�nde tüm meslektaşlarımıza �ş yaşamında başarı d�lekler�n� �lett�.

önet�m Kurulu üyeler�m�z Balıkes�r Verg� Da�res� Başkanı Hüsey�n YEROL'u makamında z�yaret ett�. Z�yarette Balıkes�r ve ülke gündem�ne 
�l�şk�n değerlend�rmelerde bulunuldu. Sayın EROL, Yönet�m Kurulu'muz 
nezd�nde tüm meslektaşlarımıza �ş yaşamında başarı d�lekler�n� �lett�.

RESiM SERGiSiSUYUN

RENGi

yem�z Erden KÖYBAŞI'nın "SUYUN RENGİ" �s�ml� sulu boya res�m serg�s�nde yer aldık. 28 Ek�m Ügünü yapılan açılış kokteyl� �le sanatseverlerle buluşan res�mler� beğenerek �nceled�k.
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Yönetim Kurulu Üyelerimiz Balıkesir Defterdarı Sayın İzzet PATAN'ı

MAKAMINDA ZiYARET ETTi

önet�m Kurulu üyeler�m�z Balıkes�r Defterdarı Sayın İzzet PATAN'ı makamında z�yaret ett�. Z�yarette �ç�nde           Ybulunduğumuz mal� d�s�pl�n sürec�, yerelde ve ülke genel�nde defterdarlıkların durumu, geleceğe �l�şk�n beklent�ler 
üzer�ne görüş alışver�ş�nde bulunuldu. Sayın PATAN, Yönet�m Kurulumuza başarılı b�r çalışma dönem� d�led�.

Anadolu Hayat Marmara Bölge Satış Müdürü Onur SAĞLAM ve Bölge Satış Yönetmen� Umut YILMAZ 
odamızı z�yaret ett�. Yönet�m kuruluna başarılar d�led�.

ANADOLU HAYAT’TAN ODAMIZA ZiYARET
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VERGi DAiRESi VE SGK’DAN 

ODAMIZA ZiYARET
alıkes�r Verg� Da�res� Başkanı Sayın Hüsey�n EROL ve Balıkes�r Sosyal Güvenl�k İl Müdürü Sayın BMuhammed Sıddık POLAT Odamıza z�yarette bulunmuşlardır.2019-2022 dönem� Yönet�m Kurulu 

Üyeler�'ne tebr�k ve başarı d�lekler�n� �letm�şlerd�r.
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iŞKUR’DAN

ODAMIZA ZiYARET

alıkes�r Çalışma ve İş Kurumu İl 

BMüdürü Sayın Nazım BALCI ve 

Müdür Yardımcısı Murat ÖZCAN 

Yönet�m Kurulumuzu z�yaret ederek 

tebr�k ett�ler. Yen� dönemde 

Kurullarımıza başarı d�lekler�n� �lett�ler. 

Kend�ler�ne naz�k z�yaretler�nden dolayı 

teşekkür eder�z.

VERGi DAiRESiNE ZiYARET
“Verg� Haftası” neden�yle yönet�m kurulumuz Verg� Da�res� Başkanı Sayın Hüsey�n EROL'u makamında z�yaret ett�.
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MASiS YONTAN ZiYARETi



06-07 TEMMUZ 2019 tar�h�nde 
gerçekleşt�r�len SMMM Yeterl�l�k 
Sınavı’nda TESMER Yönet�m� 
olarak yer aldık. Sınava g�recek 
stajyerler�m�z�n heyecanına ortak 
olduk.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ’NDEN 

ODAMIZA 

ZİYARET 
Balıkes�r ün�vers�tes� �kt�sad� ve �dar� 
b�l�mler fakültes� mal�ye bölümü 
öğret�m üyes� doç.dr. Arman zafer 
yalçın ve �şletme bölümü öğret�m 
üyes� doç.dr.s�nan aytek�n odamızı 
z�yaret ederek yönet�m kuruluna 
başarılar d�led�. Yönet�m kurulumuz 
gelecek dönem eğ�t�m planları �ç�n 
görüş alış ver�ş�nde bulundu.

SMMM YETERLiLiK SMMM YETERLiLiK 
SINAVISINAVI
SMMM YETERLiLiK 
SINAVI
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BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ’NDEN BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ’NDEN BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ’NDEN 

ODAMIZA ZiYARETODAMIZA ZiYARETODAMIZA ZiYARET
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TEKNOKENT GENEL MÜDÜRÜ’NDEN
ODAMIZA ZİYARET

alıkes�r Ün�vers�tes� Teknokent Genel Müdürü BDoç. Dr. Murat Erhan BALCI odamızı    
z�yarette bulundu. Gelecekte yapılab�lecek 

programlar �ç�n �şb�rl�ğ� ve b�lg� alışver�ş� yapıldı.

AR-GE SEMiNERi
Odamızda SMMM Erb�l Odamızda SMMM Erb�l 
ÇEVİK ve YMM Murat ÇEVİK ve YMM Murat 
GÜLBAĞ'ın sunumlarıyla GÜLBAĞ'ın sunumlarıyla 
" Ar-ge Tasarım Merkez� ve " Ar-ge Tasarım Merkez� ve 
Teknokentlerde Verg�de Teknokentlerde Verg�de 
Özell�kl� Durumlar" Özell�kl� Durumlar" 
sem�ner� yapıldı.sem�ner� yapıldı.

Odamızda SMMM Erb�l 
ÇEVİK ve YMM Murat 
GÜLBAĞ'ın sunumlarıyla 
" Ar-ge Tasarım Merkez� ve 
Teknokentlerde Verg�de 
Özell�kl� Durumlar" 
sem�ner� yapıldı.
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E-DÖNÜŞÜM SÜRECİZiRAAAT BANKASI’NDAN ODAMIZA 

ZiYARET ZiYARET ZiYARET 

alıkes�r Verg� Da�res� Başkanı Hüsey�n EROL, Oda Başkanımız Ertuğ ASLAN, Susurluk Balıkes�r Verg� Da�res� Başkanı Hüsey�n EROL, Oda Başkanımız Ertuğ ASLAN, Susurluk BVerg� Da�res� Müdür V. Cehd� CANTÜRK'ün katılımları, Balıkes�r Gel�r İdares� Grup Verg� Da�res� Müdür V. Cehd� CANTÜRK'ün katılımları, Balıkes�r Gel�r İdares� Grup 
Müdürü Sey�t TEKİN'�n sunumuyla gerçekleşt�r�len 'E-Dönüşüm Sürec� B�lg�lend�rme Müdürü Sey�t TEKİN'�n sunumuyla gerçekleşt�r�len 'E-Dönüşüm Sürec� B�lg�lend�rme 
Toplantısı'nda Odamızı tems�l ett�k. Susurluk �lçem�zde yer alan üyeler�m�zle b�r araya geld�k.Toplantısı'nda Odamızı tems�l ett�k. Susurluk �lçem�zde yer alan üyeler�m�zle b�r araya geld�k.

alıkes�r Verg� Da�res� Başkanı Hüsey�n EROL, Oda Başkanımız Ertuğ ASLAN, Susurluk BVerg� Da�res� Müdür V. Cehd� CANTÜRK'ün katılımları, Balıkes�r Gel�r İdares� Grup 
Müdürü Sey�t TEKİN'�n sunumuyla gerçekleşt�r�len 'E-Dönüşüm Sürec� B�lg�lend�rme 
Toplantısı'nda Odamızı tems�l ett�k. Susurluk �lçem�zde yer alan üyeler�m�zle b�r araya geld�k.

ÇATALDAĞ GEZiSiÇATALDAĞ GEZiSiÇATALDAĞ GEZiSi



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ’NDENBALIKESİR ÜNİVERSİTESİ’NDENBALIKESİR ÜNİVERSİTESİ’NDEN

ODAMIZA ZİYARET

alıkes�r Ün�vers�tes� İşletme Bölümü Muhasebe-F�nans Anab�l�m Dalı Balıkes�r Ün�vers�tes� İşletme Bölümü Muhasebe-F�nans Anab�l�m Dalı Bakadem�syenler� Odamızı z�yaret ederek Yönet�m Kuruluna başarılar d�led�. akadem�syenler� Odamızı z�yaret ederek Yönet�m Kuruluna başarılar d�led�. 
Balıkes�r Ün�vers�tes� İİBF İşletme Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şak�r Sakarya, Balıkes�r Ün�vers�tes� İİBF İşletme Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şak�r Sakarya, 
Doç.Dr. S�nan Aytek�n, Dr. Öğr. Gör. Mustafa Oğuz ve Arş. Gör. Ar�f Sezg�n'�n Doç.Dr. S�nan Aytek�n, Dr. Öğr. Gör. Mustafa Oğuz ve Arş. Gör. Ar�f Sezg�n'�n 
yer aldığı z�yarette Odamız TESMER Şubes� ve Balıkes�r Ün�vers�tes� İkt�sad� ve yer aldığı z�yarette Odamız TESMER Şubes� ve Balıkes�r Ün�vers�tes� İkt�sad� ve 
İdar� B�l�mler Fakültes� arasında �ş b�rl�ğ� projeler� üzer�ne fik�r alışver�ş� yapıldı.İdar� B�l�mler Fakültes� arasında �ş b�rl�ğ� projeler� üzer�ne fik�r alışver�ş� yapıldı.

alıkes�r Ün�vers�tes� İşletme Bölümü Muhasebe-F�nans Anab�l�m Dalı Bakadem�syenler� Odamızı z�yaret ederek Yönet�m Kuruluna başarılar d�led�. 
Balıkes�r Ün�vers�tes� İİBF İşletme Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şak�r Sakarya, 
Doç.Dr. S�nan Aytek�n, Dr. Öğr. Gör. Mustafa Oğuz ve Arş. Gör. Ar�f Sezg�n'�n 
yer aldığı z�yarette Odamız TESMER Şubes� ve Balıkes�r Ün�vers�tes� İkt�sad� ve 
İdar� B�l�mler Fakültes� arasında �ş b�rl�ğ� projeler� üzer�ne fik�r alışver�ş� yapıldı.

PROF.DR. HÜSEYİN AKAY’IPROF.DR. HÜSEYİN AKAY’IPROF.DR. HÜSEYİN AKAY’I

ODAMIZDA AĞIRLADIK ODAMIZDA AĞIRLADIK ODAMIZDA AĞIRLADIK 
ROF. Dr. Hüsey�n Akay, Balıkes�r PROF. Dr. Hüsey�n Akay, Balıkes�r PMuhasebec� Mal� Müşav�rler Odamızı Muhasebec� Mal� Müşav�rler Odamızı 

z�yaret ett�. Oda Başkanı Ertuğ Aslan �le z�yaret ett�. Oda Başkanı Ertuğ Aslan �le 
b�r araya gelen Akay, fik�rler�n� paylaştı. b�r araya gelen Akay, fik�rler�n� paylaştı. 

ROF. Dr. Hüsey�n Akay, Balıkes�r PMuhasebec� Mal� Müşav�rler Odamızı 
z�yaret ett�. Oda Başkanı Ertuğ Aslan �le 
b�r araya gelen Akay, fik�rler�n� paylaştı. 
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MANYAS TEMSiLCiMiZDEN ZiYARET

anyas Tems�lc�m�z Met�n ERER , üyem�z Manyas Tems�lc�m�z Met�n ERER , üyem�z MNecat KIZILCIK ve El�f Uysal KARADAĞ Necat KIZILCIK ve El�f Uysal KARADAĞ 
yönet�m kurulumuza başarılar d�led�.yönet�m kurulumuza başarılar d�led�.

anyas Tems�lc�m�z Met�n ERER , üyem�z MNecat KIZILCIK ve El�f Uysal KARADAĞ 
yönet�m kurulumuza başarılar d�led�.



TÜRMOB GENEL
KURULU YAPILDI

12-13 Ek�m 2019 tar�h�nde gerçekleşt�r�len TÜRMOB 12-13 Ek�m 2019 tar�h�nde gerçekleşt�r�len TÜRMOB 
23. OLAĞAN GENEL KURULU'na Delegeler�m�z, 23. OLAĞAN GENEL KURULU'na Delegeler�m�z, 

Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z ve alt kurul üyeler�m�z �le Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z ve alt kurul üyeler�m�z �le 
b�rl�kte katılım göstererek Odamızı tems�l ett�k.b�rl�kte katılım göstererek Odamızı tems�l ett�k.

12-13 Ek�m 2019 tar�h�nde gerçekleşt�r�len TÜRMOB 
23. OLAĞAN GENEL KURULU'na Delegeler�m�z, 

Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z ve alt kurul üyeler�m�z �le 
b�rl�kte katılım göstererek Odamızı tems�l ett�k.
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TÜRMOB DENETLEME KURULU ÜYESİ YALÇIN’ATÜRMOB DENETLEME KURULU ÜYESİ YALÇIN’ATÜRMOB DENETLEME KURULU ÜYESİ YALÇIN’A

TEŞEKKÜR PLAKETİTEŞEKKÜR PLAKETİTEŞEKKÜR PLAKETİ
0-21 Kasım 2019 tar�hler�nde Ankara'da gerçekleşt�r�len 83. Başkanlar Kurulu 

2Toplantısı'nda yer aldık. Odamız öncek� dönem Başkanı TÜRMOB Denetleme Kurul 
Üyes� Met�n YALÇIN'ı çalışma odasında z�yaret ederek başarılar d�led�k. Öncek� 

dönem çalışmaları �ç�n TÜRMOB tarafından hazırlanan teşekkür plaket�n� tesl�m ett�k.
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MUHASEBE HAFTASI
BALIKESİR’DE KUTLANDI
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MUHASEBECİLER
RUHSATLARINI ALDI



MANYASGÖNEN

Muhasebe Haftası
iLÇELERDE DE KUTLANDI
EDREMİT BURHANİYE

BANDIRMA
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Balıkes�r Serbest Muhasebec� 
Mal� Müşav�rler Odamızda 
LUCA Eğ�t�m� ver�ld�. 
Gerçekleşen eğ�t�me katılım 
�se oldukça yoğun oldu. 

ODAMIZDA
LUCA EĞİTİMİ
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�caret Odasında YMM Şahkan SALTIK ve Oda Başkanımız Ertuğ ASLAN'ın sunumlarıyla      T"E-Belge Uygulamaları, E-Fatura, E-Arş�v Fatura, E-İrsal�ye, Zaman Damgası, Müracaat Süreçler�" 
konulu sem�ner yapıldı.

E-BELGE UYGULAMALARI, E-FATURA,

E-ARŞiV FATURA, E-iRSALiYE, E-ARŞiV FATURA, E-iRSALiYE, E-ARŞiV FATURA, E-iRSALiYE, 

ZAMAN DAMGASI, 

MÜRACAAT SÜREÇLERİMÜRACAAT SÜREÇLERİMÜRACAAT SÜREÇLERİ
S E M i N E R iS E M i N E R iS E M i N E R i
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GÜNCEL SGK VE GÜNCEL SGK VE 
MUHASEBE MUHASEBE 
UYGULAMALARI UYGULAMALARI 
EĞİTİMİEĞİTİMİ

GÜNCEL SGK VE 
MUHASEBE 
UYGULAMALARI 
EĞİTİMİ

Odamızda TÜRMOB Eğ�tmen� Yavuz KARA'nın Odamızda TÜRMOB Eğ�tmen� Yavuz KARA'nın 
sunumlarıyla Güncel SGK ve Muhasebe Uygulamaları sunumlarıyla Güncel SGK ve Muhasebe Uygulamaları 
Eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me �lg� yüksekt�. Eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me �lg� yüksekt�. 

Odamızda TÜRMOB Eğ�tmen� Yavuz KARA'nın 
sunumlarıyla Güncel SGK ve Muhasebe Uygulamaları 
Eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me �lg� yüksekt�. 
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Meslek Yasamızın kabulü'nün 30. yıl dönümünde Meslek Yasamızın kabulü'nün 30. yıl dönümünde 
aramıza katılan yen� üyeler�m�ze Ruhsat Tören� aramıza katılan yen� üyeler�m�ze Ruhsat Tören� 
gerçekleşt�rd�k. B�lg�sayarla Muhasebe Kursu gerçekleşt�rd�k. B�lg�sayarla Muhasebe Kursu 
Sert�fikası almaya hak kazanan kurs�yerler�m�ze Sert�fikası almaya hak kazanan kurs�yerler�m�ze 
�se kurs b�t�rme belgeler�n� takd�m ett�k.�se kurs b�t�rme belgeler�n� takd�m ett�k.

Meslek Yasamızın kabulü'nün 30. yıl dönümünde 
aramıza katılan yen� üyeler�m�ze Ruhsat Tören� 
gerçekleşt�rd�k. B�lg�sayarla Muhasebe Kursu 
Sert�fikası almaya hak kazanan kurs�yerler�m�ze 
�se kurs b�t�rme belgeler�n� takd�m ett�k.

MESLEK YASAMIZIN KABULÜ
VE RUHSAT 
TÖRENİ
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ODAMIZDA LUCA 
EĞİTİMİ
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MESLEKİ EĞİTİM PROTOKOLÜMESLEKİ EĞİTİM PROTOKOLÜMESLEKİ EĞİTİM PROTOKOLÜ

ektörler�n �ht�yaç duyduğu n�tel�kl� �ş gücünün meslek� ve tekn�k eğ�t�m yolu �le yet�şt�r�lmes�, bu amaçla kamu, özel Sektörler�n �ht�yaç duyduğu n�tel�kl� �ş gücünün meslek� ve tekn�k eğ�t�m yolu �le yet�şt�r�lmes�, bu amaçla kamu, özel Skurum ve kuruluşlarla, sektörle ve �ş gücü p�yasası aktörler� �le etk�l� �şb�rl�ğ� yapılarak eğ�t�m-�st�hdam �l�şk�s�n�n kurum ve kuruluşlarla, sektörle ve �ş gücü p�yasası aktörler� �le etk�l� �şb�rl�ğ� yapılarak eğ�t�m-�st�hdam �l�şk�s�n�n 
güçlend�r�lmes�n�n amaçlandığı protokol Val� Ers�n Yazıcı, kurum tems�lc�ler�, sanay�c� ve �ş �nsanlarının �mzasıyla güçlend�r�lmes�n�n amaçlandığı protokol Val� Ers�n Yazıcı, kurum tems�lc�ler�, sanay�c� ve �ş �nsanlarının �mzasıyla 
gerçekleşt�r�ld�. Odamızın da yer aldığı protokol tören�nde 2020 yılı �çer�s�nde İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü uhdes�nde faal�yet gerçekleşt�r�ld�. Odamızın da yer aldığı protokol tören�nde 2020 yılı �çer�s�nde İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü uhdes�nde faal�yet 
gösteren muhasebe alanı eğ�tmen ve öğrenc�ler�n�n kapas�te gel�ş�m�n� hedefleyen proje uygulama protokolü taraflarca �mza gösteren muhasebe alanı eğ�tmen ve öğrenc�ler�n�n kapas�te gel�ş�m�n� hedefleyen proje uygulama protokolü taraflarca �mza 
altına alındı.altına alındı.

ektörler�n �ht�yaç duyduğu n�tel�kl� �ş gücünün meslek� ve tekn�k eğ�t�m yolu �le yet�şt�r�lmes�, bu amaçla kamu, özel Skurum ve kuruluşlarla, sektörle ve �ş gücü p�yasası aktörler� �le etk�l� �şb�rl�ğ� yapılarak eğ�t�m-�st�hdam �l�şk�s�n�n 
güçlend�r�lmes�n�n amaçlandığı protokol Val� Ers�n Yazıcı, kurum tems�lc�ler�, sanay�c� ve �ş �nsanlarının �mzasıyla 
gerçekleşt�r�ld�. Odamızın da yer aldığı protokol tören�nde 2020 yılı �çer�s�nde İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü uhdes�nde faal�yet 
gösteren muhasebe alanı eğ�tmen ve öğrenc�ler�n�n kapas�te gel�ş�m�n� hedefleyen proje uygulama protokolü taraflarca �mza 
altına alındı.

İSTANBUL BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ’NDENİSTANBUL BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ’NDENİSTANBUL BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ’NDEN

ODAMIZA ODAMIZA ODAMIZA 
ZİYARETZİYARETZİYARET
stanbul Bağımsız Denetç�ler Derneğ� Başkanı Osman İErgun TAMUR ve Başkan Vek�l� Kenan KÜLSOY 

odamızı z�yaret ett�. Yönet�m kuruluna başarılar d�led�.
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UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ

TOPLANTISI YAPILDITOPLANTISI YAPILDITOPLANTISI YAPILDI
zm�r Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler Odası �le Balıkes�r Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler Odası 

İD�s�pl�n ve Haksız Rekabetle Mücadele Kurulları “Uygulama B�rl�ktel�ğ� Toplantısı” 20.11.2019 tar�h�nde 

İzm�r' de yapıldı. Günüb�rl�k gerçekleşen eğ�t�m programı kapsamında güncel gel�şmeler doğrultusunda 

HRMK ve DİSİPLİN Kurulları �ç�n özell�kl� hususlarda görüş alış ver�ş� yapıldı. Son derece ver�ml� geçen 

toplantıya gösterm�ş oldukları �lg� ve m�safirperverl�k �ç�n İzm�r SMMM Odası'na teşekkür eder�z.
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MALİ MÜŞAVİRLİK MALİ MÜŞAVİRLİK 
MESLEĞİNDEMESLEĞİNDE
KARİYER PLANLAMAKARİYER PLANLAMA

MALİ MÜŞAVİRLİK 
MESLEĞİNDE
KARİYER PLANLAMA

.10.2019 tar�h�nde Balıkes�r Ün�vers�tes� İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�'nde Borsa ve 

2Yatırım Topluluğu'nun m�safir� olarak "Mal� Müşav�rl�k Mesleğ� ve Kar�yer Planlama" 

konulu söyleş� gerçekleşt�rd�k. Balıkes�r Ün�vers�tes� İİBF Dekanı Sayın Prof. Dr. Murat 

DOĞDUBAY ve İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şak�r SAKARYA'yı makamlarında z�yaret ett�k. 

Ün�vers�te tabanlı eğ�t�mler, proje ve programlar �ç�n görüş alış-ver�ş�nde bulunduk.
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Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z, SMMM Es�n ZENGİN'� bürosunda z�yaret ett�. Yen� 
meslektaşımıza bürosunda ve meslek yaşantısında, başarılı b�r çalışma hayatı temenn�ler� �let�ld�.

Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z, SMMM Emre YANIKDUMAN'ı 
bürosunda z�yaret ett�. Yen� meslektaşımıza bürosunda ve meslek 
yaşantısında, başarılı b�r çalışma hayatı temenn�ler� �let�ld�.

önet�m Kurulu Üyeler�m�z, SMMM Sancer ACAR'ı bürosunda      Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z, SMMM Sancer ACAR'ı bürosunda      Yz�yaret ett�. Yen� meslektaşımıza bürosunda ve meslek yaşantısında, z�yaret ett�. Yen� meslektaşımıza bürosunda ve meslek yaşantısında, 
başarılı b�r çalışma hayatı temenn�ler� �let�ld�.başarılı b�r çalışma hayatı temenn�ler� �let�ld�.

önet�m Kurulu Üyeler�m�z, SMMM Sancer ACAR'ı bürosunda      Yz�yaret ett�. Yen� meslektaşımıza bürosunda ve meslek yaşantısında, 
başarılı b�r çalışma hayatı temenn�ler� �let�ld�.

Yönet�m Kurulu 
Üyeler�m�z, SMMM 
Em�ne KANDEMİR'� 
bürosunda z�yaret ett�. Yen� 
meslektaşımıza bürosunda 
ve meslek yaşantısında, 
başarılı b�r çalışma hayatı 
temenn�ler� �let�ld�.
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EĞİTİMİEĞİTİMİEĞİTİMİ

E-DÖNÜŞÜM SÜRECİMUH-SGK MUH-SGK MUH-SGK 
BİRLEŞMESİ BİRLEŞMESİ BİRLEŞMESİ 

Odamızda TÜRMOB Eğ�tmen� Yalçın 
SÜTÜTEMİZ '�n sunumuyla MUH-SGK B�rleş-
mes� Eğ�t�m� yapıldı.



51

Odamızda 2020 Ocak İtibari İle Stajı Başlayanlara Yapılan 

BiLGiLENDiRME 

TOPLANTISI
Ertuğ
ASLAN
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ODA MECLiSi TOPLANTISIODA MECLiSi TOPLANTISIODA MECLiSi TOPLANTISI
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AY HAKKINDA BiLMENiZ GEREKENLER
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Yüreğ�n�zde yaşayacağınız Yüreğ�n�zde yaşayacağınız 
n�ces� Gecelere...n�ces� Gecelere...
Yüreğ�n�zde yaşayacağınız 
n�ces� Gecelere...

Yüreğimle yüreğini sarasım 
var 

Yağmurlar yağsın göz 
pınarlarımdan 
Sırılsıklam olsun gönül 
bahçemiz
Yeşersin yediveren güller gibi 
sevgimiz
Yüreğimle yüreğine yağasım 
var

Papatyalar gelincikler 
derledim sana
Aydınlık bir gökyüzünün 
kucağında
Ruhumla esir kaldım gene 
gözlerinde
Yüreğimle yüreğine 
dokunasım var

Canıma can katanım varlığınla 
varım
Seninle sensizliği nasıl 
yaşarım
Varlığında yokluğun kabustur 
korkarım 
Yüreğimle yüreğine akasım 
var 

Görünmez bir tual resminde 
esaretim 
Hicaz bir eserin acıklı 
ezgisiyim 
Gül dalımsa sensin bülbülünse 
benim 
Yüreğimle yüreğini yakasım 
var

Yaşam yıpratmış saçlar olmuş 
karbeyazı 
Ömür bu geldi geçti ne baharı 
ne yazı
İnsanca yaşadık nefsimizle 
yazgımızı
Yüreğinde yüreğimle kalasım 
var

#KSTürken
17/10/2018
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Sen…
 El� şakağında, gözler� dalgın 
Hayatı sırtlanmış, g�den adam… 
B�l�yorum, 
Evde çocuklar aç, dışarıda kar 
Ve… 
Ceb�nde yok ekmek paran… 
 
Onlarca, 
Umursamaz �nsan geç�yor yanından 
H�ç b�r�, 
Zaten sen�n farkında b�le değ�l… 
Bu gece , 
Aç yatacaksın belk�, 
Ama başın d�md�k, 
Öne eğ�k değ�l… 
 
El�ndek� �k� ş�m�� 
G�d�nce çocuklarına vereceks�n, 
“B�r parça da sen al “D�yen eş�ne 
“Ben dışarıda yed�m” D�yeceks�n… 
Yattığında yatağına, 
Yüzünde hafif b�r gülümseme olacak, 
Aç kaldım ama 
Çalmadım d�yeceks�n… 
 
K�m� aç, k�m tok 
 K�m�ler�n�n adını b�le b�lmed�ğ�, 
Sah�p olduğun tek servet�n, 
Namus ve şerefinle, 
Ez�lecek, 
Ama zal�m dünyaya, 
D�renecek, 
D�renecek, 
DİRENECEKSİN… 

DİRENECEKSİN

04.08.1950 doğumlu şa�r, �lk ş��r�n� ortaokul sıralarında b�r edeb�yat ödev� olarak yazmış ve Edeb�yat öğretmen� 
Türkan KAZANCI’nın teşv�k�yle o günden bugüne yazmayı h�ç bırakmamış. Şa�r�n Gel�nc�k Tarlası, Ey Hayat 
,Sobe ve Yıldız Yağmuru adlarında 4 adet ş��r k�tabı bulunmaktadır.

Ahmet Şah�n
BATU
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ARAMIZA KATILANLAR
Alİ AYGÖRDÜ 

LİSE : CELAL TORAMAN ANADOLU LİSESİ
YÜKSEKOKUL : BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ M.Y.O. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
ÜNİVERSİTE : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
STAJ BAŞLAMA TARİHİ : 05.05.2019
STAJ BİLGİLERİ: CEMİL OĞUZ SMMM BÜROSU 
KAMİL EMİN İNAM SMMM BÜROSU SMMM KAMİL EMİN İNAM           
BÜLENT ATACAN SMMM BÜROSU  SMMM BÜLENT ATACAN  
 ABDULLAH SALMAN SMMM BÜROSU  SMMM ABDULLAH SALMAN     

 27/09/2019 tar�h�nden �t�baren 1068 büro s�c�l numarası �le Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k mesleğ�n� 
�fa etmektey�m.Alİ 

AYGÖRDÜ

BÜŞRA ÇOBAN 

2002 YILINDA BANDIRMA TİCARET MESLEK LİSESİNDEN MEZUN OLDUKTAN SONRA BALIKESİR 
ÜNİVERSİTESİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ ÖN LİSANS EĞİTİMİ ALDIM. 
ANADOLU ÜNİNERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜM MEZUNUYUM.
2015 YILINDA SMMM SEYİT ALPER KAYA GÖZETİMİNDE STAJA BAŞLADIM, 2018 YILINDA SMMM 
ŞADİYE BABAYİĞİT GÖZETİMİNDE STAJIMI TAMAMLADIM. 2019 EYLÜL AYINDA SMMM RUHSATIMI 
ALDIM. BALIKESİR MERKEZDE MESLEĞİMİ BAĞIMSIZ İCRA ETMEKTEYİM

GÜRHAN ERDEM  

 BURHANİYE TİCARET MESLEK LİSESİNİN 2004 YILI MEVZUNLARINDAN OLUP SONRASI PAMUKKALE 
ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜNÜ BİTİRDİM. 
2011 YILINDA STAJA BAŞLAMA SINAVINI KAZANARAK BURHANİYEDE FAALİYET GÖSTEREN MESLEK 
MENSUBUNUN YANINDA STAJI BAŞLATTIM SONRASINDA İKAMET DEĞİŞİKLİĞİ OLUP İZMİR DE ARKAS 
HOLDİNG BÜNYESİNDE STAJIMI TAMAMLADIM. ŞU ANDA GÖMEÇ BALIKESİR DE ERDEM MALİ 
MÜŞAVİRLİK OLARAK KENDİ OFİSİMDE ÇALIŞMA HAYATIMA DEVAM ETMEKTEYİM. 

GÜRHAN ERDEM

Mehmet Em�n KORKMAZ

Ayvalık T�caret Meslek L�ses� – Muhasebe F�nansman B�lg�sayarlı Muhasebe
Çanakkale 18 Mart Ün�vers�tes� – Muhasebe ve Verg� Uygulamaları
Anadolu Ün�vers�tes� - İşletme
SMMM Stajıma 01/01/2015 tar�h�nde başladım. İlk olarak SMMM Meral Gülgenç ONUK gözet�m�nde stajıma 
başladım. Sonrasında Sumru Ev�n olarak ortaklık kurmasıyla b�rl�kte 2016-2017 ve 2017-2018 dönemler�nde 
ortaklık gözet�m�nde stajımı tamamladım.  2018/12 dönem�nde SMMM yeterl�l�k sınavlarını vermemler b�rl�kte 
2019 yılında ruhsatımı aldım. Sonrasında  01/01/2020 yılı �t�bar� �le b�rl�kte kend� ofis�m� açtım.  

BÜŞRA  ÇOBAN

MEHMET EMİN
KORKMAZ

Sema Karaman

Balıkes�r Muharrem Hasb� L�ses�nden mezun olduktan 
sonra Balıkes�r Ün�vers�tes� İİBF\İşletme L�sans ve 
Trakya Ün�vers�tes� Muhasebe ve Denet�m Yüksek 
L�sans bölümler�n� b�t�rd�m.  SMMM stajıma 
Ocak\2017'de başlayıp SMMM Güray Aydın �le b�rl�kte 
staj dönem�nde çalıştım ve Temmuz \2019 dönem�nde 
sınavları vererek stajımı b�t�rd�m. Ek�m 2019'da 
büromu açarak meslek� faal�yet�m� sürdürmektey�m.

Murat Fıçıcı

B�gad�ç Çok Programlı L�sede 
Muhasebe bölümünde okudum. 
Anadolu Ün�vers�tes� İşletme 
Bölümünü b�t�rd�m. 2015 yılında M. 
Sac�t Nağış Mal� Müşav�r bürosunda 
stajımı yaptım. Şu anda muhasebe 
bürosunda çalışmaktayım. SEMA 

KARAMAN
SEMA 

KARAMAN MURAT FIÇICI



57

ARAMIZA KATILANLAR
NİZAM AKSOY

L�se: EDREMİT ANADOLU LİSESİ
Ön L�sans:  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ – EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ
L�sans: T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ – İŞLETME BÖLÜMÜ 1. Öğret�m
Yüksek L�sans: T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ – Muhasebe Denet�m
Devam Eden Ö.L�sans: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ – İnşaat Teknoloj�s�
2015 yılında SMMM stajına başladım.
6 ay Türk�ye Vakıflar Bankası T.A.O. – Mal� Anal�st Uzman Yardımcısı
6 ay SMMM Met�n Dem�rel Mal� Müşav�rl�k Ofis�
3 yıl boyunca da; MAZARS DENGE, DENGE SMMM A.Ş. de görev yapıp stajımı burada tamamladım. 
A�le ş�rket�m�z olan AKSOY GRUP İNŞAAT firmasında çalışmaktayım. Pazarlama ve Satış D�rektörü
 olarak görev yapmaktayım.

SEDA DEDE    

 Bandırma T�caret Meslek L�ses� 
Balıkes�r Ün�vers�tes� Bandırma İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� Bandırma Meslek Yüksekokulu �şletme 
bölümü önl�sans Eğ�t�m� Anadolu Ün�vers�tes� İşletme Fakültes� İşletme Bölümü l�sans eğ�t�m� 
 2012 yılında stajıma başladım ve bu dönemde Gürel� YMMM ve KPMG gözet�m�nde stajımı tamamladım. 
 Şu anda MAURİ MAYA SANAYİ A.Ş de Muhasebe sorumlusu olarak görev yapmaktayım.

N. Şebnem ÖZCAN

Bandırma Ş.M.G. L�ses�
Balıkes�r Ün�vers�tes� Bandırma 
İİBF İşletme

Bursa Uludağ Ün�vers�tes� Öğret�m 
Görevl�s�

Yasem�n Mergen

2005 yılında Muharrem Hasb� L�ses� (YDAL) den mezun oldum.
2005 yılında İzm�r Dokuz Eylül Ün�vers�tes�'n� İkt�sat bölümünü kazandım.

08.09.2014 tar�h�nde Smmm Emre Yücel'�n gözet�m�nde staja başladım. Daha sonra çeş�tl� ş�rketlerde de 
çalışarak 03.08.2017 de stajımı tamamladım.
 
Şu anda kend� ofis�mde çalışmaya devam ed�yorum. 

NİZAM
AKSOY

SEDA DEDE

ŞEBNEM
ÖZCAN

Yusuf CAN 

Bandırma T�caret Meslek L�ses�
Balıkes�r Ün�vers�tes� Burhan�ye Meslek 
Yüksek Okulu (Muhasebe)
Anadolu Ün�vers�tes� (İşletme)
2015 yılında
İhsan ŞEN S.M.M.M.
 2019 yılından �t�baren bağımsız olarak 
Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k 
yapmaktayım

YUSUF
CAN

YASEMİN
MENGEN
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BALIKESİR SMMMO


