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MESLEKTE BİRLİK GRUBU
İSMMMO SEÇİMLERİ

BAŞKAN VE KURUL ADAYLARI

MESLEKTE BİRLİK GRUBU İSMMMO BAŞKAN ADAYI
ETHEM YÜKSEL KAHVECİ
1972 İstanbul doğumludur, Trabzonludur.
Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü
muhasebe–ﬁnansman uzmanlık dalında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitede
tamamlamıştır.
2000 yılında serbest muhasebeci mali müşavirlik belgesini almaya hak kazanmıştır. 2001 yılından itibaren kendi
bürosunda mali müşavirlik yapmaktadır. Ekibi ile birlikte çeşitli ﬁrmalara, muhasebe, iş hukuku, yönetim, ﬁnans
ve şirket içi mesleki eğitim konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.
1998 yılında eğitimcilik kariyerine çeşitli özel dershanelerde genel muhasebe, sgk- iş hukuku dersleri vererek
başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda 2005 yılında öğretim görevlisi olarak
da başladığı görevini halen sürdürmektedir. Aynı üniversitenin sürekli eğitim merkezinde İş hukuku ve
bordrolama dersleri vermektedir.
Aydın üniversitesi sürekli eğitim merkezinde Sgk-bordrolama uzmanlığı, İş hukuku uzmanlığı, e-defter, e-fatura
eğitimi, ﬁnansçı olmayanlar için ﬁnans eğitimi derslerine girmiştir.
İSMEK’te çeşitli dönemlerde muhasebe eğitmenlerine değişen sosyal güvenlik mevzuatı ve vergi konularında
çeşitli konferans ve seminerler vermiştir.
İstinye Üniversitesinde Yüksek Lisans düzeyinde iş hukuku ve denetim standartları dersleri vermektedir.
2010 ve 2016 yıllarında İstanbul mahkemeleri mali konular bilirkişisi kadrosuna seçilmiştir. 2014 yılında KGK
bağımsız denetçi belgesini almıştır.
Meslekte birlik İl yönetim kurulu üyesi sıfatıyla çeşitli ilçelerde Muhasebede dönem sonu işlemleri, gelir ve
kurumlar vergisi, sosyal güvenlik ve iş hukuku konularında 20’ye yakın eğitim semineri vermiştir.
İngilizce bilmektedir. Evli, iki kız, bir erkek çocuk babasıdır.

MESLEĞİNE SAHİP ÇIK,
“MESLEKTE BİRLİĞE” OY VER!
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HAKAN USTABAŞ
1972, Artvin/Hopa doğumludur.
Lise öğrenimini İstanbul Pertevniyal lisesinde tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans mezunudur.
Lise öğrenimi sırasında (1987-1991) mali müşavirlik oﬁslerinde yarı zamanlı olarak çalışmıştır.1992 -1993 yıllarında Gürcistan’da
faaliyet gösteren özel bir Türk ﬁrmasında mali işler sorumlusu görevinde bulunmuştur.
2006 yılında mali müşavirlik belgesi almıştır. 2011 yılında İstanbul / Beyoğlu ilçesinde mali müşavirlik oﬁsini kurmuştur. Bağımsız
olarak müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerine devam etmektedir.
Konkordato komiserliği ve bilirkişilik eğitimi almıştır. Uzlaştırmacılık yapmaktadır. 2017 yılında kurulan İstanbul Uzlaştırmacılar
derneği’nin kurucu başkan yardımcısıdır.
Evli ve üç çocuk babasıdır. Orta derecede Gürcüce, Rusça ve Fransızca bilmektedir.

MURAT DEMİRTAŞ
1976, Erzurum doğumludur.
Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans
eğitimini İstanbul Okan Üniversitesi İşletme ana bilim dalı muhasebe ve denetim üzerine yapmıştır. Türkiye uluslararası gemi sicili
(TUGS)’ne kayıtlı gemilerin gelir ve kurumlar Vergisi yönünden incelenmesi konusunda yüksek lisans projesi yazmıştır.
1995 - 2011 yılları arasında kurumsal ﬁrmalarda muhasebe müdürlüğü ve yöneticilik yapmıştır. 2011 yılından itibaren bağımsız
olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmaktadır. 2017 yılında Kamu Gözetim Kurumundan bağımsız denetçi ruhsatını
almıştır. Alternatif Daire Başkanlığı’na bağlı olarak “Uzlaştırmacılık” ve “Bilirkişilik” yapmaktadır. Deniz Ticareti Hukuku ve Türk Ticaret
Hukuku konularında ulusal ve uluslararası ﬁrmalara danışmanlık yapmaktadır. .
Maltepe Erzurumlular Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği, Maltepe Yalı Spor Kulübü Yönetim Kurul üyeliği ve başkan yardımcılığı,
(TÜMSİAD) Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeliği, İstanbul Uzlaştırmacılar derneği kurucu üyeliği, Fenerbahçe Spor Kulübü
temsilci üyeliği, gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yapmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
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YASİN SEZGİN
1982, Erzincan/Kemaliye doğumludur
Bağcılar Ticaret Meslek Lisesini bitirmiştir. Trakya Üniversitesi Muhasebe Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
mezunudur. 2006 yılında mali müşavirlik ruhsatını almaya hak kazanmıştır. 2001 yılında başladığı meslek hayatında kurumsal
ﬁrmalarla çalışmış maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi konularında uzmanlaşmıştır.
Çeşitli kooperatiﬂerde denetim kurulu üyeliği görevi devam etmektedir. Kooperatif muhasebesi konularında uzmandır. Bilirkişilik
yapmaktadır. Mesleki konularda eğitmenlik yapmaktadır.
Mesleki konularda seminerler vermiştir. Mesleki makale çalışmaları vardır. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

FUAT ÇİÇEK
1985, Kastamonu/Tosya doğumludur.
Mithat Boyner Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans
eğitimi tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.
2004 yılından itibaren özel sektörde çeşitli şirketlerde muhasebe, ﬁnans, insan kaynakları müdürlüğü ve raportör ünvanları ile
meslek hayatını devam ettirmiştir. 2018 yılında Adalet Bakanlığı alternatif çözümler daire başkanlığına bağlı uzlaştırmacı eğitimlerine
katılmış ve sınava girerek “Uzlaştırmacı” ünvanını kazanmıştır. İstanbul Uzlaştırmacılar derneği kurucu üyesi ve aynı zamanda disiplin
kurulu üyesidir.
2018 yılında Adalet Bakanlığının yetkilendirdiği Sakarya Üniversitesinin konkordato eğitimlerine katılarak “konkordato komiseri”
olmuştur.
Evli ve bir çocuk babasıdır.
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SERAP BAYAR
1975, İstanbul doğumludur.
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Orta düzeyde Fransızca bilmektedir. 26 yıl özel sektörde şirketlerde muhasebe
departmanların da üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.
Uzlaştırmacı, bilirkişi ve bağımsız denetçilik belgelerine sahiptir.
Nlp ve yaşam koçluğu sertiﬁkalarına sahiptir. Kişisel gelişim alanında çalışmaları bulunmaktadır.
Trabzon dernekleri federasyonu kadın kolları yönetim kurulu üyesidir. Birçok sivil toplum örgütünde yöneticilik yapmaktadır.
Bir erkek çocuk annesidir.

ABDURRAHMAN KARAN
1987, İstanbul/Kartal doğumludur.
Lise öğrenimini Pendik Ticaret Meslek Lisesi'nde, lisans öğrenimi ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamıştır.
2017 yılında Adalet Bakanlığı Bilirkişi listesine girmiştir.
Çeşitli ﬁrmalarda bütçe yönetimi, kurumsallık, mali tabloların analizi ve kredibilite, yabancı işçi çalıştırma, maliyet kontrol sistemleri,
muhasebe yönetim sistemleri, yatırımcılara yatırım danışmanlığı, vergi iadeleri, ÖTV işlemleri, şirket değerlemesi konularında
danışmanlık vermektedir.
İnşaat muhasebesi, temel bütçe teknikleri, bilanço okuma teknikleri, kurumsallık, beden dili ve iletişim konularında özel eğitim
almıştır.
İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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HARUN GEYLANİ
1974, Bitlis doğumludur.
İlk ve Orta öğrenimini Siirt' in Baykan ilçesinde tamamlamış, ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirmiştir.
Çeşitli özel kuruluşlarda muhasebe müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2006 yılından bu yana serbest muhasebeci mali
müşavirlik yapmaktadır. Mali müşavirlik faaliyeti ile birlikte Adli Bilirkişilik faaliyeti ve 2017 yılından bu yana da Adalet Bakanlığında
“uzlaştırmacılık” görevleri devam etmektedir.
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı icra ve yönetim kurulu üyeliğini de yürütmektedir. 2009 yılında kurduğu Geylani Kültürünü
Yaşatma Derneği (GEKÜYAD) kurucu başkanlığı görevini yapmaktadır.
Orta derecede İngilizce ve Arapça ile çok iyi derecede Kürtçe bilmektedir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

FUAT AYDOĞDU
1971, Kartal/İstanbul doğumludur.
Kartal Ticaret Lisesi, Trakya Üniversitesi Kırklareli meslek yüksekokulu muhasebe bölümü ve sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme
Bölümünü bitirmiştir. 2002 yılında SMMM belgesini almıştır. Aynı zamanda “bilirkişilik” sertiﬁkasına sahiptir. Mali tablo analizleri ve
bilanço okuma teknikleri konularında deneyimlidir.
Orta seviye Almanca bilmektedir. Çok sayıda sosyal sorumluluk projelerinde görev almıştır. Sivil toplum kuruluşları, vakıf ve
derneklerle yöneticilik yapmıştır.
Karate sporunda lisanslıdır, 1993 yılında milli takımda yer almıştır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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AHMET ŞENTÜRK
1983 ,Kastamonu doğumludur.
1994 yılında Malazgirt İlkokulunu bitirdikten sonra 2000 yılında Bağcılar ticaret meslek lisesinden mezun olmuştur. Lisans eğitimini
2009 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat fakültesinden mezun olarak tamamlamıştır. Hali hazırda Anadolu Üniversitesi Adalet
Yüksek Okulu’ na devam etmektedir.
Meslek hayatına 1999 yılında ticaret lisesi stajyeri olarak başlamıştır. Bu tarihten itibaren çeşitli mali müşavirlik oﬁsi ve ﬁrmalarda
görev almıştır. 2017 yılından itibaren kendi oﬁsinde serbest muhasebeci mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
Mali müşavirlik faaliyetinin yanında Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak “uzlaştırmacılık” yapmaktadır. Çeşitli dernek ve sivil toplum
kuruluşunda aktif görevlerde bulunmaktadır. Orta seviyede İngilizce bilmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

AYHAN KATILMIŞ
1986, İstanbul doğumludur.
ilk ve orta öğrenimini Sancaktepe ‘ de tamamlamıştır. 2012 yılında serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatını almıştır.
Liseyi Ümraniye 75. Yıl ticaret meslek lisesinde bitirmiştir. Anadolu üniversite muhasebe ön lisans ve daha sonra aynı üniversitenin
işletme fakültesi lisans bölümlerinden mezun olmuştur.
2015 yılından itibaren Ümraniye de mesleki faaliyetlerin içerisinde bulunmuştur. “Uzlaştırmacılık” ve “konkordato” komiserliği
alanların da sertiﬁkalara sahiptir.
Evlidir.
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DAVUT BAYRAK
1985, Ordu doğumludur.
Bağcılar Ticaret Meslek Lisesi mezunudur. Anadolu Üniversitesi Kamu yönetimi bölümünden mezun olmuştur.
2010-2013 yıllarında mali müşavirlik stajı yapmıştır. 2013 yılında mali müşavirlik ruhsatını almaya hak kazanmıştır. 2014 yılında mali
müşavirlik oﬁsini açtı ve halen bu faaliyetini sürdürmektedir. Muhasebe, şirketler hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku, vergi mevzuatı
alanlarında bilirkişilik yapmaktadır.
“Konkordato komiserliği” belgesi vardır. Sosyal güvenlik teşvikleri ve Ticaret bakanlığı destekleri konusunda danışmanlık
yapmaktadır. Kabataşlılar federasyonunda yönetim kurulu üyesidir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görev
yapmaktadır. Mesleki konularda yazmış olduğu makaleler çeşitli yayın organlarında yayınlanmaktadır. Ordu basın gazetesinde sosyal
güvenlik ve emeklik konularında köşe yazarlığı yapmaktadır.
Evli iki çocuk babasıdır.

FİLİZ ELDEMİR
1981,İstanbul doğumludur,aslen Denizli’lidir.
İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu’nda ve British Culture’de ingilizce eğitimi almıştır.
Profesyonel iş hayatında çeşitli sektör ve ﬁrmalarda muhasebe uzmanı olarak hizmet vermiştir. 2014 yılında “serbest muhasebeci
mali müşavir” unvanını almaya hak kazanmıştır.
2017 yılında kendi oﬁsini kurarak,farklı sektör ve ﬁrmalara mali müşavir/mali danışman olarak hizmet vermeye başlamıştır.
“Bilirkişi” ve “uzlaştırmacı” olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
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İSMAİL BIYIKLIOĞLU
1981 yılı İstanbul doğumludur. Aslen Kastamonu’ludur.
1998 yılında Fahrettin Özüdoğru Ticaret Lisesinden mezun olmuştur. 2001 Yılında Ankara Üniversitesi bilgisayarlı muhasebe
bölümünden, 2003 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.
1997 Yılında SMMM oﬁsinde mesleğe adım atmıştır ve o tarihten 2009 yılına kadar çeşitli mali müşavirlik oﬁslerinde ve dış ticaret
ﬁrmalarında mesleki çalışmaları bulunmaktadır.
2009 yılından itibaren Sultangazi ilçesinde mali müşavirlik hizmetini kendi bürosunda sürdürmektedir.
Evli ve 3 çocuk babasıdır. Orta seviyede ingilizce bilmektedir.

MEHMET ATA
1982 İstanbul doğumludur.
1999 yılında Şehremini Lisesi’nden mezun olmuştur. 2003 yılında
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur.
2004 yılında askerliğini tamamladıktan sonra 2005 yılında SMMM oﬁsinde mesleğe adım atmıştır. 2012 yılından itibaren
Gaziosmanpaşa'da SMMM büro faaliyetine devam etmektedir.
2015 tarihinde Meslekte Birlik asil üyesi olup Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Orta seviyede İngilizce bilen SMMM Mehmet Ata evli ve 3 çocuk babasıdır.
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MESUT PAÇACI
1982 Erzincan/Refahiye doğumludur.
İlk, Orta, Liseyi İstanbul’da tamamladıktan sonra, Üniversiteyi Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünde
tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nde öğrenimine devam etmedir. İstanbul Üniversitesi’nde Bilirkişik Eğitimini
tamamlamıştır.
İstanbul Bilirkişik Daire Başkanlığında Bilirkişilik yapmaktadır. Uzun süre Mali Müşavirlik oﬁsinde çalışmıştır. 2016 yılından itibaren
Fatih ilçesinde kendi Mali Müşavirlik oﬁsine devam etmektedir.
MTTB, Birlik Vakfı, Genç Birlik’te ve Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapmıştır. Halen İstanbul Meslekte Birlik Mali Müşavirler
Gurubu Fatih İlçe Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

NEŞET GÜNER
1976 İstanbul doğumludur, aslen Giresun Görele’lidir.
Üsküdar Cumhuriyet Lisesi mezunudur. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirmiştir.1995'ten
bugüne muhasebe mesleği ile iştigal etmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı emekli tahsis işlemleri konusunda uzmandır. İnsan kaynakları
alanında hizmetler vermiştir.
Birçok şirkette muhasebe müdürlüğü yapmıştır. DTÖ iletişimde ustalık seminer programını başarıyla tamamlamıştır.
kongre ve kültür merkezinin kuruluş aşamasında Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlamıştır.

Bağlarbaşı

Siyaset Akademisi ''Demokrasi, uluslararası ilişkiler ve ekonomi '' başlıklı eğitim programını başarıyla tamamlamıştır. Üsküdar
Bağlarbaşındaki muhasebe bürosunda mesleki faaliyetini sürdürmektedir.
Orta düzeyde Fransızca bilmektedir.

MESLEKTE BİRLİK GRUBU İSMMMO YÖNETİM KURULU YEDEK ADAYLARI
SELİM YILDIZ
1979, İstanbul doğumludur,aslen Sivas’lıdır.
İlk, orta ve lise öğretimini Tuzla’da tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir.
1997 yılında muhasebe mesleğine başlamıştır. Vergi uyuşmazlıkları, TTK, inşaat muhasebesi ,dış ticaret ve KDV iade işlemleri
konularında uzmandır. İthalat ve İhracat ﬁrmalarına danışmanlık hizmeti vermektedir.
Adalet bakanlığı alternatif çözümler daire başkanlığının 2018 yılında açmış olduğu ilk sınavda başarı göstererek “uzlaştırmacı” unvanı
almaya hak kazanmıştır. Yeşilay Tuzla şubesi denetleme kurulu üyesidir. Halen faaliyetine Tuzla’da devam etmektedir.
Orta derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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AYŞE BETÜL AYAZ
1978 , Elazığ doğumludur.
Lise öğrenimini Eyüp Lisesinde bitirmiştir. Önlisans ve lisans eğitimini Fırat Üniversitesinde tamamlamıştır. 2007 yılında SMMM
belgesi almaya hak kazanmıştır. 1993 yılından itibaren çeşitli ﬁrmalarda muhasebe sorumluluğu üstlenmiştir.
2011 yılında Eyüp ilçesinde açmış olduğu muhasebe bürosunda faaliyetine devam etmektedir. Bilirkişilik, uzlaştırmacılık
sertiﬁkalarına sahiptir. Sakarya üniversitesinden “konkordato komiserliği” uzmanlık sertiﬁkası almıştır.
Şirketlerde kurumsallaşma konusunda birçok eğitime katılmıştır. Muhasebe alanında makaleler yazmaktadır.
İstanbul uzlaştırmacılar derneği kurucularından olup başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

NEVZAT ERDAĞ
1967, Kars doğumludur.
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretmenlik formasyon eğitimi
almıştır. Yönetim danışmanı, bağımsız denetçi, eğitimci, yazar, olan ERDAĞ profesyonel olarak çeşitli ﬁrmalarda muhasebe, ﬁnans,
dış ticaret departmanların da üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.
Türkiye’de vergi ve sosyal güvenlik alanında birçok kuruma danışmanlık ve eğitimler vermiştir. 1999 Yılından beri kendi oﬁsinde farklı
sektörlerdeki ﬁrmalara mali müşavirlik hizmeti vermektedir. Sosyal güvenlik mevzuatı ve yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Türk
vergi sistemi, Kara para & kayıt dışı, Bilişimde vergi gibi Türkiye’de ilklerinde yer aldığı 17 yayınlanmış eseri mevcuttur. Yayın
aşamasında iki kitabı bulunmaktadır.
Birçok platformda 800’ün üzerinde yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Kars-Ardahan-Iğdır kültür ve dayanışma, Azeri kültür evi,
İstanbul Azarbaycan kültür derneklerinin üyesidir. Bu kurumların yönetimlerinde görev almıştır.
Üç kız çocuğu babasıdır.
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MAHFUZ KIYICI
1979, Bingöl/Solhan doğumludur.
İlkokulu Solhan’da tamamlamıştır. Ortaokul ve liseyi Balıkesir İvrindi İmam Hatip Lisesinde tamamlamıştır.1997 yılında Bursa Uludağ
Üniversitesi Karacabey meslek yüksek okulunda işletme bölümünü bitirmiştir.
2000-2002 Yılında Sultanbeyli Ticaret Meslek lisesinde vekil öğretmen olarak 2 yıl çalıştı. 2002 ve 2009 yılları arasında özel eğitim
kurumlarında eğitmen ve yönetici olarak çalıştı.
2004-2009 Yılında Ümraniye Belediyesi kültür müdürlüğüne bağlı meslek edindirme kursunda bilgisayarlı muhasebe eğitmeni olarak
çalışmıştır. 2009 yılından beri Sultanbeyli’de mali müşavir hizmetine kendi oﬁsinde devam etmektedir.2012-2013 yılında Fatih
Üniversitesi MBA işletme yönetimi dalında yüksek lisan yapmıştır.
Evli ve iki çocuk babasıdır

MÜCELLA TURCAN DEMİREL
1973, Rize doğumludur.
İlk ve ortaokul eğitimini Rize’de tamamlamıştır. Rize İmam Hatip Lisesinden mezun olmuştur. Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamıştır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi tarih bölümü mezunudur.
Bağımsız denetim ve mali analiz konularında çeşitli eğitim ve sertiﬁka programlarına katılmıştır. Bilirkişilik eğitimlerini
tamamlamıştır. İstanbul bölge bilirkişi listesine kayıtlıdır.
Kadın ve demokrasi derneği KADEM üyesi olarak, kadınların toplum hayatında daha güçlü olarak var olması için yapılan çalışmaları
desteklemektedir. Çocuk ve Gelecek Derneği ‘ÇOGEL’ yönetim kurulu üyesi olarak, dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması ve
toplumda ‘Koruyucu Ailelik’ ile ilgili farkındalığı artırarak, koruyucu aile sayısının artırılması projesinde aktif olarak çalışmaktadır.
Osmanlıca, Arapça, İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.
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GÜROL MANCİ
1972, Ardahan doğumludur.
İktisat Fakültesi mezunudur. Muhasebe ve denetim üzerine yüksek lisans yapmıştır. Serbest muhasebeci mali müşavir olarak kendi
bürosunda çalışmaktadır. Bunun yanında bilirkişilik, vergi uzmanlığı, uzlaştırmacılık, konkordato komiserliği yapmaktadır. Bazı kamu
ve özel eğitim kurumlarında muhasebe ve ﬁnansman üzerine 8 yıl hocalık yapmıştır.
Çeşitli vakıf, dernek ve Sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görevler almıştır.
Sultanbeyli KAI derneğinde kurucu başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.
yapmıştır.

2015-2016 Sultanbeyli spor kulüp başkanlığı

Orta seviyede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 kız çocuğu babasıdır.

CEM GÖK
1977, İstanbul doğumludur, aslen Artvinli’dir.
İlk, Orta, Lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Erzincan MYO bilgisayarlı muhasebe bölümünü ve Anadolu Üniversitesi İşletme
Fakültesini bitirmiştir. 1996 – 2014 yılları arasında özel sektörde holding bünyesindeki ﬁrmalarda mali idari işler ve insan kaynakları
departmanların da çalışmıştır.
Kendi bürosunda serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018 yılında “uzlaştırmacı” olmaya hak
kazanmıştır. Gürcü kültür merkezinde başkan yardımcılığı ve İsuder - İstanbul uzlaştırmacılar derneği kurucuları arasında yer almıştır
halen denetleme kurulu üyeliği yapmaktadır
Bahçelievler Kızılay Üyesidir. Gürcüce ve İngilizce Bilmektedir
Evli ve iki çocuk babasıdır
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MUHARREM APAYDIN
1975 Eyüp / İSTANBUL doğumludur, aslen Samsun Bafralı’dır.
Lise eğitimini Şişli Teknik Bilgisayar bölümünde bitirmiştir. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur.
Uzlaştırma, konkordoto, bilirkişilik sertiﬁkalarına sahiptir. İngilizce bilmektedir.
2007 yılında mali müşavirlik ruhsatını almıştır. Halen özel sektörde mali işler müdürü olarak görev yapmaktadır.
Evlidir. 4 çocuk babasıdır.

MEHMET GÖK
1986, Kars/ Kağızman doğumludur.
Ümraniye 75. Yıl Ticaret ve Meslek lisesinden mezun olmuştur. Ön lisans eğitimini İstanbul Maltepe Üniversitesinde, lisans eğitimini
ise Anadolu Üniversitesinde 2019 yılında tamamlamıştır.
2014 yılında mali müşavirlik ruhsatını almaya hak kazanmıştır. 2015 yılında mali müşavirlik oﬁsini açarak bağımsız olarak mesleğimi
icra etmeye başlamıştır.
Birçok sivil toplum kurulusunda görev yapmıştır. Girişimcilik konusunda birçok eğitim vermiştir. Okan üniversitesinde muhasebe
denetim alanında yüksek lisans yapmıştır.
Bildiği yabancı dil İngilizcedir.
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SERDAR ÇAĞLAYAN
1975,Fatih /Karagümrük doğumludur, aslen Diyarbakır ’lıdır.
1993 Beyoğlu Ticaret Lisesini ardından da Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesinden mezun olmuştur. Mali müşavirlik belgesini
2010 yılında almıştır. Serbest muhasebeci mali müşavir’lik mesleğini Şişli’de bulunan bürosunda icra etmektedir.
Bağımsız denetçi, bilirkişi, uzlaştırmacı sertiﬁkalarına sahiptir. Ayrıca “Konkordato Komiserliği” belgesi mevcuttur.
İstanbul Uzlaştırmacılar Derneği’nin kuruluşuna iştirak etmiş ve kurucu yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir.
İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

HASAN KARAN
1965, Giresun doğumludur.
İlk, ortaokul eğitimini İstanbul Esenler’de tamamlamıştır. Fatih Ticaret Lisesi mezunu olup lisans eğitimini Anadolu Üniversitesinde
tamamlamıştır.
Muhasebe mesleği ile 1982 yılında Tahtakale’ de abisi merhum mali müşavir Hidayet Karan’ın oﬁsinde tanışmış olup bu tarihten
itibaren ﬁilen mesleğini icra etmektedir.
1993 yılından bu tarafa Kartal’da serbest olarak çalışmaktadır. İnşaat muhasebesi ve KDV iadesi konusunda uzmandır. Bu konularda
yayınlamış makaleleri mevcuttur.
Bilirkişilik yetki belgesine sahiptir.
Evli, biri kız üç çocuk babasıdır.
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RAMADAN ÇUHADAR
1966 Ordu ili Fatsa ilçesi doğumludur.
İlk ve orta öğretimini Fatsa’da bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirmiştir.
1991 yılından bu yana SM. SMMM olarak faaliyetine devam etmekte olup; evli ve üç çocuk babasıdır.

30 yılın muhasebesini yap,
SANDIKTA HESAP
SOR
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MESLEKTE BİRLİK GRUBU İSMMMO DENETİM KURULU YEDEK ADAYLARI
HİKMET ERDOĞAN
27.08.1983 Erzincan doğumluyum. Aslen Trabzon Çaykaralıyım.
İlk ve Orta Öğrenimimi Erzincan da tamamladım. Sakarya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesinden 2008 Yılında mezun
olduktan sonra stajyerlikten başlayıp Kıdemli Denetçi pozisyonuna kadar yaklaşık 7 Yıla yakın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim şirketin de çalıştım.
1 yılda Altınbaş Kuyumculuk’ta Muhasebe Müdürü pozisyonunda çalıştıktan sonra 01.10.2016 yılında kendi Mali Müşavirlik oﬁsimi
açtım.
Evli ve bir çocuk babasıyım.

Hesap verebilen,
şe�af bir yönetim
VAADEDİYORUZ
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