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SMMM Profesyonel 
 

Muhasebe Bilanço Sistemi 
 

 Orka Muhasebe programında fiş kayıt menüsünü kullanarak firmanın finansal kayıtlarını 

kaydedebilirsiniz. Kaydedilen muhasebe fişleriniz doğrultusunda beyanname ve mali tablolarınız 

programınız tarafından otomatik oluşturulmaktadır. Oluşturulan Beyannamelerinizi tek tuşla 

maliye bakanlığının sistemine yükleyebilirsiniz. 

 

 Orka programının öne çıkan özelliklerini incelediğimizde; Fiş girişinde proje ve departman 

seçerek kayıtlarınızı kaydetme özelliği ile öne çıkmaktadır. Bu sayede projeleriniz ya da 

departmanlarınıza göre maliyet raporlarınızı hazırlayabilirsiniz. 

 

 Hesap planında açtığınız hesaplar, finansal raporlamaya yönelik açılmaktadır. Otomatik açılan 

hesapları incelediğimizde  

 

 Banka Hesapları 

 Portföy / Dönemsel 

 Gider Hesapları … 

 

Gibi hesaplar kayıt girişinde yönlendirmelere bağlı olarak otomatik açılmaktadır. Bu sayede 

firmanın finansal raporlarını alarak geleceğe dönük planlamalarınızı daha doğru yapabilirsiniz.  

 

 “Gider Tahakkuk” Özelliği sayesinde Sigorta poliçelerinizi dönemsel olarak kaydedebilirsiniz. Aynı 

özelliği Banka Kredi girişlerinde de kullanabilirsiniz. Firmanın banka kredilerini programınıza 

kaydedebilirsiniz bu tablolara kaydedilen veriler finansal raporlarınıza otomatik entegre 

olmaktadır. 

 

 “Güncelleme” Günümüz Türkiye’sinde hemen hemen her hafta… kanun maddelerinde ya da 
uygulamalarda değişiklikler olmaktadır. Bu yeniliklere en hızlı cevap veren programların başında 
ORKA SQL yer almaktadır.  

 

 E-Defter mevzuatına göre kayıt kontrolleri; Orka Muhasebe Programınızda kaydedilen fişler e-
defter mevzuatına göre kontrole tabi tutulmaktadır. Kayıt esnasında e-defter uygulamasındaki 
kuralara göre program kullanıcıyı denetler. 

 

 E-Defterlerin Gönderimi ve Otomatik Saklanması; Programınızda, “e-defter” ve “saklama 
modüllerinin” olmasıyla birlikte muhasebe fişleriniz e-defter mevzuatına göre analiz edilerek e-
defter.gov.tr adresine beratlarınız otomatik olarak gönderileceği gibi e-defter 2.saklama 
programlarında da otomatik saklanmaktadır. 

 
 

 Kâr / Zarar Analizleri; Bilanço modülünün bir diğer özelliğini incelediğimizde bilanço modülünde 
firmanın anlık kâr / zarar analizlerini yapabilmenizdir. Bu raporu hazırlarken Orka SQL projesinin 
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bir özelliğini kullanarak stok maliyet ve gider yansıtma hesaplarınız programınız tarafından sanal 
ortamda hazırlanır ve yöneticinin sonuç odaklı raporları alması sağlanmaktadır. Bu rapor 
kümülatif olarak hazırlanmaktadır. İstendiği taktirde Programınızın Ticari versiyonunu devreye 
alarak aylık raporlarınızı da alabilirsiniz. 

 

 Muhasebe Programınızda karşıt inceleme tutanaklarını hazırlayabileceğiniz gibi maliyet 
hesaplarınızı Ortalama kâr haddine göre hesaplatabilirsiniz. 
 

 

Muhasebe İşletme Sistemi 
 

 Defter Beyan sistemi ile Entegre; Orka SQL İşletme modülünüzde kaydedeceğiniz kayıtlar defter 

beyan sistemine göre analiz edilmektedir. Kaydettiğiniz muhasebe fişlerinizi maliye bakanlığının 

Defter beyan portalına otomatik olarak bildirebilirsiniz. 

 İşletme Modülü ile Cari Hesaplarınızı Takip Edin; İşletme modülünde yer alan cari hesap takip 

sistemi sayesinde girmiş olduğunuz evrakları cari hesaplarınızla ilişkilendirebilirsiniz. Bu sayede 

mizan, muavin, hesap ekstresi, mutabakat ve uyarı mektuplarınızı otomatik oluşturabilirsiniz. 
 

Bordro İnsan Kaynakları Finans Yönetimi 
 

 İşe alım süreçleri, bordrolama, Özlük dosya takipleri gibi insan kaynakları süreçlerini takip 

edebileceğiniz gibi bildirimlerinizi KEB (Kayıtlı Elektronik Posta) ya da “Web İnsan Kaynakları” gibi 

çözümler ile yönetebilirsiniz. 

 

 Orka İnsan Kaynakları Modülünün esnek mimari yapısı sayesinde birçok tabloyu birleştirerek 

firmanıza özel raporlar hazırlayabilirsiniz.  

 

 Bütçeleme özelliği sayesinde personellerinizin departman ya da bölüm ayrımlarına göre maliyet 

analizlerini yapabileceğiniz gibi Organizasyon şemalarınızı programdan hazırlayabilirsiniz. 

 

 

 İnsan Kaynakları modülünün bir diğer özelliği; İcra, Avans, Zimmet gibi süreçlerinizi de 

programınızdan takibini yapabilirsiniz. Bu modüllere yapacağınız tanımlamalar. 

 

 Orka Bordro ve İnsan Kaynakları Çözümlerinin bir diğer özelliğini incelediğimizde “Cari Hesap 

Kayıt ve Ekstre” özelliği sayesinde personellerinizin ödemelerine göre mizan ve muavin 

raporlarınızı hazırlayabilirsiniz. 

 

 İnsan Kaynakları Programında Hatırlatma Mesajları;  

 

 İşe Girişi Gönderilmemişler 

 İşten Çıkışı Gönderilmeyen Personeller 

 Sözleşmesi Bitenler 

 Tabi Olduğu Sigorta Bitenler 
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 Sağlık Kontrolü Yaptıracaklar 

 Doğun Günleri Yaklaşan Personeller 

 Mesai Toplamları Yıllık 270 Saat Mesai Kontrolü 

 Onay Bekleyen İzinler (Web Üzerinden Aşamalı Onay Sistemiyle Onaylanır) 

 Onay Bekleyen Ödemeler (Web Üzerinden Aşamalı Onay Sistemiyle Onaylanır) 

Gibi uyarı mekanizmalarını devreye alarak insan kaynakları süreçlerinizde geleceğe dönük 

planlamalarınızı da yapabilirsiniz. Standart hatırlatmalar haricinde firmanıza özel hatırlatma 

mesajlarını da programınıza ekletebilirsiniz. 

 

Demirbaş, Sabit Kıymet, Amortisman 
 

 Arşivleme Özelliği; Firmanızın sabit kıymetlerini bu modülü kullanarak kaydedebilirsiniz. 

Demirbaşlarınızı kaydederken ayrıntılarını tanımlayabileceğiniz gibi sabit kıymete ait matbu 

formlarını da kayda ekleyerek programınızı arşiv olarak kullanabilirsiniz. 

 

 Demirbaşlarınızı Zimmetleyin, Projelendirin, Raporlayın; Taşıt, iş makinesi ve benzeri sabit 

kıymetlerin hangi projede, ne kadar süreyle, hangi personellere emanet edildiğini Orka muhasebe 

programında takip edin, zimmetleyin ve raporlayın. 

 

 Tam Zamanlı Entegre Sistemi; Demirbaş Modülünden kaydedilen demirbaşlar ya da otomatik 

hesaplanan amortisman hesaplarının muhasebe fişleri otomatik oluşturulmaktır. Oluşturulan 

muhasebe fişleri tam zamanlı entegre sistemi özelliğimiz sayesinde bilanço modülüne otomatik 

entegre edilerek mali tablolarınıza otomatik kaydedilmektedir. Bu Özellik sayesinde veriyi 

kaydeden personelin yapacağı hatalar önceden önlenmiş olacak. 

 

 Sabit Kıymetlerin Kârlılığını Analiz Edin Sabit Kıymetin bakım ve onarım giderlerini Orka 

demirbaş programına kayıt ettikten sonra, satmayı düşündüğünüz tutar ile satış tarihini girmeniz 

yeterli. Buna göre demirbaşın satış sonrası kârlılığı otomatik olarak hesaplanacaktır. 

 

 Fon Ayırma Özelliği; Yenilenmesi düşünülen demirbaşın satış fiyatını ve tarihini sabit kıymet 

kartına girmek yeterlidir. Satılan aracın ayrılan amortismanları dikkate alınarak özel fon takibi 

otomatik yapılır ve üç yıl boyunca uygulama tarafından takip edilir. 

 

Büro- SMMM (Beyanname, Bildirge…) 
 

 Beyanname Yönetim Paneli Firmanın beyannamelerini bu modülü kullanarak yönetebilirsiniz.  

 

 MUHSGK 1003A 

 MUHSGK 1003B 

 Muhtasar Beyanname 

 Geçici Vergi Beyannamesi  

 Gelir Vergisi Beyannamesi 

 Kurumlar Vergisi Beyannamesi  
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 e-Serbest Meslek Makbuzlarınızı Büro yönetiminden oluşturarak müşterilerinize e-makbuz 

olarak bildirebilirsiniz. Bu işlem için entegratör sayfalarına giriş yapmadan programınızdan bu 

süreci yönetebilirsiniz. 

 

 e-Müstahsil Makbuzlarını programınızdan hazırlayarak elektronik ortamda bildirimlerini 

yapabilirsiniz. 

 

 Muhtasar Beyannamenize konu olan kira kayıtları ya da muhtasar kayıtlarınızı programınızdan 

kaydederek MUHSGK 1003A beyannamesine entegre edebileceğiniz gibi bu belgelerin muhasebe 

kayıtlarını da bilanço modülüne fiş olarak gönderebilirsiniz. 

 

Döviz İşlemleri 
 

 Döviz modülü ile merkez bankasının kurlarını programınıza otomatik aktarabilirsiniz. 
 

 Firmanızın mizanında ya da muavinin raporlarında parite hesaplamaları yapabilirsiniz.  
 

 Kur farklarını programdan otomatik hesaplattırabilir ve muhasebe fişindeyken mizanda 

hesaplattığınız kur değerlerini çağırabilirsiniz. 
 

 Farklı döviz cinsleriyle çalışan cari kartlarınızın bakiyelerini döviz cinsine göre analiz 

edebilirsiniz. 
 

 Tahsilat ya da tediye makbuzlarınızı döviz bakiyelerine göre yönetebilirsiniz. 
 

 Personel ücret bordrosunda farklı ülkelerin para cinslerine göre çalışan personelleriniz var ise 

TL ve DÖVİZ karşılıklarıyla ücretlerini takip edebilirsiniz. 
 

 Demirbaş modülünde ise; Dövizli olarak alınıp satılan demirbaşlarınızı döviz değerleriyle takip 

edebileceksiniz. 
 

 

İndirilen-Yüklenen KDV 
 

 KDV Kanunu gereği iade hakkı tanınan işlemlerle ilgili olarak yapılan satışların maliyetini oluşturan 

girdilerin alımında ödenen KDV tutarlarını; Orka SQL Yüklenen KDV raporlarında 

oluşturabilirsiniz. 

 

 Yüklenen KDV Raporlarınızı KDV işlem türlerine göre hazırlayarak maliye bakanlığının istediği 

formatta Excel olarak raporlayabilirsiniz. 

 

 “Satış Miktarlarından Otomatik Yükle” Özelliği sayesinde “Yurt Dışı Satış” faturalarınıza istinaden 

alış faturalarınızdaki ürünlerin otomatik olarak yüklenilen listesine aktarabilirsiniz. 
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Bordro-Cari Avans / Borç / Zimmet / İcra 
 

 Orka İnsan Kaynakları programının ek modüllerinden; 

 Avans  

 Borç / Taksit 

 İcra Takibi 

 Cari Ekstre / Mizan 

Modüllerini kullanarak personellerinize tanımlayacağınız parametreler doğrultusunda bordro 

raporlarınızı daha doğru bir şekilde hazırlayabilirsiniz. 

 

Fatura (Fiş) ve Eczane Transfer 
 

 Excel Veri Transferinin özelliklerini kullanarak e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarınızı programınıza 

transfer edebilirsiniz. 

 

 E-Arşiv Fatura Transferi; Mükelleflerinizin maliye bakanlığının portalından kestiği e-Arşiv 

faturalarını programınıza transfer edebilirsiniz. Firmanın interaktif şifreleri kullanılarak 

BİB sayfasına otomatik bağlanarak Alış ya da Satış e-faturalarınızı otomatik 

muhasebeleştirebilirsiniz. Bu özellik sayesinde en değerli varlığınız olan zamanınız size 

kalmaktadır. 

 

Ayrıntılı bilgi için linki tıklayınız. https://orka.com.tr/e-arsiv-faturalarini-otomatik-

muhasebelestirin-zamaniniz-size-kalsin/ 

 

 

 UBL (Evrensel İş Dili) Transferi; Bütün e-Faturalar UBL (Evrensel İş Dili) kodlama kuralına 

göre oluşturulduğundan, entegratör ya da program fark etmeksizin bütün e-

faturalarınızı transfer edebilir ve muhasebeleştirebilirsiniz. 

 

Ayrıntılı bilgi için linki tıklayınız. https://orka.com.tr/ubl-evrensel-is-dili-orka-sql-transfer/ 

 

 Excel Fatura Transferi; Mükelleflerinizin Alış ve Satış faturalarını Excel formatında temin 

etmeniz halinde bazit olarak şablon hazırlayabilir ve muhasebe fişlerinizi stoklu ve 

stoksuz olarak oluşturabilirsiniz. 

e-Defter 
 

 Orka Muhasebe Programınızda defterini tuttuğunuz firmayı e-deftere tabi olarak 

işaretlediğinizde kontrol mekanizmaları devreye girmektedir. Programınıza kaydettiğiniz bütün 

veriler e-defter mevzuatına göre kontrol edilmektedir. Bu özellik sayesinde bütün fişleriniz e-

defter kuralarına göre kaydedilmektedir. 

 

https://orka.com.tr/
https://orka.com.tr/e-arsiv-faturalarini-otomatik-muhasebelestirin-zamaniniz-size-kalsin/
https://orka.com.tr/e-arsiv-faturalarini-otomatik-muhasebelestirin-zamaniniz-size-kalsin/
https://orka.com.tr/e-arsiv-faturalarini-otomatik-muhasebelestirin-zamaniniz-size-kalsin/
https://orka.com.tr/ubl-evrensel-is-dili-orka-sql-transfer/
https://orka.com.tr/ubl-evrensel-is-dili-orka-sql-transfer/
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 E-Defterleriniz otomatik olarak saklanmaktadır. Orka SQL programında e-defter saklama 

uygulamanız var ise programdan gönderdiğiniz defterler özel entegratörlerde saklandığı gibi GİB 

2. Saklama programlarında da eş zamanlı olarak saklanmaktadır. 

 

 

 Gönderilen e-Defterler Otomatik kilitlenir. Muhasebe programınızdan gönderilen e-defterleriniz 

kilitlenir. Kayıt girişi yapan kullanıcıların gönderilen e-defter kayıtlarında olası değişiklikler 

yapması engellenmektedir. 

 

1 Yıl Uzak Erişim Destek 
 

 Orka SMM modülünüzü kullanırken program hakkında sormak istediğiniz konuları uzak erişim 

desteğinizi kullanarak sorabilirsiniz. Uzman destek ekibimiz bilgisayarlarınıza bağlanarak 

sorduğunuz konulara çözüm sağlamaktadır. 

 

Ek 5 Kullanıcı 
 

 SMMM kampanyasına özel 5 kullanıcı lisanslarınıza tanımlanmaktadır. Programınızda aynı anda 5 

kullanıcı ile kayıt girişleri sağlayabilirsiniz. Ofisinizdeki potansiyel kullanıcı sayılarına göre kullanıcı 

sayılarını arttırabilirsiniz. Lisans Sayınızı arttırmak için satış ekibimizden teklif alabilirsiniz. 

(satis@orka.com.tr) 

 

12 Saat Online Eğitim-Destek 
 

Orka SQL Programının Ana bilgisayarınıza Kurulması ve terminal bilgisayarların hazırlanması gibi 

aşamaları online olarak yapılmaktadır. Kurulum işlemleri sonucunda planlanan eğitim saatleri 

dahilinde telekonferans yöntemleriyle programın eğitimlerini vermekteyiz. 
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