
SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 

ODA MECLİSİNİN 06.11.2015 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR 

 

  Toplantı No:2015/5 

  

          Sakarya SMMM Odası Oda Meclisi dönem toplantısı 06 Kasım 2015 tarihinde saat 14:00’da 

odamızda  toplanmıĢtır.  

     

Toplantı gündemi 

1) AçılıĢ, Yoklama, 

2) Saygı duruĢu, 
3) Oda Yönetim Kurulu BaĢkan'ın  KonuĢma 

4) 2016 yılı defter ve belge tasdikleri hakkında görüĢme 

5) 2016 yılı muhasebe ücretleri hakkında görüĢme 

6) Yeni dönem Uygulamaları hk görüĢme (E-tebligay, E defter ve belgler, yazarkasa pos cihazları)                                                     
7) Mesleki sorunlar hakkında görüĢme, 

8) Dilek ve KapanıĢ. 

    

         Yapılan yoklamada Hazirun listesinde kayıtlı 75 üyeye toplantı gündemi ile günü ve saatini 

bildiren davetin 26.10.2015 tarih 2015/839 numaralı yazı, faks ve e mail yolu ile gönderildiği bunun 

sonucunda 53 üyenin toplantıda hazır bulunduğu  Prof.DR. Selahattín KARAPINAR, Selim Yanmaz, 

Rahmi Cantimur, Ġhsan Erkul olmak üzere 4 kiĢinin   mazeretlerini belirttiği, 18 kiĢinin ise mazeretsiz 

katılmadığı tespit edilmiĢtir. 

 

GÜNDEM ÇALIġMALARI 

 

      Oda meclisi baĢkanı ġaban KOLUDRA Gündeme katkısı Olanları sorarak gündemi oylamaya 

sundular. Oy birliği ile gündem kabul edildi. 

     Gündemin ikinci maddesi gereği saygı duruĢunda bulunuldu.  

     Gündemin üçüncü maddesi gereğince Oda Yönetim Kurulu BaĢkan yardımcısı  Sayın ERTUĞRUL 

KOCACIK KonuĢmalarında, 

3 ve 6 maddelerin birleĢtirilmesi teklif edildi meclisce oy birliği ile kabul edildi. 

Sayın meclis baĢkanı divan üyeleri değerli meclis üyesi meslektaĢlarım hepinizi Ģahsım ve yönetim 

kurulum adına saygı ile selamlıyorum. Oda meclisi toplantımıza hoĢ geldiniz. 

Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını temennisinde bulunuldu. 

Tek bir çatı altında faaliyet gösteren ancak onlarca kurumla bire bir sorumlu sıfatı ile muhatap olan bir 

meslek mensubu ve meslek.... 

Yeni sorumluluk raporlarında gördüklerimiz bizi korkutuyor. Tek düzen hesap Planı'na uymayan 

yevmiye maddeleri, bilanço ve gelir tablolarında dipnotlar dahil geliĢi güzel yapılan açıklamaların 

meslektaĢlara sıkıntı vermeye baĢladığını görüyoruz. Bu önümüzdeki günlerde SGK Ġġ KANUNU vb 

kanun ve yönetmeliklerde yapılan açıklamalara uyulmaması konusunda da yaĢanmaya baĢlanacak ve 

meslektaĢ olarak bizleri sıkıntıya sokacaktır.  

 

Değerli ArkadaĢlarım, mesleki sorumluluk Sigortası bu dönemlerde çok önem taĢımaktadır. Bu konuyu 

lütfen göz ardı etmeyelim ve kendimizi maddi olarak biraz olsun güvenceye alalım. 

 

Değerli meclis üyeleri; 

Etik eğitim sonucu ETĠK TAAHÜTNAMELERĠ 160 meslektaĢımız aldı ve Web sayfasında etik 

taahhütname alan meslektaĢların isimleri yayınlanıyor, 2. Periyot eğitimlere de 47 civarında 

meslektaĢımız baĢvuru yaptı eğtimler devam ediyor. 

 

Elektronik tebligat hakkında bilgi vergi; 01,01,2016 yürürlüğe  girecek Gelir vergisi kurumlar vergisi 

mükelleflerinin tamamı almak zorundalar. 

 

 



 

 

 

Sayın Recep Selimoğlu hocamız ile E defter ve E fatura semineri yapıldı. Bu eğitimlerin 

meslektaĢlarımız için çok verimli geçti bize olan geri dönüĢlerden anlaĢılmakta odamızda  eğitimler 

devam edecek. 

 

Eğitim ve seminerlerin tarihleri Ģöyledir. 

18 Kasım E- Fatura  e-defter Zirve 

20 Kasım E- Fatura  e-edefter Luca 

25 Kasım E-Defter, E-Fatura, Orka 

27 Kasım Etik Eğitim 

05 Aralık Luca 2.Etap Eğitimi 

15 Aralık Kaynarca MYO Mentörlük Uygulaması 19,00-21,00 arasında 

10 Aralık Ġzgören Akedemi Gökhan OKÇU KiĢisel GeliĢimEğitimleri planlanıyor. Tüm meslek ve 

çalıĢanlarımızı Ģimdiden davet ediyoruz dedi. 

Yeni nesil ödeme kaydeci cihaz kullanımı 1.1.2016 tarihinde zorunlu olacak ve yeni yazar kasa alımında 

ilimizde servis desteği olan markaları tercih etmek faydalıdır.1500000 milyon yazarkasa değiĢecek ve 

250000 euro maliyete isabet ediyor dedi. 

Sportif Faaliyetler Komisyonu, kurumlarında içinde bulunduğu turnuva düzenledi. Turnuvanın güzel 

geçmesini temenni ediyorum. 

2016 Defter Tasdikleri hakkında görüĢme gereği komisyonun almıĢ olduğu kararlarının yüksek olduğu 

2015 Yılı ücretlerinin uygulanmasının Oda Meclisi tarafından onayına sunulması hakkında görüĢlerini 

bildirdi. 

2016 Yılı Muhasebe ücretleri resmi gazetede %10.11 zamlı Ģekilde yayınlanmıĢtır bilgisini Verdi ve 

konuĢmasını tamamladı.  

Konuyla ilgili söz alan Hülya BAYRAKTAR muhasebe ücretleri tam alınırsa defter tasdiklerine gerek 

kalmayacağı görüĢünü bildiridi, 

Mümin YÜKSEKKAYA 5. Madde hk. GörüĢmek üzere söz aldı. SM-SMMM ücretlerinin farklı olması 

gerektiğini TÜRMOB’ un bu konuda kendisi ile çeliĢtiğini ifade etti. 

Zeki ÇELEBĠ söz aldı. Haksız Rekabet Kurulu olarak Meslek Mensupları arasında herhangi bir 

haksızlığa uğranılmadığını, eğer olsaydı kendilerine dosya geleceği konusunda sitemde bulundu. 

Soner KOCATEPE söz aldı. HAYKOP Kooperatifinin kendi üyelerine verecekleri hizmet için bir 

muhasebe ofisi tuttuklarını bu konunun oda Yönetim Kurulu tarafından takip edilmesini talep ettiğini 

dile getirdi. 

 

Dilek ve temennilerde Çetin ÇINAR söz aldı. “Bana üç sorumluluk yazıldı, bir müteselsi sorumluğu 

cezası yazıldı, yaptığım Ģey ise bilmeden yaptığım Amortisman ayırmak. Meslek Mensubu 

arkadaĢlarıma bazı konularda daha dikkatli olmalarını ve mesleğimizin zor icra edildiğinin 

unutulmaması gerektiği” bildirdi. 

  

   KapanıĢ konuĢmalarında. ġaban KOLODRA yeni seçilen hükümetin ülkemiz için hayırlı olmasını  

temannileri ve yaĢadığımız üzücü günlerin sağduyu içinde ve en güzel Ģekilde sonlanması dilekleri ve 

iyi niyet temennileri ile toplantı sonra erdi. 

 

 

 

    
ŞABAN KOLUDRA                          YILDIRAY YILMAZ                                 ASLIHAN TOPALOĞLU    
ODA MECLİS BAŞKANI                MECLİS BAŞKAN YRD.                             RAPORTÖR 

 

 

 

     


