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Değerli Meslektaşlarım, Değerli Okurlar;
Yeni bir sayıda bir kez daha birlikte olmanın huzur ve sevinciyle herkese selam ve saygılarımı
sunuyorum.
2017 yılına girdiğimiz bu günlerde geride bıraktığımız son üç aylık dönemde neler olduğuna
bir göz atmak gerekirse; Ekim Ayı’nın ilk gününde Ankara’da Türmob Hizmet ve Eğitim Binası
törenle hizmete açıldı. Ardından 15-16 Ekim 2016 tarihlerinde Türmob 22. Olağan Genel Kurulu
yapıldı. Öncelikle Türmob Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu’na seçilen başta yeni Genel
Başkanımız Sayın Cemal Yükselen olmak üzere tüm yöneticilerimizi kutluyor, görevlerinde
başarılar diliyorum. Seçim öncesi yaşanan fikir ayrılıklarının bir yana bırakılarak, mesleğin
geleceği için birlik ve beraberlik içinde önemli çalışmalara imza atılacağını umuyorum. Genel
kurulumuzda alınan kararların ve seçim sonuçlarının mesleğimize, meslektaşlarımıza ve
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Değerli meslektaşlarım, 2016 yılına da büyük umutlarla girmiş, her yönden büyük kayıplar
yaşadığımız bir önceki yıldan daha iyi olmayı hayal etmiştik. Ancak, hiç bir şey umduğumuz
gibi olmadı ve her geçen gün daha da kötüye gitti. Ülkemizin üzerine bir karabasan gibi çöken
terör olayları, içeride ve dışarıda yaşanan savaş ortamı, bunlar yetmezmiş gibi 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi,
gelecek umutlarımızın biraz daha törpülenmesine neden oldu. Bundan çok daha kötü şartlarda büyük bir kahramanlık ve
kararlılıkla kurtuluş savaşını kazanarak, Büyük Türkiye Cumhuriyetini kuran Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının
yaptıklarını göz önüne aldığımızda, umutsuzluğa kapılmamız için hiç bir neden yoktur. Çünkü bu büyük millet her şeye rağmen,
bu karanlık günleri de aydınlığa çevirmesini bilecektir. Yeter ki bir olalım, birlik olalım, hak ve adalet içinde hareket edelim,
üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir sorun kalmayacaktır.
Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor durumdan, herkes gibi, biz meslek mensupları da payını almaktadır. Önemli olan hiç
bir zaman umudumuzu yitirmeden daha çok çalışmalı, birbirimize daha çok kenetlenmeli, her zaman dile getirdiğim gibi
birbirimizin hak ve hukukunu daha çok korumalıyız. Bunları yaparsak meslek örgütü olarak bu günleri daha az hasarla
atlatırız. İçinde bulunduğumuz günler mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından yoğun iş yükünün olduğu günlerdir. Bir
taraftan geçen yılın dönem sonu işlerini bitirme telaşı, bir taraftan yeni yılın açılış işlemleri ile boğuşmak zorundayız. Bu kadar
yoğunluk arasında birde iş transferleri nedeniyle birbirimizle gerilim yaşamayalım ve enerjimizi boşa harcamayalım. Hepimiz
mevcut işlerimizi korumanın ve iyi yapmanın peşinde ve derdinde olalım. Değişik yollar ve nedenlerle arkadaşlarımızın işlerini
almaya çalışmak, onlardan çok kendimize zarar verecektir. Bir süre sonra isyan etmemek, saçımızı başımızı yolmamak ve ben
ne yaptım dememek için üç düşünüp bir karar verelim.
Değerli meslektaşlarım, hayat devam ediyor, Oda kurullarımızda faaliyetlerini en iyi şekilde yapmak için yoluna devam
ediyor. Geride bıraktığımız dönemde mutat işlerimizin yanında, sosyal ve sportif faaliyetlerimizde hız kesmeden devam etti.
Geleneksel hale getirilen merhum Mehmet Başpınar halı saha futbol turnuvası, Muğla Odasına bağlı beş ilçe takımının yanı sıra
Bodrum ve Fethiye Oda takımlarının katılımıyla yapıldı. Yaklaşık iki ay süren futbol turnuvası heyecanlı ve çekişmeli maçlara
sahne oldu. Bu arada bir tam gün süren ve çok sayıda meslek mensubunun katıldığı masa tenisi turnuvası yapıldı. Değerli
dostlar, bu turnuvaların yapılmasındaki en büyük amaç, kazanmaktan ziyade meslektaşlarımız arasındaki birlik, beraberlik
ve arkadaşlığın pekiştirilmesi, dostlukların kalıcı hale getirilmesidir. Bu düşüncelerimize gerek sporcu olarak gerekse seyirci
olarak destek veren tüm meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, dereceye giren arkadaşlarımı kutluyorum.
Aynı amaçlarla düzenlenen Geleneksel Dayanışma Gecemiz büyük bir katılım ve coşku içinde gerçekleştirildi. Gecede,
spor turnuvalarında dereceye girenlerin kupa ve madalyaları ile aramıza yeni katılan meslektaşlarımızın ruhsatları törenle
kendilerine takdim edildi.
Bu arada meslek mensuplarımızın bilgi ve donanımlarını arttırmak için eğitim çalışmaları devam etmektedir. Günlük
gelişmelerin ve değişikliklerin üyelerimize tez elden duyurulması web sayfamızda ve facebook sayfamızdan yapılmaktadır.
Yapılan bu çalışmaların üyelerimizin beklentilerine cevap verdiğini düşünüyorum. Daha iyisini yapabilmek içinde çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
6736 sayılı kanunla getirilen kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması uygulamasına prensipte karşı olmakla birlikte,
ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle vergi mükelleflerine ve işverenlere getirilen bu kolaylıkların yerinde olduğunu da
kabul ediyoruz. Bu nedenle konunun en iyi şekilde anlaşılması ve uygulanması için gerekli bilgilendirme çalışmalarını yaptık.
Hatta ekonomik sıkıntılar nedeniyle ödemelerin beş altı ay ötelenerek başlatılması taleplerinde bulunduk, umarım bu talepler
kabul edilir.
İşletme defteri ile serbest meslek kazanç defterine tabi mükellefler için “Ba – Bs” bildirimi getirilmesi girişimine meslek
örgütü olarak şiddetle karşı çıktık. Bu uygulama görünürde mükelleflere getiriliyor olsa da, en büyük eziyeti meslek
mensupları çekecektir. Bu nedenle karşı çıkıyoruz. Sadece meslek örgütümüzün karşı çıkması ve mücadele etmesi yetmez,
asıl mücadeleyi esnaf örgütlerinin vermesi gerekmektedir. Çünkü, en büyük zararı görecek olan onların üyeleridir. En başta
onlar ellerini taşın altına koymalıdır.
Bu duygularla 2017 yılının; terörün son bulduğu, savaşın bittiği, masum insanların ölmediği, insan yaşamının güvence altına
alındığı, adaletin ve özgürlüklerin yeniden tesis edildiği, insanımızın güven içinde mutlu ve mesut yaşadığı bir yıl olmasını
diliyor, herkesin yeni yılını kutluyorum.
Sağlıkla kalın, hoşça kalın.

Mehmet ÇOMAK

Muğla SMMM Odası Başkanı

4

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ’NİN
22. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
15-16 Ekim 2016 Tarihlerinde yapılan Seçimli Genel Kurula üç
grup katıldı
Türkiye Çağdaş Demokrat Odalar Platformunun Başkan
Adayı Cemal Yükselen, geçerli 1.579 oyun 750’sini alarak,
TÜRMOB’un yeni genel başkanı seçildi. Genel Kurul’da Türkiye
Muhasebeciler Grubu 425, Meslekte Birlik Grubu ise 358 oy
aldı.
Yonetim Kurulu 9 Uye
Cagdas Demokrat Muhasebeciler Grubu : 5
Meslekte Birlik Grubu : 2
Turkiye Muhasebeciler Grubu:2
Disiplin Kurulu 5 Uye
Cagdas Demokrat Muhasebeciler Grubu : 3
Meslekte Birlik Grubu : 1
Turkiye Muhasebeciler Grubu: 1
Denetleme Kurulu 3 üye
Cagdas Demokrat Muhasebeciler Grubu : 1
Meslekte Birlik Grubu : 1
Turkiye Muhasebeciler Grubu : 1
Çağdaş Demokrat Grubun 2 sıra adayı ile Türkiye Muhasebeciler
Grubunun 1. sıra denetleme kurulu adayı eşit oy aldığından,
yapılan kura çekimi sonucunda Türkiye Muhasebeciler
Grubu adayı asıl üyeliğe seçilirken, kurada kaybeden Çağdaş
Demokrat Grubun 2. sıra adayı 1.yedek oldu.
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MUĞLA SMMM ODASINDAN VERGİ DAİRESİ
GRUP MÜDÜRLERİNE ZİYARET...

Yakın geçmişte Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Grup
Müdürlüğü görevlerine atanan Davut KARAGÖZ, Cenk
CANAL, Ömer KABAHOR ile Personel Müdürlüğü
görevine atanan Şeniz TUZLUGÖL ve Muğla Vergi
Dairesi Müdürlüğüne atanan Sevim KANBUR ile Grup
Müdürlüğü Görevine geri dönen Ahmet ARSLAN‘a Oda
Yönetim Kurulumuz tarafından hoşgeldin ziyaretinde
bulunuldu. Görüşmeler esnasında Yönetim Kurulu
Üyeleri vergi dairesi yetkilileri ile hem tanışma fırsatı
buldu hemde güncel mesleki ve mali konular hakkında
değrlendirmeler yapıldı. Bundan böyle daha çok biraraya
gelinerek sorunların daha hızlı çözülmesi konusunda
karşılıklı görüş birliğine varıldı.
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MUĞLA VERGİ DAİRESİ GRUP MÜDÜRLERİ
ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Oda Yönetim Kuruluna iadeyi ziyarette
bulunan Muğla Vergi Dairesi Grup
Müdürleri, Oda çalışmaları hakkında
bilgiler alan grup müdürleri Muğla
SMMM Odasını başarılı çalışmalarından
dolayı kutladılar.

SGK MUĞLA İL MÜDÜRÜ NECMETTİN
ÖZ’DEN VEDA ZİYARETİ
Oda Yönetim Kuruluna veda
ziyaretinde bulunan Muğla
SGK Muğla İl Müdürü
Necmettin ÖZ, birlikte bir
çok başarılı çalışmaya
imza attıklarını belirterek
Muğla SMMM Odasıyla
çalışmaktan her zaman
büyük mutluluk duyacağını
belirtti.
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ODA DANIŞMA MECLİSİ

Muğla SMMM Odası Danışma Meclisi toplantısı, Oda
Başkanı Mehmet ÇOMAK’ ın açılış konuşmasıyla başladı.
İlk Toplantıda Muhlis Karakaya Başkan, Metin Kanatoğlu
Başkan Yardımcısı, Teslime Güven Doğramacı ve Nafide
Karaman Çömez yazman olarak seçildiler. Yapılan
toplantıda Oda Yönetim Kurulu faaliyetleri üyelerin
bilgisine sunuldu ve değerlendirmelerde bulunuldu.
Gündemin diğer maddeleri gereğince önümüzdeki
dönemde yapılması düşünülen eğitim çalışmaları, sosyal
ve kültürel faaliyetler, spor faaliyetleri ve diğer konularda
meclis üyeleri söz alarak görüş ve önerilerini sundular.

LUCA EĞİTİMLERİ

Mali Mühür, E-Arşiv Faturası, Defter
Saklama, E-Fatura, E-Fatura Gümrük
İşlemleri, Beyanname Saklama, E-Defter,
Finans Analiz, E-Denetleme, Karşılaşılan
sorunlar ve Çözüm Önerileri, Muhasebe
sistemleri yedekleme konularında meslek
mensuplarına eğitim verildi. Oda Binası
Danışma Meclisi Toplantı salonunda
gerçekleşen eğitime LUCA Proje - YASİN
KARAHAN, İş net İş Ortakları – ENİS BUĞRA
ÖZKUL konuşmacı olarak katıldılar.
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UYSALLIK,
SALDIRGANLIK…
Osman Kara
SMMM, Eğitimci.

B

azıları insanların uysal,
bazıları da saldırgan olduğuna
inanır. Bunların ikisi de kendi
görüşlerini destekleyecek uygun
kanıtlar bulabilirler. İnsanların
uysal olduğunu ileri sürenlerin
şunları belirtmeleri yeter: Kendileri
için zararlı olsa bile, insanlar
onlara söylenenlerden kolaylıkla
etkilenirler; yıkımdan başka bir şey
getirmeyen savaşlarda önderlerini
körü körüne izlerler; belli bir
inançla söylenen, kaba kuvvetle
de desteklenen her şeye (din
adamları ve tek adam yöneticilerin
sert tehditlerinden, gizli veya
açık
dolandırıcıların
kandırıcı
çağrılarına dek her türlü saçmalığa)
inanırlar. Bu durumdaki insanların
çoğu, kendilerini kandırmak için
korkutucu ya da tatlı bir sesle
konuşanların karşısında kendi
isteklerinden vazgeçmeye hazır,
kolaylıkla etkilenebilen, yarı uyanık
çocuklara benzerler. Gerçekten de
çoğunluğa karşı direnecek ölçüde
güçlü inancı olan kişi kural değil,
istisnadır. Çağdaşlarının alaya aldığı,
ama yıllar sonra hayran olunacak bir
istisna.

(acı da olsa) ahlaksal bir görevi yerine
getirmekte, insanların omuzlarından
sorumluluk ve özgürlük yükünü
almaktadırlar.

insanın kurdudur_ inancına götürdü.
Bu gerçekler çoğumuza, insanın
doğuştan kötü ve yıkıcı olduğunu, en
çok sevdiği eğlenceden, daha azılı
katillerden korktuğu için vazgeçen
İnsanların çoğu uysalsa, nasıl bir katil olduğunu düşündürüyor.
oluyor da uysal bir yaşamdan farklı
Oysa her iki sav
oluyor yaşamları? İnsanlık tarihi
kanla yazılmıştır; insanın istencini da insanları şaşkınlığa düşürüyor.
kırmak için şiddetin şaşmaz biçimde Geçmişte açık ya da gizli birçok
uygulandığı bir tarihtir bu. Alman katili ya da sadisti kişisel olarak
yönetici Hitler milyonlarca Yahudi’yi tanımış olabiliriz; ama bunlar kural
tek başına mı fırınlarda yaktı, yok olamaz, ancak istisnadır. Sizin,
etti? Stalin siyasal düşmanlarını benim ya da birçok normal insanın
kendi başına mı ortadan kaldırdı? kuzu postuna sarılmış kurtlar
Bu kişiler yalnız değildiler; kendileri olduğumuza, “gerçek kişiliğimizin”
için yalnız isteyerek değil, koşa şimdiye dek bizi hayvanlar gibi
koşa insan öldüren, işkence yapan davranmaktan alıkoyan yasaklardan
kurtulduğumuz
zaman
ortaya
binlerce yardımcıları vardı.
çıkacağına mı inanmalıyız? Doğru
İnsanın
insana
karşı olmadığını kanıtlamak kolay olmasa
acımasızlığına her yerde (acımasız da bu görüş bütünüyle inandırıcı
savaşlarda,
cinayet
ve
ırza değildir. Günlük yaşamda insanların
geçmelerde, güçlünün güçsüzü misilleme
korkusu
duymadan
sömürmesinde,
işkence
gören girişebileceği sayısız zulüm ve
acı çeken canlıların inlemelerine sadizm olanakları vardır; ama çoğu
kimsenin kulak vermemesinde, insan bu olanakları kullanmaz.
bunlara
herkesin
yüreğini Aslında insanların çoğu zulüm ve
kapamasında) tanık olmuyor muyuz? sadizmle karşılaştıklarında belli bir
Bütün bunlar düşünenleri _insan hoşnutsuzlukla tepki gösterirler.
Öyle ise burada ele aldığımız
şaşırtıcı çelişkiden başka ve ondan
daha iyi bir açıklama bulunabilir mi?
Bu sorunun en yalın yanıtı olarak,
az sayıda saldırganla bir sürü uysal
insanın bir arada yaşadığını mı kabul
edelim? Saldırganlar öldürmek,
uysallar ise birisinin peşinden gitmek
istiyorlar. Bu yüzden saldırganlar
insan öldürüyor, öldürtüyor, cinayet
işletiyor, insan boğazlatıyorlar;
Uysallar da hoşlandıklarından değil,
yalnızca birisinin peşinden gitmek
istedikleri için boyun eğiyorlar
buna. Gene de katiller, yaptıklarının

Büyük soruşturmacılar ve
sınırsız bir otoriteye sahip yöneticiler
kendi düzenlerini oluştururken
insanların uysal olduğu fikrine
dayanmışlardır. Dahası, insanların
uysal ya da sessizliklerinden,
kendileri adına karar verecek
önderlere gereksinme duydukları
inancı yüzünden önderler de şuna
içten
inanmışlardır.
Kendileri,
insanlara istediklerini verdiklerinde
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soylu bir iş olduğunu kanıtlamak için
masallar uydurmak zorunda kalıyorlar.
Uysalların çoğunun kendileri gibi
davranmalarını
sağlamak
için
saldırganlar, özgürlüklerinin tehdit
edildiğini, süngülenen çocukların,
ırzına geçilen kadınların, çiğnenen
onurların öcünü aldıklarını söylüyorlar.
Yanıt akla uygun görünüyor, gene
de bazı kuşkular var. Bu yanıtla iki
ayrı insan ırkının (saldırganlar ve
uysallar) bulunduğu mu söylenmeli?
Dahası yaratılıştan öyle olmadıklarına
göre, nasıl oluyor da uysallar şiddet
kendilerine kutsal bir görev olarak
sunulsa, saldırganlar gibi davranmaya
razı edilebiliyorlar? Saldırganlar ve
uysallarla ilgili varsayım akla yatkın
olmayabilir. Bu durum saldırganların
insan yaratılışının temel niteliğini,
çoğunluğa göre daha açık bir biçimde
gösterdiği olmasın? Bütün bunlardan
sonra, bu iki yanlı olasılığın bütünüyle
yanlış olduğu da düşünülebilir. Belki
de insanlar hem saldırgan, hem uysal,
ya da hem uysal hem saldırgandır.
Ulusların
düşmanlarını
yok etmek için en yıkıcı güçlerini
kullanmayı tasarladıkları, kendilerinin
de bu yıkımda yok olacaklarını
bilmelerine karşın amaçlarından
vazgeçmedikleri günümüzde, bu
soruların yanıtları büyük bir önem
taşıyor. İnsanın doğuştan yok etme
eğilimi taşıdığına, şiddet ve güç
kullanma gereksinmesinin insanın
içinden doğduğuna inanırsak gittikçe
artan vahşete karşı direncimiz
zayıflayacaktır. Bazılarımız daha
ileri ölçüde olmak üzere, hepimiz
saldırgansak, saldırganlara karşı
neden direnelim o zaman?
İnsanların
saldırgan
mı,
uysal mı olduğu sorusu, daha geniş
ve daha genel bir anlamda, batıdaki
tanrıbilimsel ve düşünsel görüşün
en temel sorunlarından birinin başka
biçimde dile getirilişidir; insan
aslında kötü ve çürümüş müdür,
yoksa iyi ve kusursuz kılınabilecek
bir yaratık mıdır? Kutsal kitaplar
bile insanı temel de çürük olarak
kabul edemiyor. Adem’le Havva’nın
Tanrının buyruğunu dinlememeleri
günah
olarak
adlandırılamaz;
Kutsal kitapların hiçbir yerinde bu
başkaldırmanın insanı kötüleştirdiğini
gösteren bir şey yoktur. Tam tersine
bu başkaldırma insanın kendisinin
farkında olmasını, seçme yetkisini
kullanabilmesini sağlar. Böylece son
çözümlemede bu ilk başkaldırma
eylemi, insanın özgürlüğe doğru

attığı ilk adımdır. Öyle anlaşılıyor ki,
Adem’le Havva’nın başkaldırması
Tanrının planladığı bir şeydir.
Çünkü peygamberlerin getirdiği
görüşe göre insan, cennetten
kovulmasaydı,
kendi
tarihini
yaratamayacak, insanca güçlerini
geliştiremeyecek, henüz birey
olmadığı için eski uyumun yerine,
tam gelişmiş bir birey olarak doğayla
yeni bir uyum kuramayacaktı.
Ayrıca peygamberlerin kurtarıcının
geleceğini söyleyen görüşlerinde
de insanın temel de kötü olmadığı
ve Tanrının özel bir lütfu olmaksızın
kurtarılabileceği sezilir. Ancak
bu görüşlerde de insanın iyilik
yetisinin ( insanda doğal olarak
bulunan, bir şeyi yapabilme gücü,
doğal yatkınlık ) her zaman ağır
basacağı gibi bir anlam yoktur. İnsan
kötülük yaparsa daha kötü olur.
Bu yüzden kötülüğünü sürdürdüğü
için Firavun’un yüreği” katılaşır “;
öylesine katılaşır ki, artık değişme
ya da tövbe etme olanağı kalmaz.
Kutsal kitaplarda iyi edimler (insan
bilincinin bir amaca yönelik tek
tek davranışları, eylemi) ölçüsünde
kötü edimlere de örnekler verilir;
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Kral Davut gibi yüce kişiler
bile kötülük yapanların dışında
bırakılamaz. Kutsal kitaplardaki
görüş insanda iki yetinin (iyilik
ve kötülük yapma ) bulunduğu,
insanın iyiyle kötü, kutsamayla
lanet, yaşamla ölüm arasında
seçme yapabileceği yolundadır.
Tanrı bile insanın bu seçmesine
karışmaz; iyiliği gerçekleştirecek
ölçütleri öğretmek, kötülüğü
tanıtmak, insanları uyarmak ve
direnmelerini sağlamak amacıyla
habercilerini,
peygamberlerini
göndererek yardım eder onlara.
Bunlar yerine getirildikten sonra
insan “iki yönlü çabasıyla ( iyiliğe
ve kötülüğe yönelik ) baş başa
bırakılır ve karar yalnızca onun
olur.
Bunun
dinlerdeki
gelişimi değişik olmuştur. Dinler
de ibadethanelerin gelişmesi
sırasında Adem’in başkaldırması
günah sayıldı. Bu öylesine büyük
bir günahtı ki yalnız Adem’in
kişiliğini bozmakla kalmadı onun
tüm çocuklarını da lekeledi; öyle
ki, insan artık kendi çabasıyla bile
bu kötülükten kurtulamıyordu.
Ancak Tanrının lütfu, insanlar için
ölen peygamberlerin ortaya çıkışı,
insanın kötülüğüne son verebilir,
peygamberleri
benimseyenler
kurtuluş yolunu açabilirdi.
Ne var ki bu ilk günah
dogmasına ( Doğruluğu deneyden
geçirilmeden, sınanmadan kabul
edilen, olduğu gibi benimsenen)
dinsel merkezler hiç karşı
çıkmamış değildi. Zaman zaman
karşı çıkıldı ise de başarılı
olmamıştır. Bazıları ise insanın
doğuştan kötü olduğu konusunda
inançlara sahipti. Aydınlanma
dönemlerinin aydınları buna ters
bir yönde büyük adımlar attılar.
Bu düşünürler, insanda kötülüğün
bütünüyle koşulların sonucunda
doğduğunu, bu yüzden insanın
seçme durumunda olmadığını
savunuyorlardı. Kötülüğü yaratan
koşulları değiştirin, insanın
doğuştan gelen iyiliği hemen
ortaya çıkacaktır, diyorlar. Bu
görüş Marx’la onun izleyicilerinin
de düşüncelerini etkilemiştir.
İnsanın iyiliğine olan inanç, dinler
sonrası aydınlanma ile başlayan
büyük ekonomik ve siyasal
gelişmelerin bir sonucu olarak,
insanın kendine güvenmesinden
doğuyordu. Bunun tersine Birinci
Dünya Savaşıyla başlayıp, Hitler’le

Stalin’den öteye evrensel yok
etme eylemi için yapılan bugünkü
hazırlıklara dek uzanan Batı’daki
ahlaksal çöküş, insanın kötülüğüne
olan geleneksel inancı aynı
yoğunlukta geri getirdi. Geleneksel
inancın bu yoğunlukta geri gelmesi,
insanın doğuştan getirdiği kötülük
yetisinin küçümsenmesine karşı
şifalı bir merhemdi aslında bu tutum,
insana olan inancını yitirmeyen
kimselerin, bazen yanlış anlaşılarak
, bazen de görüşleri çarpıtılarak
alaya alınmalarına yol aç
İnsanın kötülük yetisini
küçümsemekle suçlanan, görüşleri
yanlış
değerlendirilenlerin,
düşüncelerinde
duygusal
bir
iyimserlik
de
yoktur.
Uzun
klinik deneylerden geçirilen ruh
çözümleyicilerin insanın içindeki
yıkıcı güçleri küçümsemeleri zor
olmalıydı. Bir ruh çözümleyici ağır
hastalarda bu yıkıcı güçlerin etkisini
görmüş, bu güçleri durdurmanın
ya da enerjiyi yapıcı bir yöne
çevirmenin ne denli güç olduğunu
deneyleriyle saptamıştır. Birinci
Dünya Savaşının başlangıcından bu
yana kötülüğün fışkırırcasına dışa
dökülmesine ve yıkıma tanık olmuş
birisi için insan yıkıcılığının şiddetini
ve yoğunluğunu görmemek de
olanaksızdır.
Bununla
birlikte
günümüzde insanları ( aydınları
olduğu gibi sıradan insanları da
) gittikçe artan bir hızla saran
çaresizlik duygusu onları yeniden
çürüme ve ilk günah görüşünü
benimsemeye sürükleyebilir. Bu
görüş insanın doğuştan getirdiği
yıkıcılığın bir sonucu olduğundan
savaşın
durdurulamayacağını
savunan
yenilgici
tutumun
akla
uydurulmuş
biçiminden
başka bir şey değildir. Kusursuz
gerçekçiliğine dayanarak kendi
kendini yücelten bu görüş iki açıdan
gerçekçi değildir. İlk olarak, yıkıcılık
girişimlerinin yoğun olması hiç
de bunların yenilemeyecek ya da
ağır basacak girişimler olduğunu
göstermez. Bu görüşte bir de,
savaşların her şeyden çok ruhsal
güçlerden doğduğunu savunmaktır.
Toplumsal ve siyasal olguların
ışığında bu “ruhsallık” yanlışını
önemsemek de yanlıştır. Savaşlar
siyaset, askerlik ve iş alanında
ki önderlerin toprak kazanmak,
doğal kaynakları ele geçirmek,
ticari çıkarlar sağlamak amacıyla
aldıkları kararların sonucunda çıkar.

Savaşlar başka bir gücün, insanın
kendi ülkesine yönelttiği gerçek ya da
varsayılan tehditlerine karşı savunma
amacıyla veya önderlerin kişisel şan
ve ünlerini arttırmak amacıyla yapılır.
Bu önderler sıradan bir insandan
pek farkı olmayan, başkaları için
kendi çıkarlarından vazgeçmeyecek
bencil kişilerdir; ama çok da zalim
kötü kişiler olarak da görünmezler.
Bu tür (sıradan bir yaşam içinde
zarardan çok iyilik yapacak) insanlar
milyonları yönetecek, en yıkıcı silahları
denetleyecek duruma geldiklerinde,
sonsuz zararlara yol açabilirler. Sivil
yaşamda bunlar, olsa olsa kendi
rakiplerini yok edebilirler; oysa güçlü
ve egemen devletlerden oluşan
dünyamızda
(“egemen” sözcüğü
burada, egemen devletin eylemlerini
sınırlayan herhangi bir ahlaksal yasaya
bağlı olmayan demektir) tüm insan
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ırkını ortadan kaldırabilirler.
İnsanlık için gerçek tehlike
olağanüstü güçlerin (şeytan ya
da sadist birinin değil) sıradan
bir insanın eline geçmesidir.
Savaş açmak için nasıl silahlar
gerekliyse, milyonlarca insanın
yaşamlarını tehlikeye atmaya
ve katil olmaya sürükleyebilmek
için de nefret, öfke, yıkıcılık ve
korku gibi tutkular gereklidir.
Bu tutkular savaşı başlatmak
için gerekli koşullardır; savaşın
nedenleri değildir; tıpkı silahların
ve bombaların kendi başlarına
bir savaş nedenleri olmamaları
gibi. Birçok gözlemci nükleer
savaşın bu bakımdan geleneksel
savaşlardan
ayrıldığını
belirtmişlerdir. Her biri yüz
binlerce insanı öldürebilecek
güçte nükleer başlıklı füzeleri
bir düğmeye basarak gönderen
insan, bir askerin süngü ya da
makineli tüfekle insan öldürmesi
gibi bir deneyden geçmeyecektir.
Ne var ki nükleer füzeleri fırlatma
işlemi bilinç üstünde bir buyruğu
yerine getirmekten başka bir
şey değilse de, böyle bir şeyi
yapabilmek için kişiliğin daha
derin katmanlarında yıkıcı itkiler
değilse bile, yaşama karşı derin
bir umursamazlık duygusunun
bulunup
bulunmadığı
düşünülmelidir.
Buna göre insan
eğilimlerinin en kötü ve en
tehlikeli temelini oluşturan üç
olgu vardır. Bunlar: ölüm sevgisi,
hastalıklı narsizm ve birlikte
yaşayan insanlar arasındaki
kandaşla ( aynı kanı taşıyan,
aynı soydan olanların her biri )
cinsel ilişki saplantısıdır. Bu üç
eğilim birleşerek insanı yıkmak
için yıkmaya, nefret etmek
için nefret etmeye götüren “
çürüme belirtisi” ni oluşturur. “
Çürüme belirtiler” nin karşısına
“ gelişme belirtileri” konmalıdır.
Bu belirtiler ölüm sevgisine
karşı yaşam sevgisini, narsizme
karşı insan sevgisini, kandaşla
cinsel ilişki saplantısına karşı
bağımsızlığı kapsamalı. Bu iki
yönelişten biri pek az kişide
sonuna dek gelişmiştir. Ama
her insanın kendi seçtiği yolda,
yaşam ya da ölüm, iyilik ya
da kötülük yolunda ilerlediği
yadsınamaz.

YMM Esra Deniz DEMİRÇALI

İHRAÇ KAYITLI
TESLİM

Değerli meslektaşlarım
bilindiği üzere 3065 sayılı Kanunun
(11/1-c) maddesi gereğince;
ihraç edilmek şartıyla imalatçılar
tarafından kendilerine teslim
edilen mallara ait KDV, ihracatçılar
tarafından ödenmez. Bu kapsamda
yapılan teslimlerle ilgili olarak
düzenlenen faturaya;”3065 sayılı
KDV Kanununun (11/1-c) maddesi
hükümlerine göre, ihraç edilmek
şartıyla
teslim
edildiğinden,
KDV tahsil edilmemiştir.” ifadesi
yazılır.
Mükelleflerce
tahsil
edilmeyen ancak ilgili dönem
beyannamesinde beyan edilecek
olan bu vergi, vergi dairesince
tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil
olunur. Söz konusu malların,
ihracatçıya teslim tarihini takip
eden ay başından itibaren üç ay
içinde ihraç edilmesi halinde, tecil
edilen vergi terkin olunur. İhracatın
yukarıdaki şartlara uygun olarak
gerçekleştirilmemesi
halinde,
tecil olunan vergi tahakkuk
ettirildiği tarihten itibaren 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 51
inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammıyla birlikte tahsil
olunur. Ancak, ihraç edilmek
şartıyla teslim edilen malların
213 sayılı Kanunda belirtilen
mücbir sebepler nedeniyle ihraç
edilmemesi halinde, tecil edilen
vergi tecil edildiği tarihten itibaren
6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesine göre ilgili dönemler
için geçerli tecil faizi ile birlikte
tahsil edilir. İhracatın mücbir
sebepler
veya
beklenmedik
durumlar nedeniyle üç ay içinde
gerçekleştirilememesi
halinde,

en geç üç aylık sürenin dolduğu
tarihten itibaren on beş gün içinde
başvuran ihracatçılara üç aya kadar
ek süre verilebilir. İhraç kaydıyla
teslimlerde tecil-terkin uygulaması
ihtiyari bir uygulama olup, bu
kapsamdaki malların imalatçıları
tarafından ihracatçılara KDV tahsil
edilerek teslimi de mümkündür.
Geçici ihracat veya hariçte işleme
rejimleri çerçevesinde malların
yurtdışı edilmesi, kesin ihracata
dönmediği sürece, ihraç kaydıyla
teslimler açısından ihracat olarak
kabul edilmez. Diğer bir deyişle
kesin
ihracı
öngörülmeyen
mallar için ihraç kaydıyla teslim
uygulaması mümkün değildir.
Tecil-terkin işlemleri imalatçıların
ihraç kaydıyla satışını yaptıkları
mal
teslimlerine
uygulanır.
Satıcının ihraç kaydıyla satışını
yaptığı malın, ihraç edilen nihai
mamul olması gerekir. Bu şartı
taşımayan teslimlerde tecil-terkin
işlemi uygulanmaz. Tecil-terkin
uygulamasından “imalatçı” vasfını
haiz satıcılar yararlanabilir.
İmalatçının;
-Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi
sicil belgesini haiz olması veya Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından
alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda
işletmesi kayıt belgesi ve işletme
onay belgelerinden (üretici belgesi)
herhangi birine sahip olması
- İlgili meslek odasına kayıtlı
bulunması,
- Üretimin yapıldığı dönemde
yürürlükte bulunan Sanayi Sicil
Tebliğlerinde öngörülen sayıda
işçi çalıştırması ve gerekli araç
parkına sahip olması veya kapasite
raporundaki üretim altyapısına
sahip
olması,(
ihracatçılara
ihraç kayıtlı teslimde bulunacak
imalatçılarda
aranan
şartlar
arasında yer alan “imalat işinde
en az 5 işçi çalıştırılması” şartı
kaldırılmıştır.)gerekmektedir.
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Bu şartlara sahip olan imalatçılarca,
ihraç kaydıyla ihracatçılara mal
teslim edilen dönemde ve bir defa
olmak üzere “imalatçı belgesi” ve
ilgili meslek odasına üyelik belgesinin
birer örneği, ilgili dönem KDV
beyannamesinin verilme süresine
kadar bağlı oldukları vergi dairesine
bir dilekçe ekinde verilir. İmalatçı
niteliğindeki değişiklikler ve imalatçı
niteliğinin kaybedilmesi halleri ayrıca
vergi dairesine bildirilir. İmalatçılar,
ihraç kaydıyla teslim ettikleri
malların bir kısmını piyasadan hazır
olarak satın alabilirler. Bu durumda,
imalatçıların bizzat ürettikleri mallar
için tecil-terkin uygulaması yapılır.
Piyasadan hazır olarak alıp sattıkları
mallar için tecil-terkin işlemi
uygulanmaz. sanayi sicil belgesine
sahip olmamakla beraber sanayi sicil
belgesi almak için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına başvurup, sanayi sicil
belgesi verileceği konusunda bu
Bakanlıktan olumlu görüş alanların,
diğer nitelikleri taşımaları şartıyla
sanayi sicil belgesinin verilmesini
beklemeden imalatçı kabul edilerek
tecil-terkin
uygulamasından
yararlandırılmaları sağlanmıştır. Öte
yandan, sanayi sicil belgesine ihraç
kaydıyla teslimin yapıldığı tarih
itibariyle sahip olmayan mükelleflerin,
bu belgeyi daha sonra almaları ve
ihraç kaydıyla yapılan teslim tarihi
itibariyle de söz konusu belgeye sahip
olmak dışındaki imalatçı sayılmanın
diğer şartlarını taşıdıkları bir vergi
dairesi müdür yardımcısı, bir şef ve
iki memurdan oluşan yoklama grubu
tarafından tespit edilen mükelleflerin,
tecil-terkin sistemi kapsamında
işlem yapmasının mümkün olduğu
konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın
muhtelif özelgelerinde görülmektedir.
2017 yılının tüm meslektaşlarıma
hayırlı olması dileklerimle, iyi
seneler….
YARARLANILAN
KAYNAKLAR:3065
SAYILI KDV KANUNU,GİB ÖZELGELERİ

GÜLÜMSEMENİN
BÜYÜSÜ

KONULU SEMİNER
DÜZENLENDİ...

Açılış Konuşmasını Muğla SMMM Odası Başkan
yardımcısı Aylin YÜKSEL’in yaptığı ve Oda Hizmet
ve Kültür Binası Kongre Salonunda Muğla SMMM
Odası ve Duyum OSGB Firmasının katkılarıyla
GÜLÜMSEMENİN BÜYÜSÜ Konulu seminer yapıldı.
Seminere konuşmacı olarak katılan Psikolog/
Eğitimci Kutay ÜRKMEN katılımcılara Stand-Up
tadında eğitim deneyimi sundu. Seminerde günlük
yaşamda gülümsemeyi ne kadar ihmal ediyoruz
sorusuna cevap aranırken, seminer esnasında
izleyiciler gülümseme dolu anlar yaşadılar. Seminer
sonunda Kutay ÜRKMEN ve Duyum OSGB Firma
Sahibi Duygu YUMUK’a Oda Başkanı Mehmet ÇOMAK
tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Semineri
sonuna kadar takip eden üyelerle toplu hatıra
fotoğrafı çektirildi.
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GÜNÜMÜZDE BAYRAMLAR,
TATİLLER VE…
Ama o zamanlar
gazeteleri okuyabiliyor, tek kanallı
televizyonumuzda
da
(henüz
reklamlarla
iğdiş
edilmeden)
inanılmaz
filmler,
belgeseller
ve programlar izliyorduk. Yani
geçen zamanın dışında hiçbir şey
geride kalmıyordu, bugünkü gibi
bozulmamıştı dünya. Kitaplar her
şeydi, dünyaya açılan kapılarımızdı.
Kendimizi bir yerlere gitmeden
de avutabiliyorduk. En fazla
ailelerimizin köklerinin olduğu
“memleket” ; yani ziyaretlerimizin
hep mantıki nedenleri vardı. Üstelik
cep telefonları da henüz girmemişti
hayatımıza ve bugünkü kadar
sıkılmıyor, istenmeyen ve fiilen
ilişkimizin olmadığı kimselerden
istenmeyen anma veya hatırlatma
mesajları da gelmiyor , bolca kim
bu hayvan falan diye küfürler de
etmiyorduk.

Osman Kara
SMMM, Amatör Fotoğrafçı.
Bayramlar, uzun bir süredir
yaşadığımız yerden bir süreliğine
kaçıp gitme ile aynı anlama gelmeye
başladı. Adına ister gezerek yeni
yerler görme diyelim, istersek de
turizm; çağdaş yaşamın içinde tatil
geldiğinde evde durmanın yararsız
bir eylem olduğuna iyice inanıldı.
Yaşadığı yerde kalana acıyarak
bakıldı, bakılıyor.
Peki ya gitmek; katedilen onca
yol, trafikte saatlerce beklemek ile
yol kargaşası, yapılan masraflar,
yurt dışına gidiliyorsa vize çilesi,
seçilen otel veya tatil köyünün
fotoğraflardaki gibi çıkmaması,
olumsuz hava koşulları, aşırı yeme
içmenin yarattığı sağlık sorunları,
işte bunlar v.b. leri de gittiğimizde
başımıza gelenlerin bazıları.

İnsanlar başlangıçtan
bu yana çalışıyordu, çalışma ve
dinlenme günlük yaşamın içinde
giderek başka bağlamlarda ele
alınmaya başlamıştı. Emek sözcüğü
ise işi halletme, uyanık olma, malı
götürme, voliyi vurma, kaytarma,

Adına kısaca turizm
dediğimiz kapitalist olgu, aslında
insanlara yer değiştirmesi ve
böylelikle şehirlerin veya ülkelerin
ekonomisine katkıda bulunması,
için yapılan görsel ve hipnotik
taaruzların
tümünü
kapsıyor.
İnsan yeni bir yer görmez ise ölür
mü? Eskiden ilk gün ziyaretleri
gerçekleştirip, ikinci gün gelenleri
kabul edip, sonra da bize kalan bir
iki günü gazete okuyarak, bulmaca
çözerek, televizyon seyrederek (tek
kanallı) , cıvarda gezinerek veya
dolaşarak geçiriyorduk.
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adamı olma gibi kavramlarla çok
çabuk yer değiştirmişti.

arasındaki boşluğu da fotoğraflar
aracılığı ile doldurmalıdır. Sonuç
zihindeki görüntü ile ne kadar
örtüşüyorsa fotoğraf da o doğrultu
da başarılı oluyor.

Aslında insanlar şimdi bir yere
gitmiyor ; nefes aldığı, bizi biz yapan
ve bozulmalarına izin verdiğimiz
psikolojimizle
kararttığımız
habitatımızdan , yeniden dönmek
üzere bir süreliğine uzaklaşıyor, iki
günü yolda geçen bir haftayı satın
almak için köle gibi altı ay veya bir
yıl çalışıyor, döndüğünde ise çektiği
fotoğraflarla destekli abartılmış
hikayelerini anlatıyor.

Geçtiğimiz bayram
tatilinde de, fotoğrafla abartılmış
hikaye üretmek istedim. Malzeme
olarak da Mağaraları hedefledim.
Fotoğrafla abartmadan önce,
mağarayı
tarifle
başlayayım
fotoğraf üzerine;
“ Yeryüzü ile bağlantısı olan ve
gün ışığı ile bağlantısı kaybolacak
derinliğe ve en az bir insanın
sürünerek girebilmesine olanak
verecek genişlik ve yüksekliğe
sahip yer altı boşluklarıdır” diye
tanımlar wikiped sözlük. Konuya
ait bilim dalı Speloji’dir.

Günlük yaşamda artık
sahile inmek, sokağa çıkmak,
mahallede arkadaşlarla oturmak,
top oynamak gibi kavramlar geriye
itildi. Yerine hepsi dahil, açık büfe,
olimpik havuzlu, ultra tatil paketleri
girdi hayatımıza. Tatile susamış
turistler olarak değişime uğramışız.
Bir yerlere gitmeden duramıyoruz.
Fotoğraf çekmede peşimizde.

Yeryüzünde ,
birkaç
metreden
başlayarak
kilometrelere uzanan, yüzlerce
metre derinliğe veya yüksekliğe
ulaşan mağaralar bulunmaktadır.
Mağaraları oluşma şekillerine
bağlı olarak doğal ve yapay
mağaralar diye ikiye ayırabiliriz.
Volkanik tüf kaya mezarları, yer altı
şehirleri, tapınaklar ve kaya evleri
gibi insanlar tarafından yapılan
mağaralar
yapay,
karbonatlı
(Kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı,
dolamit, konglomera ve kumtaşı),
sülfat ve klorürlü ana kayaların
oluştuktan sonraki fiziko kimyasal
reaksiyonlarla
yer
altındaki
sular vasıtası ile aşındırılması
neticesinde
meydana
gelen

Ama yine de hep söylendiği
gibi, fotoğraf insanın ayağına
gelmez;
fotoğrafçı
fotoğrafa
doğru gitmelidir. Konuları seçmeli,
fotoğrafının
olduğu
yerlerde
bulunmalı ve düşüncelerle eylem
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mağaralar ise doğal mağaralardır.
Oluşumu 3 milyon
yıldan fazla süren Karain, Beldibi,
Damlataş, Dim, İncesu doğal
mağaralarla; Nevşehir ili, Derinkuyu
ilçesindeki Soğanlı ve Derinkuyu yer
altı şehirleri yapay mağaralar olarak
hedefimde idi. Bir başka ifade ile
Antalya’dan girecek, Nevşehir’den
çıkacaktım. Ufukta hedef var ise
kilometrelerin anlamı yoktu. Ancak
beni mağaralardaki fiziki şartların
fotoğraf çekimimi engellemesi idi
sıkıntım. Sorunları yeneceğime
inancım tamdı. İşe başladım.
Mağaraların zemini ıslaktı,
çamurlu, yukarıdan damlayan sular
sorundu. Dar alanda malzemelerimin
kullanımı aşırı dikkat gerektiriyordu.
Yürüme esnasında kaymalara dayalı
düşme durumunda ellerimin serbest
olması gerekiyordu. Kullanacağım
araçlar güçlü flaşlar, sürekli ışık
kaynağı, tripot ve monopot ayaklardı.
Karanlığı güçlü flaş ve güçlü tepe
lambamla aştım. Tabanı yumuşak iyi
bir botla kaymalara karşı önlemimi
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aldım. Tripotu sırt çantamın bir
yanına , monopotu diğer yanına
astım. Ara bağlantılarla kullanım
kolaylığını sağlayacak şekilde
düzenleyerek; geniş açı lens’i
takılı fotoğraf makinem boynumda
daldım mağaralara.
Malzemelerim tamdı.
Ancak korunmaları da önemliydi.
Yukarıdan damlayan sular, yoğun
nem en önemli sorunlarımdandı.
Ayrıca mağaraların karanlığında
yüksek İSO’lu çekimler ve
makinenin o tomatik netlemelerde
karanlığa dayalı şaşırmasından,
elle netleme zaman kayıplarıma
neden oluyordu. Sabır ve dikkat
sorunun çözümü idi.
Mağarada zamandan
başka bir şey öldürmeme ve
ayak izinden başka iz bırakmama
ilkesiyle, milyonlarca yıla uzanarak
oluşumunu sağlayan mağaralarda
hiçbir şeye zarar vermeme ve
dışarıya çıkarmama kuralıyla başka
dünyalara dalmak, yapılacakların
en iyisiydi.
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FOTOĞRAF
DERSLERİ
-1Murat GÜNAY
Muğla Sinema ve
Fotoğraf sanatı
Derneği Der.Bşk.
1- Fotoğraf Makinesine Genel Bakış
a- Fotoğraf Makinesinin Çalışma Prensipleri
DSLR (Digital Single Lens Reflex) fotoğraf makineleri
1950’li yılların sonunda ortaya çıktı. Bu makinelerde
objektiflerden gelen ışınlar bir ayna aracılığıyla vizöre
yansır. Vizörde gördüğümüz ışın ile çekilen fotoğrafın
aynı
olması
sağlanır.
Objektiften giren görüntü
diyaframdan
geçerek
sensörün üzerinde düşer.
Sensör bu ışık bilgisini dijital
olarak algılar, çözünürlük
değerine göre belli bir
ebatta kırmızı, yeşil, mavi
olarak üç temel renkten
oluşan bir görüntü oluşturur.
Bu görüntü fotoğrafçının
önceden belirlediği dijital
bir formatta kaydedilir
(JPEG - RAW). Netleme
manuel ya da otomatik
olarak yapılabilir. Otomatik
netlemede
deklanşöre
yarım basıldığında makine
bu mesafeyi ölçer ve
objektifin
odaklanmasını
sağlar. Denklanşöre tam
basıldığında ise çekim
tamamlanır.
Farklı objektiflerin takılıp çıkarılabilmesi sayesinde,
çekimlerde büyük bir esneklik sağlar. Otomatik ve
manuel ayarları vardır. Genellikle gövdeye entegre
bir flaşları vardır. Ekstra harici flaş için kızak
yuvaları vardır. Titreşim önleme özelliği, toz önleme
mekanizması, ön izleme için LCD bir ekranı bulunur.
Son zamanlarda bu makinelerle video çekmek de
mümkün hale gelmiştir. Gelişmiş DSLR makineler,
35mm film boyutunda full-frame bir sensöre sahiptir.
Giriş seviyesi makinelerde ise daha küçük sensörler
kullanılmaktadır. Bunlara da APS-C format denir.
Kompakt makineler ile DSLR makineler arasında ki
en önemli fark sensör fakıdır. Mesela 12 megapiksel
bir kompakt makine ile 12 megapiksel full-frame bir
DSLR makine aynı çözünürlükte görünse de DSLR

sensörün yüzeyi daha büyük olduğundan pikselleri de
daha büyüktür. Dolayısıyla fotoğraf kalitesi de çok daha
iyidir.
b- Diyafram - Enstantane - ISO
DSLR fotoğraf makinelerinde en önemli üç temel;
diyafram, enstantane ve ISO değerleridir. Diyafram,
lenslerin özelliğine bağlı olarak çoklu metal yapraklardan
oluşur. Sensöre giden ışık miktarını, diyaframı kısıp
açarak belirleriz. Diyafram açıldıkça rakamsal değeri
düşer ve sensör yüzeyine vuran ışık miktarı da o kadar
artar. Diyafram kısılırsa rakamsal değeri yüksek olur ve
sensör yüzeyine düşen ışık miktarı da az olur. Diyafram
ne kadar kapalıysa, fotoğraf o kadar karanlık olur ve
alan derinliğinin etkisi de azalır. Diyafram ne kadar
açıksa, fotoğraf o kadar aydınlık olur ve alan derinliği
de o kadar artar. Enstantane hızı ise perdenin açılıp
kapanma hızını temsil eder. Buna perde hızı da denebilir.
Enstantanenin rakamsal değeri düştükçe perdenin
açılıp kapanma hızı o kadar uzun sürer. Rakamsal
değeri yükseldikçe de perde o kadar hızlı açılıp kapanır.
Enstantane hem fotoğrafta ışığı etkiler hem de hareketli
nesnelerin yakalanmasında etkilidir. ISO’nun anlamı,
ışık hassasiyetidir. Karanlık ortamlarda ya da bazı özel
durumlarda ISO değeri yükseltilerek fotoğrafın yapay
olarak aydınlatılması sağlanır.
Fakat bunun bir dezavantajı
vardır. Bu da fotoğraf kalitesinin
düşmesidir. Yüksek ISO ile
çekim yapıldığında fotoğrafta
noise dediğimiz kumlanma
şeklinde kötü bir etki oluşur.
Bu da fotoğrafın kalitesini çok
düşürür. ISO sensörün ışık
hassasiyetini yapay olarak
arttırdığından,
yükselttikçe
fotoğrafta
parazitlenmelere
sebep olur. Mecbur kalmadıkça
ISO ayarını yükseltmekten
kaçının.
c- Hafıza Kartları
Fotoğraf
makinesi
ile
çekilen görüntüler işlemcide
işlendikten
sonra
hafıza
kartı dediğimiz belleklere
kaydedilirler. Hafıza kartlarının
da türleri vardır. En çok kullanılan türleri, CF (Compact
Flash), SD (Sequre Digital)’dir. Hafıza kartına aktarılan
görüntü farklı formatlar seçilerek farklı boyutlarda
kaydedilebilir. En sık kullanılan format, JPEG formatıdır.
Tüm standart çekimler bu formatta kaydedilir. JPEG,
çekilen görüntünün fotoğraf makinesinde işlenerek
kaydedilmiş halidir. RAW ise çekilen fotoğrafın hiçbir
işlem görmemiş, ham halidir (Canon:CR2 - Nikon:NEF
- Sony:SR2). RAW formatı genellikle profesyonel
fotoğrafçılar kullanır. Bilgisayarda çeşitli RAW işleme
programları ile fotoğraf üzerinde istedikleri her türlü
ışık ve renk ayarlarını fotoğrafı deforme etmeden
değiştirebilirler. JPEG formatında da bu ayarlarla
oynanabilir ama fotoğraf deforme olur. Hafıza kartlarına
kaydedilen fotoğraflar, kart okuyucular ile veya fotoğraf
makinesi bir data kablosu aracılığıyla bilgisayara
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Program modunda (P), makine iso haricinde tüm
ayarlamaları otomatik olarak yapar. Fakat bazı standart
dışı, zorlu çekimlerde program modu istediğimiz
sonuçları vermeyebilir.
Diyafram öncelikli çekim modunda (A - AV), kullanıcı
istediği diyaframı seçer. Enstantane hızı makine
tarafından ayarlanır. Bu modun amacı kullanıcının alan
derinliğini istediği gibi ayarlayabilmesini sağlamaktır.
Enstantane öncelikli çekim modunda (S - TV), kullanıcı
istediği enstantane hızını seçer. Diyafram hızı makine
tarafından ayarlanır. Bu modun amacı kullanıcının
çekim süresini istediği gibi ayarlayabilmesini
sağlamaktır. Böylece hareketi dondurmak ve izli
çekmek kullanıcının elinde olur.
AUTO (Tam otomatik), otomatik mod seçildiğinde
makine diyafram, enstantane, ISO, beyaz dengesi,
pozlama ve hatta gerekiyorsa flaş kullanımını açarak
tüm ayarları kendisi yapar.
e- Pozlama Telafisi (EV - Exposure Compensation)
Pozlama telafisi fotoğraf makinesinin otomatik
pozlama yaparken yanıldığı durumlarda kullanılır.
Makine ışığa aldanıp hatalı ölçüm yaptığı durumlarda
pozlama telafisi ile duruma müdahale edilerek hatalı
ışık değeri düzeltilir. Makineler üzerinde genellikle
pozlama telafisi butonu bulunur. Butonun üzerinde artı
ve eksi işaretleri vardır. Parmağımızı bu butona basılı
tutarak ayar kadranını sağa sola çevirmek suretiyle artı
veya eksi pozlama değiştirilebilir.

bağlanarak aktarılabilir. Hafıza kartları çeşitli hızlara
sahiptir. Günümüzde yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve
videoların çıkmasıyla hafıza kartları bu yüksek boyutlu
görüntüleri kaydetmekte zorlanmıştır. Bu yüzden yüksek
hızlı hafıza kartları üretilmeye başlanmıştır. Ve kapasiteleri
de buna göre arttırılmıştır.
f- White Balance (WB - Beyaz Dengesi)
d- Çekim Modları
White Balance, çekim yapılan ortamdaki ışık rengine
Fotoğraf makinelerinde birçok çekim modu bulunmaktadır. göre ayarlanması gereken bir unsurdur. White
Bu modlar çekeceğimiz konuya, ışığa ve mekana göre Balance’ın da kendi içinde otomatik, Kelvin, manuel,
seçilir. Bunların başlıcaları, Manuel, Program, Diyafram gün ışığı, floresan, sarı ışık, bulutlu hava, flaş, gölge gibi
çeşitli modları vardır. White Balance’ın amacı çektiğimiz
öncelikli, Enstantane öncelikli ve Auto modlarıdır.
fotoğraflar için en doğru renkleri elde etmek ya da
Manuel modunda (M), diyafram, enstantane ve ISO ayarları özellikle farklılaştırarak istediğimiz renkte görüntüler
tamamen kullanıcının inisiyatifindedir. Profesyonel elde etmektir. White Balance, soğuk ışıktan sıcak ışığa
fotoğrafçılar genellikle manuel modda çalışırlar. Işığı ve geçiş skalasında en doğru renk ısısını ayarlamamızı
sağlar. Soğuk ışık mavi sıcak ışık ise kırmızıdır. Mavi ve
alan derinliğini kendi istedikleri şekilde ayarlarlar.
kırmızı arasında çok farklı geçiş renkleri de mevcuttur.
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ODA YÖNETİM KURULUMUZ SGK İL MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

Yönetim Kurulumuz, Muğla SGK İl Müdürlüğü görevine atanan Ahmet EKECAN’ ı makamında ziyaret ederek, yeni
görevinde başarılar ve hayırlı olsun dileğinde bulundu.

MUĞLA DEFTERDARI ODAMIZI ZİYARET ETTi

Muğla Defterdarı Sayın Veysel SEZGİN Oda Başkanı Mehmet ÇOMAK’ ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında günlük mesleki
konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

MUĞLA MERKEZ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Merkez İlçe temsilcileri Umut Suat Severcan ve Şevki Daloğlu tarafından Oda binasında düzenlenen toplantıda;
2017 yılında kullanılacak defterler ve onaylarının yaptırılması hakkında katılan meslek mensuplarına bilgi verildi.
Ayrıca günlük mesleki sorunlar hakkında görüş ve değerlendirilmelerde bulunuldu.
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MUĞLA SMMM ODASI DAYANIŞMA GECESİ YAPILDI...

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
üyeleri, Akyaka Yücelen Otel’ de gerçekleşen
Dayanışma gecesinde gönüllerince eğlendiler. Gecede
7 kişiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatı
verilirken üyeler arasında kaynaşma sağlamak için
Masa Tenisi ve ‘Merhum Mehmet BAŞPINAR” anısına
düzenlenen Halı Saha Futbol müsabakalarında
dereceye girenlere ödüller verildi.

Geceye Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin BAYAR,
Muğla Defterdarı Veysel SEZGİN, Muğla Vergi Dairesi
Müdürlüğü Grup Müdürü Ahmet ARSLAN, Vergi Dairesi
Müdürlüğü Grup Müdürü Cenk CANAL, Vergi Dairesi
Müdürlüğü Grup Müdürü Ömer KABAHOR, Vergi Dairesi
Müdürlüğü Grup Müdürü Davut KARAGÖZ, Türmob
Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat T. NALBANTOĞLU, Bodrum
SMMM Odası Başkanı Barış ERDOĞAN, Fethiye SMMM
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Odası Başkanı Yaşar BİLDİRİCİ, Muğla
SMMM Odası Başkanı Mehmet
ÇOMAK ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl
genelinden Muğla SMMM Odası Üyeleri
eşleriyle katıldı.
Fakülte eğitiminden sonra 3 yıllık
stajını tamamlayıp Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Ruhsatını almaya hak
kazanan Yasemin ÇETİN, Pembegül
YELALDI, Bilal YILDIZ,
Özgürcan ÖZEN, Nurcan KARAKAŞ
SUBAŞI, Ercüment ÖZEN ve Yasemin
ERTUĞRUL’ a belgeleri TÜRMOB Yönetim
Kurulu Üyesi ve TESMER Yönetim Kurulu
Sekreteri Sayın Rıfat T.NALBANTOĞLU
tarafından verildi.
İlçelerdeki Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler
arasında
kaynaşmayı
sağlamak için 6 ncısı düzenlenen Masa
Tenisi Turnuvası Bayanlar kategorisinde
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Yaşar BİLDİRİCİ tarafından verildi.
Turnuvada
Şampiyonluğu
Ortaca,
İkinciliği Milas üçüncülüğü de Bodrum,
ilçeleri elde etti. Dereceye giren
takımların kupa ve madalyaları Muğla
SMMM Odası Başkanı Mehmet ÇOMAK,
Bodrum SMMM Odası Başkanı Barış
ERDOĞAN ve Muğla SMMM Odası
Sekreteri Servet EVRAN tarafından
verildi.
Yapılan Turnuvada en az gol yiyen
Milas Takımı kalecisi Mehmet ÇAYIRLI
plaketini Muğla SMMM Odası Sekreteri
Servet EVRAN’ dan aldı.
Dayanışma gecesi Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası üyelerinin coşkulu
eğlencesi sonucu gecenin ilerleyen
saatlerine kadar devam etti.

Aydan MERGEN ÖZCAN, rakibi Aylin
YÜKSEL’ i yenerek şampiyonluğu aldı.
Erkeklerde ise şampiyonluğu Emre Polat
elde ederken İkinciliği de Gökhan ODABAŞI
kazandı.
Dereceye girenlerin Kupaları ise Muğla
Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin BAYAR ve
Muğla Defterdarı Veysel SEZGİN tarafından
verildi.
Bodrum, Fethiye, Milas, Ortaca, Marmaris,
Menteşe ve Yatağan İlçeleri futbol takımları
‘Merhum Mehmet BAŞPINAR’ anısına
düzenlenen Halı Saha turnuvasında ter
döktüler.
Yapılan turnuva sonunda gol kralı olan
Fethiye takımı oyuncusu Serdal KORLUM
‘ a kupası ve Fethiye Takımı oyuncularına
madalyaları Fethiye SMMM Odası Başkanı
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MERHUM SM MEHMET BAŞPINA

Turnuvaya Menteşe, Marmaris, Milas, Ortaca, Fethiye, Yatağan ve Kavaklıdere futbol takımları katıldı. Kıran kırana
maçların yaşandığı turnuva sonunda, Şampiyonluğu Ortaca ilçe takımı, İkinciliği Ortaca İlçe Takımı Üçüncülüğü
Bodrum İlçe Takımı elde etti. Turnuvanın gol krallığını ise Fethiye İlçe takımından Serdal KORLUM kazandı.
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AR FUTBOL TURNUVASI YAPILDI
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6.MASA TENİSİ TURNUVASI

Oda Yönetim Kurulu ve Spor Komisyonu,
meslektaşlar arasındaki kaynaşmayı
sağlamak için geleneksel hale getirilen
6’ıncı Masa Tenisi turnuvasını düzenledi.
Renkli görüntülere sahne olan ve Muğla
Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan
turnuvaya 21 meslek mensubu katılırken,
meslektaşlarımızın dereceye girmek için
kıyasıya mücadele ettiği görüldü. Bayanlar
kategorisinde Aydan Mergen ÖZCAN
şampiyon olurken, Aylin YÜKSEL ikinciliği
aldı. Erkekler kategorisinde şampiyonluğu
Emre POLAT kazanırken, ikinci Gökhan
ODABAŞI, Üçüncü Turgay TOKSOY oldu.
Turnuvaya katılanlara ‘Katılım Belgesi’
Muğla SMMM Odası Başkanı Mehmet
ÇOMAK tarafından takdim edildi.
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ESKİYEN GÜNEŞİ KONUŞALIM
Haydi eskiyen güneşi konuşalım;
Köhnemiş bir kapının aralığında,
Sen gözlerini sustur,
Ben ellerini kadınsız bir evin…
Haydi eskiyen güneşi konuşalım;
Ateşin soğuyan terini,
İncecik bir kıpırtıyı,
Ve gecenin yitik tınısını,
Siyah bir kahkahada boğulan,
Sonra akşam üstlerini,
Kırık bir şarkıda…
Haydi eskiyen güneşi konuşalım;
Sonsuz bir boşluğun gölgesinde,
Sen gözlerini çoğalt nehirlere,
Ben ellerini kadınsız bir evin,
Eskiyen güneşi konuşurken…
15.11.2008_ Abdullah OKUR

SARILIRIM
Sarılırım
Işıklarına
Unutulmuşlukları gidersin diye
Dolunay’lı gecelerde
Toprağa düşen yağmur damlalarının…
24.10.2009_Abdullah OKUR

ÖLENLER
SMMM Selami AKTAŞ vefat etmiştir.
SMMM Yusuf ŞENKAL’ın kayınpederi vefat etmiştir.
SMMM Hayati TOSUN’un annesi vefat etmiştir.
SM Bülent GÜMÜŞ’ün annesi vefat etmiştir.
SMMM Sinan ÖZÇELİK’in annesi vefat etmiştir.

Merhum ve Merhumelere Tanrı’dan rahmet ailesine ve
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Muğla SMMM Odası Yönetim Kurulu ve Basın Yayın Komisyonu

DOĞANLAR
SMMM Şenol ALDAĞ’ın Eymen adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.
SMMM Biray TAŞKESİĞİ’nin Doğanay adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.
SMMM Hüseyin ERTUĞRUL’un Esma Elif adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

Miniklere Dünya’ya hoş geldiniz derken, sağlıklı, mutlu ve uzun
bir gelecek diliyor,ailelerini kutluyoruz. Muğla SMMM Odası
Yönetim Kurulu ve Basın Yayın Komisyonu

EVLENENLER
SMMM Türkan ŞAHİN’in oğlu Erman ŞAHİN Sevilcan DÖNMEZ ile evlendi.

Genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.
Muğla SMMM Odası Yönetim Kurulu ve Basın Yayın Komisyonu
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Atamızı saygıyla ve
özlemle anıyoruz...
1881-193

Karain 3 Milyon Yıllık Oluşum
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