
    ODA MECLİSİNİN 25 HAZİRAN 2015 TARİHLİ TOPLANTI  İÇERİĞİ 

 

      Toplantı No:2015/3 
  

          Sakarya SMMM odası oda meclisi dönem Toplantısı 25 Haziran  2015 tarihinde saat 17:30 da 
odamızda  toplanmıştır.  

 
Toplantı gündemi 
1) Açılış, Yoklama, 
2) Saygı duruşu, 
3) Oda Yönetim Kurulu Başkan'ın  Konuşması, 
4) Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik’in konuşması, 
5) Mesleki sorunlar hakkında görüşme, 
6) Dilek ve Kapanış. 
    
         Yapılan yoklamada Hazirun listesinde kayıtlı 70 üyeye toplantı gündemi ile günü ve saatini bildiren 
davetin 23/06/2015 tarih 2015/518 numaralı yazı, faks ve e mail yolu ile gönderildiği bunun sonucunda 52 
üyenin toplantıda hazır bulunduğu Ayfer Güner Mert,Oğuzhan Atilla, Zahid Kundakçıoğlu, Enver Özdemir, 
Erdal Er, Hamdi Özkılınç, Mustafa Keskin, Muzaffer Bosnalı olmak üzere 8 kişinin   mazeretlerini belirttiği, 10 
kişinin ise mazeretsiz katılmadığı tespit edilmiştir. 
 

GÜNDEM ÇALIŞMALARI 

 
           Oda danışma meclisi başkanı Şaban KOLUDRA tarafından gündem okundu. Gündeme eklenilmesi 
istenilen konu olup olmadığı soruldu. Gündem ilan edilen hali ile oylamaya sunuldu. Oy birliği ile gündem 
kabul edildi. 
 
     Gündemin ikinci maddesi gereği saygı duruşunda bulunuldu.  
      
     Gündem gereğince Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Selattin ÇAKIRSOY konuşmalarında, 
     Sayın Meclis Başkanım; değerli vergi dairesi başkanım, değerli misafirlerimiz, değerli meclis üyeleri, 
Sizleri saygı ile selamlıyorum; toplantımıza hoş geldiniz diyorum. 
    2006-2015 9 dokuz yıla yaklaşan bir süre Vergi dairesi başkanlığını yürüterek Sakarya vergi daire 
başkanlığından ayrılan Sayın Recep ALP ede Meclis arkadaşlarımın huzurunda tüm meslektaşlarım adına 
teşekkür ediyorum bu süreçte çok ama çok güzel birliktelikler yaşadık, meclis toplantılarımızda sık sık 
bulunan başkanımızı bazen soru bombardımanına tutuğumuz oldu, her halükarda odamızla olan iyi 
ilişkilerini, bulunduğu süre zarfında tüm çalışma arkadaşlarını da yansıtmış ve tüm meslektaşlarımızın 
gönlünde ayrı  bir yer edinmiştir. Çok çok teşekkür ediyoruz. 
   Sayın Vergi  Dairesi başkanımız Ahmet ÇELİK aslen Erzurumlu 1972 doğumlu ve Vergi Müfettişi; 
Mesleğimize ve meslektaşımıza yakın gördüğümüz ve inşallah uzun süre birlikte güzel çalışmalarımızı 
müşterek çalışmalarımızı devam ettirebileceğimiz bir ortam geçiririz. 
   Bir gün sayın başkan da ayrılırken Recep ALP başkan gibi Ahmet ÇELİK başkanı da anar sever ve 
arkadaşlığımızı nerede olursa olsun sürdürürüz. Dileğimiz böyle olmasıdır. 
   Biz meslektaşlar ve oda olarak elimizden gelen gayreti yapmaya devam edeceğiz. 
   Değerli Meclis üyesi arkadaşlarım; 
   19 mayıs 2013 tarihi üzerinden 2 yıl geçti bu sürede yaptığımız toplantılarla bir araya geldik oda yönetim 
ve kurullarımız olarak çalışmalarımızı 2013 ve 2014 faaliyet raporlarımızı ve hesap raporlarımızı web 
sayfamızda sizlerin ve tüm kamuoyunun bilgisine sunduk. 
   Gelirlerimizi daha sıkı bir şekilde takip ederek arttırmaya devam ediyoruz. Yeni ve büyük bir binaya sahip 
olmanın dez avantajları da karşımızda bayağı bizleri zorluyor masraflarımız neredeyse 3 e katlandı ancak 3. 
Şahıs ve kurumlara gün geçmiş yada aksattığımız borçlarımız yoktur. Bu arada odamız varlığını arttıracak 
ilave yatırımlarımız sürüyor. Her şeye rağmen varlık gücümüzü arttırmaya devam ediyoruz. 
  Önemli bir seçim süreci yaşadık ve bu süreçte tüm siyasi parti ve adaylara kapımızı açtık tüm siyasi ve 
adaylara dosya verdik ve ilgili vekillerimizin sorunlarımızla ilgisini de isteyip takip edeceğiz dedik. 



   Milletvekili olup odamızı ziyaret eden şu ana kadar AK Parti milletvekili Mustafa İSEN oldu ve ona daha 
önce verdiğimiz raporumuzu güncelleyip “Bir Ses De Sen Ver” kampanyamızı anlatıp yeni bir dosya sunduk 
ve destek sözü aldık; yeni hükümet kurma çalışmaları ve oluşacak tabloya göre de adaylarımızdan 
isteyeceğimiz desteklerimiz artacaktır. 
   Sevgili arkadaşlar; 
2 yıl zarfında meclis toplantıları ve komisyon toplantıları hariç 25 civarında seminer yaptık;  
    Farkındalık ve Etik eğitimlerini birinci periyodunu tamamladık. 
    Kişisel gelişim programları yaptık.  
    Sakarya sivil toplum liderleri ile ve valimiz ile odamızda işbirliği toplantıları yaptık.  
    Diğer kurumlarda bu toplantılar aralıksız devam ediyor ve katılıyoruz. 
    Üniversite ve STK lar birlikte 2 kes iş sizi arıyor furaı düzenlendi ve katılım sağladık; 
    Tüm yüksek okullarla odamızda toplantı yaptık ve öğrenci Mentor luk uygulamasını Türkiye de en iyi      
şekilde uygulayan STK olarak devam ediyoruz.  
    Bağımsız denetim eğitimlerini önce Sakarya ve daha sonra Ankara Üniversitesi ile ortaklaşa tamamladık 
    İngilizce dil okulları ile anlaşma yaparak odamızda eğitim yaptık; 
    Staja başlama eğitimleri; uzaktan eğitim yolu ile yeterlilik kursları yaptık; 
   SGK , Vergi Daire Başkanlığı ve sendikalara ev sahipliği yaptık onlara kapılarımızı açtık eğitimlerini 
odamızda yaptılar; 
   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sedaş, Türkiye Noterler Birliği ve İş Kur odamızda eğitim ve 
bilgilendirme çalışmaları yaptılar; 
   Yönetim kurulu olarak tüm faaliyetlerimizi büyük oranda siz üyelerimizle paylaştık, 
   Turnuvalarımızı devam ettirdik; gecelerimizi yaptık; 
   Yeni e birlik programı ile haksız rekabetle mücadele yeni bir yola giriyor, inşallah ilerde zamana endeksli 
ücret tarifesi de maliye bakanlığınca kabul edilirse daha iyi ve reel şartlara kavuşabileceğiz. 
  Bu akşam Hendek Bayraktepe tesislerinde Hendek İlçe temsilciliğin talebi ile iftar yemeği tertiplenmiştir. 
  Değerli meslektaşlarım; mesleki sorun ve önerilerde daha detaylı görüş ve bilgi isteyen arkadaşlarıma bilgi 
vermek üzere sözlerimi sonlandırıyorum.  
       Yeni Gelir İdare Başkanımız Sayın Ahmet ÇELİK konuşmaları şöyle olmuştur. Sayın Meclis Başkanım, 
değerli Meclis üyeleri ve değerli katılımcılar, hepinize iyi akşamlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.  
İki haftadır Sakarya dayım. Daha Sakarya yı görmemiştim. Ancak duyduklarım hep olumlu şeylerdi. Bu üne 
kadar gördüklerimde olumluydu. İnşallah daha bir çok güzellikleri göreceğiz. 
      Recep ustada dan görevi devraldık. Recep üstadın yerini doldurmak zor olacak ama, elimizden geldikçe 
bu gayreti göstermeye çalışacağız.  
     Mükellef ile Vergi dairesi arasında köprü vazifesi olma noktasında meslek mensuplarının önemi 
tartışılmaz. Geçmiş deneyimlerimizden bu deneyimleri de  kullanarak İnşallah bizim dönemimizde de 
meslek mensubu Arkadaşlar ile dayanışma içerisinde bize yüklenen vergi toplama görevini inşallah layıkı ile 
yerine getirmeye çalışırız. Başkanlığımızın kapılarının her zaman sizlere açık olduğunu ve her zaman diyalog 
kapılarının açık olduğunu belirtmek isterim.  
    Teşekkür ediyor ve iyi akşamlar diliyorum. 
 
    Gündem gereği 
    
    Oda Meclis Başkanı Şaban Koludra misafirimiz Kocaeli Eski Başkanımız Ender Şenol  u fikirlerini paylaşması 
için kürsiye davet ettiler. Sayın Ender ŞENOL gündem dışı olarak vermiş olduğunuz bu konuşma fırsatına 
teşekkür ederek sözlerine başladılar.  Gelir İdare başkanına ve haziruna iyi niyet temennilerini belirttiler. 
Görev süresini tamamlamış biri olarak, danışma meclisi kürsüsünden  bazı şeyler söylüyor olabilmesi çok 
doğru olmayabilir. Ama ben dostlar arasındayım. Çok uzun yıllar meslek icra eden biri olarak burada 
olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ediyorum.  
   Sayın Ender ŞENOL Gelir idaresi ile meslek mensupları arası bağın önemi hakkında konuştular. Meslek 
bilgiye dayalı ve teknolojiyi kullanımı gerektiğini, ancak temel malzeme bilgi olduğunu belirttiler. 
   Meslek mensubu sayısındaki artış ile müşterilerimizin sayısı aynı oranda artış göstermemektedir. Her 
geçen gün meslektaş sayısı artığı halde müşterilerin sayısı artmadığından, meslekte haksız rekabet 
artmakta, dalında uzmanlaşmış meslek mensupları  gereği artmaktadır.  
  Burada olmaktan memnuniyetimi bir defa dile getirerek iyi niyet temennileri ile sözlerini tamamladılar. 



 
       Gündem de Sayın Ertuğrul KOCACIK konuşmalarında, misafirlerimize ve meclis üyelerine başarı ve iyi 
niyet temennilerini belirttiler. 
       Yeni yayınlanan 453 454 ve 455 Nolu tebliğler yayınlandı. Bu tebliğlerden biri elektronik yoklama ile ilgili 
tebliğdir. İnşallah sorunlar yaşanmadan uygulamanın başarı ile gerçekleşmesini, uygulama da sorunlar 
olursa da hep beraber sorunlara çözüm üreteceğiz.   
      Bir önemli gelişmede 454 nolu tebliğ ile E defter kullanıcılarının sayısını arttırmaya yöneliktir. E defter 
hadleri düşmüştür. 10 milyon ciroyu aşan mükelleflerimizin e defter kullanımlarına  yeni yıl ile kullanmaya 
başlayacağız. 
     Bu önemli üç tebliği meslek mensuplarımızın ele almaları gereğini belirterek sözlerime son veriyorum. 
     İyi niyet temennileri  ile sözlerine son verdiler. 
 
     Gündemin kapanış bölümünde Sayın Şaban KOLUDRA katılımcılara ve konuklara katılımları için 
teşekkürlerini sundular. Yeni görevlerinde Sayın Gelir idare başkanlarımıza başarı dileklerini belirttiler. 
İyi niyet temennileri ile toplantıyı sonlandırdılar. 
 
   
 
     
 
    
 
    
      
     ŞABAN KOLUDRA                    YILDIRAY YILMAZ              ASLIHAN TOPALOĞLU            SELİM YANMAZ 
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