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SMMM Mehmet ÇOMAK
Muğla SMMMO Başkanı

ANGARYALAR

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Okurlar; 

Yazının başlığı dikkatinizi çekmiştir. İlk defa böyle bir konuyu ele alarak yazıma 
başlıyorum, öncelikle selam ve saygılarımı sunuyorum. Yaklaşık dört ay sonra tekrar 
birlikte olmanın mutluluğunu yaşarken, geçen yıldan bu yana iki kez ertelenen ve 
bir kaç gün önce yeniden gündeme getirilen fatura ve fiş sayma meselesi yüzünden 
şöyle bir sarsıldık. İlk şaşkınlığı üzerimizden attıktan sonra, Türkiye çapında tüm 
meslektaşlarımdan Angaryalara Hayır!  Sesleri yükselmeye başladı. Angarya nedir? 
Hangi hallerde angaryadan söz edilebilir diye biraz araştırdım. Anayasamızın 18 
maddesinde “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” Denilmekte, Türk 

Dil Kurumu sözlüğünde ise, “1. Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden 
yaptırılan iş, yüklenti. 2. Bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş. 3. Kölelik düzeninde 

köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmet.” Şeklinde açıklamalar bulunmaktadır.

Meslek yasamızın mesleğin konusu başlıklı 2.maddesinde meslek mensuplarının yapacağı işler açık ve detaylı bir şekilde 
belirlenmiştir. Bu işlerin arasında işletmelerin düzenlemiş olduğu fatura ve fiş adetlerinin KDV Beyannamesine yazılacağına dair 
bir görevden bahsedilmemiştir. Üstelik fatura ve fiş adetlerinin beyannamede belirtilmesinden ne gibi bir fayda sağlanacağına 
ya da kamu yararı bulunduğuna ilişkin hiçbir açıklama ve bilgi de yoktur. Bu nedenle ve yüksek sesle itiraz ediyoruz. Muhasebe 
meslek camiası işten kaçan, tembellik yapan değil, tam aksine çok çalışan ve çalışkan bir camiadır. Bunu, Tek Düzen Muhasebe 
Sistemine geçişte ve Enflasyon Düzeltmesi uygulamasında gece gündüz çalışarak, onlarca seminere katılarak kanıtlamış, bu 
konuların yararına inandığı içinde hiçbir itirazda bulunmamıştır. Konuyu fazla uzatmadan, bununla ilgili TÜRMOB tarafından 
kamuoyuna yapılan açıklamanın yerinde olduğunu, yetkili makamların konuyu yeniden gözden geçirerek gerekli düzeltmeyi 
yapacaklarına olan inancımı belirtmek isterim.   

Değerli meslektaşlarım, dilimizde “iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır” diye bir söz vardır. Müşterilerimize bir, iki hatta 
üç yıl ücret almadan hizmet vermemiz bizim açımızdan angarya değil midir? Başka meslektaşların ücreti karşılığında yaptığı bir 
işi, hiçbir ücret almadan yapmak angarya değil de nedir? Ücret düşürülerek alınan bir işe harcanan zamanın bir kısmı da sonuç 
itibariyle angarya değil mi? Pek çok örnek verilebilir. Herkes bu ve benzer soruları kendine sormalı, düşünmeli ve ona göre 
hareket etmelidir. Her zaman söylediğimiz gibi, bedeli alınan her iş iştir, bedeli alınmadan bedava yapılan her iş ise “angarya”dır.  

 Angarya konusuna noktayı koyup, güncel konulara değinmek istiyorum. 29 Temmuz 2017 tarihinde Büyük ve Orta Boy 
İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Hakkında Tebliğ yayınlandı. Bu tebliğ hükümleri 2018 yılından 
itibaren yürürlüğe girecek olup bununla ilgili bilgilendirme toplantıları ve eğitim çalışmaları önümüzdeki süreçte yapılacaktır. 

 3 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği ile bilirkişilik müessesesi tamamen değiştirilmiştir. Bilirkişilik 
yapan ya da bundan sonra yapmayı düşünen meslektaşlarımın yönetmelikle getirilen yeni hükümleri takip etmelerinde yarar 
var. 

Yine 5 Ağustos 2017 tarihinde Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte 
“Uzlaştırmacı” olabilmenin şartları ve diğer hususlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bizim mesleğimiz ve meslektaşlarımız 
için yeni bir alan olan Uzlaştırma konusunun da dikkatle takip edilmesi gerektiğine inanıyorum. Vergi uzlaşmaları konusunda 
uzman olan meslek mensuplarımız özellikle ticari sır, bankacılık sırrı, bilgi ve belgelerin açıklanması vb. davalarla ilgili 
uzlaştırmalarda büyük bir başarı sağlayacaklardır.

Yine önümüzdeki süreç içerisinde, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri gündemimize girecektir. TÜRMOB tarafından 
yapılan çalışmalara göre, bu yöntemlerden “Tahkim” ve “Arabuluculuk” eğitimleri ilk olarak ele alınacak olup, eğitimlerin 
uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim yöntemleriyle yapılması planlanmaktadır. Bu planların hayata geçmesi bizler açısından yeni 
iş alanları demektir. O nedenle bir an önce uygulamaya sokulmasını bekliyoruz.  

Yeni getirilen bir başka olay ise vergide “İzaha Davet” uygulaması 1 Eylül 2017 de başlayacak. Bu konunun başarılı olabilmesi 
yerel idarecilerin elinde olacaktır. Onların konuya yaklaşımları, tavır ve davranış biçimleri başarıyı ya da başarısızlığı getirecektir. 
Bir başka husus da vergi cezasının yüzde yirmisinin alınmasıdır. Her ne kadar uzlaşma hakkı da verilmiş olsa, o formalitelerle 
uğraşmamak için vergi cezasının sembolik bir orana indirilmesi veya tamamen kaldırılması uygulamanın başarılı olmasını 
sağlayacaktır.

Dergimizin bu sayısı büyük ihtimalle bayramdan sonra sizlere ulaşacaktır. Öyle de olsa, meslektaşlarımın, okurların ve 
milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını, 1 Eylül Dünya Barış Gününü ve Mübarek Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle 
kutluyor, her gününüzün bayram coşkusunda geçmesini diliyorum.    

Herkesin adalet, barış, özgürlük ve demokrasi içinde mutlu, mesut yaşadığı aydınlık yarınlarda buluşmak üzere,

Hoşça kalın. 
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              AĞAÇLARI ÖNEMSEMEK 
VE KORUMAK…
    Osman Kara _ SMMM

   Her yeri öyle ama, Milas’ın Su Kemerleri’ni 
takip ederek; Antik Mylassa Tepesi ile Menteş 
Çayı’na kadar olan bölgede ulu zeytin ağaçları 
vardır. Her biri farklı şekillere bürünerek 
varlıklarını korumuş, inatla korumaya ve 
yaşamaya devam ediyorlar. 

                   Her birinin altından iyi ki varsınız 
demeden geçilemeyen ulu zeytinler. Zeytin 
ağacı görüp saygı göstermeden geçmek olur 
mu?

                   Konu girişine böyle başlayınca 
diğer ağaçlara haksızlık ettiğim sanılmasın. 
Düşüncesi bile saçlarımı dibinden yakıyor. 
Her ağaca saygı gösterilir. Hepsi sevilir. Hiç 
biri diğerinden ayrı tutulamaz. Doruk Dağcılık 
Milas Temsilciliği olarak 2010 yılında Orman 
İşletme Müdürlüğü ile işbirliği halinde  Fesleğen Yaylasında 750 kişi ile 7000 fidan ve 2011 yılında yine 
Orman İşletme Müdürlüğü ile Korucuk’da  500 kişi ile 5000 fidan dikimini gerçekleştirdik. Şimdi her biri 
boyumuzu katlamış durumda. Gölgelerinde ateşsiz piknik yaparak dinlenebiliyoruz. Nasıl ayrım olabilir. 

                    Ancak zeytin ağacı söz konusu olunca insan bir duruyor işte. Yöremizde toprağa ve insanlara 
sunduğu her türlü nimete sahip bu ağaçları koruyan, bakımını eksiksiz yapan güzel insanlar da var. Böyle 
insanlar memleketin her yerinde var ve var olmalılar.  Sayıları çoğalmalı. 

                    Zeytin ağacı için” ölümsüz ağaçtır” denir. Asırlarca yaşarlar. Yangınlar geçirirler, budarsanız 
yeniden dal budak salarlar. O kadar çok budamalısınız ki; her budamadan gençleşerek çıksınlar. Zamanla 
Ulu oluyorlar. 

                   Ulu ağaçları korumak gerek. Ama nasıl koruyacağımızı bilmeliyiz. Çevre ve ağaçlarla ilgili 
dernekler, sosyal oluşumlar var. Konudan sorumlu kamu kurumları var. Özetle anıt ( ulu) ağaçları korumak 
için yasal haklarımız, böyle bir gücümüz var, herkes bilmeli. Duyarlı olan, bu yazıyı okuyan herkes harekete 

geçsin; tescillensin ulu (anıt) ağaçlar!

                    Hayatı seven, hayata 
hayat katıp yaşatmak ve yeşertmek 
isteyen, bu istekle yaşayanlar; 
sadece zeytin ağacı değil, kültürel 
miras özelliği taşıyan; tarihe tanıklık 
etmiş çınar, çam, meşe ağaçları TS 
13137 no lu standarda uyan ağaçlar; 
Toroslar’daki servi ve ardıç ağaçları 
tescillenebiliyor. 

                    Tarihi, mistik, folklorik 
boyutsal anıt (ulu) ağaçlar var. 
Anadolu Sığla Ağacı örneğin, Buzul 
Çağı’ndan beri Anadolu’daymış, 
hepsi koruma altında. Anadolu 
Kestanesi, Uludağ, Toros  
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Göknar’ları, Akçaağaç bu hakka sahip ağaçlar.

                   Bir ağacın tescillenmesi için yapmamız gereken; Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ağacın 
fotoğrafları ve tam adresi (bilinebiliyorsa pafta, parsel gibi tapu bilgileri dâhil) ile birlikte dilekçe ile 
başvuruda bulunmak. 

                  Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü dilekçeyi  “Valilik Anıt Ağaçları Tescil Komisyonu”na gönderir. 
Komisyondan bir ekip tespite gelir, tutanaklar. Bakanlığa onaya gönderir. Onaydan sonra tescillenen ağaç ile 
ilgili bilgi cümle âleme avaz avaz duyurulur. 

                  Bakım ve budamalarının yapılması için de ayrıca dilekçe gerekiyor. Malum ülkemizde dilekçesiz 
hiçbir işlem kendiliğinden takip edilmiyor; çünkü devlet yazı ile konuşur, yazı ile var denilir.  

                   Kolay bir işlem gibi görünmüyor. İmkânsız da değil. 

                   Bu bilgiyi eşe dosta, meslektaşa, konu komşuya aktarmak, çay sohbetlerine, kırk yıllık kahve 
hatırına söyleşmelere iliştirmek de çok önemli.

                

   Ne kadar çok kişi bilirse bu hakkı o kadar büyük bir güç olur. Bilmek gücünü eline almaktır çünkü.

                    Ne kadar büyük sevgi, o kadar büyük bir farkındalık demektir, bu da eyleme geçirir. Bir zeytinin 
ya da başka bir ağacın yanından geçerken bakın ve onu mutlaka görün.  

                    GÜLÜMSEYİN. ..

                     Sizden güç alsın, size de hayat versin.

                     Varlığının farkında olun, farkında oldurun. Sohbet, söyleşilen güçlü iletişim yoludur. 

                     KÜÇÜMSEMEYİN…

                     Ağaçları önemserseniz bu dünyanın en zengin insanı olursunuz.

                      Dostça kalın…
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YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MONTAJA TABİ İŞLERDE 

TESLİM ZAMANI

         Cenk CANAL

        Gelir İdaresi Grup Müdürü

1.GİRİŞ

 Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi harcamalar üzerinden alınan ve her bir satış safhasında hesaplanarak 
tahsil edilme özelliğine sahiptir.Tahsil edilen vergiler vergilendirme dönemi içerisinde satın alınan mala 
ödenen vergi ile mahsuplaşma mekanizmasına sahiptir.Bu mahsuplaşma neticesinde mükelleflerin üzerinde 
kalan diğer bir deyişle indirilemeyen KDV  bir nevi finansman yüküdür.Ancak yasa koyucu gerek ekonomik 
faaliyetin gelişmesi,yatırımcının korunması gerekse de sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı aslında üzerinden 
KDV hesaplanması gereken birtakım işlemleri istisna içerisinde tutmuştur.Alıcı açısından finansman yükünün 
ortadan kaldırılması satıcı açısından da satılan malın alımında ödenen KDV’nin kendisine iadesi ile bu yükün 
kaldırılması amaçlanmaktadır.

 KDV’de işlemin gerçekleşmesi malın teslimine bağlanmıştır.Teslim ise Kanunun 3.maddesinde bir 
malın tasarruf hakkının alıcı ya da onun adına hareket edenlere bırakılması şeklinde açıklanmıştır.Teslimin 
önemi malın alıcıya teslim edilmesiyle birlikte yatırım teşvik belgeli satışlarda satıcı için KDV iadesini isteme 
hakkını ortaya çıkarmaktadır.Nasıl ki ihracatta malın intaç tarihi önemliyse yatırım teşvik belgeli malın 
tesliminde de diğer unsurların yanında malın teslim edilme tarihi önem arzetmektedir.

 Bazı yatırım mallarının gerek üretim safhası gerekse malın teslim safhası birkaç aşamadan 
oluşabilmektedir.Malın teslimi gerçekleşse dahi montaja tabi işlerde teslimin tarihinin tespiti gerekmektedir.
Bu makalede montaja tabi malların yatırım teşvik belgesi kapsamında teslimi halinde KDV iadesinin hangi 
döneme ait olacağı konusu açıklanmaya çalışılacaktır.

2.MALIN TESLİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLME ZAMANI

 Teslim KDV Kanunu’nun 2.maddesinin birinci fıkrasında “Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının 
malik veya onun adına hareket edenlerce,alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı 
veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya 
veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya 
sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.” Şeklinde tanımlanmıştır.

 Teslim ile birlikte KDV ortaya çıkmış gibi görünse de vergiyi doğuran olay olarak adlandırılan olgu 
KDV’de vergilendirme dönemini belirleyen esas etkendir.Kimi zaman teslimin tamamlanmasıyla kimi 
zamansa olayın kendi karakteristik özellikleri gereği teslimden sonraki bir tarihte KDV’nin ortaya çıktığı 
yasanın 10.maddesi gereği kabul edilmektedir.Çeşitli teslim tarihlerini içeren KDVK’nın “Vergiyi doğuran 
olayın meydana gelmesi” başlıklı maddesi şöyledir;

Vergiyi Doğuran Olay:

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

b)Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde,bu 
belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her 
bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,

d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi,

e) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya 
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nakliyeci veya sürücüye tevdii,

f) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin 
tahakkuk ettirilmesi,

g) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi 
olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili ,

h) İkametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler 
ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük 
bölgesinden çıkılması,

ı) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin temsil ettiği 
ürünlerin depodan çekilmesi.

Anında meydana gelir.

Yasa maddesinden de görüleceği üzere vergiyi doğuran olay malın bazı durumlarda tesliminden önce 
bazı durumlarda da tesliminden sonra meydana gelmektedir.Maddenin (b) bendi montaja tabi olan işlemlerde 
her bir kısmın teslimini vergiyi doğuran olay olarak açıklamaktadır.

Yatırım teşvik belgesi açısından üzerinde durulması gereken husus ise teşvik belgesi kapsamında 
yapılacak olan makine ve teçhizat için satıcı tarafından düzenlenmesi gereken faturanın tarihinin ne olacağıdır.

3.MONTAJA TABİ İŞİN TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMİ

 KDV Kanunu’nun 13/d maddesi “Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki 
makina ve teçhizat teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları (Şu 
kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan 
vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan 
vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun 
meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar)” şeklindedir.

 Yine KDV Genel Uygulama Tebliğinde makine ve teçhizatın amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği 
taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetleri ifade ettiği, bir malın istisnadan yararlanabilmesi 
için, öncelikle yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması ve makine-teçhizat niteliğinde olması, bu makine-
teçhizatın kullanıldığı faaliyetlerin tamamen veya kısmen indirim hakkı tanınan işlemlerden oluşması gerektiği 
belirtilmiştir.

 Niteliği gereği bazı malların bir bütün halinde teslim edilmesi teknik şartlar gereği gerçekleşmeyebilir.
Malın belli parçalar halinde taşınmak suretiyle alıcının işyerinde montajlanmak suretiyle tamamlanabildiği 
durumlar da bulunmaktadır.Bu takdirde vergiyi doğuran olayın hangi tarihte gerçekleştiğini tespit etmek 
gerekecektir.İlk bakışta kısım kısım mal teslimi yapılmış gibi görünse de aslında bu gibi durumlarda,

-Malın sevk parçalarına,

-İşlemin montajlı bir iş olup olmadığına,

-Kabul işleleri için gereken durumlar için varsa taraflar arasındaki sözleşmeye,

-Üretim işlemine ne zaman geçildiği,

Gibi hususlara bakarak sonuçta her vergisel olayın kendi içinde değerlendirmesi yapılarak karar verilmelidir.
Nitekim Genel Uygulama Tebliğinde de,

“Teşvik belgesi eki listelerde yer alan ve teşvik belgesi sahibi mükellefe bir bütün halinde teslimine teknik 
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olarak imkân olmadığı için yatırım mahallinde kurulumu, montajı gerçekleştirilen makine-teçhizat istisna 
kapsamındadır. Bu uygulamada, bizzat teslimi yapan mükellef tarafından yatırım mahallindeki kurulum ve 
montaj işleri, teslimden ayrı olarak fiyatlandırılmadığı sürece hizmet olarak değerlendirilip istisna dışında 
tutulmaz, istisna kurulum ve montaj dâhil toplam bedele uygulanır.” Denmek suretiyle montaja tabi malların 
istisna kapsamında olduğu açıklanmıştır.

 Dikkat edilmesi gereken husus ise bu tür malların yatırım teşvik belgesi kapsamında alıcıya kısım 
kısım tesliminde değil nihai teslimin gerçekleştiği tarihte faturanın kesilmesi gerektiğidir.

Örnek:Berkay A.Ş. su otomasyon mühendisliği yapmakta olup çeşitli içecek firmalarına otomasyon 
sistemleri,üretim bandları tasarlayarak üretim ve işin niteliğine göre montaj işlemlerini gerçekleşmektedir.
İçecek üretimi yapan Bay A,Berkay A.Ş ile konveyör band üretimi için anlaşmış olup,işin üretimi Berkay 
A,Ş’nin fabrikasında yapılarak daha sonra Bay A’nın içecek fabrikasında montajlanarak kurulacaktır.Sözleşme 
gereği test aşamasından sonra kabul işlemi yapılarak ödemeler yapılacaktır. Berkay A.Ş. üretimi 10.02.2017 
tarihinde bitirmiş olup ,montaj işini yapmak üzere,

14.02.2017 tarihinde 1.parçayı sevk ederek montaj etmiş,(irsaliyeli faturayla)

19.02.2017 tarihinde 2.parçayı irsaliyeli faturayla bağlayarak göndermiş,

01.03.2017 tarihinde de son parçayı götürerek montaja başlamış ve 04.03.2017’de bitirilerek test üretimi 
yapılmıştır.

Görüldüğü üzere bu vergisel olayda kısım kısım mal tasilmi yapılmaktadır.Ancak işin montaja tabi 
olması nedeniyle nihai teslimin 04.03.2017 tarihinde yapıldığının kabulü gerekir.Bu olayda her ne kadar ilk 
parça teslim Şubat ayı içerisinde yapılmış olsa da nihai teslim Mart ayı içerisinde olduğundan diğer şartlerın 
da yerine getirilmesi halinde 2017/3 dönemi için yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV iadesinin yerine 
getirilmesi mümkündür.Nitekim bu konuda İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın vermiş olduğu 09/12/2015 
tarih ve 2112 sayılı özelgenin son kısmı aşağıdaki gibidir,

“Buna göre 12/12/2014 tarihli Yatırım Teşvik Belgesi eki listede yer alan ve 24/11/2014,26/11/2014
,04/12/2014 tarihli irsaliyeler ile sevki gerçekleştirilen üretim işine ait makine ve teçhizatın yatırım teşvik 
belgesinin süresi içerisinde iki kısım halinde kurulumu ve montajı yapılarak nihai teslimi gerçekleştirildiğinden 
başkaca bir olumsuzluk bulunmamak kaydıyla …..KDV iadesi Raporuna göre işlem tesis edilmesinde bir 
sakınca bulunmamaktadır.

4.SONUÇ

 Fiziki şartların yetersizliği nedeniyle bazı malların tek parça halinde götürülerek teslim edilmesi 
mümkün olmayabilir.Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan mal teslimlerinde,malın montaja tabi olması 
teslim edilen malın niteliğini değiştirmeyecektir.Dikkat edilmesi gereken husus teslim edilen malın belge 
kapsamında olup olmadığına bakılmasıdır.Montaja tabi mallarda montajın bitirilerek üretime geçilebilecek 
durumda olması(vergisel olayın kendi içerisinde değerlendirilmesi) durumunda nihai teslimin yapıldığı kabul 
edilebilmektedir.Bu takdirde belge kapsamında teslim edilen mal için satıcı adına diğer şartların varlığı halinde 
KDV iadesi yapılabilir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

1.Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi (www.gib.gov.tr)

2.3065 saylı KDV Kanunu ve Genel Tebliğleri 
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İŞ HUKUKU VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI HAKKINDA 
BİLGİLENDİRME TOPLATISI YAPILDI

Odamız ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı tarafından düzenlenen  
ve Oda Kongre Salonunda yapılan 
toplantının birinci bölümünde, 6331 
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
hakkında hazırlanmış olan sunum 
Çalışma Bakanlığı İş Başmüfettişi 
Ertan GÜL ve Tevfik Görkem 
Atkın tarafından anlatıldı. Kanun 
maddelerinin tümünün ele alınarak 
anlatıldığı birinci bölümün ardından, 
4857 SayıIı iş Kanunuyla ilgili 
önemli konuların ele aldındığı ikinci 
bölümü İş Başmüfettişileri Arif Sami 
Yılmaz ile Harun Reşit Cengizler 
birlikte sundular. İş sözleşmesi, 
sözleşme çeşitleri, ücret ve ücretin 
ödenmesi, ücret hesap pusulası, 
çalışma süreleri, fazla çalışma, 
serbest zaman, telafi çalışması, gece 
çalışması, kısmi süreli çalışma, hafta 
tatili, genel tatil çalışması, çalışma 
süreleri ve belgelenmesi, yılık ücretli 
izin ve izin süreleri, yıllık ücretli 
izin uygulaması ve yıllık izin ile 
ilgili diğer hususların enine boyuna 
tartışıldığı toplantı, katılımcıların 
yoğun ilgisi ve soru yağmuru ile çok 
renkli bir hale büründü. Katılımcıların 
memnuniyetlerinin yüzlerinden 
okunduğu toplantı soru cevap bölümü 
ile sona erdi.

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Denge 169

8



DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI

TÜRMOB 2. Olağanüstü Genel Kurulu Öncesi Oda Binamızda yapılan Danışma Meclisi Toplantısında; 
öncelikle Oda faaliyetleri değerlendirildi. TÜRMOB Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülecek 
yönetmelik madde değişiklik tasarıları görüşmeye açıldı. Değişiklik yapılması düşünülen yönetmelik 
maddelerinin TÜRMOB tarafından hazırlanan eski ve yeni metinleri hakkında uzun uzun değerlendirme 
ve tartışmalar yapıldıktan sonra oluşan ortak önerilerin Olağanüstü Genel Kurul’ da Muğla SMMM Odası 
görüşleri olarak dile getirilmesine karar verildi. Gündemdeki diğer konular hakkında üyelerin görüş ve 
önerileri alındı. 
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SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI NEDENİYLE 
ODAMIZA ZİYARET

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI’NDAN ODAMIZA ZİYARET

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle, SGK Muğla İl 
Müdürü Ahmet Ekecan ve İl Müdür Yardımcısı 
Özkan Arslan, Odamızı ziyaret etti. Ziyaret esnasında, 
yapılan çalışmalar ve etkinlikler hakkında görüş ve 
değerlendirmelerde bulunuldu.

Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Bayar ve 
Grup Müdürü Cenk Canal Odamızı ziyaret ettiler. 
Görüşmede; 6736 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikler 
ile yeniden belirlenen taksit ödeme tarihlerinin 
kamuoyuna duyurulması için neler yapılabileceği 
hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İŞ KUR İL MÜDÜRÜ’NDEN ODAMIZA ZİYARET

İş Kurumu Muğla İl Müdürü İlyas SARIYERLİ ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma 
Merkezi (ÇASGEM) Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK 
ve beraberindeki ÇASGEM görevlileri Odamızı 
ziyaret etti. Konuklar, ÇASGEM açlışmaları ve 
istihdamı teşvik konusu ile iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması hakkında yapılan çalışmalarla ilgili Yönetim 
Kurulumuza açıklamalarda bulundular.
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SMMM Osman KARA 

GEZİ NOTLARI:
BÖLGEMİZDEN SİNOP’A TARİHİ GÖÇ’ÜN 
İZİNİ SÜRMEK…

Daha dün gibi, geçen yıl Mali Tatili’nin yazımını 
yapmaya çalıştığımı anımsıyorum. Zaman ne kadar 
da hızlı akmıştı. Haberimiz olmadan 2017 Mali Tatili 
gelmiş.

              Hemen hazırlıklarımızı yapmalıydık. Yol 
arkadaşları ile izleyeceğimiz Fiziki Yol, Tarihsel yol, 
Gastronomik yol haritaları; Fiziki Coğrafya’ya esas 
ve merakımız mağaralar ile kanyonlar listelenmeli 
hemen. Sonra kullanacaklarımız; çadır, mat, uyku 
tulumu, mağara ve dağ malzemeleri, fotoğraf ve video 
kayıt cihazları ile taşıtın bakımı ve giyecekler tamam 
olmalı.

              
Önce kullanacağımız zamana göre bölgesel 
tespitleri yaptık. Zor olanı ise Beşeri Coğrafya ile 
Fiziki Coğrafya’ya ait tespitler ve sıralamasıydı. 
Gastronomik yol haritası ile fiziki izlenecek yol 
basitti. Ancak en kısa ara ile en verimli ulaşım 
sağlanmalı, geçtiğimiz her yörenin gastronomik 
tatlarını abartmadan ve en ucuza tadabilmekti 
hedefimiz. (+), (-) %5 lik uygulama toleransı ile; 
hedef %100 ‘ü uygulamak olmak üzere her şey 
hazırlandı. 

Tokat Yeşilırmak Köprüsü

Sinop Müzesi’nde Mozaik

Tokatlı Kanyonu’ndan görüntü

Kral Midas’ın mezarını çevreleyen ardıçlar

Yazılıkaya Kral Kabartması

Amasya Ormancı Kültür Evi Tek Parça Geyik oyması
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Milas’tan saat 1.00’de yolculuk başladı. Gezi 
başlangıcı Polatlı’ya sabah saatlerinde ulaşmak 
amaçlı. Güneş ışıkları yeni göz kırpmaya başlamıştı 
biz; Asur kaynaklarına göre Muşkili Mita, bildiğimiz 
şekli ile Kral Midas’ın ( Frigya Kralı M.Ö. 738_696 
yıllarında yaşamış ) , kulakları eşek mi, değil mi 
tartışması içinde, 2700 yıldır çürümeyen ardıç 
kütükleri ile korunan anıt mezarının önündeydik. 
Gordion Müzesi, Yassı Höyük gezisi ve tarihine 
yolculukla; Pers’lerin taş temelli kerpiç binaları yıkıp, 
yok edişleri gözlerimizde canlandı.

              

Ankara başlı başına bir gezi bölgesi ki; Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi dahil, sonra özel programla 
gelmek üzere pas geçtik. Kırıkkale Silah Sanayi 
Müzesi, Hasandede Türbe ve Camii görüldü. 16. 
Yüzyıldaki hukuk ve eğitim bu ziyaretle teneffüs 
edildi. Kendimizi Keskin İlçe merkezinde bulunan 
Sulu Mağara’da bulduk. Burada yeni sarkıt 
oluşumu ve oluşumun yüzyıllar sonrası müdahale 

olmadığında nasıl sonuçlar ortaya çıkaracağı 
tasavvur edildi.
               Anadolu’da ilk siyasi birliğin oluştuğu 
yer olan Hitit Krallığına başkentlik yapmış 
Hattuşaş’ın sınırlarına komşu Yozgat’’a kilitlendik. 
İl merkezinde bulunan Yozgat Çamlığı Milli Parkı 
veya Yozgat Kent Ormanı’nda kamp kurmayı 
planlamıştık. İzin verilmedi. Yorgunluğumuzu 
gidermek ve üzüntümüzü hafifletmek için soğuk 
bira aradık, sıcağını bile bulamadık. Sorduklarımız 
ise kendilerine küfür etmişiz gibi bakışlar fırlattılar. 
Biz yine de; Yozgat Saat Kulesi, Çapanoğlu Camii, 
Yozgat Müzesi, Karslıoğlu Konağı’nı görüp; 

kendimizi Sorgun İlçesine 8 km. Kayıp Şehir 
Pteria, bilindiği şekli ile Kerkenez Harabelerinde 
bulduk. Sorgun’daki bira satan tek market bize 
kartvizitini verdi; bir sorunla karşılaşırsanız hemen 
beni arayın, soruna çözüm getireyim güvencesi 
ile. İlginçti. Aynı yolu tekrarlamamak adına 

Sarıkaya kaplıcaları ile ilçe merkezinde bulunan 
Basilica Therma’yı görmekten vazgeçip; 160 km. 
yol tasarrufu ile yönümüzü, bugünden geriye 4000 
yıllık bir sürece çevirdik. Önce Hatti’ler, akabinde 
Hititler (Eti Uygarlığı)’in başkenti Çorum İli 
Boğazköy İlçesinde bulunan Hattuşaş’ta bulduk 
kendimizi.
                 M.Ö. 2000’li yıllara tarihlenen Boğazkale 

Kral Midas’ın mezar girişi

Apollon Tapınağı

Hattuşaş Yer Kapı Dolgu Zemin Merdiveni

Hattuşaş Aslanlı Kapı

Hattuşaş Sfenksli Kapı
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ve Alacahöyük kent kalıntıları ve harabeleri ile 
müzelerini gezdik. Dönemlerindeki görkemleri 
önünde saygı ile düşündük. Hayran olmamak elde 
değildi. Kayalıkta 2 bölmeli alana sıkıştırılmış bahar 
şenlikleri ve ibadetlerine ev sahipliği yapan; 12m. 
yüksekliğindeki, tanrı ve kralların kabartmalarının 
bulunduğu Yazılıkaya ise bir başka düşünsel 
derinliklere yönlendirdi bizi. Yorgunluğumuzu 

Pir Baba Parkında odun ateşinde demlenmiş çayla 
giderdik. En büyük Kibele kabartmasının bulunduğu 
12,5 km. uzunluğunda genişliği yer yer 40 ile 60 m. 
olan İncesu Kanyonu’nda tabiat anaya şükranlarımızı 
sunduk. Ufkumuzda Zile vardı.

                

Coğrafya’nın piri Amasya’lı Strabon (M.Ö. 64_M.S. 
20) ‘un kayda geçtiği şekli ile; Asur Krallığı’nın 

başkenti Ninova’nın melikesi meşhure Semiramis 
tarafından kurulduğu söylenen Zela, bugünkü adı 
ile Zile görülmeliydi. Eski Zile Evleri ile Zile Kalesi 
gezildikten sonra, Hatti’lere kadar tarihlenen Zile 
bağlarında nefeslendik. Tarihin derinliklerinden 
geldiği için, Yumurta ve Üzüm suyundan yapılan 
Zile Pekmezi özellikle tadıldı.
               3,4 milyon yıllık yaşı, 8 salonu, 680 m. 
uzunluğu, 95 m. salon yükseklikleri bulunan çok 
zengin sarkıt ve dikitleri ile dünyanın en ünlü ve 

öneme haiz mağarası; Tokat İli, Pazar İlçesine 8 km. 
mesafede Ballıca Mağarasının heyecanı hepimizi 
Zile’den çıkmadan sardı.
               1085 m. rakımında Havuzlu Salon, Büyük 
Damlataşlar Salonu, Çamurlu Salon, Fosil Salonu, 
Yarasalı Salon, Çöküntü Salon, Sütunlar Salonu 
ile Mantarlı Salon’dan oluşan Ballıca Mağarasını 
görmek üzere; baret başta olmak üzere mağara 
giysilerimizi kuşanarak daldık mağaraya. Bir başka 
dünya.

                 Tekstil’de tahta kalıplarla baskı tekniğinin 
merkezi Tokat; içerisinden geçen Yeşilırmak ile bir 
başka havadaydı. Tokat Kalesi, Yazmacılar Çarşısı, 
Taşhan, Gök Medrese, Deveci Hanı, Tokat Müzesi, 
Tokat Saat Kulesi (Dijital olarak çalışsa da), Ulu 
Camii, Latifoğlu Konağı, Eski Tokat Evleri, Hıdırlık 
Köprüsü, Mevlevihane ve Atatürk Evi gezilerek 

İncekaya Su Kemeri Büyük Göz

İncekaya Su Kemeri

Ballıca Mağarası

Ballıca Mağarası

Ünlü Coğrafya’cı Strabon
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kendimizi doğaya attık. 
                 Borabay Gölü ve mesire alanının 
büyüleyici güzelliğini; Kelkit Irmağı ile Yeşil 
Irmak’ın buluşma noktasındaki Coğrafik şölen 
hepimizi mest etti. 
                Ziyaret Kasabası baraj gölünde 
yorgunluğumuzu nötrledik. Bizi Amasya gibi  tüm 
yönleri ile zenginlik bekliyordu. Amasya Kalesi, 
Yalıboyu Evleri, Kralkaya Mezarları, Ferhat ile Şirin 
Müzesi, Beyazıt Külliyesi, Burmalı Minare Camii, 

Şeyhzadeler Müzesi, Gök Medrese Camii, Darüşifa 
(Bimarhane) , Hazeranlar Konağı, Amasya Tamimi 
Müzesi gezisinden sonra; Ali Kaya’da tüm şehre 
kuşbakışı oturup yemek ve birer duble rakıdan 
sonra Ormancı Kültür Evi ziyareti ile Amasya’dan 
vedalaştık.

                

İstikametimiz M.Ö. 756 yılında bölgemiz Milet’ten 
ayrılarak kendilerine yeni bir kent kurmak 
isteyenlerin kurduğu; Nehir Tanrısı Aısopos’un 
kızı Sinope’den alan Sinop’tu. Sinope aynı 
zamanda tanrılar tanrısı Zeus’un aşık olduğu ve 
çok istediği bir güzeldi. Zeus Sinope’nin gönlünü 
edebilmek için; “dile benden, ne diler ne istersen 
yapacağım “ der. Sinope de tanrılar tanrısına karşı 
durulamayacağı için, sizden bir şey isteyeceğim der 
ve dileğini söyler. “Bakireliğime dokunmayacaksın”. 
Zeus söz verir ve Sinope bakire kalır. Zeus 
Sinope’ye dokunamaz.
               Sinop Kinik Felsefe’sinin öncüsü, ömrü 
bir çömlek küp içerisinde geçen Diogenes 
(Sinop’lu Diyojen)’in yaşadığı kent. Diyojen 
elinde bir su içme kabından başka hiç bir şeyi 
olmadan yaşarken; bir gün çeşmede avucunu 
su tası gibi kullanan bir çocuk görür, hemen 
tası kırar. Mülkiyetim olmasın der. Diyojen ile 
ilgili anlatılanlar çok fazladır: Büyük İskender 

Korinthos’ta Diyojen’e ; “bir dileğin var mı?” 
diye sorunca, Diyojen: “ Gölge etme başka 
ihsan istemem” der ve bu sözü tarihe kazınır.  
Güpegündüz elinde lamba ile dolaşırken kendisine 
ne yaptığını soranlara cevabı: “Adam arıyorum, 
adam!” der. Diyojen’in bu cevabı da çok nüktedan 
ve derin anlamlıdır. Bir gün çok dar bir sokakta 
zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan 
kibirli biriyle karşılaşır. İkisinden birisi kenara 
çekilmedikçe geçiş olanaklı değildir. Mağrur 
zengin hor gördüğü Diyojen’e :” Ben bir serseriye 
yol veremem” der. Diyojen kenara çekilerek gayet 
sakin şu karşılığı verir:
                _”Ben veririm!”
                Sinop Cumhuriyet döneminin en 
acımasızlıkları ile ünlü, aydın ve yazarlarının: Refik 
Halit KARAY, Mustafa SUPHİ, Ahmet Bedevi 
KURANT, Refi Cevat ULUNAY, Hüseyin HİLMİ, 
Burhan FELEK, Osman Celal KAYGILI, Celal 
Zühtü BENNECİ, Sabahattin ALİ, Necip Fazıl 
KISAKÜREK, Kerim KORCAN, Osman DENİZ, 
Zekeriya SERTEL bazılarıdır; mahkumiyetliklerini 
çektikleri cezaevi ile de ünlüdür. Halkımızın çok 

iyi bildiği “Aldırma Gönül Aldırma” türküsünün 
sözlerini Sabahattin ALİ bu cezaevinde yazmıştır. 
Bu cezaevi aynı zamanda cezaevlerine örnek 
üretim atölyeleri kurmasıyla da bilinir.
                Sinop Cezaevi aynı zamanda ki; 

Yozgat Çapanoğlu Camii

Amasya’da yerel yaşam

Sabahattin Ali Koğuşu Sinop

Sinop’lu Diyojen Gravürü

Sinop Kalesi
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Cargınların ( büyük hela fareleri ) hücre 
helalarından çıkarak mahkumların yiyeceklerine 
ortak olmaları, yiyeceklerini vermeyen hücre 
mahkumlarının uyurken kulaklarını yemeleriyle 
ün salmıştır. İnsanlığın bittiğinin en net ve büyük 

dramıdır, yaşam anılarında mahkumların. 
               İlk ziyaretimizi oraya yapmak üzere; 
Sinop Arkeoloji Müzesi, Sinop Etnoğrafya Müzesi, 
Ülkemizin karadan ulaşılabilen en kuzeyi; İnce 
Burun Feneri, Buzhane ve gözetleme kulesindeki 
bardan soğuk biramızı yudumlarken tüm şehri 
temaşa edebildiğimiz Sinop Kalesi, Aşıklar 
Caddesindeki sahil yürüyüşü, yürüyüş esnasında 
seçilen balık restoranında kendimize mini ziyafet. 
Akşam için bir günlüğüne kiraladığımız evde 
derin bir uyku. Sabahında Erfelek Tatlıca Şelalesi 
ve İnaltı Mağarasından sonra hedef tahtamıza 

Kastamonu girdi.
             Tokat’tan sonra tahta kalıptan baskı tekniği ile 
tekstil işinde ünlü Kastamonu’da; Etnoğrafya Müzesi, 
Arkeoloji Müzesi, Livapaşa Konağı, Kastamonu Saat 
Kulesi, Kent Tarihi Müzesi, Saidi Nursi Müzesi’nde 
günahlarımızdan arınma, çarşısında alışverişten sonra 

Kastamonu Pidesi ile midemize ziyafet çok iyi geldi.
            En çok istediğimiz ve rüyalarımıza giren Valla 
Kanyonu, Cide’de Rıfat Ilgaz Kültür Evi ve Amasra’yı; 
katılımcılarımızdan birinin emekliliğine onay verme 
zorunluluğu nedeni ile anca beraber kanca beraber 
ilkesinden, istemeyerek vazgeçmek zorunda kaldık. 
Gelecek hafta başında Milas’ta olmalıydık. Sadece 

Valla Kanyonu en az üç günümüzü alacaktı.
            Kastamonu’dan Safranbolu’ya hareket ettik. 
Orada Safranbolu Evleri Açık Hava Müzesi, Kent 
Tarihi Müzesi, Tokatlı Kanyonu, Kristal Teras ve 
Teras’tan kanyon seyri, İncekaya Su Kemeri, Yenice 
Şeker Kanyonu, Bulancak Mencilis Mağarası 
gezilerini tamamladık.
             Ver elini Bolu dağları. Yedi Göller, Abant 
gölünden sonra; Mudurnu’da eski Türk Evleri, 
Nallıhan’da yerel kadın girişim kooperatifi 
ziyaretinden sonra Eskişehir, Seyitgazi ve Dünya Bor 
rezervinin %75’inin bulunduğu Kırka üzerinden 
Afyonkarahisar. Dönüş hüznü üzerimize bütün 
kasveti ile çökmüştü. Tilki kürkçü dükkanında olmalı 
dedik. Dönüş…              
               

Sinop Cezaevi

Paleolitik Çağdan bulunduğu şekli ile iskelet

Paleolitik Çağdan mezar

Gordion Müzesi Büyük İskender Mozayiği örneği

Gordion Buluntusu
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Ballıca Mağrası Sarkıt ve Dikitler
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Ballıca Mağrası Sarkıt ve Dikitler
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7020 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 
DÜZENLEMELER HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
ODAMIZDA YAPILDI...

Açış konuşmasını Oda Başkanı Mehmet 
ÇOMAK’ın yaptığı toplantıda;

Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin 
BAYAR, Grup Müdürü Cenk 
CANAL, Bazı Alacakların yeniden 
Yapılandırılması  Hakkındaki Kanunun 
Vergi Borçlarıyla ilgili kısmınıda;

SGK il Muğla İl Müdürü Ahmet 
EKECAN ve İL Müdür Yardımcısı 
Özkan ARSLAN ise SGK borçlarının 
yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 
düzenlemeler hakkında katılımcılara 
detaylı bilgiler verdi.

İlgiyle izelenen toplantı meslek 
mensuplarından gelen soruların 
cevaplandırılmasıyla son buldu.
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KENDİNİZİ KENDİNİZE SAKLAMAYIN…
Osman Kara_SMMM

                     Bazı insanlar var, kalplerine kolay girilir. Hafif örtülü dursa da itince hemen açılır. 
Kapısında bekçiler yoktur. Dikmemişlerdir. Demir parmaklıklar örmemişlerdir. Bir hendek açıp 
içerisine ejderhalar koymamışlardır. Bunları yapmaya gereksinim duymamışlardır. 
                      Bazen rastlıyorum onlara. Kapısı açık kalplerinden sızan ışığı görüyorum. İçeride kendileri 
ile kıkır kıkır gülüşüyorlar.
                      Başkaları ile neleri varsa bölüşüyorlar. Geleni güler yüzle karşılıyorlar.
                      Kim öğretiyor onlara bu kadar kilitsiz durmayı hep merak ediyorum. Bu doğuştan gelen bir 
hediye midir, yoksa hayatla diyaloga girdikçe mi gelişir? Bilmiyorum. Belki ikisi de. Zaten çoğu şeyin 
cevabı: ikisi de.
                     Geçenlerde, beni pek tanımayan, uzaktan sevdiğini bildiğim birine el uzattım. Onunla bir 
şey paylaştım. O, paylaştığı şeyi öyle güzel çoğalttı ki. Kendini kendine saklamayan biri olduğunu 
gördüm. 
                       Gözlerimi kamaştırdı açılan kolları. 
                        Oysa ki, dışarıdan öyle olduğunu bilmezdim. Bazen birinin çok yakınına gidip, bir şey 
istemeden anlayamıyorsun kim olduğunu.
                         İnsanların çoğu flu. Örneğin beni sürekli gülüyor, gülmekten yerlere yatarak gün geçiriyor 
sananlar var. Her zaman çok iyiyim diyorum. Diyorum ama nasıl geçsin öyle günler? İyisi var, kötüsü 
var, pembesi var, bozu var. Niye hep güleyim. Fotoğrafım çekilirken gülüyorum, siz hep gülüyor 
sanıyorsunuz. Gülmeyince de fotoğrafta iyi çıkmıyorum. 
                      Elmacık kemiklerimin yüzümde açtığı derin çukura, kasvet gölgeleri düşüyor. Ayrıca 
mimiklerim de çok zayıf. Bu da ifademi daha sert yapıyor. En iyisi güleyim diyorum.
                      O yanak çukurunu yirmi sekiz ( evrim diş sayımızı otuz ikiden yirmi sekize indirdi ) dişle 
dolduruyorum. Bunu niye yazdığımı şimdi, hatırladım, uzaktan insanlar belli olmaz demek için. 
                      İnsanlar uzaktan flu. Yakınına girip, netlemeden haklarında ileri geri konuşmayalım. 
                      Bu söz konusu kişi, henüz benim ondan bu kadar etkilendiğimi bilmiyor. Bilmez kalbi 
açıklar. Öyle çok uğrayanı, geleni geçeni olur ki, hesabını tutamazlar.
                      Kalplerinin kapısının deliğinden, sıkı sıkı kim çaldı kapıyı diye bakmazlar.
                      Kalbe giren zat, şayet kötü niyetli çıkıp da bir şeyler çalar ise, o şeyin ona yar olmayacağını 
bilirler. Eksiklikleri onları üşütmez. Bolluk hissederler her dem. Şanslıyım. Böyle birine rast geldim. 
                      O bilmez, belki de hiç bilmeyecek, benden bir şey istese bin mislini yapacağım. Kapıma 
gelsin de onu kalbimde ağırlayayım. 
                       Paylaştığım şey küçük bir şey, paylaştığımı büyük bir şey sanmayın. Günlük herkesin 
yaşayabileceği kadar basit. Yazsam amaan bütün bu tantana bunu için miydi dersiniz, ama işte o mühim 
değil. 
                       Önemli olan, benim kapısına küçük bir şey için gidip, kalbinin kapısının apaçık olduğunu 
tesadüfen öğrenmem.
                        Yaşam bu tatlı insanı ödüllendirmiş, ödüllendirmese şaşardım. Kalbinin açık kapısından 
bir sürü insan girmiş. 
                        İçini temizlemiş, çay demlemiş, ateş yakmış, yatmış uyumuş, okumuş, öğrenmiş.
                        Onu öyle müritlerin uçurduğu biri falan sanmayın. Son derece insan biri. Bu kalabalığı 
belki fark etmiyordur bile.
                        Ondan en çok neyi öğrendim biliyor musunuz? Birisi bir şey isterse, gözümü kırpmadan 
elimden geleni  yapmayı.
                        Neden biliyor musunuz? Bu küçücük bir şey bile olsa, işte bu kadar satır yazdırıyor insana. 
Sevgiyle kalın…      
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GEÇMİŞE 
YOLCULUK

 Gece yolculukları sabahı, özlemlerinize 
kavuşturur sizi çoğu zaman… Gün ışıdığında tanıdık 
Mekânlar, tanıdık yüzler ararsınız… Hele aradan 30 yıl 
gibi bir zaman geçmişse gözleri yatırıp ıraklara dalıp 
gidersiniz anılar denizinde…

 İşte, Meslektaşlarım ve Aileleri ile gece yarısı 
başlayan Bozcaada, Gökçeada, Çanakkale gezimizin 
sabahında Akçay’da kahvaltımızı alırken, Gezimizin ilk 
durağı olan Bozcaada feribotunda buluyorum kendimi. 
1986 yılının Aralık Ayı… Feribot denince yanlış 
anlaşılmasın 2.Dünya savaşından kalma bildiğiniz 
çıkartma gemisi… Sonrasında hayatımın bir yılının 
geçeceği, Ege Denizince sarmalanmış anılar yumağı… 
Bağışlayın Siz kahvaltı yaparken bencillik yaptım, 
sizden ayrı gidiverdim…

 Kahvaltı sonrası otobüsümüzle Geyikli iskelesine 
ulaşırken yıllara rağmen direnciyle ayakta kalan dağlara, 
taşlara kuşlara selam veriyorum… Yenilenmiş geyikli 
iskelesinden kalkan Feribotumuzun güvertesinde, 
eskiden birçok kez yaptığım gibi serin rüzgâra veriyorum 
bedenimi… Yaklaştıkça, Ülkemizin En iyi korunmuş 
ve birçok medeniyete tanıklık etmiş heybetli Bozcaada 
Kalesi üzerinde 30 yıl öncesinden tanıdık bir siluet… 
;“Hoş geldin!” diyorum, “Hoş geldin, hoş geldiniz!” 

 Bir zamanlar elektriğini deniz altından bir 
hatla sağlayan adanın, başında kavak yelleri estiren 
rüzgâr santrallerine ulaşıyoruz birlikte. Sonrasında on 
iki burun ve on iki koydan oluşan adanın, en ünlü koyu 
olan Ayazma plajına, yeşil üzüm bağları arasından 
geçerek ulaşıyoruz. Rumlarca, kutsal sayılan kaynak 
ve pınar anlamı taşıyan Ayazmanın, soğuk su anlamına 
da geldiğini altın sarısı kumsalından kendimizi 
sularına bıraktığımızda daha iyi anlıyoruz. Sonrasında 
yine ayazma plajının eşsiz manzarası eşliğinde öğle 
yemeğimizi alıyoruz hep birlikte… Gemiler geçiyor 
Çanakkale Boğazına doğru…  

 

Adada üretilen şarapların sergilendiği şarap tadım 
noktasından sonra ulaştığımız şehir merkezinde daracık 
sokalar arasında beyaz badanalı, mavi panjurlu, kırmızı 
kiremitli evler… Evleneceklerin tam hayallerindeki 
gibi… Şimdilerde hemen hepsi Butik otel ve işyerine 
dönüşmüş. Sokak aralarında rengârenk sandalye ve 
masalarla balık lokantaları… Hep birlikte Ortodoks Rum 
kilisesini ziyaret ediyoruz. Niko geliyor aklıma. Adada 
tanıdığım Tek Rum vatandaşımız. Askerliğini İzmir’de 
bahriyeli olarak yaptığını kanıtlamak için cüzdanından 
Askerlik resmini çıkarıp bana gösterdiği meyhane 
hediyelik dükkânına dönüşmüş…  Hep birlikte Ada 
üzümlerinden yapılan şarap, Adaya özgü domates reçeli, 
kurabiye ve lokum alışverişinden sonra verilen serbest 
zamanda geçmişteki ayak izlerime basarak yürüyorum. 
30 yıl önce askeri yasak bölge olan ve yabancıların 
valilikten aldıkları izinle gelebildikleri Bozcaada turizme 
açılınca gerçekten çehresi değişmiş. Dostum Ömer’i 
buluyorum yıllar sonra… Bir çay tadında zamana, bir 
yıllık anılarım sığıyor. 

 Günün yorgunluğunu Serin rüzgârlarının estiği 
çay bahçelerinde atıyoruz Bozcaada’nın… Artık ayrılık 
vakti… Feribotumuz Geyikli’ye doğru yol alırken son 
kez bakıyorum Adaya… Atilla İlhan’ın dizleri düşüyor 
dudaklarıma…

Ah nerde gençliğimiz

Sahilde savruluşları başıboş dalgaların

Yeri göğü çınlatan tumturaklı gazeller

                               Elde var hüzün…

 Sabah kahvaltımızı Akşamdan konakladığımız 
Çanakkale Güzel Yalıdaki otelimizde aldıktan sonra, 
önce Çanakkale’den Eceabat,  Kabatepe üzerinden 
Feribotla Gökçeada’ya ulaşıyoruz. Kuzu limanı 
karşılıyor bizleri… Adanın yerleşim yeri ise limandan 
7 kilometre içerde. Su kaynaklarının çokluğu açısından 
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Dünyanın dördüncü adası olan Gökçeada’da beş adet 
gölet bulunuyor. Sadece üzerlerindeki renkli boyalardan 
sahipleri belli olan bütün küçükbaş hayvanlar başıboş, 
özgürce Adanın bitki örtüsüyle besleniyor.  İşte bu 
bitkilerle beslenen hayvanlardan adaya özgü yöntemlerle 
pişirilen oğlak ya da kuzu fırın, bizim hep birlikte 
tattığımız sizlerinde tatması gereken lezzetlerden… 
Alternatif olarak nefis deniz ürünleri de sizleri bekliyor.

 Yemek sonrası ziyaret ettiğimiz kentsel sit 
alanları da olan Rum köyleri; Tepe köy, Bademli ve 
zeytinli köyleri şirin ve bir o kadar da sıcak…  Zeytinli 

köyünde içmiş olduğumuz Madamın Dibek Kahvesi 
bütün yorgunluğumuzu alıyor.  Tepe köy’de 625 yıllık 
Çınar ağacı tüm serinliği ile kucaklıyor bizleri… Köydeki 
Rum Mezarlığı resimli Mezar taşları ve başuçlarında 
yanan kandillerle ziyaret edilmesi gereken yerlerden… 
Uğurlu köyü ise Türkiye’nin en batı ucu olan İnce 
Burun’a ulaştırıyor bizleri… Son durağımız ise adanın en 
hareketli l merkezi deniz kenarındaki yerleşim merkezi 
Kaleköy… Restoranları, alışveriş merkezleri, kordonu, 
çay bahçeleri ile özellikle geceleri turistlerin tercih ettiği 
yerlerin başında geliyor.

 Volkanik yapısı, yeşil bitki örtüsü, şirin 
köyleri, kendine özgü mimarisi ile bizleri karşılayan 

Gökçeada’dan ayrılma vakti… Bir arada yaşamanın 
güzel örneklerinin sergilendiği Gökçeada’yı kuzu 
limanındaki feribotumuzla arkada bırakıyoruz… 

 Gezimizin üçüncü günü Çanakkale’ye 
ayrıldı.  Bu Gün program çok yoğun olmadığından 
otelimizde iki günün yorgunluğunu dinlenerek atıp 
öğleden sonra Çanakkale’ye iniyoruz. Gezimizin içinde 
Şehitlik ziyareti olmadığından Şehitliği Görmeyen 
arkadaşlarımız başka bir organizasyonla şehitliğe 
gidiyorlar. Kalan meslektaşlarımız ve aileleri ile 
Çanakkale merkezde bulunan Güneş Saatini,  Truva 
filminde kullanılan ve sonrasında Çanakkale’ye 
hediye edilen Tahta At heykelini görüyoruz. Ardından 
Çanakkale Türküsünde de bahsi geçen Aynalı 
Çarşıya geçip, alışveriş için alınan serbest zamanla 
Çanakkale’nin değişik yer ve Mekânlarını keyifle 
geziyoruz.

 Bulunduğumuz Toprakların kutsallığını, 
Şanlı Çanakkale direnişini, kanlarıyla bu toprakların her 
karışını sulayan Şehitlerimizi Anmadan olmaz. Bu gün 
rahatlıkla ve huzur içinde geziyor, eğleniyor, ziyaret 
edebiliyorsak, özgürlüğün tadını çıkarabiliyorsak, 
karşı kıyıda hiç düşünmeden canlarının veren ve şimdi 

gelecek nesillere bıraktıkları miras ile rahat ve huzurlu 
bir şekilde yatan şehitlerimiz, Şehitler Abidesini 
Boğazın girişinde nöbetçi bırakmışlar… Hani ihtiyaç 
olsa kalkıp “Bir daha!” der gibi uyuyorlar uğruna can 
verdikleri vatanın bağrında…

 Bu duygu ve sorumlulukla Çanakkale’den 
Ayrılıp Dönüş yoluna geçiyoruz.Gezimizin dördüncü 
günü bir doğa harikası ve egenin Oksijen deposu, 
akciğerleri olan Kaz Dağları rotasında olacak. İlk 
durağımız Küçükkuyu. Buradan Adatepe köyüne 
tırmanıp Zeus Altarı(Sunağı)’na ulaşıyoruz. Sunak 
Kaya kütlesinin işlenmesiyle oluşturulmuş. Rivayete 
Göre Zeus burada yaşamış ve Truva savaşını da 
buradan izleyip yönetmiş. Bu kaya kütlesine kayaya 
oyuk basamaklardan oluşan merdiven ile çıkılıyor. 
Sunak oyukları, oturma platformları ve içi oyularak 
oluşturulan sarnıç mekânı bulunuyor. Sunağın altında 
bulunan oda büyüklüğündeki, içinde su bulunan bu 
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sarnıca Zeus Mağarası deniliyor. Antik sunağın 
hemen yanında Çanakkale Savaşları’na katılan 
Erdem Dede’nin yatırı bulunmaktadır. Sunağın 
bulunduğu yer Edremit Körfezine hakim bir 
tepe. Ayaklarımız Altındaki Edremit Körfezinin 
güzelliğini seyredip, öz çekimlerimizi yapıp 
Adatepe Köy Meydanının serinliğinde yorgunluk 
atıyoruz.

 Sırada Altınoluk Tahta Kuşlar Köyü var. 
Yine sahilden Kaz Dağlarına doğru bir tırmanış… 
Bizi karşılayan ise Mitolojik İda dağı eteklerine 
kurulmuş Tahta Kuşlar köyü ve bir Emekli 
Öğretmen’in oluşturduğu Tahta Kuşlar Etnografya 
müzesi. Burası Türkmenlerin kültür ve sanatını 
gözler önüne seren, Unesco  ödüllü bir mekan. 
Türkiyenin ilk özel etnografya Müzesi özelliğini 
de taşıyan müzede Orta Asya’dan Türkiye’ye göç 
eden Türk boylarının ilginç ve özgün kültür varlıkları, 

giyim, ev eşyaları, aletleri, halıları ve çadırları her türlü 
sanat yapıtları, yazmalar, kolyeler, nazarlıklar ve çeşitli 
eşyalar ile Resimler sergileniyor. Müze eklentisi olan evde 
de sahiplerinin yaşadığı bir sevgi, bağlılık ,aşk hikayesi var 
ki onu da gelin sizler ilk ağızdan dinleyin...

 Tekrar deniz seviyesine inip Akçay yasa 
Tesislerindeki öğle yemeğinden sonraki durağımız ise 
Hasan Boğuldu… Leyla ile Mecnun destanının Yöresel 
versiyonu Hasan ile Emine’nin Yürek burkan hikâyesinin 
Adını verdiği bu bölgeye Edremit’e Bağlı Zeytinli Köyü 
üzerinden ulaşılıyor. Hasan Boğuldu’ya giden yol boyunca 
köylü kadınlar tezgâhların açmışlar, bir taraftan da papatya, 
çam kekiği ayıklıyorlar… Sumak’ın Kaz Dağları ve Ege’de 

yetişen bir bitki olduğunu biliyor muydunuz? Baharat, taze 
kekik, nane kokuları, bol oksijen ve billur gibi akan suyu 
takip ederek Hasan’ın Boğulduğu veya kaybolduğu su 
birikintisi kenarına ulaşıyoruz. 
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HASAN BOĞULDU HİKAYESİ

Efsane, Obalı Emine ile Ovalı Hasan’ın aşk hikayesidir. Hasan ile Emine birbirlerini severler, ancak yaşayış tarzları 
birbirinden farklı olduğu için kavuşmaları zordur. Ama yine de Hasan, Emine’yi ailesinden ister. Oba geleneğinde 
Emine ile evlenebilmesi için köyden Oba’ya hiç dinlenmeden bir çuval tuz getirmesi gerekir.  
 
Hasan, Emine ile birlikte sırtında tuz çuvalı köyden yola çıkar. Yol aldıkça, güneşin ve terlerinin erittiği tuzun tesiri ile 
çuvaldaki tuzlar sırtını yakmaya başlar. Hasan tüm gücüyle tuz çuvalını taşımaya çalışır ancak bir süre sonra takatten 
düşer ve yığılır kalır. Bunun üzerine Emine tuz çuvalını alır, yola devam eder; Hasan arkasından «Ben gelemedim” diye 
bağırır, Emine de “Sen benim arkamdan gel” der. O günden sonra Hasan’ı gören olmaz. Emine, Hasan’ın gömleğinin 
bir parçasını dere kenarında bulur ve bir süre sonra dere kenarındaki bir ağaca Hasan’ın gömleği ile kendini asar. 

Dünyada Alplerden sonra en bol oksijen ve en temiz havası olan Kaz Dağları ve çevresindeki yerleşimler, ören yerleri 
gerçekten de görülmesi ve havasının mutlaka solunması gerekli olan yerler. Çevreye olan duyarlılığın, saygının 
artırılması, hoyratça yok etmenin önüne geçilebilmesi için, geleceğin yöneticileri olacak çocuklarımızın mutlaka Kaz 
Dağlarını görmesi gerekiyor.

Hasan Boğuldu son durağı idi gezimizin.  Muğla SMMM odasının bu kısa zamanlı gezisine Meslektaşlar ve aileleri 
olarak ancak bu kadarını sığdırabildik. Bu bölgede de, başka bölgelerde de geçmişe yolculuk yapılabilecek o kadar çok 
yer var ki… Bu güzellikleri birlikte görmek, geçmişe ve geleceğe yolculukları birlikte gerçekleştirebilmek dileği ile…

Akın ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi 
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NE BİÇİM ORMAN

Ne biçim orman

                            Bu yeşil

Ağaçları yağmur içinde

Sınırda bir erkek 

               Kovasıyla toprak taşıyor,

 Gözleri

             Bir uçurumun ıssız derinliği,

Usanmış başkalarının yeryüzünü paylaşmaktan

Kendine bir yeryüzü kuruyor

                                               Belli…

                                  Abdullah Okur_2011/MİLAS

YÜZÜ SUYA DÖNÜŞEN

Yüzü git gide 

                      Suya dönüşen dolunay

Bir iğne, bir iplik kaldık şu dünyada

        Ancak birbiriyle bütünleşebilen….

Düşün ki, 

                 Bütün adlarını söylesem

Doğa ayaklanır

                          Koşar gelir yanıma…

Yüzü git gide suya dönüşen dolunay

         Benzedik birbirine bakan iki aynaya…

                              Abdullah Okur_2011/MİLAS

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Denge 169

29



SMMM Hakan KAYAHAN’ın babası vefat etmiştir.

SMMM Mehmet BULUT’un babası vefat etmiştir. 

SMMM İhsan Şenol DOĞRAMACI’nın annesi, SMMM Teslime GÜVEN DOĞRAMACI’ 
nın kayınvalidesi vefat etmiştir.

SMMM Tuncay KURT- SMMM Dindar KURT’un babası vefat etmiştir.

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

SMMM Bahri AKAN’ın Masal adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

SMMM Azra Sinem OSKAY’ın Gülnaz Derin OSKAY adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

SMMM Emre-M.Hakan ÖZTÜRK’ün TALYA 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)

SMMM Hamdi BOĞAN Günseli GÜNER ile evlendi.

SMMM Bülent ÇİNAR Dilek OKUR ile evlendi.

 

Genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz. 

(Muğla SMMM Odası Yönetim Kurulu ve Basın Yayın Komisyonu)

SMMM Zehra ÖZTÜRK’ün oğlu Özberk sünnet oldu.

SMMM İlknur ŞATIRLAR’ın oğlu Deniz sünnet oldu.

 Tebriklerimizi sunarız. (Muğla SMMM Odası Yönetim Kurulu ve Basın Yayın Komisyonu)
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Tokat Yeşilırmak Köprüsü


