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‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Medyada Odam›z
1 Ocak 2008/ HÜRR‹YET
Finansal Kiralamay› Bitirir, Hemen De¤iﬂtirin
KDV karar›, kamuoyunda hiç tart›ﬂ›lmadan bir gece yar›s› karar›yla ç›kt›. ‹SMMMO Baﬂkan›
karar›n sektöre sorulmadan al›nd›¤›n› belirterek, “Bu karar sektörü sekteye u¤ratacak ve sektöre yüzde 17’lik yük getirecek. Finansal kiralamay› dezavantajl› hale getiriyor. Sektörü yok etmesi istenmiyorsa hemen vazgeçilmesi gerekiyor.
1 Ocak 2008 / HÜRR‹YET
Babalar Gibi Sat›ﬂlara Ya¤mur Gibi Davalar
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO) yay›nlad›¤› “Özelleﬂtirme
Dosyas›”, babalar gibi satman›n, hukuki sonuçlar›n› yay›nl›yor.
1 Ocak 2008 / B‹RGÜN
Hak ‹hlalleri Ve Eylemler Y›la Damgas›n› Vurdu
Sosyal güvenlik ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanun tasar›s›’n›n yeniden TBMM gündemine getirilmesi üzerine ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Diﬂ Hekimleri Odas›, ‹stanbul Eczac› Odas›, ‹stanbul Veteriner Hekimleri Odas›, ‹stanbul Barosu, KESK ‹stanbul ﬁubeler Platformu, Türk-‹ﬂ ‹stanbul ﬁubeler Platformu, D‹SK ‹stanbul Bölge Temsilcili¤i, TMMOB ‹stanbul il Koordinasyon
Kurulu, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n ça¤r›s›yla emekçiler Taksim’de
bir araya geldi.

1 Ocak 2008 / DÜNYA
Asgari Ücretin Maliyeti 1.310 YTL’ ye yükseldi
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›nca (‹SMMMO) haz›rlanan Asgari geçim
‹ndirimi Hesaplama Rehberi’nde 10 soru ve yan›tla sisteme aç›kl›k getirildi.
1 Ocak 2008 / YEN‹ÇA⁄
Geçim ‹ndirimi
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, çal›ﬂan›n net ücretinde art›ﬂ sa¤layacak Asgari Geçim ‹ndirimi sisteminin vergi iadesine göre daha avantajl›, ancak iﬂverenin uygulamas›na ba¤l› oldu¤unu söyledi.
141

MEDYADA ODAMIZ

1 Ocak 2008 / HÜRSES
‹SMMMO, Asgari Geçim ‹ndirimi Hesaplama Rehberi Haz›rlad› : Asgari ücretli için yeni sis tem avantajl›
TÜEMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, yapt›¤› de¤erlendirmede, vergi iadesine göre bu sistemin asgari ücretle çal›ﬂanlar için daha avantajl› oldu¤unu, asgari ücretle çal›ﬂanlar›n neredeyse geçen y›l ald›¤› vergi iadesinin 2 kat› tutar›nda bir vergi indirimi alabilece¤ini belirterek, yüksek ücretliler için büyük bir kayb›n söz konusu oldu¤unu belirtti.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
1 Ocak 2008 / CUMHUR‹YET
10 Soruda Asgari Geçim ‹ndirimi
(‹SMMMO) haz›rlanan Asgari geçim ‹ndirimi Hesaplama Rehberi’nde 10 soru ve yan›tla sisteme aç›kl›k getirildi. Vergi iadesine göre bu sistemin asgari ücretli çal›ﬂanlar için daha avantajl› oldu¤unu ve asgari ücretle çal›ﬂanlar›n neredeyse geçen y›l ald›¤› vergi iadesinin iki kat› tutar›nda bir vergi indirimi alabilece¤ini belirten ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, yüksek ücretliler
için ise büyük bir kay›p oldu¤unu an›msatt›.
05 Ocak 2008 / B‹RGÜN
Merkez Enflasyon ﬁaﬂk›n› Emekçiler Hedef Ma¤duru
‹SMMMO’nun Merkez Bankas›, OECD ve Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n verilerinden yararlanarak
haz›rlad›¤› “Enflasyonda Hedefler ve Gerçekler” baﬂl›kl› raporuna göre, Türkiye 2007 enflasyon
rakam›yla da OECD içindeki en kötü ülke oldu. TÜFE’nin 2007 y›l›n› y›l sonu hedefi olan yüzde 4’ün iki kat›n› üzerinde yüzde 8.39 ile kapatt›¤› hat›rlat›l›rken, bir yandan da bankan›n 2008
y›l sonu enflasyon tahmini ise yüzde 3.5 ile 5.7’nin orta noktas› yüzde 4.1 resmi hedefini de yüzde 4 olarak aç›klad›¤›na vurgu yap›ld›. TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, konuyla ilgili belirlenen hedeflerin milyonlarca çal›ﬂan için çok ﬂey ifade ediyor. “‹nand›r›c›l›ktan uzak olan hedefler nedeniyle hükümet çal›ﬂanlar›n enflasyon farklar›n› gecikmeli ödüyor”

05 Ocak 2008 / DÜNYA
Memura % 0.35 Enflasyon Zamm›
‹SMMMO “Enflasyonda Hedefler ve Gerçekler” baﬂl›kl› raporunu yay›nlad›.Raporda, üçer ayl›k dönemler için Merkez Bankas›’n›n aç›klad›¤› enflasyon tahminlerinin, Türkiye için son 5 y›l›n en düﬂük enflasyon oranlar› oldu¤u belirtilerek, “bu hedefler tutarsa memur enflasyon fark›
alamayacak.
05 Ocak 2008 / TERCÜMAN
Enflasyon, Memur Zamm›n› Eritecek
‹SMMMO haz›rlad›¤› raporunda, üçer ayl›k dönemler için Merkez Bankas›’n›n aç›klad›¤› enflasyon tahminlerinin, Türkiye için son 5 y›l›n en düﬂük enflasyon oranlar› oldu¤unu belirtti.
05 Ocak 2008 / TARAF
Y›ll›k Enflasyon Hedefi Hayal Gibi
‹SMMMO haz›rlad›¤› raporunda, üçer ayl›k dönemler için Merkez Bankas›’n›n aç›klad›¤› enflasyon tahminlerinin, Türkiye için son 5 y›l›n en düﬂük enflasyon oranlar› oldu¤unu belirterek
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05 Ocak 2008 / HÜRSES
‹SMMMO Enflasyon Hedefleri Raporu: Hedefler Tutarsa Memur, Enflasyon Fark› Almayacak.
Aç›klanan Hedefler ‹nand›r›c›l›ktan Uzak
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, Merkez Bankas›n›n
aç›klad›¤› 2008 para ve Kur Politikas›n›n da de¤erlendirildi¤i raporda, 2008 sonunda tüketici fiyatlar›n›n yüzde 4’e inmesinin hedeflendi¤ine dikkat çekti. ‹SMMMO’nun Merkez Bankas›,
OECD ve Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n verilerinden yararlanarak haz›rlad›¤› “Enflasyonda Hedefler ve
Gerçekler” baﬂl›kl› rapor haz›rlad›.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
“bu hedefler tutarsa memur enflasyon fark› alamayacak. Enflasyon hedeflerin iki puan üzerinde
giderse ilk çeyrek sonunda yüzde 3 olaca¤›ndan daha yar› y›la gelmeden memurun zamm› eriyecek ve enflasyon karﬂ›s›nda ma¤lup olacak”. Raporda, son çeyrekte enflasyonun “patlama yapaca¤›” aktar›larak “Yüzde 2.44 bu da yüzde 4’lük hedefin yüzde 61’inin son çeyrekte tüketilece¤ini gösteriyor”
05 Ocak 2008 / TAKV‹M
‹SMMMO: MB’n›n Hedefi ‹nand›r›c›l›ktan Uzak
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, Merkez Bankas›’n›n ekonomide enflasyon hedefini ilk kez
“›skalad›¤›n›” ifade etti.
05 Ocak 2008 / EVRENSEL
Hayali Hedefin Faturas› Emekçiye
‹SMMMO’nun Merkez Bankas›, OECD ve Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n verilerinden yararlanarak
haz›rlad›¤› “Enflasyonda Hedefler ve Gerçekler” baﬂl›kl› raporunu yay›nlad›. ‹SMMMO haz›rlad›¤› raporunda, üçer ayl›k dönemler için Merkez Bankas›’n›n aç›klad›¤› enflasyon tahminlerinin,
Türkiye için son 5 y›l›n en düﬂük enflasyon oranlar› oldu¤unu belirterek “bu hedefler tutarsa
memur enflasyon fark› alamayacak. Enflasyon hedeflerin iki puan üzerinde giderse ilk çeyrek
sonunda yüzde 3 olaca¤›ndan daha yar› y›la gelmeden memurun zamm› eriyecek ve enflasyon
karﬂ›s›nda ma¤lup olacak”.
05 Ocak 2008 / M‹LL‹YET
‹SMMMO: Ücretli, hedef ma¤duru
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, Merkez Bankas›’n›n aç›klad›¤› enflasyon hedeflerinin inand›r›c› olmad›¤›n› söyledi. ‹SMMMO’nun “Enflasyonda Hedefler ve Gerçekler” raporunda, hedefin tutmas› için çeyrek dönemlik enflasyon rakamlar›n›n Türkiye’de görülmemiﬂ oranlara inmesi gerekti¤i kaydedildi.

05 Ocak 2008 / SABAH
‹SMMMO: Hedefler ‹nand›r›c› De¤il
‹SMMMO 2008’e iliﬂkin enflasyon hedeflerinin inand›r›c› olmad›¤›n› rakamlarla aç›klad›.
05 Ocak 2008 / SÖZCÜ
Hedefler Tutarsa Memur Enflasyon Fark› Almayacak
‹SMMMO raporunda, üçer ayl›k dönemler için Merkez Bankas›’n›n aç›klad›¤› enflasyon tahminlerinin, Türkiye için son 5 y›l›n en düﬂük enflasyon oranlar› oldu¤unu belirterek “bu hedefler tutarsa memur enflasyon fark› alamayacak” denildi.
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05 Ocak 2008 / YEN‹ ASYA
OECD’nin Enflasyon ﬁampiyonuyuz
‹SMMMO haz›rlad›¤› raporda Türkiye’nin OECD tablosunda, Kas›m’daki yüzde 8,4’lük y›ll›k
enflasyonuyla zirvede göründü¤ünü bildirdi.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
05 Ocak 2008 / CUMHUR‹YET
2008 Y›l›na Enflasyon Stoku
‹SMMMO, 2008 y›l› için konulan üçer ayl›k hedeflerin “oldukça iddial›” oldu¤unu belirterek
bu hedeflerin tutturulabilmesi için çeyrek dönemlik enflasyonunda daha önce hiç görülmemiﬂ
seviyelere inmesi gerekti¤ini bildirdi.
05 Ocak 2008 / M‹LL‹ GAZETE
Bu Hedefler Tutmaz
‹SMMMO raporuna göre Mart 2008’de y›ll›k enflasyonun yüzde 7,1’e düﬂmesi için Ocak-Mart
aras›ndaki 3 ayl›k TÜFE’nin yüzde 1,1 ç›kmas› gerekiyor. Raporda, “Oysa özel ve kamu sektörlerinde neredeyse bütün çal›ﬂanlara ücret zamlar› son iki y›ld›r hiçbir dönemde tutturulamayan
bu hedeflere göre yap›l›yor görüﬂüne yer verildi.
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, belirlenen hedeflerinin milyonlarca çal›ﬂan için çok ﬂey ifade etti¤ini belirtti. , inand›r›c›l›ktan uzak olan hedefler
nedeniyle hükümetin çal›ﬂanlar›n enflasyon farklar›n› gecikmeli ödedi¤ini dile getirdi.
07 Ocak 2008 / REFERANS
“Enflasyon ‹lk Çeyrekte %1,1’i Geçmemeli”
‹SMMMO’nun haz›rlad›¤› rapora göre, Merkez Bankas› enflasyonun Martta yüzde 7,1, Haziranda 6,5, Eylülde yüzde 6,3 ve 2008 y›l sonunda yüzde 4 olmas› bekleniyor.

19 Ocak 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm: Evlenince Maaﬂ Kesilir
Ba¤-Kur iste¤e ba¤l› sigortal›lar›, kendi ödedikleri primlerle emekli olduklar›ndan dolay› evlenseler dahi Ba¤-Kur’dan emekli ayl›¤›n› alabilir.
20 Ocak 2008 / SABAH
Leasing’in Yar›s› Cip Helikopter Kiralamas›
‹SMMMO’nun haz›rlad›¤› “Leasing kavgas›” raporuna göre leasing konusunda KDV uygulamalar›na bak›ld›¤›nda “cip kiralayan ile tar›m yat›r›mc›s›n›n bir tutuldu¤unun ve ayn› biçimde
teﬂvikten yararland›¤›n›n ortaya ç›kt›¤›n›” kaydetti.
20 Ocak 2008 / STAR
Leasing’cinin ‹ﬂini Kiral›k Cip ve Helikopter Bozdu
‹SMMMO, leasing sektöründeki KDV art›ﬂ›n›n, yat›r›ma verilen teﬂvi¤in lüks araba almak için
suistimal edilmesinden kaynakland›¤›n› aç›klad›. Oda, cip kiralayanla yat›r›mc›n›n bir tutulmamas›n› istedi. TÜRMOB Baﬂkan yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› , Maliye Bakanl›¤›’n›n yat›r›mlar› ve KOB‹’leri olumsuz etkilemesi beklenen imalat sanayi ile tar›m konusunda çözüm aray›ﬂ›na girdi¤ini belirtti.
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15 Ocak 2008 /VATAN
Nereden Buldun’a Dönüﬂ
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, “Vergi iadesi kalkt›, yazar kasa rulosu üretimi yüzde 40
azald›. Bu yeni uygulamayla tasarrufun kayna¤› sorulacak. VEDOP ile devlet zaten mükelleflerin araba, ev al›mlar›n›, banka iﬂlemlerini izliyor. ﬁimdi yeni sistemle bu verilerle beyan edilen
gelir karﬂ›laﬂt›r›larak vergi kaça¤›n›n önüne geçilebilecek” diye konuﬂtu.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
20 Ocak 2008 / CUMHUR‹YET
Kiralayanla Yat›r›mc› Bir Tutulmas›n
‹SMMMO’nun “Leasing Kavgas›” Raporu’na göre hükümetin KDV’yi yükseltmesine gerekçe
olan hizmetler sektörü, leasing faaliyetlerinin çok büyük bir k›sm›n› oluﬂturuyor. ‹SMMMO Baﬂkan› , finansal kiralamada KDV’nin sadece imalat sektörü için düﬂürülmesinin sorunu çözebilece¤ini belirtti.
20 Ocak 2008 / SÖZCÜ
Cip Kiralayanla, Yat›r›m Yapanlar Bir Tutulamaz
‹SMMMO’nun “Leasing Kavgas›” Raporu’na göre hükümetin KDV’yi yükseltmesine gerekçe
olan hizmetler sektörü, leasing faaliyetlerinin çok büyük bir k›sm›n› oluﬂturuyor. Buna göre cip,
helikopter kiralama, gibi hizmetlerin bile aralar›nda oldu¤u kalemlerin pay› 2006 y›l›n›n tümü
ve 2007’nin ilk dokuz ay› itibariyle yüzde 48’e ulaﬂ›yor. TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, Maliye Bakanl›¤›’n›n yat›r›mlar› ve KOB‹’leri olumsuz etkilemesi beklenen imalat sanayi ile tar›m konusunda çözüm aray›ﬂ›na girdi¤ini belirtti.
20 Ocak 2008 / BUGÜN
Cip Kiralayan ‹le Yat›r›m Yapan Bir Tutulmas›n
‹SMMMO leasing konusunda KDV uygulamalar›na bak›ld›¤›nda “cip kiralayan ile tar›m yat›r›mc›s›n›n bir tutuldu¤unun ve ayn› biçimde teﬂvikten yararland›¤›n›n ortaya ç›kt›¤›n›” kaydetti.
Rapor’da “Leasingde KDV’nin bütün alanlarda yüzde 1’e indirilmesinden, zor durumda kalan
leasing ﬂirketleri ile KOB‹’ler için öncelikle yat›r›m mallar› listesinin ç›kar›l›p bu mallar için vergi avantaj› sa¤lanmal›” denildi.

20 Ocak 2008 / GÜNEﬁ
Traktörle Jeepin Vergisi Ayn›
Finansal kiralama alan›ndaki KDV uygulamalar›ndaki orant›s›zl›k özellikle çiftçinin belini büküyor. ‹SMMMO’nun “Leasing Kavgas›” Raporu’na göre hükümetin KDV’yi yükseltmesine gerekçe olan hizmetler sektörü, leasing faaliyetlerinin çok büyük bir k›sm›n› oluﬂturuyor.
20 Ocak 2008 / YEN‹ MESAJ
Cip Kiralayanla Yat›r›m Yapan Bir Tutuluyor
Leasingte cip kiralayanla tar›m yat›r›mc›s›n›n bir tutulmamas› gerekir. ‹SMMMO’nun “Leasing
Kavgas›” Raporu’na göre hükümetin KDV’yi yükseltmesine gerekçe olan hizmetler sektörü, leasing faaliyetlerinin çok büyük bir k›sm›n› oluﬂturuyor.
20 Ocak 2008 / YEN‹ ASYA
Cip Kiralayan ile Yat›r›mc› Bir Tutuluyor
‹SMMMO leasing konusunda KDV uygulamalar›na bak›ld›¤›nda “cip kiralayan ile tar›m yat›145
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20 Ocak 2008 / YEN‹ÇA⁄
Cip Kiralayanla Yat›r›mc› Bir Tutuluyor
‹SMMMO, Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’›n “geriye dönüﬂ olmaz” dedi¤i finansal kiralamada KDV art›r›m› ile ortaya ç›kan sorunun çözümünün, “cip kiralayanla tar›m yat›r›mc›s›n›n bir
tutulmamas›” oldu¤unu bildirdi.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
r›mc›s›n›n bir tutuldu¤unun ve ayn› biçimde teﬂvikten yararland›¤›n›n ortaya ç›kt›¤›n›” kaydetti.
Ar›kan, makine ve teçhizat yat›r›mlar›nda düﬂük oranl› KDV ile leasing iﬂlemi yap›lmas›na imkan tan›nmas› gerekti¤ini ve bunun ekonomiye büyük katk›s› olaca¤›n› belirtti.
20 Ocak 2008 / M‹LL‹ GAZETE
Leasingde KDV Kavgas›
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, Maliye Bakanl›¤›’n›n
yat›r›mlar› ve KOB‹’leri olumsuz etkilemesi beklenen imalat ile tar›m konusunda çözüm aray›ﬂ›na girdi¤ini kaydetti. Maliye’nin sadece yat›r›m mal› niteli¤indeki makine ve ekipmanda KDV
oran›n›n çözüm olaca¤›n› ifade etti.
20 Ocak 2008 / ﬁOK
Cip Kiralayanla Yat›r›m yapan Ayr› Olsun
‹SMMMO “cip kiralayanla tar›m yat›r›mc›s›n›n bir tutulmamas›” oldu¤unu bildirdi. Ar›kan,
Maliye Bakanl›¤›’n›n çözüm aray›ﬂ›na girdi¤ini belirtti.
21 Ocak 2008 / TERCÜMAN
Esnaf Beyannamesinde Muhasebeci Aradan Kalk›yor
Maliye’nin yeni düzenlemesiyle iﬂletme hesab›na göre çal›ﬂan 800 bin tüccar ve esnaf beyannamesini meslek odalar› ve birlikler arac›l›¤› ile elektronik ortamda verebilecek. ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, bakkal›n muhasebecilik yapmamas› gerekti¤ini ancak bu uygulamadan fazla etkilenmeyeceklerini söyledi. Getirilen düzenleme ile vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi öngörülüyor.

29 Ocak 2008 / POSTA
70 bin vergi dosyas›na uzlaﬂma yolu aç›l›yor
Yeni haz›rlanan kamu alacaklar›n›n tahsiline iliﬂkin tasar›, Hazine’ye 1.5 milyar YTL gelir sa¤layabilecek. Bakanlar Kurulu’nda bekleyen tasar› ile henüz yarg› süreci tamamlanmam›ﬂ ihtilafl› vergi, harç, fon pay› ve bunlara ba¤l› cezalara uzlaﬂma yoluyla tahsil kolayl›¤› getiriliyor. ‹SMMMO’ya göre tasar›, kamuoyunda farkl› alg›lamalara yol açsa da vergi elemanlar› taraf›ndan sürdürülen incelemeler ile takdir komisyonlar›n›n iﬂlemini bekleyen dosyalara af getirmiyor.
29 Ocak 2008 / HÜRSES
Kamu Alacaklar›n›n Tahsiline ‹liﬂkin Tasar›, 1,5 Milyar YTL Gelir Sa¤lar
‹SMMMO’nun Borçlu ‹ﬂletmelere Zeytin dal› raporu’na göre, ihtilafl› vergi dosyalar›na uzlaﬂma eli uzatmak üzere haz›rlanan tasar›, kamuoyunda farkl› alg›lamalara yol açsa da mükellefin
beyan etti¤i ve ödemekle yükümlü oldu¤u, vergi inceleme elemanlar› taraf›ndan sürdürülen incelemeler ile takdir komisyonlar›n›n iﬂlemini bekleyen dosyalar› af etmedi¤i belirtiliyor. TÜR146
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26 Ocak 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm – ‹ﬂten Ayr›lmadan Emeklilik Baﬂvurusu Yapmay›n
Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre bir kiﬂiye emekli ayl›¤› ba¤lanabilmesi için, sigortal›l›k süresi, yaﬂ ve prim gün say›s› koﬂullar›n›n gerçekleﬂmesi gerekiyor.Bu üç koﬂulun d›ﬂ›nda ayr›ca,
yaﬂl›l›k ayl›klar›ndan yararlanabilmek için, sigortal›n›n çal›ﬂt›¤› iﬂten ayr›lmas› ve yaz›l› istekte
bulunmas› da ﬂart.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
MOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, “bu tasar› ne üçka¤›tç›y› ne
de kaçakç›y› affediyor”.
29 Ocak 2008 / M‹LL‹YET
70 Bin ‹htilafl› Vergi Dosyas› ‹çin Uzlaﬂma
‹SMMMO’ya göre, 70 bin ihtilafl› vergi dosyas›n› ilgilendiren tasar› yasalaﬂ›rsa devlet, 18 taksitte toplam 1.5 milyar YTL gelir sa¤layabilir. Söz konusu uygulamadan 30 bini usulsüzlük, 40
bini vergi ziyan› olmak üzere 10 binlerce dosya uzlaﬂmadan yararlanabilecek.

29 Ocak 2008 / HÜRSES
“Kamu Alacaklar›n›n Tahsiline ‹liﬂkin Tasar›, 1,5 Milyar YTL Gelir Sa¤lar”
‹SMMMO raporunda, Maliye Bakanl›¤›nca haz›rlanan kamu alacaklar›n›n tahsiline iliﬂkin tasar›n›n, Hazine için en az 1,5 milyar YTL gelir anlam›na gelirken, iﬂlemlerin vergi daireleri ve
yarg› için de rahatlamay› ifade etti¤i bildirildi.
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan’›n konuya iliﬂkin de¤erlendirmesinde, Maliyenin yarg›ya intikal eden davalar›n büyük bir k›sm›n› kaybetti¤ine de¤inerek, “Bu tasar› ne üçkâ¤›tç›y› ne de kaçakç›y› affediyor. Burada Söz konusu olan sadece bir
ödeme kolayl›¤›, gecikme zamm›ndan vazgeçmektir. Bakanlar Kurulu zaman kaybetmeden tasar›y› ele almal›d›r” dedi.
2 ﬁubat 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm – Vergide Ödeme Emrine Karﬂ› Yap›lacak ‹ﬂlemler
Kamuya borcu olup da ödeme emri alanlar› zorlu bir iﬂlem süreci bekliyor.Ödeme emrini
alan; böyle bir borcunun olmad›¤›, borcunu k›smen ödedi¤i, borcun zamanaﬂ›m›na u¤rad›¤› iddias›yla tebli¤ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir.Borcun bir k›s147
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28 Ocak 2008 / REFERANS
29 Bin Lise mezunu Muhasebeciye Mali Müﬂavirlik Yolu Aç›l›yor.
Hükümet, say›lar› 29 bin olan serbest muhasebecilere mali müﬂavirlik yolunu açmaya haz›rlan›yor. TBMM Genel Kurulu’nda olan Türk Ticaret Yasa tasar›s›n›n yasalaﬂmas› halinde serbest
muhasebecilerin çal›ﬂma alanlar› çok daralacak. Basel 2’ nin devreye girece¤i düﬂüncesiyle hükümet bir s›navla serbest muhasebecilere mali müﬂavir olma hakk›n› verecek. Öte yandan, haz›rlanan kanun tasla¤›nda may›s ay›nda seçim süreci baﬂlayacak olan Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müﬂavirler ve Yeminli Mali Müﬂavirler Odalar› Birli¤i’nin (TÜRMOB) delege sistemi
de¤iﬂtiriliyor.
Tasla¤a göre yasal düzenleme yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra yap›lacak ilk seçimlerden itibaren bu hüküm uygulanacak. Böylece TÜRMOB Baﬂkan› Mehmet Timur, ‹SMMMO Baﬂkan›
Yahya Ar›kan ve TÜRMOB Yönetim kurulu üyelerinin yeniden aday olmalar›n›n önü kapanacak.
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, serbest muhasebecilere mali müﬂavirlik hakk›n›n verilmesini kendilerinin istedi¤ini ancak bu hakk›n s›navs›z verilmesini istediklerini söyledi. Tasla¤›n haz›rlan›ﬂ biçimini eleﬂtiren Ar›kan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i( TOBB) yasa de¤iﬂikli¤i zaman›nda Sanayi Bakanl›¤› ile iﬂbirli¤i yap›ld›¤›n› ayn› iﬂbirli¤ini kendilerinin de istedi¤ini söyledi. Özellikle seçimlere iliﬂkin maddelerde Anayasa’ ya ayk›r› hükümler oldu¤unu ifade eden Ar›kan, yeni yasal düzenleme için acele edilmemesini istedi.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
m›na da dava aç›labilir.Ancak dava dilekçesinde dava aç›lan vergi veya cezan›n türü ve miktar›n›n aç›kça belirtilmemesi halinde dava aç›lmam›ﬂ say›l›r.
16 ﬁubat 2008 / SABAH
‹stanbul’ un Taﬂ› Topra¤› ‘Alt›n’› Sollad›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor”
araﬂt›rmas›na göre, taﬂ› topra¤› alt›n denilen ‹stanbul’ un her metrekaresi art›k alt›ndan da de¤erli
hale geldi. Araﬂt›rmaya göre, 2001 krizinden bugüne kadar alt›n fiyatlar›n›n 3.5 kat, enflasyonun 3
kat artt›¤› Türkiye’nin mega ﬂehri ‹stanbul’ da konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazan›rken, ofis kiralar›nda ise dolar baz›nda son 3 y›lda yüzde 120’ ye varan art›ﬂlar yaﬂand›.
16 ﬁubat 2008 / Milliyet
Ev Fiyatlar› Ald› Baﬂ›n› Gidiyor
‘Türkiye De¤erini Katl›yor’ adl› bir araﬂt›rma haz›rlayan ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müﬂavirler Odas›’n›n raporunda, “2001 krizinden sonraki dönemde, bugüne kadar alt›n fiyatlar›
3,5 kat, enflasyon 3 kat artt› ama ‹stanbul’ un birçok semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazand›” denilerek, gayrimenkul sektörünün h›zl› büyümesinde dikkat çekildi.

16 ﬁubat 2008 / VATAN
‹stanbul De¤erini 7 Y›lda 20’ ye Katlad›.
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’ n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” araﬂt›rmas›na göre, taﬂ› topra¤› alt›n denilen ‹stanbul’ un her metrekaresi art›k alt›ndan daha de¤erli hale geldi. Araﬂt›rmaya göre, 2001 krizinden bugüne alt›n fiyatlar› 3,5 kat, enflasyon
3 kat artarken ‹stanbul’ da konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤erlendi. Ofis kiralar› ise dolar
baz›nda son 3 y›lda % 120 artt›.
16 ﬁubat 2008 / TÜRK‹YE
‹stanbul’ da Ev Alan Karl› ç›kt›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, 2001’ den bugüne kadar alt›n fiyatlar› 3,5 kat artarken, ‹stanbul’
un birçok semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazand›. Yani, ‹stanbul’ da emlaka yat›r›m yapanlar karl› ç›kt›.
16 ﬁubat 2008 / CUMHUR‹YET
‹stanbul Alt›ndan da De¤erli
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’ n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, 2001’ den bugüne kadar alt›n fiyatlar› 3,5 kat, enflasyon 3 kat
artarken, ‹stanbul’ un birçok semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazand›.
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16 ﬁubat 2008 / DÜNYA
ﬁirinevler, Alt›ndan Çok De¤erlendi
2001 krizinde bu yana ‹stanbul’ da konut fiyatlar› 20 kata kadar art›ﬂ kaydetti. En çok fiyat
art›ﬂ› ﬁirinevler’ de olurken, en pahal› metrekare fiyat› ﬁaﬂk›nbakkal’ da. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” araﬂt›rmas›na göre, taﬂ› topra¤› alt›n denilen ‹stanbul’un her metrekaresi art›k alt›ndan da de¤erli hale geldi.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
16 ﬁubat 2008 / STAR
Türkiye Yabanc› ‹le De¤erleniyor
Dünyadaki krize ra¤men gelen yabanc›lar›n s›rr› Türkiye’nin varl›klar›n›n de¤erinin katlanmas›nda gizli. En çok yat›r›m çeken emlaktaki fiyat art›ﬂ› baﬂ döndürüyor.
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, yabanc›lar›n Türkiye ekonomisine ilgisinin s›rr›; varl›klar›n de¤erini katlamas›nda gizli. Araﬂt›rmaya göre en büyük de¤er art›ﬂ› ise gayrimenkul de yaﬂand›.
16 ﬁubat 2008 / GÜNBOYU
‹stanbul Alt›ndan De¤erli
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’ n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” araﬂt›rmas›na göre, taﬂ› topra¤› alt›n denilen ‹stanbul’ un her metrekaresi art›k alt›ndan daha de¤erli hale geldi. Araﬂt›rmaya göre, 2001 krizinden bugüne alt›n fiyatlar› 3,5 kat, enflasyonun 3 kar artt›¤› Türkiye’ nin mega ﬂehri ‹stanbul’ da konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er
kazan›rken, ofis kiralar›nda ise dolar baz›nda son 3 y›lda yüzde 120’ ye varan art›ﬂlar yaﬂand›.
16 ﬁubat 2008 / TARAF
‹stanbul’ da Emlak 200’ ye Katland›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’ n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, 2001’ den bugüne kadar alt›n fiyatlar› 3,5 kat, enflasyon 3 kat
artarken, ‹stanbul’ un birçok semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazand›.

16 ﬁubat 2008 / M‹LL‹ GAZETE
‹stanbul’ un Taﬂ› Topra¤› Alt›n
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’ n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, 2001’ den bugüne kadar alt›n fiyatlar› 3,5 kat, enflasyon 3 kat
artarken, ‹stanbul’ un birçok semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazand›.

16 ﬁubat 2008 / YEN‹ ASYA
‹stanbul’ un Topra¤› alt›ndan De¤erli
2001 krizinden bu yana ‹stanbul’ da konut fiyatlar› 20 kata kadar art›ﬂ kaydetti. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’ n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, ‘Taﬂ› Topra¤› Alt›n’ denilen ‹stanbul’ un her metrekaresi art›k alt›ndan daha de¤erli. 2001 krizinden sonraki dönemde, bugüne kadar alt›n fiyatlar› üç buçuk kat, enflasyon üç
kat artt›. Ancak ‹stanbul’ un birçok semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazand›.
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16 ﬁubat 2008 / RAD‹KAL
Konu Fiyatlar› En Çok ﬁirinevler’ de Artt›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” araﬂt›rmas›na göre, ‘ Türkiye De¤erini Katl›yor’ denilen ‹stanbul’ un her metrekaresi art›k
alt›ndan daha de¤erli. 2001 krizinden sonraki dönemde, bugüne kadar alt›n fiyatlar› üç buçuk
kat, enflasyon üç kat artt›. Ancak ‹stanbul’ un bir çok semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazand›.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
16 ﬁubat 2008 / YEN‹ ﬁAFAK
‹stanbul’ da Daire Fiyatlar› 18 Kat Artt›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’ n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, 2001’ den bugüne kadar alt›n fiyatlar› 3,5 kat, enflasyon 3 kat
artarken, ‹stanbul’ un birçok semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazand›.
16 ﬁubat 2008 / ORTADO⁄U
‹stanbul’ un Topra¤› Alt›ndan da De¤erli
2001’ den bu yana ‹stanbul’ da konut fiyatlar› 20 kata kadar art›ﬂ kaydetti. En çok fiyat art›ﬂ› ﬁirinevler’ de olurken, en pahal› metrekare fiyat› ﬁaﬂk›nbakkal’ da. Ofis kiralar›ndaki art›ﬂ da
yüzde 120’ yi buldu.
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’ n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, ‘Taﬂ› Topra¤› Alt›n’ denilen ‹stanbul’ un her metrekaresi art›k alt›ndan daha de¤erli. 2001 krizinden sonraki dönemde, bugüne kadar alt›n fiyatlar› üç buçuk kat,
enflasyon üç kat artt›. Ancak ‹stanbul’ un birçok semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda
de¤er kazand›.

16 ﬁubat 2008 / HÜRSES
Gayrimenkul, 7 Y›lda 7 ile 20 kat kazand›rd›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’ n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, 2001’ den bugüne kadar alt›n fiyatlar› 3,5 kat, enflasyon 3 kat
artarken, ‹stanbul’ un birçok semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazand›. TÜRMOB genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, araﬂt›rmaya iliﬂkin de¤erlendirmesinde, özelleﬂtirmeler ve finans kesimindeki önemli birleﬂme ve sat›n almalar›n reel kesimde de sürdü¤üne dikkat çekti.
16 ﬁubat 2008 / AKﬁAM
7 Y›lda Alt›n 3 Kat Emlak 7-20 Kat Artt›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’ n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, 2001’ den bugüne kadar alt›n fiyatlar› 3,5 kat, enflasyon 3 kat
artarken, ‹stanbul’ un birçok semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazand›. Ofis
kiralar›nda ise dolar baz›nda son 3 y›lda yüzde 120’ ye varan art›ﬂlar yaﬂand›.
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16 ﬁubat 2008 / YEN‹ÇA⁄
Ev Fiyatlar› 7 Y›lda 20 Kat Artt›
‹stanbul ﬁirinevler’ de 2001 tarihinde 7 bin YTL’ ye al›nabilen 80 metrekarelik evler, bugün
125 bin YTL oldu. Di¤er semtlerdeki daire fiyatlar› da 2008’ de yükseldi.
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, ‘Taﬂ› Topra¤› Alt›n’ denilen ‹stanbul’ un her metrekaresi art›k alt›ndan daha de¤erli. 2001 krizinden sonraki dönemde, bugüne kadar alt›n fiyatlar› üç buçuk kat,
enflasyon üç kat artt›. Ancak ‹stanbul’ un birçok semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda
de¤er kazand›.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
16 ﬁubat 2008 / TAKV‹M
‹stanbul’ un Taﬂ› Topra¤› Art›k Alt›n De¤il P›rlanta!
‹stanbul’ un taﬂ› topra¤› art›k alt›ndan daha da de¤erli hale geldi. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’ n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, 2001’ den bugüne kadar alt›n fiyatlar› 3,5 kat, enflasyon 3 kat artarken, ‹stanbul’ un bir çok
semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazand›. ‹SMMMO’ nun araﬂt›rmas›na göre;
‹stanbul’ un önemli ofis merkezlerinde kiralar, 2005-2007 aras›nda yüzde 40 ile yüzde 120 aras›nda de¤er kazand›.
16 ﬁubat 2008 / BUGÜN
‹stanbul’ da Konut 20 Kat De¤erlendi
‹stanbul’ un taﬂ› topra¤› art›k alt›ndan daha da de¤erli hale geldi. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, 2001’ den bugüne kadar alt›n fiyatlar› 3,5 kat, enflasyon 3 kat artarken, ‹stanbul’ un bir çok
semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazand›. Araﬂt›rmaya göre Türkiye’ de çekim alan› oluﬂturan bir di¤er sektör de enerji olurken, bugün 40bin megavat civar›nda olan kurulu gücün 2015’ e kadar 70 bin megavata kadar ç›kmas› bekleniyor. ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya
Ar›kan, de¤erlendirmesinde, özelleﬂtirmeler ve finans kesimindeki önemli sat›n almalar›n reel
kesimde de sürdü¤üne dikkat çekti.

16 ﬁubat 2008 / TERCÜMAN
‹stanbul’ da Konut Fiyat› 20 Kat Artt›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’ n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, taﬂ› topra¤› alt›n denilen ‹stanbul’ un her metrekaresi art›k alt›ndan da de¤erli hale geldi. Araﬂt›rmaya göre, 2001 krizinden bugüne kadar alt›n fiyatlar›n›n 3,5
kat, enflasyonun 3 kat artt›¤› Türkiye’ nin mega ﬂehri ‹stanbul’ da konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazan›rken, ofis kiralar›nda ise dolar baz›nda son 3 y›lda yüzde 120’ ye varan art›ﬂlar yaﬂand›.
16 ﬁubat 2008 / GÜNEﬁ
‹stanbul’ un Taﬂ› Topra¤› Art›k Alt›ndan K›ymetli
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’ n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, ‘Taﬂ› Topra¤› Alt›n’ denilen ‹stanbul’ un her metrekaresi art›k alt›ndan daha de¤erli hale geldi. Araﬂt›rmaya göre, 2001 krizinden bugüne kadar alt›n fiyatlar›n›n
3,5 kat, enflasyonun 3 kat artt›¤› Türkiye’ nin mega ﬂehri ‹stanbul’ da konut fiyatlar› 7 ila 20 kat
aras›nda de¤er kazan›rken, ofis kiralar›nda ise dolar baz›nda son 3 y›lda yüzde 1202 ye varan
art›ﬂlar yaﬂand›.
Araﬂt›rmaya göre, Türkiye ekonomisinin daha önceki küresel krizlerde a¤›r yara al›rken Ma151
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16 ﬁubat 2008 / SÖZCÜ
Konut 7 Y›lda 20 Kat Kazand›rd›
‹stanbul’ un taﬂ› topra¤› art›k alt›ndan daha da de¤erli hale geldi. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, 2001’ den bugüne kadar alt›n fiyatlar› 3,5 kat, enflasyon 3 kat artarken, ‹stanbul’ un bir çok
semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazand›.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
y›s-Haziran 2005 ve ABD kaynakl› mortgage krizinden di¤er ülke ekonomileri kadar olumsuz
etkilenmedi¤i görüﬂüne yer verildi. Araﬂt›rmada, bundan sonraki dönemde en büyük yat›r›mlar› çekecek sektörler olan gayrimenkul ve enerjide yat›r›m kuyru¤unun uzad›¤› vurguland›.
16 ﬁubat 2008 / ﬁOK
Türkiye De¤erini Katlad›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’ n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, 2001’ den bugüne kadar alt›n fiyatlar› 3,5 kat, enflasyon 3 kat
artarken, ‹stanbul’ un birçok semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazand›. Deloitte, Colliers gibi uluslar aras› denetim ﬂirketlerinin araﬂt›rmalar› da bu sonuçlar› destekliyor.
16 ﬁubat 2008 / POSTA
‹stanbul’ da Ev Alan Kazançta Kral oldu
Kriz y›l› 2001’ den bu yana ‹stanbul’ da konut fiyatlar› 20 kata kadar art›ﬂ gösterdi. En büyük yükseliﬂ ﬁirinevler’ de olurken, burada ev fiyatlar› 7 bin YTL’ den 125 bin YTL’ ye ç›kt›. Birleﬂme ve sat›n almalara gelen yabanc›lar›n etkisiyle ofis kiralar› da son üç y›lda yüzde 120’ yi
bulan oranda artt›.
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’ n›n (‹SMMMO) “Türkiye De¤erini Katl›yor” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na göre, 2001’ den bugüne kadar alt›n fiyatlar› 3,5 kat, enflasyon 3 kat
artarken, ‹stanbul’ un birçok semtinde konut fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er kazand›. Özelleﬂtirme ve özel sektör ortakl›klar›na ak›n eden yabanc›lar›n ‹stanbul’ a konuﬂlanmas› milyarlarca dolarl›k yeni ofis inﬂaatlar›n› beraberinde getirdi ve ofis kiralar›nda dolar baz›nda yüzde 120’
ye varan art›ﬂlar yaﬂand›.

27 ﬁubat 2008 / VATAN
‘Var m›s›n Yok musun’ Yar›ﬂmas›nda Kazanan Art›k Vergi Vermeyecek
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’›n kald›r›laca¤› sinyalini verdi¤i veraset intikal vergisi, sadece ölüm halinde miras üzerinden de¤il yaﬂarken kazan›lan, at yar›ﬂ› ya da son günlerin popüler
TV yar›ﬂmas› “Var m›s›n Yok musun” gibi yar›ﬂmalarda kazananlardan kesiliyor. ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, veraset ve intikal vergisinin toplam vergi gelirleri içinde sadece on binde 8
pay ald›¤›n› söyledi.
28 ﬁubat 2008 / REFERANS
Veraset Gelir Vergisi’ ne Kat›lmas›n
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’›n “ Veraset ve ‹ntikal Vergisi’nin tamamen kald›r›larak, Gelir
Vergisi kapsam›na al›naca¤›” aç›klamas›na vergi uzmanlar›ndan “teorik yanl›ﬂ olur” uyar›s› geldi.
Vergi uzman› Bumin Do¤rusöz, servet üzerinden al›nan bir vergiyi kazanç vergisine dönüﬂtürmenin tümüyle yanl›ﬂ oldu¤unu söyledi.
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23 ﬁubat 2008 / BUGÜN
Uzlaﬂma Nefes Ald›r›r
Hükümetin ç›kard›¤› “ Baz› Kamu Alacaklar›n›n Uzlaﬂma Yoluyla Tahsili Hakk›nda Kanun”
ile binlerce mükellefe getirilen vergi kolayl›¤›na iﬂadam› ve meslek örgütlerinden destek geldi.
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, düzenlemenin s›k›ﬂ›k bir hal alan piyasan›n rahatlamas› aç›s›ndan son derece yararl› oldu¤unu bu sayede bir çok iﬂyerinin iflastan kurtulabilece¤ini söyledi.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan ise, “ Biz bütçede 10 binde 8 olan bir verginin kald›r›lmas›n›n do¤ru olaca¤›n› düﬂünüyoruz. Ama bunun Gelir Vergisi alt›nda birleﬂtirilmesi teknik olarak mümkün de¤il” aç›klamas›nda bulundu.
1 Mart 2008 / BUGÜN
Muhasebecinin Uykusu Kaçt›
Muhasebeciler bu y›l 1 Mart Muhasebe Gününü buruk kutluyor. TÜRMOB Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, 3568 Say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik ve Yeminli Mali Müﬂavirlik Yasas›nda de¤iﬂiklik öngören tasar›n›n aceleye getirildi¤ini, ciddi eksiklikler ve hatalar içerdi¤ini savundu.
Meslek yasas›ndaki de¤iﬂikli¤e iliﬂkin düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, 1 Mart Muhasebe Gününü buruk kutlayacaklar›n› ifade ederek, muhasebecili¤in, 78 oda, 75 bini aﬂk›n meslek mensubu ve 15 bin stajyerin bulundu¤u büyük ve güçlü bir camia oldu¤unu, mesle¤in altyap›s›n›
haz›rlayan 3568 Say›l› Kanunun, günün mesleki gereklerini karﬂ›lamaktan uzak oldu¤unu öne
sürdü. Kanun de¤iﬂikli¤ini son dakika ö¤rendiklerini vurgulayan , “75 bin muhasebecinin uykusu bu ﬂekilde kaçm›ﬂt›r” dedi.
1 Mart 2008 / AKﬁAM
‹SMMMO: Yasa Bize Sorulmad›
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, dün ‹stanbul’ da yapt›¤› bas›n toplant›s›nda 78 oda, 75 bini aﬂk›n meslek mensubu ve 15 bin stajyerden oluﬂan meslek camias›na, çal›ﬂma yaﬂamlar›n› yeniden yap›land›ran yasal de¤iﬂikliklerin haz›rl›klar› s›ras›nda kendilerine hiçbir ﬂey sorulmad›¤›n› söyledi., “Amaç mesleki sorunlar› çözmekse tasar›n›n seçim arifesinde, aceleye getirilmesi yerine, konunun muhataplar›yla tart›ﬂ›larak ele al›nmas› gerekir” dedi.

1 Mart 2008 / SÖZCÜ
AKP Muhasebeci Odalar›na El Att›
Muhasebeci ve mali müﬂavirlerden, AKP’ nin haz›rlad›¤› yeni yasa tasar›s›yla oda ve birlik
organlar›n›n seçim sürecine Maliye Bakanl›¤›’ n›n müdahil k›l›nmak istendi¤i tepkisi geldi. TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, tasar› haz›rlan›rken, görüﬂlerinin al›nmad›¤›n› belirtti ve bu düzenlemeyle iktidar›n muhasebeci organlar›na el atmak istedi¤ini savundu.
1 Mart 2008 / CUMHUR‹YET
Muhasebeciler Ayakta
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, 78 oda, 75 bini aﬂk›n meslek mensubunun oldu¤u muhasebe camias›n›n meslek yasalar›ndaki düzenlemeleri “son
dakika haberi gibi ö¤rendiklerini” aç›klad›.
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1 Mart 2008 / AKﬁAM
Muhasebe Tasar›s›nda Ciddi Hatalar Var
TÜRMOB Genel Baﬂkan yard›mc›s›, ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, 3568 Say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik ve Yeminli Mali Müﬂavirlik Yasas›nda de¤iﬂiklik öngören tasar›n›n aceleye getirildi¤ini, ciddi eksiklikler ve hatalar içerdi¤ini savundu.1 Mart
Muhasebe Günü’ nü buruk Kutlayacaklar›n› vurgularken, yasa önerisinin beklentilerden uzak oldu¤unu kaydetti.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Yahya sorular› yan›tlarken, Maliye’nin bir süre önce TÜRMOB’ dan 15 güne s›k›ﬂt›r›lan bir
sürede görüﬂ istediklerini belirterek “ Oysa haz›rl›¤›n meslek kuruluﬂlar›n›n katk›s› al›narak yap›lmas› gerekir. Bizden katk› de¤il, sadece görüﬂ istediler, biz de meslek sorunlar›n› hiç gündemine almayan tasar›ya olumsuz görüﬂ bildirdik” dedi.
2 Mart 2008 / YEN‹ÇA⁄
Siyasi Müdahale
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, hükümetin haz›rlad›¤› 3568 say›l› Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik ve Yeminli Müﬂavirlik Kanunu’nda de¤iﬂiklik içeren tasar›y› eleﬂtirdi. , tasar›da, oda ve birlik organlar›n›n yeni seçim sisteminin oluﬂturuldu¤unu ifade etti.

23 Mart 2008 / CUMHUR‹YET
‘Despotizm Art›k Dayan›lmaz Boyutta’
Gazetemiz imtiyaz sahibi ve Yay›n Kurulu Baﬂkan› ‹lhan Selçuk’ un, önceki gün sabaha karﬂ›
polis bask›n›yla gözalt›na al›nmas›na tepkiler dün de sürdü. Türkiye’nin her ilinden ve yurtd›ﬂ›ndan gazetemize ulaﬂan mesajlarda “laik rejimin tasfiye edilmeye çal›ﬂ›ld›¤›na” dikkat çekildi.
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan› Yahya Ar›kan: Baﬂta Selçuk olmak üzere gözalt›na al›nanlar, y›llard›r göz önünde olan, siyasi düﬂünceleri, görüﬂleri bilinen insanlard›r. Adresleri belli olan insanlar›n bu ﬂekilde gözalt›na al›nmas›n› ﬂaﬂ›rt›c› buluyoruz. Selçuk’ un ne gerekçeyle gözalt›na al›nd›¤›n›n aç›klanmas›n› istiyoruz.
5 Nisan 2008 / RAD‹KAL
Hükümet Yasa Ç›kararak Meslek Odalar›ndaki Seçimlere de El At›yor
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, serbest muhasebeci mali müﬂavirlerin çal›ﬂma yaﬂam›n›n altyap›s›n› düzenleyen 3568 Say›l› Meslek Yasas›’nda de¤iﬂiklikler yapan AKP hükümetinin, meslek örgütlerini haz›rl›k sürecine katmad›¤›n› belirterek,
meslekte siyas› müdahalenin kabul edilemeyece¤ini söyledi.
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12 Mart 2008 / DÜNYA
75 Bin Muhasebeci ve Mali Müﬂavir ‘ Söz Hakk› ‹stiyor’
Maliye Bakanl›¤›’ n›n 3568 Say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik
ve Yeminli Mali Müﬂavirlik Kanunu’nda de¤iﬂiklik öngören tasar› tasla¤› muhasebe camias›nda
yo¤un eleﬂtirilere yol aç›yor. TÜRMOB’ un çat›s› alt›nda 78 odada örgütlü 75 bin meslek mensubu, mesle¤in altyap›s›n› oluﬂturan mevcut yasan›n günün ihtiyaçlar›na cevap vermedi¤inde
hemfikir. Ancak, Maliye Bakanl›¤›’ n›n tasla¤› ‘aceleye getirmesi’, TÜRMOB ve odalardan sadece ‘görüﬂ istemekle’ yetinerek aktif kat›l›m› d›ﬂlamas› ortak tepkiyle karﬂ›lan›yor.
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan : Hükümet bugüne
kadar pek çok konuda ilgili kesimlerle diyalog ve kat›l›m ilkesine uygun bir yol izledi. Bizimle
ilgili yasa de¤iﬂikli¤i haz›rl›¤›nda d›ﬂland›k. Oysa, bu camia en önemli ekonomik sorunlar› iﬂsizlik, kay›t d›ﬂ› ekonomi ve yat›r›m ikliminin iyileﬂtirilmesi olan Türkiye’ de Gelir ‹daresi’ nin do¤al müttefiki konumunda. Dolay›s›yla Ankara’ n›n bu tutumunu anlamakta güçlük çekiyoruz.
Tasar›, mesleki sorunlar› duyarl› bir yaklaﬂ›mla ele almal›, çözmeli, iﬂleyiﬂi a¤›rlaﬂt›racak, hantal
yap›y› besleyecek hükümler içermemeli. Anayasa’ ya ayk›r› olarak, meslek odalar› ve birliklerin
özerkli¤ine gölge düﬂürecek düzenlemeler getirmemeli. Biz, serbest muhasebeciye mali müﬂavirlik için “s›nav hakk›” tan›yan bu tasar›da öncelikle “söz hakk›” istiyoruz.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
5 Nisan 2008 / TARAF
Maliye, Mali Müﬂaviri Yak›n Markaja Ald›
Hükümetin serbest muhasebeci mali müﬂavirlere yönelik yeni meslek yasas› haz›rl›¤›, meslek mensuplar›n›n tepkisine neden oldu. TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, yeni yasayla oda ve birlik seçimlerinde uygulanmak üzere getirilmeye çal›ﬂ›lan “ nispi temsil sistemi’nin hiçbir meslek odas›nda bulunmad›¤›na dikkat çekti. Tasar›yla, ayr›ca bugüne kadar TÜRMOB’ un düzenledi¤i yeminli mali müﬂavirlik s›nav›n›n da Maliye Bakanl›¤› gözetimine al›nmak istendi¤ine dikkat çeken , bu durumun, meslek örgütlerini iktidar partilerinin siyasi müdahalesiyle karﬂ› karﬂ›ya b›rakaca¤›n› kaydetti. Serbest muhasebeci mali müﬂavirlerin çal›ﬂma yaﬂam›n›n altyap›s›n› düzenleyen 3568 Say›l› Meslek Yasas›nda yap›lan de¤iﬂiklikler hakk›nda bilgi veren , oda seçimlerini etkilemeye dönük ve hükümetlerin siyasi müdahalelerine aç›k maddelerle donat›lan tasar›n›n kimseye yarar getirmedi¤ini söyledi.

5 Nisan 2008 / BUGÜN
Muhasebecilerden Yeni Yasa Tasar›s›na Eleﬂtiri
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, serbest muhasebeci mali müﬂavirlerin çal›ﬂma yaﬂam›n›n
altyap›s›n› düzenleyen 3568 Say›l› Meslek Yasas›’nda yap›lan de¤iﬂiklikler hakk›nda bilgi verdi.
Önümüzdeki hafta Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda ele al›nmak üzere bekleyen tasar›n›n, meslek sorunlar›n› çözmekten uzak oldu¤unu savunan , ﬂunlar› söyledi: “‹ﬂletmeleri profesyonel,
ﬂeffaf muhasebe ilkelerine uygun mali tablolar oluﬂturmaya zorlayacak yeniden yap›lanma sürecinde meslek kuruluﬂlar›na siyasi müdahaleyi kabul etmemiz mümkün de¤ildir. Ekonominin
önceliklerini kendine öncelik edinen bir meslek yasas› ç›kar›lmas›n› talep ediyoruz. Mesleki sorunlar› oda¤›na almak yerine, a¤›rl›kl› olarak seçimlere dönük maddelerle donat›lan meslek yasa tasar›s›n›n hiç bir kesime fayda sa¤lamayaca¤› düﬂüncesindeyiz. Bu kapsamda haklar›m›z› sonuna kadar kullanaca¤›z”
8 Nisan 2008 / M‹LL‹YET
Odalarda Nispi Temsil Muhasebesi
Meclis Plan bütçe Komisyonu’nda yar›n ele al›nacak olan Serbest Muhasebecilik, Mali Müﬂavirlik ve Yeminli Mali Müﬂavirlik hakk›nda Kanun Tasar›s›, serbest muhasebecili¤i kald›rarak bu
kiﬂilere s›navla mali müﬂavir olma hakk› tan›mas›n›n yan› s›ra, ilgili meslek örgütlerinde seçim
yöntemlerini de de¤iﬂtiriyor.
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5 Nisan 2008 / CUMHUR‹YET
Özerkli¤e Müdahale
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, iﬂletmeleri profesyonel, ﬂeffaf muhasebe ilkelerine uygun mali tablolar oluﬂturmaya zorlayacak yeniden yap›lanma sürecinde, meslek kuruluﬂlar›na siyasi müdahaleyi kabul etmelerinin mümkün olmad›¤›n›
belirterek “Ekonominin önceliklerini kendine öncelik edinen bir meslek yasas› ç›kar›lmas›n› talep ediyoruz” dedi.
“Yaklaﬂ›k 75 bin meslek mensubunu temsil eden TÜRMOB ve ba¤l› odalar, tasar›n›n haz›rl›k sürecinde d›ﬂland›. Seçimlere 10 gün kala ç›kar›lacak bir yasa hukuk kaosuna yol açar. Aceleye getirilen hata ve eksiklerle dolu bir yasan›n kimseye faydas› olmaz” dedi.
ﬂöyle devam etti: “ Muhasebe camias›n›n iktidardan bekledi¤i kronikleﬂmiﬂ meslek sorunlar›n› birlikte ele almak ve çözüm üretmektir. Kimi, ne zaman ve nas›l seçece¤ine meslek mensuplar› karar verir.”

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, iktidar›n bu tasar›yla meslek örgütlerinin yap›s›n› de¤iﬂtirmeyi amaçlad›¤›n› savundu. Nispi Temsil sisteminin, meslek örgütünün yönetimine müdahaleyi mümkün k›laca¤›n› anlatan ﬂunlar› söyledi: “‹lk defa hiç
bir meslek örgütünde olmayan nispi temsil sistemi ad› alt›nda bir sistem getirmeye çal›ﬂ›yorlar.
Getirilmek istenen anlay›ﬂa göre partiler ald›klar› nispette hükümette temsil edilmeli. Bakanlar
Kurulu da bir yönetim. Seçmen bir listeye oy veriyor ama iradesi bir tarafa at›l›yor. AKP’ nin bir
süredir sürdürdü¤ü kendisi gibi düﬂünmeyen meslek örgütlerini saflar›na çekmenin bir altyap›s›d›r.”

10 Nisan 2008 / POSTA
Nispi temsile Karﬂ› Yedi Birlik Birleﬂti
Dün Meclis plan Bütçe Komisyonu’nda görüﬂülmeye baﬂlanan Serbest Muhasebecilik, Mali
Müﬂavirlik ve Yeminli Mali Müﬂavirlik Hakk›nda Kanun Tasar›s›, konuyla ilgili meslek örgütünde seçim yöntemini de¤iﬂtiriyor. Tasar›da yer alan ‘nispi temsil sistemi’, ilgili meslek örgütünün
genel kurulunda her grubun ald›¤› oy oran›nda yönetiminde temsilini öngörüyor. Halen yönetim, en çok oyu alan grubun listesinden oluﬂuyor.
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, üzerinde çal›ﬂt›klar› bas›n aç›klamas›nda AKP’ ye soru yönelteceklerini bildirerek, “ Demokrasiye AKP’nin de ihtiyac›n›n olaca¤›n› vurgulayaca¤›z. Sorulara yan›t alamazsak ve tasar›da bir de¤iﬂiklik olmazsa bir
dizi eylem yapaca¤›z” dedi.
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10 Nisan 2008 / M‹LL‹YET
7 Meslek Birli¤i ‘Nispi Temsil’ e Karﬂ› Birleﬂti
Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda görüﬂülmeye baﬂlanan Serbest Muhasebecilik, Mali Müﬂavirlik ve Yeminli Mali Müﬂavirlik Hakk›nda Kanun Tasar›s›, ilgili meslek örgütünde seçim yöntemini de¤iﬂtiriyor.
Tasar›da yer alan ‘nispi temsil sistemi’, ilgili meslek örgütünün genel kurulunda her grubun
ald›¤› oy oran›nda yönetiminde temsilini öngörüyor. Halen yönetim, en çok oyu alan grubun
listesinden oluﬂuyor. TÜRMOB’ nin mevcut yönetimi, nispi temsili, AKP’ ye yak›n gruplar›n seçimle giremedikleri birlik yönetimine yasal düzenlemeyle girmesini sa¤layacak bir düzenleme
olarak de¤erlendiriyor.
Tasar›ya karﬂ› ç›kan TÜRMOB’u Türkiye Barolar Birli¤i, Türk Tabipleri Birli¤i, Türk Mimar
ve Mühendis Odalar› Birli¤i, Türk Eczac›lar› Birli¤i, Türk Diﬂ Hekimleri Birli¤i ve Türk Veteriner
Hekimleri Birli¤i destekliyor.
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, “7 birli¤in ortak bas›n aç›klamas›nda AKP’ ye 5 soru yöneltece¤iz. Demokrasiye AKP’nin de ihtiyac› olaca¤›n› vurgulayaca¤›z. Tasar›da bir de¤iﬂiklik olmazsa yasal eylem hakk›m›z› kullanaca¤›z.
Meslekte Birlik adl› grup 1990’dan bu yana seçimlere giriyor ancak bu ayd›n taban kendilerine oy vermiyor. ﬁimdi nispi temsille yönetime girerlerse bizim icraatlar›m›z› engelleyecekler ve
mevcut yönetimi baﬂar›s›z gösterecekler. Yasada zorunluluk olmamas›na karﬂ›n bizim dan›ﬂma
kurulumuzda her grubun temsilcisi vard›r. Meslekte Birlik, bugüne dek bu kurula hiç bir öneri
getirmemiﬂtir.” dedi.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
17 Nisan 2008 / CUMHUR‹YET
“Arka Bahçe Olamay›z”
Türkiye’nin öden gelen 7 meslek örgütü, “Serbest Muhasebecilik, Mali Müﬂavirlik ve Yeminli Mali Müﬂavirlik Hakk›nda Kanun Tasar›s›”n›n seçimle ilgili maddelerinin geri çekilmesini istedi. 7 meslek örgütünün ortak olarak yapt›¤› aç›klamada, AKP’ nin söz konusu tasar› ile TÜRMOB’da seçme ve seçilme hakk›na engel koymak istedi¤i belirtilerek” Meslek örgütleri hiç bir
siyasi gücün arka bahçesi olmam›ﬂt›r, olmayacakt›r” denildi. Aç›klamada, “ AKP hükümetinin,
meslek örgütlerini iﬂlevsiz k›lacak düzenleme yapmas›n›, demokrasinin temel dayana¤› olan çok
seslili¤in yok edilmesi giriﬂimiyle eﬂ anlaml› olarak de¤erlendiriyoruz” denildi.
17 Nisan 2008 / M‹LL‹YET
Meslek Örgütleri Arka Bahçe Olamaz
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler ve Yeminli Mali Müﬂavirler Odalar› Birli¤i(TÜRMOB) için haz›rlanan meslek yasa tasar›s›, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n, “Hükümet yanl›lar› destekleniyor” tepkisine neden oldu. Yap›lan ortak aç›klamada, “Meslek kuruluﬂlar› varl›k nedenleri gere¤i, özerk olmak durumundad›r. Bu kuruluﬂlar›n her dönemde ve her platformda demokrasiyi geliﬂtiren ad›mlar›n destekçisi olmalar›n›n koﬂulu da budur. Aksi halde mesleki örgütlenmeler, demokratik iﬂleyiﬂin ölçütlerini, dönemin iktidar›n›n ç›karlar›yla s›n›rl› olarak gözeten bir
yap›ya dönerler. Bu risk, demokrasi ve cumhuriyetin de¤erlerini sindirmeye çal›ﬂan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin göze alabilece¤i bir risk de¤ildir” denildi.

17 Nisan 2008 / ANAYURT
7 Meslek Örgütünden TURMOB Uyar›s›
Türk Mühendis ve Mimar Odalar›, Türk Tabipleri Birli¤i, Türkiye Barolar Birli¤i, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler ve Yeminli Mali Müﬂavirler Odalar› Birli¤i, Türk Eczac›lar Birli¤i, Türk Diﬂ Hekimleri Birli¤i, Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, Serbest Muhasebecilik, Mali Müﬂavirlik ve Yeminli Mali Müﬂavirlik Hakk›nda Kanununda de¤iﬂiklik yap›lmas›n› içeren yasa tasar›s›na iliﬂkin ortak bir aç›klama yapt›.
Meslek örgütlerinin demokratik iﬂleyiﬂin vazgeçilmezi olan sivil toplumun da temel taﬂ› olduklar› belirtilen aç›klamada, meslek kuruluﬂlar›n›n, varl›k nedenleri gere¤i, özerk olmak durumunda olduklar› ve bu kuruluﬂlar›n her dönemde ve her platformda demokrasiyi geliﬂtiren
ad›mlar›n destekçisi olmalar›n›n koﬂulunun da bu oldu¤u ifade edildi.
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17 Nisan 2008 / M‹LL‹YET
Meslek Örgütlerinden Hükümete Uyar›
Türk Mühendis ve Mimar Odalar›, Türk Tabipleri Birli¤i, Türkiye Barolar Birli¤i, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler ve Yeminli Mali Müﬂavirler Odalar› Birli¤i, Türk Eczac›lar Birli¤i, Türk Diﬂ Hekimleri Birli¤i, Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, Serbest Muhasebecilik, Mali Müﬂavirlik ve Yeminli Mali Müﬂavirlik Hakk›nda Kanununda de¤iﬂiklik yap›lmas›n› içeren yasa tasar›s›na iliﬂkin ortak bir aç›klama yaparak hükümeti uyard›.
Aç›klamada hükümetin getirdi¤i tasar›n›n meslek örgütlerinde tek tipleﬂmeye yol açaca¤› vurgulanarak “AKP hükümetinin, meslek örgütlerini iﬂlevsiz k›lacak düzenleme yapmas›n›, demokrasinin temel dayana¤› olan çok seslili¤in yok edilmesi giriﬂimiyle eﬂ anlaml› olarak de¤erlendiriyoruz” denildi.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
20 Nisan 2008 / CUMHUR‹YET
‹SMMMO: ‹ﬂsizlik Kavuruyor, Önlem ﬁart
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO) “Türkiye Ekonomisine Bak›ﬂEkonomiye Güven ve Beklentiler Anketi” raporuna göre geniﬂ tan›ml› iﬂsizlik oran›, bölgelere
göre de¤iﬂmekle beraber en yüksek bölge oldu¤u Güneydo¤u Anadolu’da yüzde 35,9’ a ç›k›yor. Türkiye ortalamas› ise 17,4 olarak hesapland›. TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, ekonomi büyümeyle somutlaﬂan iyileﬂme sürecinin sonuna gelindi¤ini, bu çerçevede üreten kesimlerin sesine kulak vererek yeni önlemler al›nmas› gerekti¤ini
kaydetti.
20 Nisan 2008 / RAD‹KAL
Türkiye’ de her 100 Kiﬂiden 17’si ‹ﬂsiz
‹SMMMO için ‹stanbul üniversitesi ‹ktisat Fakültesinden Yard. Doç. Dr. Binhan Elif Y›lmaz,
Dr. Murat Çak ve Araﬂt›rma Görevlisi Murat ﬂeker’ in haz›rlad›¤› ﬁubat 2008 tarihli “Türkiye Ekonomisine Bak›ﬂ- Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi” baﬂl›kl› y›ll›k raporunda Türkiye’de
geniﬂ tan›ml› iﬂsizlik oran› yüzde 17,4 olarak belirlendi.

20 Nisan 2008 / YEN‹ASYA
Ekonomik Büyümenin Sonuna Geldik
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan raporda yer alan de¤erlendirmesinde, Türkiye ekonomisine
iliﬂkin makro geliﬂmeleri ve beklentileri bir arada sunmay› hedefleyerek yay›mlad›klar› bilimsel
raporlara bir yenisini daha eklediklerini ifade etti.Ar›kan, “Türkiye ekonomisi 2007 y›l›nda küresel finansal dalgalanmalar, genel seçim, cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi gibi faktörlerin etkisiyle bu y›l›n ikinci çeyre¤iyle beraber büyüme performans›n› düﬂürdü, bu süreç ekonomide üretim, tüketim ve yat›r›m kararlar› olumsuz etkilendi.
20 Nisan 2008 / ﬁOK
“Art›k Üretenlere Kulak Verin”
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan› Yahya Ar›kan, ekonomik büyümeyle somutlaﬂan iyileﬂme sürecinin sonuna gelindi¤ini, bu çerçevede üreten kesimlerin sesine
kulak vererek yeni önlemler al›nmas› gerekti¤ini kaydetti.Bu arada iﬂsizlik oran› en yüksek bölge Güneydo¤u Anadolu’da.
2 May›s 2008 / DOKUZSÜTUN
Cumhurbaﬂkan› Gül’e Aç›k Mektup
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, Serbest Muhasebe158
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20 Nisan 2008 / M‹LL‹GAZETE
Büyüme Sürecinin Sonuna Gelindi
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO) Baﬂkan› Yahya Ar›kan, ekonomik büyümeyle somutlaﬂan iyileﬂme sürecinin sonuna gelindi¤ini, bu çerçevede üreten kesimlerin sesine kulak vererek yeni önlemler al›nmas› gerekti¤ini kaydetti. TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan raporda yer alan de¤erlendirmesinde,Türkiye ekonomisine iliﬂkin makro geliﬂmeleri ve beklentileri bir arada sunmay› hedefleyerek yay›mlad›klar› bilimsel raporlara bir yenisini daha eklediklerini ifade etti.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ci Serbest Mali Müﬂavir ve Yeminli Mali Müﬂavir Kanun Tasar›s›n›n bu ﬂekliyle yasalaﬂmas› halinde, 5 odan›n seçimlerini eski yasaya göre, di¤erlerinin ise yeni yasaya göre yapaca¤›n› bununda bir kaos ortam› yarataca¤›n› savundu.Ar›kan, “TÜRMOB ve 78 oda, seçimlerle ilgili maddelerde tam bir mutabakatla hükümetin getirdi¤i teklifleri kabul etmemiﬂ olmas›na ra¤men, bugüne kadar ‹stanbul’da seçime girip kaybeden bir grubun dayatmas›yla bu kanun parlamentonun gündemini meﬂgul ediyor.” dedi.
2 May›s 2008 / CUMHUR‹YET
Nefes Nefese Yar›ﬂ
Muhasebeci Mali Müﬂavir Odalar›nda genel kurula birkaç gün kala meslek yasas›n› de¤iﬂtirmek için mesai yapan AKP Hükümeti, 3568 say›l› yasay›, Meclis’ten ç›kar ç›kmaz yürürlü¤e sokarsa odalar›n bir k›sm› eski kanuna göre, bir k›sm› da yeni kanuna göre seçim yapmak zorunda kalacak.Bunun kaos yarataca¤›n› belirten TÜRMOB, Cumhurbaﬂkan› Gül’den seçimlerle ilgili maddeleri Meclis’e iade etmesini istedi. TURMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, gazetelerde yer alan “Cumhurbaﬂkan›m›z Say›n Abdullah Gül’e Aç›k Mektup” baﬂl›kl› ilan›yla ilgili ﬂunlar› söyledi. “Meslek sorunlar›na taraflar›yla çözüm aranmas› gerekirdi.Bugüne kadar ‹stanbul’da seçime girip kaybeden bir grubun dayatmas›yla bu kanun parlamentonun gündemini meﬂgul ediyor.Cumhurbaﬂkan›ndan kaosu durdurmas›n› talep ediyoruz.Siyasi ‹radenin, kay›t d›ﬂ›yla nas›l mücadele edebiliriz, nas›l bu meslek örgütüyle omuz omuza olabiliriz anlay›ﬂ›yla hareket etmek yerine, bu meslek örgütünü hiçe sayarak, karﬂ›s›na alarak
bu yasay› dayatmas› üzerinde düﬂünmesi gerekiyor.”

3 May›s 2008 / PARA
Muhasebecilerin Seçimlerine Yasa Gölgesi Düﬂtü
‹hracatç› birliklerinin ard›ndan muhasebeciler de seçim sath› mahalline girdi.Adaylar eski yasaya göre seçime haz›rlan›yor.Ancak may›sta yasa de¤iﬂikli¤i, 75 bin üyenin kafas› iyice kar›ﬂacak.Muhasebe dünyas›n›n en büyük örgütlenmesi olan ve 25 bin üyesi bulunan ‹SMMMO’da
Baﬂkan Yahya Ar›kan yeniden aday.Ar›kan’›n karﬂ›s›na ise geçen seçimde oldu¤u gibi Meslekte
Birlik Grubu’nun aday› Abdülaziz Ural ç›k›yor.‹SMMMO seçimleri 10-11May›s tarihleri aras›nda
‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre Merkezi’nde gerçekleﬂtirilecek.‹SMMMO’nun 18 y›ll›k Baﬂkan› ve
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Yahya Ar›kan, bu kez seçimlere 12 bin üyenin kat›lmas›n›
bekliyor.Ar›kan, meslek yasas›n›n mecliste görüﬂüldü¤üne dikkat çekerek, “18 y›ll›k meslek örgütünün görüﬂü al›nmadan yasa çal›ﬂmas›na gidildi.Bu tasar› belli düﬂüncede olan insanlar› tas159
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2 May›s 2008 / HÜRR‹YET
Yasa Ç›kt›, Muhasebeci S›navla Mali Müﬂavir Oluyor
TBMM Genel Kurulu, serbest muhasebecili¤i kald›rarak, kiﬂilere mali müﬂavir olma hakk› tan›yan tasar›y› yasalaﬂt›rd›.AKP, bir önergeyle, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefetle
anlaﬂarak de¤iﬂtirdi¤i TÜRMOB seçimlerinde çarﬂaf liste uygulamas›ndan vazgeçti. TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, TÜRMOB’un “Cumhurbaﬂkan›m›z Say›n Abdullah Gül’e Aç›k Mektup” baﬂl›kl› ilan›yla ilgili olarak, “TÜRMOB ve 78 oda, seçimlerle
ilgili maddelerde tam bir mutabakatla hükümetin getirdi¤i teklifleri kabul etmemiﬂ olmas›n ra¤men, bugüne kadar ‹stanbul’da seçime girip kaybeden bir grubun dayatmas›yla bu kanun parlamentonun gündemini meﬂgul etti” dedi.Ar›kan, yasan›n ilk defa, bir meslek odas›nda “nispi
temsil” sistemini getirdi¤ine dikkati çekti.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
fiye etmek amac›yla haz›rland›.Bu genel kurulda da ‹stanbul örgütü tepkisini ortaya koyacak”
diyor.
3 May›s 2008 / CUMHUR‹YET
Özgür Seçime Müdahale
AKP, Plan Bütçe Komisyonu’nda geri ad›m att›¤› nispi temsil sistemi, s›navda Maliye Bakanl›¤›’n›n etkinli¤i gibi pek çok maddeyi Genel Kurul’da yeniden ekledi. TÜRMOB Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› Yahya Ar›kan, tasar›n›n yasalaﬂmas› sürecinde “siyasi ahlaktan yoksun bir politika izledi¤ini” belirtti.
3 May›s 2008 / HÜRSES
Ar›kan: SMM ve YMM Yasas› Kaos Yarat›r
Tasar›n›n ilk defa, bir meslek odas›nda “nispi temsil” sistemini getirdi¤ini söyleyen TÜRMOB
Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Yahya Ar›kan, “Seçimler konusunda uygulaman›n, bir sonraki oda ve
birlik seçimlerinden itibaren yap›lmas› talebimiz var.Bunun arkas›ndan da eksikliklerinin giderilmesi ad›na 78 odam›zla masa baﬂ›na oturarak, uzlaﬂarak yasa yeniden ele al›nabilir” dedi.
3 May›s 2008 / M‹LL‹YET
“Oda Seçimlerine Hükümet Müdahalesi Kaos Yaratacak”
TÜRMOB’un iﬂleyiﬂini ve mesle¤in standartlar›n› yeniden düzenleyen yasan›n, ilgili odalarda
seçimler baﬂlamadan hemen önce Meclis’ten geçmesi tepki yaratt›.Söz konusu yasa, ilgili meslek örgütüne “nispi temsil sistemi”ni getiriyor.Genel Kurulda baﬂar›l› olamayan gruplar›n da ald›klar› oy oran›nda yönetimde temsilini öngören bu sistem, “AKP’nin meslek örgütlerinin yönetime s›zma giriﬂimi” olarak de¤erlendiriliyor ve eleﬂtiriliyor. ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, yasan›n yürürlü¤e girmesinin odalar ve TÜRMOB seçimlerinde kaosa yol açaca¤›n› belirtti.

8 May›s 2008 / HÜRR‹YET
Gül, ‹lk Vetoya ‹mza Att›, Muhasebeciler Çok Sevindi
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, ilk vetosunu serbest muhasebecili¤i kald›r›p, s›navla tüm bu
meslektekileri mali müﬂavire dönüﬂtürmeyi öngören yasa de¤iﬂikli¤inde gerçekleﬂtirdi.
Gül, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik ve Yeminli Mali Müﬂavirlik
Kanunu’nda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun”u, 20’nci maddesiyle geçici 10’uncu maddenin bir kez daha görüﬂülmesi için TBMM‘ye geri gönderdi. TÜRMOB Baﬂkan Yard›mc›s›
Yahya Ar›kan, “Say›n Cumhurbaﬂkan›’na çok teﬂekkür ederiz. Bizi anlay›ﬂla karﬂ›lad› ve dinledi.
Biz de hakl› mücadelemizle tarih yazd›k” dedi.
9 May›s 2008 / RAD‹KAL
Cumhurbaﬂkan› Gül’ün ‹lk Vetosu Meslek Odalar›n›n Çabas›yla Geldi
Hükümetin , ‘yönetimin nispi temsil’ usulüne göre belirlenmesine yönelik haz›rlad›¤› yasa
tasar›s› seçimli genel kurullar› geçen hafta baﬂlayan serbest muhasebeci mali müﬂavir odalar›na
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3 May›s 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Kira Gelirinde Emsal Bedel Uygulamas›
Gayrimenkul kira gelirlerinde has›lat, prensip olarak tahsil edilen kira bedelidir. Ancak baz›
durumlarda Gelir Vergisi Kanunu uyar›nca has›lat olarak gerçekte tahsil edilen kira bedeli yerine emsal kira bedelinin esas al›nmas› gerekiyor.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
büyük bir ﬂok yaﬂatm›ﬂt›. Seçimleri yapm›ﬂ olan odalarla daha yapacak olan odalar aras›nda
farkl› seçim sistemi uygulanmas›na neden olacak 3568 say›l› meslek yasas› Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül’den döndü.
Seçimlerde daha önceki ‘liste esas›’ yerine ‘nisbi temsil esas›’n› getiren yasa tasar›s›n›n
haz›rland›¤› ilk günden beri bunun meslek odalar›na verece¤i zarar›, seçim sisteminin
yanl›ﬂl›¤›n› anlatan TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler ve Yeminli Mali
Müﬂavirler Odalar› Birli¤i) Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, yasa
tasar›s›n›n son anda Genel Kurul’da de¤iﬂmesine ra¤men mücadeleyi b›rakmad›.
Ar›kan, Gül ile görüﬂerek durumu aktard›. Konuyu inceleten Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül
de ilk vetosuna imza att›.
10 May›s 2008 / CUMHUR‹YET
Muhasebeci Odalar›nda Seçim Yar›ﬂ›
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün 3568 say›l› meslek yasalar›nda de¤iﬂiklik yapan yasay› veto
etmesiyle rahat bir soluk alan muhasebeci mali müﬂavir odalar›nda ola¤an seçimli genel kurullar
bugün baﬂl›yor. ‹stanbul, ‹zmir, Ankara odalar›n›n da aralar›nda oldu¤u 20 odada seçimler yar›n
yap›lacak. TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, baz› kesimlerin Meclis’e iade edilen yasaya at›fta bulunarak seçimlerin tekrarlanaca¤›n› iddia etti¤ine dikkat
çekerek “Bu mümkün de¤il” dedi.

11 May›s 2008 / M‹LL‹YET
Cumhurbaﬂkan› Kaosu Önledi
CHP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler ve Yeminli
Mali Müﬂavirler Odalar› Birli¤i (TÜRMOB) Onursal Baﬂkan› Mustafa Özyürek, Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül’ün TÜRMOB yasas›n› veto etmesinin kaosu önledi¤ini söyledi.
Dün baﬂlayan ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO) 19. Genel
Kurulu’nda konuﬂan Özyürek, ﬂöyle devam etti: “Yasayla ilgili mücadelemiz devam edecek.
Parlamentoya geldi¤inde yine mücadelemizi verece¤iz ve Anayasaya ayk›r› oldu¤una
inand›¤›m›z maddelerini CHP olarak kesinlikle Anayasa Mahkemesi’ne götürece¤iz. TÜRMOB
camias›n›n ve odalar›n bir anlay›ﬂ›n, bir zihniyetin arka bahçesi olmamas› için elimizden geleni
yapaca¤›z.”
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan da Genel Kurul’daki konuﬂmas›nda, “Yasan›n gerekçesine,
mesle¤in ve ekonominin ihtiyaçlar›na uygun düzenlemeler getirmemiﬂtir. Mesle¤in sorunlar›n›
gündeme almam›ﬂt›r. Hükümet, demokratik talep ve haklar konusunda kötü bir s›nav vermiﬂtir”
dedi.
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10 May›s 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - ‹ﬂçiye Zorla Ücretsiz ‹zin Kulland›r›lmas› Yasal De¤il
Ekonomik sorunlar›n› çözemeyen iﬂletmeler, krizi aﬂmak için çekirdek kadrosu d›ﬂ›ndaki
personeli iﬂten ç›karabiliyor ya da personeline s›rayla ücretsiz izin kulland›rabiliyor. ‹ﬂçinin
talebi olmaks›z›n, iﬂveren taraf›ndan tek tarafl› olarak ücretsiz izne ç›kar›lmas› durumunda, iﬂ
sözleﬂmesinin feshi anlam›na gelece¤inden ihbar ve k›dem tazminat› ödenmesi gerekir.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
11 May›s 2008 / RAD‹KAL
Mali Müﬂavirlerden Hükümete Eleﬂtiri
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›
(‹SMMMO) Baﬂkan› Yahya Ar›kan, Meclis’ten 3568 Say›l› muhasebecilik yasas›nda de¤iﬂiklik
yapan 5760 Say›l› Yasa’n›n yeniden ele al›nmas›n›, konunun taraflar›yla tart›ﬂ›larak uzlaﬂma zemininde çözülmesini istedi. ‹SMMMO’nun 19. Ola¤an (Seçimli) Genel Kurulu Lütfi K›rdar Kongre
ve Sergi Saray›’nda baﬂlad›. ‹SMMMO’nun yeni yönetimi bugün seçimlerle belirlenecek.
11 May›s 2008 / BUGÜN
Muhteﬂem Kongre
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) Genel Kurul’u son
dönemde Türkiye’de az görülen bir kat›l›mla baﬂlad›. Kurul’un seçimsiz ilk gününe yaklaﬂ›k 3
bin oda üyesi kat›l›rken, bugünkü seçime 10 binin üzerinde bir iﬂtirak bekleniyor. Bu rakam›n
bir Türkiye rekoru oldu¤unu belirten üyeler kat›l›m›n di¤er sivil toplam örgütlerine örnek teﬂkil
edece¤inin alt›n› çiziyor.
12 May›s 2008 / RAD‹KAL
Muhasebeciler Tek Yumruk
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’nda (‹SMMMO) yap›lan seçimi yüzde 80
oy oran›yla Yahya Ar›kan’›n önderlik etti¤i Ça¤daﬂ Demokrat Muhasebeciler Birli¤i kazand›. Son
seçimde toplam 9 bin 283 (2006) oy kullan›lan seçimler rekor kat›l›mla gerçekleﬂti.
Seçimde, toplam 10 bin 539 oy kullan›ld›. 2006 seçimlerinde 6 bin 876 oy alan Ça¤daﬂ Grup,
bu seçimde 8 bin 374 oy ald›. 2006 seçimlerinde yüzde 74 oyla seçilen ‹SMMMO’nun mevcut
yönetimi, bu seçimde yüzde 80 oranla yeniden seçildi.

12 May›s 2008 / DÜNYA
Muhasebeciler Yine Yahya Ar›kan Dedi
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’nda yap›lan seçimi Yahya Ar›kan’›n önderlik etti¤i Ça¤daﬂ Demokrat Muhasebeciler Birli¤i kazand›. TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, hükümeti meselek yasas›n›n yeniden ve konunun taraflar›yla
sorunlara çözüm arayacak biçimde ele al›nmas› yönündeki mesaj›n› yineledi.
12 May›s 2008 / CUMHUR‹YET
Muhasebecilerden AKP’ye A¤›r Yan›t
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’nda (‹SMMMO) yap›lan seçimi yüzde 80
oy oran›yla Yahya Ar›kan’›n önderlik etti¤i Ça¤daﬂ Demokrat Muhasebeciler Birli¤i kazand›.
TÜRMOB Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Ar›kan, ‹stanbul’da seçime kat›l›m›n bütün
y›llar›n rekoru oldu¤una dikkat çekerek “Bu kat›l›m oran› yasam›z› de¤iﬂtirirken bizi haz›rl›k
sürecine katmayanlara yan›t niteli¤indedir” dedi.
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12 May›s 2008 / HÜRR‹YET
‹stanbullu Muhasebeci 9’uncu kez Ar›kan’› seçti
‹SMMMO Baﬂkanl›¤›’na 9’uncu kez Yahya Ar›kan seçildi. Kullan›lan 10 bin 589 oyun 8 bin
329’unu alan Yahya Ar›kan, böylece ‹SMMMO üyelerinin yüzde 80’inin oyuyla tekrar baﬂkanl›k
koltu¤una oturdu.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
12 May›s 2008 / M‹LL‹YET
‹SMMMO’da Kazanan Yahya Ar›kan Oldu
‹SMMMO’da yap›lan seçimi Yahya Ar›kan liderli¤indeki Ça¤daﬂ Demokrat Muhasebeciler
Birli¤i kazand›. Ça¤daﬂ grup seçimde 8 bin 374 oy al›rken, Meslekte Birlik Grubu’nun aday›
Abdulaziz Ural’a verilen oy ise 2 bin 165 oldu.
12 May›s 2008 / POSTA
Mali Müﬂavirler Ça¤daﬂ Birli¤i Seçti
‹SMMMO 19’uncu genel kurulda dün yap›lan seçimi, oylar›n yüzde 80’ini alan Yahya Ar›kan
önderli¤indeki Ça¤daﬂ Demokrat Muhasebeciler Birli¤i kazand›.
12 May›s 2008 / BUGÜN
10 Bin Muhasebeci Oy Kulland› Ar›kan Yeniden Seçildi
‹SMMMO’nun yeni yönetimi, sand›¤a giden muhasebecilerin rekor kat›l›m›yla belirlendi. 10
bin 539 muhasebecinin oy kulland›¤› seçimi, Yahya Ar›kan’›n önderlik etti¤i Ça¤daﬂ Demokrat
Muhasebeciler Birli¤i kazand›.
12 May›s 2008 / STAR
Yahya Ar›kan 9’uncu Kez Baﬂkan
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’nda (‹SMMMO) yap›lan seçimi Yahya
Ar›kan baﬂkanl›¤›ndaki Ça¤daﬂ Demokrat Muhasebeciler Grubu kazand›. Böylece Ar›kan 9’uncu
kez arka arkaya ‹SMMMO Baﬂkan› oldu.

13 May›s 2008 / REFERANS
Muhasebeci, Meslek Örgütünü Kimsenin Adam›na B›rakmaz
‹SMMMO’nun 19. Ola¤an Genel Kurulu’nda yap›lan seçimi yüzde 80 oy oran›yla yeniden
kazanan Ça¤daﬂ Demokrat Muhasebeciler Birli¤i’nin önderi Yahya Ar›kan, “Seçimler tekrar
edilirse, oy oran›m›z yüzde 95’e ç›kar” dedi. ‹stanbul’da seçime kat›l›m›n rekor düzeye ulaﬂt›¤›na
dikkat çeken Ar›kan, “Odam›z ayd›n bir tabana sahip. ‹nsanlar›n nefes ald›¤› yerlere ‘bizim
adamlar›m›z girsin’ diye dayat›rsan›z en güzel cevab› böyle verirler” dedi.
13 May›s 2008 / HÜRSES
Ar›kan 9. kez ‹SMMMO Baﬂkan›
Ça¤daﬂ Demokrat Muhasebeciler Grubu’nun 8 bin 329, Meslekte Birlik Grubu’nun 2 bin 176
oy ald›¤› seçimlerden sonra, ‹SMMMO Baﬂkanl›¤›n› yeniden kazanan Yahya Ar›kan, rekabetin
odadahizmeti daha da artt›rd›¤›n› belirterek, “Seçimden önce yüzde 86 oran›nda oy alaca¤›m›z›
söylemiﬂtim. Nitekim o oyu yakalad›¤›m›z› görüyorum” dedi.

163

MEDYADA ODAMIZ

12 May›s 2008 / VAK‹T
‹SMMMO Seçimlerinde De¤iﬂiklik Yok
‹SMMMO’nun dün yap›lan seçimlerinde de¤iﬂen bir ﬂey olmad›. 18 y›ld›r ‹SMMMO baﬂkanl›k
koltu¤unda oturan Yahya Ar›kan, yeniden baﬂkan seçildi. ‹ki y›l daha baﬂkanl›¤a devam edecek
olan Ar›kan, 20 y›ll›k oda baﬂkanl›¤›yla tarihe geçti.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
13 May›s 2008 / AYRINTILI HABER
Kriz y›l›n ikinci yar›s›nda daha da derinleﬂecek
‹SMMMO 19. Ola¤an Genel Kurulu’nun aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Yahya Ar›kan, dünya ve
Türkiye ekonomisinin özellikle bu zorlu döneminde hükümetin kimseyi d›ﬂlayacak lüksü
olmad›¤›n› söyledi. Bu y›l›n ikinci yar›s›nda ve 2009 y›l›nda krizin derinleﬂece¤ini iddia eden
Ar›kan, konuﬂmas›n›n sonunda da meslekte siyasetin sonunun zarar olaca¤›n›, yanl›ﬂ hesab›n
Ba¤dat’tan dönece¤ini, nitekim Köﬂk’ten döndü¤ünü hat›rlatt›.
13 May›s 2008 / B‹RGÜN
‹SMMMO’dan Hükümete Yan›t
‹SMMMO’da yap›lan seçimi yüzde 80 oy oran›yla Yahya Ar›kan’›n önderlik etti¤i Ça¤daﬂ
Demokrat Muhasebeciler Birli¤i kazand›.
13 May›s 2008 / ANAYURT
‹SMMMO’da Yeni Yönetim Belirlendi
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) yeni yönetimi belirlendi.
Seçimi Yahya Ar›kan’›n önderlik etti¤i Ça¤daﬂ Demokrat Muhasebeciler Birli¤i kazan›rken;
Ar›kan, ‹stanbul’da seçime kat›l›m›n bütün y›llar›n rekoru oldu¤unu belirtti.

24 May›s 2008 / B‹RGÜN
Emek Örgütleri De Mücadeleye Dahil
KESK ﬁubeler Platformu, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›, TMMOB ‹l
Koordinasyon Kurulu, Limter-‹ﬂ Sendikas›, Hava-‹ﬂ Sendikas›, ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul
Eczac› Odas›, ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› ve ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas› temsilcileri dün
ortak bir bas›n toplant›s› düzenledi. Emek ve meslek örgütleri, Tuzla tersanelerindeki a¤›r
çal›ﬂma koﬂullar›na, iﬂ cinayetlerine dikkat çekerek Çal›ﬂma Bakan› hakk›nda suç duyurusunda
bulunacaklar›n› aç›klad›.
24 May›s 2008 / EVRENSEL
Tuzla’da Patronun Ölüm Oyunu
KESK ﬁubeler Platformu, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›, TMMOB ‹l
Koordinasyon Kurulu, Limter-‹ﬂ Sendikas›, Hava-‹ﬂ Sendikas›, ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul
Eczac› Odas›, ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› ve ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›’n›n birlikte
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, Tuzla tersanelerinde a¤›r çal›ﬂma koﬂullar›, fazla mesai, tedbirsizlik ve denetimsizli¤in sürdü¤ünü belirtildi. Okunan ortak metinde, “Çal›ﬂma Bakan› yaﬂanan
ölümlerden, iﬂçilere dayat›lan a¤›r çal›ﬂma koﬂullar›ndan sorumlu oldu¤unu unutmamal›” denildi.
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17 May›s 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Özürlülerin Emeklili¤inde Yaﬂ ﬁart› Yok
Özürlülerin, sosyal güvenlik mevzuat›m›zda ayr›cal›kl› k›l›narak, di¤er sigortal›lara göre daha
kolay koﬂullarla emekli olabilmeleri sa¤lan›yor. Özürlülerin emeklili¤inde yaﬂ koﬂulu aranm›yor.
Sakatl›k indirimi uygulamas›nda, bakmakla yükümlü olunan kiﬂi tabirinden; özürlü kiﬂinin tabi
oldu¤u çal›ﬂma mevzuat› veya ba¤l› bulundu¤u sosyal güvenlik kurumunun mevzuat›na göre
bakmakla yükümlü say›lan anne, baba, eﬂ ve çocuklar› anlaﬂ›l›r. Çocuklarda yaﬂ s›n›rlamas›na
gidilmeksizin iﬂlem yap›labiliyor.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
24 May›s 2008 / TARAF
Bakan Koltu¤undan Olacak
KESK ﬁubeler Platformu, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›, TMMOB ‹l
Koordinasyon Kurulu, Limter-‹ﬂ Sendikas›, Hava-‹ﬂ Sendikas›, ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul
Eczac› Odas›, ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› ve ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas› temsilcileri dün
‹stanbul Tabip Odas›’nda bir bas›n toplant›s› düzenledi. Yap›lan ortak aç›klamada, tersanelerde
yaﬂanan ölümlerin kaza olmaktan ç›kt›¤› vurguland›.
24 May›s 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Bireysel Emeklilikte Vergi Uygulamalar›
Ükemizde bireysel emeklilik sisteminin oluﬂturulmas›na yönelik yasal düzenlemeden sonra,
Gelir ve Kurumlar Vergisi yasalar›nda da düzenlemeler yap›ld›. Bireysel emeklilik sisteminden
emeklilik hakk› kazananlara yap›lan ödemelerin yüzde 25’i, Türkiye’de kâin ve merkezi
Türkiye’de bulunan di¤er sigorta ﬂirketlerinden on y›l süreyle prim ödeyenlere yap›lan
ödemelerin yüzde 10’u, gelir vergisinden istisna ediliyor.
31 May›s 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - SSK Ve Ba¤-Kur Prim Borcu Olanlar ‹le Belediyelere F›rsat
Hükümetin son dönemdeki uygulamalar›yla birlikte ele al›nd›¤›nda seçime do¤ru “popülizm” kayg›lar›n› güçlendirse de SSK ve Ba¤-Kur prim borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›
olana¤›, uzun süredir ekonomik s›k›nt›larla bo¤uﬂan iﬂ dünyas›na soluk ald›racak. Belediyelerin
daha önce uzlaﬂma komisyonunca karara ba¤lanan borçlar› hariç Mart 2008 ve önceki dönemlere iliﬂkin borçlar› yeniden yap›land›r›lacak. Düzenlemede merak konusu olan sigortal›lar›n gün
doldurmas› ise mümkün de¤il. Prim aff› ile geçmiﬂ y›llardaki gün boﬂluklar› SSK primi yat›r›larak
hizmet kazan›lamayacak, gün say›s› tamamlanamayacak.

7 Haziran 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Sosyal Güvenlikte Bütün Düzenlemeler Sil Baﬂtan
Ekim 2008’de yürürlü¤e girmesi beklenen 5510 say›l› kanun ile sosyal güvenlik sisteminde
köklü de¤iﬂiklikler olacak. Yasan›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte ilk defa memur, iﬂçi, köylü,
esnaf ve iﬂadam› aras›nda sa¤l›k ve sosyal güvenlik yönünden ayr›cal›kl› uygulamalar›n sona
erdirilmesi düﬂünülmüﬂtü. Ancak, mevcut farkl›l›klar giderilmedi¤i gibi, ayr›ca bir de eski-yeni
memur ayr›m› yap›larak ayr›mc›l›k artt›r›lm›ﬂ oldu.
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7 Haziran 2008 / DÜNYA
Muhasebeciler Soka¤a Dökülecek
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan› Yahya Ar›kan, meslek mensuplar›n›n üzerindeki angaryalar› art›ran bir süreç yaﬂand›¤›n› belirterek, “B›çak kemi¤e dayand›.
B›çak kemi¤e dayand›. Art›k her ﬂey olabilir, meslek mensubunun dayanma gücü kalmad›.
Muhasebeciler her an soka¤a ç›kabilir” dedi.Sektörde yetki karmaﬂas›, angaryalar, tahsilat, haks›z
rekabet, ücretini alamama gibi s›k›nt›lar yaﬂand›¤›n› ifade eden Ar›kan, at›lan ad›mlar›n sorunlar› çözmekten uzak oldu¤unu kaydetti.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
14 Haziran 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Ba¤-Kur’lular ‹çin Sosyal Güvenlikte Yeni Dönem
1479 say›l› kanunda Ba¤-Kur’lular›n sa¤l›k hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, ilk defa
Ba¤-Kur sigortal›s› olanlar›n 8 ay, tekrar Ba¤-Kur sigortal›s› olanlar›nsa 4 ay prim ödemeleri
gerekiyordu. Yeni sistemde bu süre 30 güne iniyor. Buna göre, 30 gün prim ödeyen Ba¤-Kur’lu
(4/b’li) ve bakmakla yükümlü oldu¤u eﬂ ve çocuklar› ile baﬂka bir ülkede sa¤l›k sigortas›ndan
yararlanma hakk› bulunmayan vatandaﬂlar sa¤l›k hizmetlerinden yararlanabilecek.
21 Haziran 2008 / RAD‹KAL
“Ticaret Kanunu ve BASEL II’ye Uygun Bir Meslek Yasas› ‹stiyoruz”
3568 say›l› meslek yasas›yla ilgili tart›ﬂman›n bitmedi¤ine dikkat çeken ‹SMMMO Baﬂkan› ve
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Yahya Ar›kan, hükümetten konuya sa¤duyulu yaklaﬂmas›n›
beklediklerini belirtti. Muhasebecilik meslek yasas›n›n 19. y›ldönümü dolay›s›yla yaz›l› bir
aç›klama yapan Ar›kan, “Gelinen noktada, meslek mensuplar›n›n Türk Ticaret Kanunu ve BASEL
II düzenlemelerine uyumlu, yetki karmaﬂas›, angaryalar, tahsilat, haks›z rekabet gibi sorunlara
da çözüm getiren, eﬂit kat›l›m ilkesine uyumlu bir meslek yasas› ç›kar›lmas›n› bekliyoruz” dedi.
Biz çal›ﬂmalar için haz›r›z, Ankara da haz›r oldu¤unda var gücümüzle bast›raca¤›z” diye konuﬂtu.

28 Haziran 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Yeni Dönemde Cezalar Can Yakacak
Ekim 2008’de yürürlü¤e girecek 5510 say›l› yeni sosyal güvenlik yasas›yla a¤›r cezalar geliyor. Çal›ﬂt›rd›¤› sigortal›lar›n iﬂe giriﬂ bildirgesini yasal süresinde ya da kurumca belirlenen ﬂekle
ve usule uygun olarak SGK’ye vermeyenler hakk›nda her bir sigortal› için asgari ücret tutar›nda
idari para cezas› uygulanacak.
5 Temmuz 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Mali Güce Göre De¤il, Ligdeki Konuma Göre Vergi
Amme Alacaklar›n›n Tahsili Usulü Hakk›nda Kanunu ve baz› kanunlarda de¤iﬂiklik yapan
5766 say›l› yasa ile vergi dünyas›nda pek çok yeni düzenleme geldi. Söz konusu yasaya göre,
sporcular›n ücretlerinin tevkif yoluyla vergilendirilmesi uygulamas› sürekli hale getirildi. Vergi
oranlar›nda farkl›laﬂt›r›lm›ﬂ bu uygulama sporcunun mali gücüne göre de¤il, ligdeki konumuna
göre vergi ödenmesini gerektiriyor.
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21 Haziran 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Emekli Olamayan Ödedi¤i Primi Toplu Alabilecek
Sigortal›lar, emeklilik hakk› elde etmesinin olanakl› bulunmamas› durumunda en az›ndan
SSK veya Ba¤-Kur’a ödedikleri primleri toptan ödeme yoluyla iade almak isterler. SSK ve Ba¤Kur sigortal›lar› ile 5510 Say›l› Kanun’a göre ilk defa 4/(c) (memur) bendi kapsam›nda sigortal›
olanlardan, herhangi bir nedenle çal›ﬂt›¤› iﬂten ayr›lan veya iﬂyerini kapatan ve yaﬂl›l›k ayl›¤›
ba¤lanmas› için gerekli yaﬂ ﬂart›n› doldurdu¤u halde malullük ve yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›na
hak kazanamayan sigortal›ya primleri iade edilebilecek. Örne¤in 63 yaﬂ›na gelmiﬂ ama bu tarihe kadar 1240 gün prim ödemiﬂ olan bir sigortal›, talepte bulunmas› halinde primlerini toptan
ödeme yoluyla iade alabilecek.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
12 Temmuz 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Vergi Dünyas›nda Yeni Düzenlemeler
Vergi kanunlar›nda yap›lan önemli baz› de¤iﬂiklikleri bu hafta da aktarmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde vergi borçlular›n›n yurtd›ﬂ›na ç›k›ﬂ yasa¤› düzenlemesi yeniden ele
al›n›rken Damga Vergisi ve Kurumlar Vergisi kanunlar›nda da de¤iﬂiklik yap›ld›. 2918 Say›l›
Karayollar› Trafik Kanunu’nda da düzenlemeler söz konusu. Buna göre, 2. el araç sat›ﬂlar› 1
A¤ustos 2008 tarihinden itibaren noterler yerine trafik tescil bürolar›nda yap›lacak.
19 Temmuz 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Kurumlar›n Satt›klar› Taﬂ›nmaz Kâr› Ve ‹ﬂtirak Kazançlar›n› Fonda
Tutman›n Koﬂullar›
‹stisna, sat›ﬂ kazanc›n›n yüzde 75’ine uyguland›¤›ndan, kazanc›n tamam›n›n fon hesab›na
al›nma ﬂart› bulunmay›p, sadece istisnadan yararlanan kazanç k›sm›n›n söz konusu fon hesab›na
al›nmas› yeterli. Peﬂin sat›ﬂlarda oldu¤u gibi vadeli sat›ﬂ halinde de sat›ﬂtan do¤an kazanç
k›sm›n›n yüzde75’i, beﬂ y›l süreyle özel bir fon hesab›nda tutulmak ﬂart›yla sat›ﬂ›n yap›ld›¤›
dönemde istisnadan yararlan›labilecek. Ancak, sat›ﬂ bedelinin tamam›n›n, sat›ﬂ›n yap›ld›¤› y›l›
izleyen ikinci takvim y›l›n›n sonuna kadar tahsil edilmesi ﬂart.

28 Temmuz 2008 / SABAH
Cari Aç›¤› S›rtlayan Reel Sektör 1 Y›lda 8 Milyar Dolar Faiz Ödedi
Türkiye’nin cari aç›¤›n› 90 milyar dolar borçlanarak finanse eden özel sektör, d›ﬂar›dan ald›¤›
krediler için son y›lda tam 8 milyar dolar faiz ödedi. Aç›¤›n yüzde 60’›n› özel sektör kredileri
karﬂ›lar hale geldi. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n derledi¤i çal›ﬂmaya
göre en önemli kâr transferi, bilinenin aksine do¤rudan yat›r›mlardan elde edilen kârlardan
de¤il, kredilere ödenen faiz giderlerinden kaynaklan›yor. Di¤er taraftan 2000’li y›llara kadar
zaman zaman art› bile veren do¤rudan yat›r›mlar nedeniyle yap›lan kâr transferleri 2002 yani
sermaye giriﬂleriyle birlikte h›zla art›yor. May›s sonu itibariyle son 1 y›ll›k kâr transferi ise 2.5
milyar dolar› aﬂt›.
28 Temmuz 2008 / VATAN
B›y›kl› Yabanc› 15 Milyar $’› Yurtd›ﬂ›na Transfer Etti
‹SMMMO’nun haz›rlad›¤› “Faiz Transferi” raporuna göre, özel sektörün yurtd›ﬂ›ndan ald›¤›
borçlar 90 milyar dolara yaklaﬂ›rken, borçlanma sonucunda son 1 y›lda 8 milyar dolar, faiz gideri
olarak d›ﬂar›ya transfer oldu. Raporda, gerçek yabanc› ve “b›y›kl› yabanc›” denilen Türk
yat›r›mc›lar›n Türkiye d›ﬂ›na ç›kard›klar› kâr transferlerinin may›s itibariyle son bir y›lda 15 milyar dolara yaklaﬂt›¤› belirtildi.
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26 Temmuz 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm -Tapu Harc› Gerçek Sat›ﬂ Bedeli Üzerinden Al›nacak
Gayrimenkul devir ve iktisaplar›nda tapu ve kadastro harc› al›c›dan ve sat›c›dan devir ve iktisap bedelinin üzerinden ayr› ayr› binde 15 olarak hesaplan›p tahsil ediliyor. Yap›lan düzenleme
ile gayrimenkul devir ve iktisaplar›nda gerçek al›m-sat›m bedeli üzerinden tapu harc› tahsil
edilmesi esas›na geçildi.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
28 Temmuz 2008 / CUMHUR‹YET
Kâr d›ﬂar›da, faiz içerde
Yabanc› kâr›n› transfer ederken; yerli, borcuna faiz ödemeye devam etti. Özel sektörün
borçlar› nedeniyle d›ﬂar›ya transfer etti¤i faiz gideri 2008 May›s itibariyle 8 milyar dolar› aﬂt›.
‹SMMMO’nun haz›rlad›¤› “Faiz Transferi” raporuna göre, Türkiye 1990-2000 aras›ndaki 11 y›ll›k
dönemde faiz yoluyla ortalama 3,7 milyar dolar› yurtd›ﬂ›na transfer etti. Raporun sonuçlar›n›
de¤erlendiren ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, “Özel sektörün borcu, ﬂirketleri kur riskine karﬂ›
korumas›z b›rak›yor” dedi.
28 Temmuz 2008 / DÜNYA
1 Y›lda 8 Milyar $ Faiz Yurtd›ﬂ›na Gitti
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, Türkiye’nin faiz
transferinin 2005’te ilk kez 5 milyar dolar s›n›r›n› aﬂt›¤›na dikkat çekerek, 2006’da yüzde 26.5
artt›¤›na, 2007’de yüzde 18.3 büyüyen faturan›n bu y›l may›s ay› itibariyle iyice kabard›¤›na
iﬂaret etti. Ar›kan, ‹SMMMO’nun haz›rlad›¤› “Faiz Transferi” raporunda iliﬂkin, “Son bir y›lda 8
milyar dolara ulaﬂan küresel kriz faturas›, Türkiye’yi çok dikkatli olmaya zorlamaktad›r”
de¤erlendirmesi yapt›.
28 Temmuz 2008 / STAR
Özel Sektörün Faiz Yükü 8 Milyar Dolar
‹SMMMO’nun haz›rlad›¤› faiz raporu özel sektörün son 1 y›lda yurtd›ﬂ›nda yapt›¤› 90 milyar
dolarl›k borçlanma sonucu 8 milyar dolarl›k faiz transferi yapt›¤›n› ortaya koydu. Rapora göre
bu miktardaki borçlanma ﬂirketleri kur riskine aç›k hale getiriyor

28 Temmuz 2008 / TERCÜMAN
Kâr Transferleri 1 Y›lda 15 Milyar Dolara Yaklaﬂt›
Özel sektörün yurtd›ﬂ›ndan ald›¤› borçlar 90 milyar dolara yaklaﬂ›rken, son bir y›lda borçlanma sonucu d›ﬂar›ya 8 milyar dolar faiz gideri olarak transfer oldu. ‹SMMMO’nun haz›rlad›¤› “Faiz
Transferi” raporunda, s›cak paraya iliﬂkin ise son bir y›ld›r “sessizce bir kenarda s›ras›n› bekledi¤i” yorumunun yap›lmas› dikkat çekiyor.
28 Temmuz 2008 / RAD‹KAL
Özel Sektör Faiz Transferine Çal›ﬂ›yor
En önemli kâr transferi, bilinenin aksine do¤rudan yat›r›mlardan elde edilen kârlardan de¤il,
kredilere ödenen faizden kaynaklan›yor. Özel sektörün son bir y›lda yurtd›ﬂ› borçlar› 90 milyar
dolar, buna ödenen faiz de 8 milyar dolar oldu. ‹SMMMO’nun, Merkez Bankas› ve uluslararas›
yat›r›m kuruluﬂlar›n›n verilerinden yararlanarak haz›rlad›¤› rapora göre, özel sektörün
yurtd›ﬂ›ndan ald›¤› ve 90 milyar dolara yaklaﬂan borçlar, ﬂirketleri kur riskine aç›k bir hale
getiriyor.
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28 Temmuz 2008 / POSTA
Özel Sektör Kâr De¤il Faiz Transfer Ediyor
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n raporuna göre, Türkiye’den
yurtd›ﬂ›na en önemli para transferi yat›r›mlardan elde edilen kârlarla de¤il, faiz ödemeleriyle
yap›l›yor.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
28 Temmuz 2008 / GÜNEﬁ
Çal›ﬂ Çal›ﬂ Faize
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n haz›rlad›¤› “Faiz Transferi” raporunda, yat›r›mc›lar›n Türkiye d›ﬂ›na ç›kard›klar› kâr transferlerinin son bir y›lda 15 milyar dolara
yaklaﬂt›¤› kaydedildi.
28 Temmuz 2008 / YEN‹ ASYA
Faiz Vurgununda Rekor
‹SMMMO’nun haz›rlad›¤› “Faiz Transferi” raporuna göre, özel sektörün yurtd›ﬂ›ndan ald›¤›
borçlar 90 milyar dolara yaklaﬂ›rken, borçlanma sonucunda son 1 y›lda 8 milyar dolar, faiz gideri
olarak d›ﬂar›ya transfer oldu.
28 Temmuz 2008 / TARAF
Özel Sektörden 8 Milyar Dolar Faiz Transferi
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO ) raporuna göre, özel sektörün yurt d›ﬂ›ndan ald›¤› borçlar 90 milyar dolara yaklaﬂ›rken, borçlanma sonucunda son bir
y›lda 8 milyar dolar, faiz gideri olarak d›ﬂar›ya transfer oldu¤unu belirledi.
28 Temmuz 2008 / YEN‹ ﬁAFAK
Kur Riski ﬁirket Kaybettirebilir
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›n›n (‹SMMMO ) haz›rlad›¤› ‘Faiz Transferi’
raporunda, kurlardaki bir patlaman›n risk oluﬂturaca¤› ve bunun ‘ilerleyen dönemlerde ﬂirketlerini kaybetme riski’ bile do¤urabilece¤ine iﬂaret ediliyor.

28 Temmuz 2008 / M‹LL‹ GAZETE
Özel Sektör Borçlar› ‹çin 8 Milyar Dolar Faiz Gidiyor
Türkiye ekonomisinde cari aç›¤›n 50 milyar dolara do¤ru “h›zla yol ald›¤›”na iﬂaret edilen
‹SMMMO’nun ‘Faiz Transferi’ baﬂl›kl› raporuna göre, aç›¤›n finansman›nda son iki y›ld›r 20 milyar dolar›n üzerindeki do¤rudan yat›r›mlar etkili olsa da, bu e¤ilim yerini h›zla özellikle banka
d›ﬂ› kesimin ald›¤› kredilere b›rak›yor.
28 Temmuz 2008 / KÜRESEL ANAHABER
‹SMMMO Raporu: Türkiye Son 1 Y›lda 8 Milyar Dolar Faiz Ödedi
‹SMMMO’nun haz›rlad›¤› rapora göre, borçlanma sonucunda son 1 y›lda 8 milyar dolar faiz
gideri olarak d›ﬂar›ya transfer oldu.
28 Temmuz 2008 / ORTADO⁄U
‹SMMMO: 1 Y›lda 8 Milyar Dolar Faiz Gideri Olarak D›ﬂar›ya Transfer Oldu
‹SMMMO taraf›ndan haz›rlanan raporda, özel sektörün yurt d›ﬂ›ndan ald›¤› borçlar 90 milyar
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28 Temmuz 2008 / HÜRSES
Özel Sektörün D›ﬂ Borcu 90 Milyar Dolara Ulaﬂt›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) haz›rlad›¤› “Faiz
Transferi” raporuna iliﬂkin yap›lan aç›klamaya göre, özel sektörün yurtd›ﬂ›ndan ald›¤› ve 90 milyar dolara yaklaﬂan borçlar, ﬂirketleri kur riskine aç›k bir hale getiriyor.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
dolara yaklaﬂ›rken, borçlanma sonucunda son bir y›lda 8 milyar dolar›n faiz gideri olarak
d›ﬂar›ya transfer oldu¤unu belirlendi.
1 A¤ustos 2008 / CUMHUR‹YET
Mahkemenin Mesaj› ‹yi Okunmal›
Anayasa Mahkemesi’nin AKP hakk›ndaki karar›, ekonomi dünyas›nda “Bundan sonra ülke
sorunlar›n›n çözümüne a¤›rl›k verilmeli” ﬂeklinde de¤erlendirildi. TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s›
ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, konuya iliﬂkin de¤erlendirmesinde, “Karar belirsizli¤in bitmesi
aç›s›ndan önemli, art›k ekonomiye odaklan›lmal›. Mahkemenin mesaj› iyi okunmal›” dedi.
2 A¤ustos 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Nakit Olarak Elden Ödenen Kiran›n Cezas› Çok A¤›r Olacak
500 YTL’yi aﬂan kiray› nakit olarak ödeyenlere kira bedeli üzerinden ayr› ayr› yüzde 5
oran›nda özel usulsüzlük cezas› kesilecek. Kesilecek özel usulsüzlük cezas›na alt limit uygulamas› yap›lacak.
9 A¤ustos 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Ba¤›ﬂ Ve Yard›mlar›n Kurum Kazançlar›ndan ‹ndirimi
Okul, sa¤l›k tesisi, ö¤renci yurdu, çocuk yuvas›, yetiﬂtirme yurdu, huzurevi ve bak›m ve
rehabilitasyon merkezi yap›m› veya bu tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yap›lan
ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n (harcamalar›n) herhangi bir s›n›rlamaya tabi olmaks›z›n kurum kazanc›ndan
indirilebilmesi, bu ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n baz› kamu idare ve kuruluﬂlar›na yap›lmas› halinde
mümkün.

23 A¤ustos 2008 / RAD‹KAL
DUY Sistemi Geldi Elektrik Pahaland›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) haz›rlad›¤› ‘Enerji Kabusu’
raporunda, “DUY’dan önce bir elektrik üretim ﬂirketi sisteme taahhüt etti¤inden fazla enerji
veriyorsa, o zaman fiyat kilovat baﬂ›na 3 YKr’ye kadar iniyordu. Sistemden enerji çekti¤inde ise
15 YKr ödemek zorunda kal›yordu. ‹kili anlaﬂmalarla kamu kendisini garanti alt›na alm›ﬂt›. DUY
ile birlikte bu kez ipler özel sektöre geçti” denildi.
23 A¤ustos 2008 / DÜNYA
Elektrikte Kaçak Zamda Petrol Kadar Etkili
‹SMMMO’nun haz›rlad›¤› “Enerji Kabusu” raporunda, Türkiye’de elektrik fiyatlar›n›, petrol
artmasa bile, daha da yükseltecek bir piyasa yap›s›n›n iﬂledi¤i ifade edildi. Raporda, “Türkiye’nin
elektrik arz aç›¤› art›yor ve yat›r›ms›zl›k, kay›p kaçak, DUY sisteminde oluﬂan yüksek fiyatlar,
zamlarda petrol kadar etkili olacak” denildi.
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16 A¤ustos 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Telif Kazançlar›n›n Vergilendirilmesi
193 Say›l› Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi uyar›nca; müellif (yazar, kitap yazan,
haz›rlayan), mütercim (çevirmen), heykelt›raﬂ, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programc›s› ve
mucitlerin ve bunlar›n kanuni mirasç›lar›n›n bu kiﬂilerin meydana getirdikleri eserlerin sat›ﬂ›ndan
elde ettikleri kazançlar vergi d›ﬂ› b›rak›l›yor.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
23 A¤ustos 2008 / REFERANS
Elektrikte DUY Sistemi Fiyat› Art›r›yor
Türkiye’nin elektrik arz aç›¤›n›n artt›¤›na dikkat çekilen ‹SMMMO’nun “Enerji Kabusu”
raporunda yat›r›ms›zl›k, kay›p kaçak, DUY sisteminde oluﬂan yüksek fiyatlar›n, zamlarda petrol
kadar etkili olaca¤› savunuldu. ‹SMMMO Baﬂkan› Ar›kan “Petrol fiyatlar› bu seviyede kalsa bile
elektrik üretim maliyetleri artacak. Çünkü Türkiye’de zamlar› besleyen baﬂka nedenler de var”
dedi.
23 A¤ustos 2008 / CUMHUR‹YET
Petrolden De Beteri Var
Elektrik fiyatlama sisteminde yürürlü¤e sokulan Dengeleme ve Uzlaﬂt›rma Yönetmeli¤i
(DUY) dünya ham petrol fiyatlar›nda kaydedilen ola¤anüstü art›ﬂlar› bile gölgede b›rakan fiyat
art›ﬂlar›na yol aç›yor. ‹SMMMO’nun “Enerji Kâbusu” baﬂl›kl› raporunu de¤erlendiren TÜRMOB
Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, “Petrol fiyatlar› bu seviyede kalsa
bile elektrik üretim maliyetleri artacak. Çünkü Türkiye’de zamlar› besleyen baﬂka nedenler de
var” diyerek bu nedenleri yat›r›ms›zl›k, elektrik borsas›nda oluﬂan fiyatlar, da¤›t›mda
özelleﬂtirme, petrol ve do¤algaz fiyatlar› ile d›ﬂ kayna¤a ba¤›ml›l›k, otomatik fiyat
mekanizmas›na geçiﬂ olarak s›ralad›.
23 A¤ustos 2008 / POSTA
DUY Sistemi Geldi Elektrik Pahaland›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO), yay›nlad›¤› “Enerji Kabusu”
baﬂl›kl› raporda, 2006 y›l›nda 13 ilde birden yaﬂanan elektrik kesintisi üzerine yürürlü¤e sokulan Dengeleme ve Uzlaﬂt›rma Yönetmeli¤i’nin (DUY) fiyatlar› 25 YKr yukar› çekti¤ini belirtti.

23 A¤ustos 2008 / ORTADO⁄U
DUY Sistemi Geldi Elektrik Pahaland›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) haz›rlad›¤› ‘Enerji Kabusu’
raporunda, elektrik talebinde ayl›k yüzde 10’lar› aﬂan art›ﬂ ve özellikle yaz aylar›nda ö¤len saatlerindeki yo¤un tüketimin DUY’da fiyatlar› 25 YKr’lere kadar ç›kard›¤›, ortalama fiyat›n ise 1720 YKr aral›¤›nda, yüksek bir seviyede seyretti¤i ifade edildi.
23 A¤ustos 2008 / SÖZCÜ
DUY Sistemi Geldi Elektrik Pahaland›
‹SMMMO, “Enerji Kabusu” baﬂl›kl› raporunda, Dengeleme ve Uzlaﬂt›rma Yönetmeli¤i’nin
(DUY) fiyatlar› yukar› çekti¤ini belirtti.
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23 A¤ustos 2008 / TERCÜMAN
Enerji Kabus Oldu
Türkiye’nin elektrik arz aç›¤›n›n artt›¤›na dikkat çekilerek, yat›r›ms›zl›k, kay›p kaçak ile DUY
sisteminde oluﬂan yüksek fiyatlar›n, zamlarda petrol kadar etkili oldu¤u savunuldu. ‹SMMMO
Baﬂkan› Yahya Ar›kan, petrol fiyatlar› bu seviyede kalsa bile elektrik üretim maliyetlerinin artaca¤›na dikkat çekerek, “Arz güvenli¤i kayg›s› ile zam endiﬂesi Türkiye’nin kaderi olmamal›”
dedi.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
23 A¤ustos 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Konut Edindirme Yard›m› Ma¤durlar›na Yol Haritas›
KEY (Konut Edindirme Yard›m›) ödemeleri sanc›l› baﬂlad›. T.C. Kimlik No ile yap›lan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almayanlar, Sosyal Güvenlik numaras› ile yap›lan sorgulamada T.C. Kimlik numaras› bulunamayanlar ya da ödeme miktar›n›n do¤ru olmad›¤›n› ileri
sürenler üç ay içinde öncelikle çal›ﬂm›ﬂ olduklar› iﬂyeri/kurumlara baﬂvurabilecekler. Bu kurumlardan sonuç al›namamas› durumunda ise Sosyal Güvenlik kurumlar›na belgeyle müracaat
etmeleri gerekiyor.
30 A¤ustos 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Yarg› Karar›yla Gelen Kira Ve Faiz Geliri Ayr› Ayr› Vergilendirilecek
Kirac›lar›n kira bedellerini ödememeleri nedeniyle aç›lan davalar sonucu verilen yarg› kararlar›nda, kira bedelinin yan› s›ra yasal faiz ödenmesine de karar verilirse, tahsil edilen kira
bedelinin gayrimenkul sermaye irad› (geliri), faiz gelirinin ise menkul sermaye irad› olarak
vergilendirilmesi gerekir. Bir takvim y›l› içinde o y›la veya geçmiﬂ y›llara ait olarak yarg› karar›na
göre tahsil edilen kira ve faiz gelirleri tahsil edildi¤i y›l›n geliri olarak vergilendirilir.

6 Eylül 2008 / CUMHUR‹YET
‹ﬂlem Bahane, Komisyon ﬁahane
Bankalar Kart hesab›nda para var m›, yok mu diye kontrol edenden bile ‘hizmet bedeli’
alt›nda bir para kesiyor. ‹SMMMO bankalarda hizmet bedellerini araﬂt›rd›. “Bankalarda Silahs›z
Soygun; Komisyon ve Hizmet Bedelleri” baﬂl›kl› araﬂt›rmaya göre, havale paras› yüzde 100’e
yak›n de¤iﬂiklik gösterirken, ayn› tablo kredi kart› ücretinde de geçerli. Her türlü iﬂlemini internetten yapan ve gerekli komisyonlar› da ödeyen bir tüketici bile ﬂubeye hiç u¤ramasa da 35
YTL’yi bulan y›ll›k hesap iﬂletim ücreti ödüyor.
6 Eylül 2008 / DÜNYA
Bankalar “Kantar›n Topuzunu Kaç›rd›”
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) “Bankalarda Silahs›z
Soygun; Komisyon ve Hizmet Bedelleri” baﬂl›kl› raporuna göre, bankalar›n hizmet bedeli geliri
geçen y›l 8.3 milyar YTL olarak gerçekleﬂti; bu y›l›n ilk 4 ay›nda ise 3.1 milyar YTL’ye ulaﬂt›.
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, bankalar›n müﬂterisinin
karﬂ›s›na her gün yeni bir hizmet bedeli talebi ile ç›kt›¤›n› iddia ederek, “Kantar›n topuzu kaçm›ﬂ
durumda” diye konuﬂtu.
6 Eylül 2008 / TAKV‹M
Hizmet Bahane Para ﬁahane
Geçen y›l vatandaﬂlar›n bankalara hizmet bedeli ya da komisyon ad› alt›nda ödedi¤i para 8.3
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6 Eylül 2008 / TARAF
Bankalara Komisyon Dopingi
Türkiye‘de faaliyet gösteren bankalar, geçen y›l 8.3 milyar YTL hizmet gelirini bu y›l›n ilk
dört ay›nda 3.1 milyar YTL‘ye ç›kard›. ‹SMMMO, konuya iliﬂkin haz›rlad›¤› “Bankalarda Silahs›z
Soygun; Komisyon ve Hizmet Bedelleri” raporunda, komisyonlar›n standarda uymad›¤›n›,
bankalar›n hizmet bedelleri aras›nda ise uçurum oldu¤unu ileri sürdü.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
milyar YTL’ye ulaﬂ›rken, bankalar›n bu ﬂekilde yapt›¤› kesinti kalemlerinin say›s› 100’e yaklaﬂt›.
Bankalara havale ücreti, kart aidat› gibi hizmetleri için geçen y›l 8.3 milyar YTL ödedik. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) ‘Bankalarda Silahs›z Soygun;
Komisyon ve Hizmet Bedelleri’ baﬂl›kl› raporunda, “Bankalar›n hizmet bedeli ya da komisyon
olarak yapt›klar› kesinti kalemlerinin say›s› 100’e yaklaﬂ›yor” denildi.
6 Eylül 2008 / ZAMAN
Bankalar Hizmet Bedelinden 8,3 Milyar YTL Kazand›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO), ‘Bankalarda Silahs›z Soygun;
Komisyon ve Hizmet Bedelleri’ baﬂl›kl› bir rapor haz›rlayarak tüketicilerin tepkisini çeken hizmet
ücreti uygulamas›n› masaya yat›rd›. Kredi kart› aidatlar› sebebiyle eleﬂtirilen bankalar›n geçen y›l
müﬂteriden hizmet bedeli ad› alt›nda toplam 8,3 milyar YTL para ald›¤› ortaya ç›kt›. Hizmet
bedeli kalemi kapsam›nda aidat ve komisyonlar yer al›yor.
6 Eylül 2008 / BUGÜN
Bankalar Ölçüyü Kaç›rd›
‹SMMMO, ‘Bankalarda Silahs›z soygun; Komisyon ve Hizmet Bedelleri’ baﬂl›kl› bir rapor
aç›klayarak bankalar›n hizmet bedeli ad› alt›nda ald›¤› gelirleri bir kez daha gündeme getirdi.
‹SMMMO, bankalar›n müﬂterilerinden hizmet bedeli ve komisyon ad› alt›nda 100’e yak›n
say›da kesinti yapt›¤›n› aç›klad›. ‹lk 4 ayl›k bu tür gelir 3.1 milyar YTL. ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya
Ar›kan, bu konuda “Kantar›n topuzu kaçm›ﬂ durumda” dedi.

6 Eylül 2008 / SABAH
‘Bankalarda Silahs›z Soygun’
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO) bankalarda hizmet bedellerini araﬂt›rd›. Araﬂt›rmaya göre, bankac›l›k sektörü müﬂterisinin karﬂ›s›na her gün yeni bir hizmet
bedeli talebi ile daha ç›k›yor. Türkiye kredi kart›nda y›lda 35 YTL’lere kadar y›ll›k aidat ücretini konuﬂurken, bankalar kart› ile hesab›nda para var m›, yok mu diye kontrol edenden bile
‘hizmet bedeli’ alt›nda bir para kesiyor.
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, “Tüketici kimi
zaman kendini aldat›lm›ﬂ da hissediyor. ‹ﬂlem masraf› ile komisyonlar, kredi kart› aidatlar›, faizler aras›ndaki uçurumun nedeni aç›klanmak durumunda” dedi.
6 Eylül 2008 / RAD‹KAL
‘Bankalar›n Müﬂteriden Ald›klar› Hizmet Ücretlerinin Standard› Yok’
Bankalar›n kredi kart›nda y›lda 35 YTL’ye kadar ald›¤› y›ll›k aidat ücretleri konuﬂulurken,
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6 Eylül 2008 / REFERANS
‘Bankalar, ATM’den Bakiye Kontrolüne Bile Para Al›yor’
‹SMMMO’nun BDDK verileri ile bankalar›n ﬂubelerinden derledi¤i verilerden yararlanarak
haz›rlad›¤› “Bankalarda Silahs›z Soygun; Komisyon ve Hizmet Bedelleri” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na
göre hizmet bedeli ve komisyon ad› alt›nda tüketiciden yap›lan kesintilerde hiçbir standart uygulanm›yor. Bankalar›n hizmet bedelinde uçurum var. TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan BDDK’y› göreve ça¤›rarak sadece kredi kart› y›ll›k bedelini
de¤il, masraf ve komisyon ad› alt›nda yap›lan bütün kesintileri incelemesini istedi.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
farkl› baﬂl›klar alt›nda ald›klar› hizmet bedelleri de tart›ﬂ›l›yor. Kart› ile hesab›nda para var m›,
yok mu diye kontrol edenden bile ‘hizmet bedeli’ alt›nda bir para kesildi¤i belirtiliyor.
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO) bankalarda hizmet bedellerini araﬂt›rd›. ‹SMMMO’nun raporuna göre, tüm bankalar incelendi¤inde 15-20 konu baﬂl›¤›nda
tüketiciden 50 ile 80 aras›nda de¤iﬂen kalemler alt›nda iﬂlem ücreti isteniyor.
6 Eylül 2008 / VAK‹T
Bankalardan ‘Silahs›z Soygun!’
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›‘n›n (‹SMMMO), ‘Bankalarda Silahs›z
Soygun; Komisyon ve Hizmet Bedelleri’ baﬂl›kl› raporunda, bankalar›n hizmet bedeli ya da
komisyon olarak yapt›klar› kesinti kalemlerinin say›s›n›n 100’e yaklaﬂt›¤› belirtildi. ‹SMMMO
Baﬂkan› Yahya Ar›kan, BDDK’y› göreve ça¤›rarak, “standard› olmayan, haraç gibi her ad›mda
al›nan” masraf ve komisyonlar› da konuﬂmak gerekti¤ini söyledi.
6 Eylül 2008 / YEN‹ ASYA
Bankalar›n ‘Komisyon ve Hizmet Bedeli’ Soygunu
‹SMMMO’nun raporuna göre, bankalar›n hizmet bedeli geliri geçen y›l 8.3 milyar YTL olarak
gerçekleﬂti; bu y›l›n ilk 4 ay›nda ise 3.1 milyar YTL’ye ulaﬂt›. Raporda, bankalar›n bu alandan
sa¤lad›¤› tatl› kâr›n bilançolarda kendini gösterdi¤ine iﬂaret edilirken; ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya
Ar›kan rapora iliﬂkin de¤erlendirmesinde, bankalar›n hizmet bedeli geliri olan 8,3 milyar YTL’ye
kredilerden al›nan ücret ve komisyonlar›n dahil olmad›¤›n› kaydetti.

6 Eylül 2008 / ORTADO⁄U
‘Bankalar›n hizmet bedellerinde kantar›n topuzu kaçm›ﬂ durumda’
‹SMMMO’nun “Bankalarda Silahs›z Soygun; Komisyon ve Hizmet Bedelleri” raporunda,
bankalar›n geçen y›l 8,3 milyar YTL olan hizmet bedeli gelirlerinin, bu y›l›n ilk 4 ay›nda 3,1 milyar YTL’ye ulaﬂt›¤› belirtildi. Raporda “Bankalar›n hizmet bedeli ya da komisyon olarak
yapt›klar› kesinti kalemlerinin say›s› 100’e yaklaﬂ›yor” denirken, ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan
rapora iliﬂkin de¤erlendirmesinde, “Kantar›n topuzu kaçm›ﬂ durumda” ifadesini kulland›.
6 Eylül 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Miras Kalan Paray› Bankadan Al›rken Eksik Listeyle Gitmeyin
Vergi kesintisi yap›lmadan paran›n al›nabilmesi için veraset ilam›n›n ç›kar›lmas›, vergi
dairesinden tasdikname (yaz›) al›nmas› zorunlu. Vergi dairesinden tasdikname al›¬nabilmesi için
de uzun bir iﬂlem listesinin tamamlanmas› gerekir. Öncelikle Veraset ve ‹ntikal Vergisi
Beyan¬namesi’nin verilmiﬂ olmas›, paran›n beyannameye dahil edilmiﬂ olmas› da ﬂart.
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6 Eylül 2008 / TERCÜMAN
Bankalar›n “Hizmet Bedeli” Soygunu
‹SMMMO taraf›ndan haz›rlanan raporda, “hizmet bedeli” ve “komisyon” ad› alt›nda tüketiciden yap›lan kesintilerde hiçbir standart uygulanmad›¤›, bankalar›n “keyfi uygulamalar›” ve standartlar› “kendi koﬂullar›na göre” belirledikleri hizmet bedellerinde “uçurum” bulundu¤u
savunuldu.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
13 Eylül 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Çat› Ve Duvardaki Reklam Gelirinin Vergisini Kat Sahipleri Öder
Binalar›n duvar d›ﬂ yüzeyleri ve çat›lar› ortak alanlar aras›nda yer al›r. Bina d›ﬂ cephelerinin
ve çat›lar›n›n maliki apartman yönetimi de¤il, kat sahipleri oldu¤u için bu gelirler nedeniyle kat
malikleri vergiye tabi tutulur.
20 Eylül 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - ﬁirketlerin Vergi Borçlar›n›n Tahsilinde Her ﬁey Sil Baﬂtan
Baz› vergi kanunlar›nda de¤iﬂiklik yapan 5766 Say›l› Kanun ile limited ﬂirketlerin, anonim
ﬂirketlerin, vak›f ve dernekler ile iktisadi iﬂletmelerin kamuya olan borçlar›n›n tahsiliyle ilgili de
de¤iﬂiklikler yap›ld›. Bu nedenle, ortaklar hakk›nda yap›lacak takip; kamu alaca¤›n›n
tamam›ndan müﬂterek ve müteselsil sorumluluk esas›na göre yürütülecek.
27 Eylül 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm -Vergi Hatalar›n› Düzeltmek ‹çin Yap›lacak ‹ﬂlemler
Vergi hatalar›n› düzeltme talebinde bulunmak için talep dilekçeleri elden vergi dairesine verilebilece¤i gibi posta ile taahhütlü olarak da gönderilebilir. Düzeltme talebini içeren dilekçeler,
vergi alaca¤›n›n do¤du¤u takvim y›l›n› takip eden y›l›n baﬂ›ndan baﬂlayarak 5 y›l içinde verilmeli. Talep yerinde bulunursa vergi dairesi müdürü taraf›ndan gere¤i yap›l›r.

3 Ekim 2008 / POSTA
Yoksulun Enflasyonu Yüksek
‹SMMMO’nun haz›rlad›¤› ‘Gelir Gruplar›na Göre Enflasyon’ hesaplamas›n›n a¤ustos verileri
aç›kland›. Buna göre, Türk halk› yüzde 11.77 olarak aç›klanan son bir y›ll›k resmi enflasyonu,
bu rakam›n üzerinde hissetti. Hesaplamaya göre, en fazla nüfusun en fakir ikinci dilimi hissetti. Bu gruptakilere enflasyon yüzde 14.12 olarak yans›d›.
3 Ekim 2008 / DÜNYA
Enflasyon En Çok Orta Dire¤i Vurdu
Enflasyon rakamlar›n›n gelir gruplar› aras›nda en fazla orta dire¤i etkiledi¤i ortaya ç›kt›.
‹SMMMO’nun “Gelir Gruplar›na Göre Enflasyon” hesaplamas›na göre, nüfusun en fakir yüzde
20’lik kesimi de enflasyonu yüzde 13.84, zenginin de yüzde 12.54 hissetti¤i belirlendi.
3 Ekim 2008 / RAD‹KAL
Türkiye’de En Yüksek Enflasyonu Yüzde 14’le ‘Orta Direk’ Hissetti
A¤ustos itibar›yla Türkiye’de enflasyon yüzde 11.77 olmas›na karﬂ›n nüfusun en fakir yüzde
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3 Ekim 2008 / SÖZCÜ
Enflasyon Orta Dire¤i Ezdi
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) “Gelir Gruplar›na Göre
Enflasyon” hesaplamas›na göre, a¤ustos ay› itibariyle Türkiye’nin enflasyonu yüzde 11.77
olmas›na karﬂ›n enflasyonu yüzde 14 ile en fazla orta direk hissediyor. TÜRMOB Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, Türkiye ekonomisinin çift haneli enflasyona
yeniden döndü¤ünü belirterek, nüfusun yüzde 20’lik 5 diliminin de enflasyonu resmi enflasyonun üzerinde hissetti¤ine dikkat çekti.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
20’lik kesimi enflasyonu yüzde 13.84, orta direkse yüzde 14 hissetti. ‹stanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO), ‘Gelir Gruplar›na Göre Enflasyon’ hesaplamas›na göre,
nüfusun her kesimi son bir y›ll›k fiyat art›ﬂlar›n› resmi TÜFE’nin üzerinde hissetti. ‹SMMMO
Baﬂkan› Yahya Ar›kan, “Türkiye’de nüfusun en zengininin de en fakirinin de fiyat art›ﬂlar›n›
ölçülen resmi enflasyondan daha yüksek hissetti¤ini gösteriyor. Bunun nedeni ise g›da, konut
ve ulaﬂt›rma fiyatlar›ndaki bu y›l yaﬂanan yüksek art›ﬂ” dedi.
3 Ekim 2008 / CUMHUR‹YET
Enflasyon ‘Orta Dire¤i’ Vuruyor
‹SMMMO’ya göre, her gelir grubu fiyat art›ﬂlar›n› farkl› oranda resmi TÜFE’nin üzerinde
hissediyor. Hesaplamaya göre, fiyat art›ﬂlar›n› en fazla hisseden grup, nüfusun en fakir ikinci dilimi oldu. Bu gruptakiler enflasyonu son bir y›ll›k resmi enflasyon oran› olan yüzde 11.77 de¤il,
yüzde 14.12 hissetti.
3 Ekim 2008 / B‹RGÜN
Enflasyon Ortadirek ve Yoksulu Vuruyor
‹SMMMO’nun yapt›¤› hesaplamaya göre, nüfusun her kesiminin son bir y›ll›k fiyat art›ﬂlar›n›
resmi TÜFE’nin üzerinde hissetti¤i ortaya ç›kt›. G›da ve konut için ayr›lan pay›n TÜFE hesaplamas›nda düﬂük olmas› nedeniyle enflasyon daha düﬂük, gelir da¤›l›m verileri daha yüksek
ç›k›yor.

3 Ekim 2008 / M‹LL‹ GAZETE
En Yüksek Enflasyonu ‘Orta Direk’ Hissediyor
‹SMMMO’nun A¤ustos ay› verilerinden yararlanarak haz›rlad›¤› ‘Gelir Gruplar›na Göre
Enflasyon’ hesaplamas›, nüfusun her kesiminin son bir y›ll›k fiyat art›ﬂlar›n› resmi TÜFE‘nin
üzerinde hissetti¤ini ortaya koyuyor. Enflasyonun a¤›rl›¤›n› en a¤›r hissedenler ise orta direk.
Gelir da¤›l›m verilerinden yap›lan enflasyon hesab›na göre fiyat art›ﬂlar›n› en fazla hisseden
grup, nüfusun en fakir 2’nci dilimi. Bu gruptakiler enflasyonu yüzde 11,77 de¤il yüzde 14,12
yaﬂ›yor. Ortadaki yüzde 20’lik dilimde de enflasyon yüzde 13,71 hissediliyor.
3 Ekim 2008 / EVRENSEL
Zenginin Enflasyonu Düﬂük Ç›kt›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO), ‘Gelir Gruplar›na Göre
Enflasyon’ hesaplamas›na göre, a¤ustos ay› itibariyle Türkiye’nin enflasyonu yüzde 11.77
olmas›na karﬂ›n enflasyonu yüzde 14 ile en fazla orta direk hissederken, nüfusun en fakir yüzde
20’lik kesimi enflasyonu yüzde 13.84, zenginin de yüzde 12.54 hissetti¤i belirlendi.
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3 Ekim 2008 / YEN‹ ASYA
Enflasyon ‘Orta Dire¤i’ Vuruyor
A¤ustos ay› itibariyle resmi enflasyon yüzde 11.77 olarak hesaplan›rken, en a¤›r darbeyi
enflasyonu yüzde 14’ün üzerinde hisseden orta direk yiyor. ‹SMMMO’nun “Gelir Gruplar›na
Göre Enflasyon” hesaplamas›na iliﬂkin de¤erlendirmesinde, Baﬂkan Yahya Ar›kan, Türkiye’de
enflasyonun yüzde 70’inin g›da ve enerji fiyatlar›ndaki art›ﬂlardan kaynakland›¤›n› ifade etti.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
3 Ekim 2008 / ORTADO⁄U
Enflasyon En Çok ‘Orta Dire¤i’ Vuruyor
‹SMMMO’nun hesaplamas›na göre, enflasyondaki en büyük paya g›da fiyatlar›ndaki art›ﬂ
sahip; g›day›, konut ve ulaﬂt›rma hissediyor. En yüksek fiyat art›ﬂlar› bu üç kalemde oldu¤u için
gelire göre s›ralanan yüzde 20’lik nüfus dilimleri enflasyonu daha yüksek hissediyor. En fakir
kesim fiyat art›ﬂlar›n› resmi TÜFE’nin iki puan daha üzerinde hissediyor. Enflasyonu en a¤›r
hisseden orta direk ise enflasyonu, yüzde 11.77 de¤il yüzde 14.12 yaﬂ›yor.
3 Ekim 2008 / ANAYURT
Enflasyon ‘Ortadan’ Vuruyor
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) a¤ustos verilerinden
yararlanarak haz›rlad›¤› ‘Gelir Gruplar›na Göre Enflasyon’ hesaplamas›na göre, enflasyonu en
fazla orta direk hissediyor.
4 Ekim 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - 25 Yaﬂ›n› Dolduran K›z Çocuklar› Prim Ödeyecek
1 Ekim 2008 çal›ﬂanlar aç›s›ndan bir çok hakk›n kayboldu¤u bir tarih oldu. 1 Ekim’den
itibaren, ilgili kanunlar› gere¤i bakmakla yükümlü olunan k›z çocuklar› 5510 say›l› yasa
gere¤ince de bakmakla yükümlü olunan kiﬂi say›lacak.

5 Ekim 2008 / M‹LL‹YET
Dizilerde Oyuncu Olmak ‹çin 50 Bin Kiﬂi S›rada Bekliyor
Dizi sektörü, 1 milyar YTL’lik bir ekonomiyle birlikte ekranda birkaç saniye görünüp biraz
para kazanmak isteyenler için de önemli bir iﬂ kap›s› açt›. Ö¤rencisinden avukat›na oyuncu
ajanslar›na kay›tl› toplam 50 bin kiﬂi var. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n
(‹SMMMO) “Dizi Ekonomisi” araﬂt›rmas›na göre, dizi ekonomisinin açt›¤› önemli alanlardan biri
de turizm. Kapadokya’dan Mardin’e pek çok yöre dizilerle birlikte yeniden keﬂfedilip turistler
için cazibe katsay›s›n› art›r›yor.
5 Ekim 2008 / VATAN
Diziler 1 Milyar YTL’lik Ekonomi, 150 Bin Kiﬂilik ‹stihdam Yaratt›
‹SMMMO’nun araﬂt›rmas›na göre, son 3 y›ld›r patlama yaﬂayan ve halen 11 ulusal kanalda
bu sezon 20’si yeni 63 adet yay›nlanan yerli diziler, y›ll›k en az 1 milyar YTL’lik bir ekonomi
yaratt›. Bir dizinin bölüm çekimi ortalama maliyetini 200 bin YTL olarak alan araﬂt›rmaya göre
177

MEDYADA ODAMIZ

5 Ekim 2008 / HÜRR‹YET
Yerli Dizilerde 1 Milyar YTL Dönüyor, 150 Bin Kiﬂi Çal›ﬂ›yor
Bu sezon 11 ulusal kanalda 20’si yeni 63 yerli dizi, oyuncusundan yönetmenine, müzisyeninden cast (oyuncu) ajans›na kadar 150 bin kiﬂiye kazanç kap›s› oluyor. ‹SMMMO taraf›ndan
yap›lan araﬂt›rmaya göre, bölüm baﬂ›na maliyeti 100 ile 300 bin YTL aras›nda de¤iﬂen diziler,
reklam ve sponsorluk gelirleriyle birlikte yaklaﬂ›k 1 milyar YTL’lik ekonomi yarat›yor. TÜRMOB
Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, rapora iliﬂkin ﬂu de¤erlendirmeyi
yapt›: “Kay›tl› ekonominin artmas›yla, yerli dizi film sektörünün Türk ekonomisine daha büyük
katk›lar› olabilir. Reyting s›ralamalar›nda üst s›ralarda yer alan dizi oyuncular›n›n ve
yap›mc›lar›n›n, vergi s›ralamas›nda da üst s›ralarda yer almas›n› bekliyoruz.”

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
yerli diziler, yap›mc›s›ndan yönetmenine, oyuncusundan senaristine kadar ekran önü ve
arkas›nda yaklaﬂ›k 150 bin kiﬂiye istihdam olana¤› sa¤l›yor.
5 Ekim 2008 / AKﬁAM
63 Yerli Dizi 150 Bin Kiﬂiye ‹ﬂ Sahas› Açt›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) yapt›¤› “Dizi ekonomisi’’
araﬂt›rmas›na göre, 11 ulusal kanalda bu sezon 20’si yeni 63 yerli dizi yay›nlan›yor. ‹ﬂte
Türkiye’deki dizi ekonomisi ile ilgili çarp›c› rakamlar: Ekran önü ve arkas›nda 150 bin kiﬂiye
dizilerden istihdam olana¤› sa¤lan›yor.Bir dizide ekran önünde ortalama 20-30 oyuncu görev
al›rken, kamera arkas›nda bunun iki-üç kat› teknik ekip bulunuyor. Bir dizide maliyetin yüzde
20’si, baﬂrol oyuncular›na gidiyor. Bu da baﬂrol oyunculara bölüm baﬂ› 10-30 bin YTL demek.
5 Ekim 2008 / TÜRK‹YE
Diziler 1’e 10 Kazand›rd› 150 Bin Kiﬂiye ‹ﬂ Sa¤lad›
Bu sezon 11 ulusal kanalda 20’si yeni 63 yerli dizi yay›nlan›rken, reyting rekorlar› k›ran diziler yap›mc›lar›na da kanallara da kazand›r›yor. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler
Odas›’n›n (‹SMMMO) yapt›¤› “Dizi ekonomisi” araﬂt›rmas›na göre, büyüklü¤ü yaklaﬂ›k 4.5 milyar YTL’yi bulan reklam sektörünün son y›llarda yeni büyüme araçlar›ndan biri yerli diziler. 80
dakikal›k bir dizinin aras›na yaklaﬂ›k 30 dakikal›k reklam al›n›yor. Reklam tarifeleri kanallara
göre farkl›l›k gösterse de, ‘prime time’da yay›nlanan dizi aras›ndaki reklamlar›n saniye fiyat› 200
ile 400 YTL aras›nda de¤iﬂiyor. Baﬂrol oyuncular› bölüm baﬂ›na 10 ila 30 bin YTL aras›nda ücret
al›yor. Türkiye’de en çok kazanan dizi oyuncusu unvan›n› elinde bulunduran Kurtlar Vadisi’nde
“Polat Alemdar’ rolünü oynayan Necati ﬁaﬂmaz’›n bölüm baﬂ›na 75 bin YTL ald›¤› söyleniyor.

5 Ekim 2008 / SABAH
Diziler 1 Milyar YTL’lik Bir Ekonomi Yarat›yor
Bölüm baﬂ›na maliyetleri 100 ila 300 bin YTL aras›nda de¤iﬂen televizyon dizilerinin, reklam
ve sponsorluk gelirleriyle birlikte yaklaﬂ›k 1 milyar YTL’lik bir ekonomi ortaya ç›kard›¤› belirtildi.
5 Ekim 2008 / TARAF
TV Dizileri 150 Bin Kiﬂinin Ekmek Kap›s› Oldu
Türkiye’de insanlar› televizyon ekran›na kilitleyen ve bölüm baﬂ›na 100-300 bin YTL
maliyetle çekilen dizilerin ekonomiye katk›s›n›n 1 milyar YTL oldu¤u belirlendi. ‹stanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n ‘Dizi ekonomisi’ araﬂt›rmas›na göre, yerli dizilerde üç
y›ld›r patlama yaﬂan›yor. Yerli diziler, ekran önünde ve arkas›nda yaklaﬂ›k 150 bin kiﬂiye istihdam sa¤l›yor. Araﬂt›rmaya göre, cast ajanslar›na kay›tl› oyuncu say›s›n›n 50 bini buldu¤u tahmin
ediliyor.
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5 Ekim 2008 / YEN‹ ﬁAFAK
Dizilerde Aslan Pay› Baﬂrol Oyuncular›n›n
‹SMMMO’nun araﬂt›rmas›na göre, bölüm baﬂ›na maliyetleri 100 bin ile 300 bin YTL aras›nda
de¤iﬂen dizilerde, maliyetin yüzde 20’sini, baﬂrol oyuncusunun ya da oyuncular›n›n ald›¤›
ücretler oluﬂturuyor. Buna göre, baﬂrol oyuncular› bölüm baﬂ›na 10 ila 30 bin YTL aras›nda ücret
al›yor. Dizi çekilmeye baﬂlad›ktan sonra, bütçenin yar›s›na yak›n› oyuncu kadrosuna gidiyor.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
5 Ekim 2008 / AKﬁAM
63 Yerli Dizi 150 Bin Kiﬂiye ‹ﬂ Sahas› Açt›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) yapt›¤› “Dizi ekonomisi’’
araﬂt›rmas›na göre, 11 ulusal kanalda bu sezon 20’si yeni 63 yerli dizi yay›nlan›yor. ‹ﬂte
Türkiye’deki dizi ekonomisi ile ilgili çarp›c› rakamlar: Ekran önü ve arkas›nda 150 bin kiﬂiye
dizilerden istihdam olana¤› sa¤lan›yor.Bir dizide ekran önünde ortalama 20-30 oyuncu görev
al›rken, kamera arkas›nda bunun iki-üç kat› teknik ekip bulunuyor. Bir dizide maliyetin yüzde
20’si, baﬂrol oyuncular›na gidiyor. Bu da baﬂrol oyunculara bölüm baﬂ› 10-30 bin YTL demek.
5 Ekim 2008 / RAD‹KAL
Türkiye 1 Milyar YTL’lik Dizi ‹zliyor
Reyting rekorlar› k›ran dizilerin hem yap›mc›lar›, hem de bu dizileri yay›mlayan kanallar
kazan›yor. ‹SMMMO’nun araﬂt›rmas›na göre, yay›nlanan 63 yerli dizinin yaklaﬂ›k bir y›ll›k çekim
maliyeti 500 milyon YTL’yi aﬂ›yor. Buna dizilerin bölüm baﬂ›na en az 300 bin YTL olan reklam
gelirleri ve 10 ila 70 bin YTL aras›nda de¤iﬂen ana sponsorluk gelirleri de eklendi¤inde, y›ll›k
en az 1 milyar YTL’lik bir dizi film ekonomisi oluﬂuyor.
5 Ekim 2008 / POSTA
50 Bin Kiﬂi Dizi Kuyru¤unda
Yerli diziler 1 milyar YTL’lik bir ekonominin yan› s›ra ekranda birkaç saniye görünüp biraz
para kazanmak isteyenlere önemli bir alan yaratt›. ‹SMMMO’nun raporuna göre, toplumun her
kesiminden, dizilere oynamak isteyen 50 bin kiﬂi s›rada bekliyor. 1990’l› y›llarda 5 olan oyuncu
ajanslar›n›n say›s›n›n bugün 100’ü geçti¤i belirtilen rapora göre, dizilerde bir cümlelik konuﬂmas›
olan oyuncu 70-100 YTL kazan›yor.

5 Ekim 2008 / BUGÜN
Dizilerde Aslan Vergide Kediler!
Dizi ekonomisinin büyüklü¤ü 1 milyar YTL’ye ulaﬂt›. ‹SMMMO’nun “Dizi ekonomisi”
araﬂt›rmas›na göre, Necati ﬁaﬂmaz gibi oyuncular bölüm baﬂ›na 75 bin YTL kazan›yor. ‹SMMMO
Baﬂkan› Yahya Ar›kan, reyting s›ralamalar›nda üst s›ralarda yer alan dizi ekiplerinin, vergi s›ralamas›nda da üst s›ralarda yer almas›n› beklediklerini söyledi.
5 Ekim 2008 / ﬁOK
Milyar YTL’lik Pasta
Yerli dizilerde büyük patlama yaﬂan›yor. ‹SMMMO’nun araﬂt›rmas›na göre, y›lda yaklaﬂ›k 1
milyar YTL’yi bulan bu büyük pastay› yap›mc›lar, yönetmenler, oyuncular ve bu sektörde görev
yapan 150 bin kiﬂi paylaﬂ›yor.
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5 Ekim 2008 / CUMHUR‹YET
Diziler Paray› Sete Çekti
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) araﬂt›rmas›na göre, yerli
dizilerde son üç y›lda adeta bir patlama yaﬂan›rken, yerli diziler ekran önünde ve arkas›nda
yaklaﬂ›k 150 bin kiﬂiye istihdam sa¤l›yor.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
5 Ekim 2008 / GÜNEﬁ
Dizi Ekonomisi 1 Milyar YTL
Bölüm baﬂ›na maliyetleri 100-300 bin YTL’yi bulan ve 1 milyar YTL’lik bir ekonomik büyüklü¤e ulaﬂan diziler, turizmden reklamc›ya kadar herkese güzel paralar kazand›r›yor. ‹SMMMO’nun
araﬂt›rmas›na göre, dizi mekanlar›n› günlük kiras› 350 YTL’den baﬂl›yor ve 6 bin dolara kadar
ç›k›yor. Günlü¤ü 500 YTL’den, yal›lar›n ayl›k kiralama maliyeti 20 bin YTL’yi buluyor.
5 Ekim 2008 / TERCÜMAN
Diziler 1 Milyar YTL’lik Pazar Yaratt›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO), Türkiye’deki dizi sektörünü
araﬂt›rd›. Araﬂt›rmaya göre, 11 ulusal kanalda 63 yerli dizi yay›nlan›rken; y›ll›k en az 1 milyar
YTL’lik bir dizi film ekonomisi oluﬂuyor.
5 Ekim 2008 / YEN‹ MESAJ
Diziler Büyük Bir Sektör Oluﬂturdu
11 ulusal kanalda bu sezon 20’si yeni 63 yerli dizi yay›nlan›rken; ‹SMMMO’nun konuya
iliﬂkin araﬂt›rmas›na göre, dizi sektörü yaklaﬂ›k 1 milyar YTL’lik bir ekonomi ortaya ç›kar›yor.
5 Ekim 2008 / YEN‹ ASYA
Dizi Ekonomisinin Büyüklü¤ü 1 Milyar YTL
‹SMMMO’nun “Dizi Ekonomisi” araﬂt›rmas›na göre, reyting rekorlar› k›ran dizilerin hem
yap›mc›lar› hem de bu dizileri yay›nlayan kanallar kazan›yor. ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan,
kay›tl› ekonominin artmas›yla, yerli dizi film sektörünün Türk ekonomine daha büyük katk›lar›
olabilece¤ini söyledi.

18 Ekim 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Ticari Araç Mükellefi Arac›n› ‘Özel’e Çevirirse Kay›t ‹stenir
Nakliyecilik faaliyeti ile u¤raﬂan mükelleflerin nakliyecilikte kulland›klar› araçlar›n trafik
kay›tlar›n›n özel araca çevrilerek iﬂi b›rakma bildiriminde bulunmalar› halinde vergi dairesine
trafik kayd› götürmeleri yeterli. Ancak araçlar› kullan›lamaz durumdaysa mükellefiyetinin
bitmesi için trafik kayd› yan› s›ra arac›n trafikten çekildi¤ine dair belgeyi de sunmalar› gerekir.
19 Ekim 2008 / CUMHUR‹YET
AKP Meslek Örgütlerinin Peﬂinde
May›s ay›nda, özerk meslek örgütlerine yönelik inceleme baﬂlatan ve tepkiler üzerine “mali
denetim yapmad›¤›n›, sadece hizmet kalitesinin artt›r›lmas›n› hedefledi¤ini” savunan
Cumhurbaﬂkanl›¤› Devlet Denetleme Kurulu, 25 Eylül’de gönderdi¤i yaz›da yeni ve ayr›nt›l› bilgiler istedi. TMMOB ve TÜRMOB yöneticileri Türkiye tarihinde ilk yap›lan uygulamaya tepki
gösterdi. TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹stanbul SMMM Odas› Baﬂkan› Yahya Ar›kan,
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11 Ekim 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Ba¤-Kur Prim Borçlusu Sigortal›l›¤›n› Kaybedebilecek
5510 Say›l› yasa ile tek çat› sisteminde iﬂçi, memur, esnaf ayn› sosyal güvenlik kurumuna tabi
sigortal›lar haline gelirken Ba¤-Kur mevzuat›na göre prim borcuna iliﬂkin süreler sigortal›l›k
süresi olarak de¤erlendirilmeyecek.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
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konuyla ilgili, “Seçimlerle yönetimleri belirlenen meslek örgütleri özerk yap›dad›r. ‹ktidar›n
burada iﬂi olmamal›. Genel kurulda al›nan her karar›, tek bir üye de yarg›ya taﬂ›yabilir. Ayr›ca
denetleme kurullar› ﬂubeler ve genel merkezi takiptedir ve bakanl›klarla rutin iletiﬂim
aksat›lamaz” de¤erlendirmesi yapt›.
25 Ekim 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu Ad›na Bilgi Toplayacak
5510 say›l› yeni sosyal güvenlik yasas›yla birlikte, özellikle bankalara yapt›klar› birçok
iﬂlemle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ad›na bilgi toplama görevi verildi. Zorunlu k›l›nan bilgiler
sigortal›l›k kontrolü için kurumca belirlenecek periyotta ve elektronik ortamda verilecek ﬂifreler arac›l›¤›yla kuruma gönderilecek.
1 Kas›m 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Tek Evi Olan ‹ﬂsiz, Durumunu Belgelerse Emlak Vergisi Ödemeyecek
2008 y›l›nda gelirleri, yaln›zca kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlar›ndan ald›klar›
ayl›ktan ibaret bulunan emeklilerin, gazilerin, ﬂehitlerin dul ve yetimlerinin, Türkiye s›n›rlar›
içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip olmalar› durumunda bu konutlara ait
bina vergisinin oran›, Bakanlar Kurulu’nca 2008 y›l› için s›f›ra indirildi. Hiç geliri olmayan ve tek
konutu bulunan iﬂsiz kiﬂiler de 2008’de emlak vergisi ödemeyecekler.

3 Kas›m 2008 / DÜNYA
Türkiye, Çal›ﬂandan Yana Önlemlerle Örnek Olmal›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO) Baﬂkan› Yahya Ar›kan, istihdam üzerindeki vergi yükünün yüzde 40’lara ulaﬂt›¤›n›, baz› sektörlerde bu oran›n daha da yüksek oldu¤unu belirtti. Ar›kan, ‹SMMMO’nun ev sahipli¤inde Ekonomi Gazetecileri Derne¤i’nin
“Bilanço Okuma ve Enerji” konulu e¤itim seminerinin ard›ndan düzenledi¤i sohbet toplant›s›nda
yapt›¤› konuﬂmada, krizden ç›k›ﬂla ilgili olarak, zarar› topluma mal etmek üzere paray› finans
kuruluﬂlar›na aktaran kurtarma paketlerine karﬂ›l›k Türkiye’nin çal›ﬂandan ve üretenden yana
önlemler alarak örnek ülke olabilece¤ini söyledi.
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3 Kas›m 2008 / HÜRR‹YET
‹stihdamdaki Vergiler ‹ndirilsin, Devlet 10 Milyar YTL Kazans›n
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) ev sahipli¤inde Ekonomi
Gazetecileri Derne¤i’nin düzenledi¤i ‘Bilanço Okuma ve Enerji’ konulu e¤itim toplant›s›n›n
ard›ndan konuﬂan ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, kriz ortam›nda istihdam›n korunmas›na
dönük al›nabilecek önlemlere iliﬂkin önerilerini aç›klad›. Ar›kan, resmi verilere göre, kay›td›ﬂ›
ekonominin gayri safi milli has›lan›n (GSMH) yüzde 50’sinden fazla tahmin edildi¤ini belirterek,
“TÜ‹K’e göre, kay›td›ﬂ› çal›ﬂanlar›n oran› yüzde 50. Çal›ﬂan 22.6 milyon kiﬂinin, 10.9 milyonu
herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kay›tl› de¤il. Bir sosyal güvenlik sistemine kay›tl›
olmayanlar›n 2 milyon 574 bini ücretli, 1 milyon 635 bini ise yevmiyeli. Bu kapsamdaki toplam
4 milyon 209 bin kiﬂinin SSK’ya kay›tl› olmas›, SSK ve ‹ﬂsizlik Sigortas› primiyle, gelir ve damga
vergisi ödemesi gerekiyor. Bu çal›ﬂanlar›n SSK ve ‹ﬂsizlik Sigortas› priminin asgari ücret
üzerinden ödendi¤ini varsaysak bile elde edilecek gelir, 9.5 milyar YTL SSK, 852 milyon YTL de
‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu olmak üzere en az 10.3 milyar YTL” diye konuﬂtu.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
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3 Kas›m 2008 / CUMHUR‹YET
Çal›ﬂan›n Ücreti Vergiye Gidiyor
‹SMMMO’nun hesaplamas›na göre, net 1.550 YTL ücret alan bir çal›ﬂandan, devlet 1.056 YTL
vergi al›yor. Buna göre, önlem al›nmazsa, iﬂsizli¤in artmas›ndan neredeyse çal›ﬂan kadar devlet
de gelir yitirecek. ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, ortalama yüzde 40 olan istihdam üzerindeki
vergi ve prim yükünün, baz› sektörlerde bu oran› da aﬂt›¤›n› ifade etti.
3 Kas›m 2008 / POSTA
Vergi Ve Prim Yükü Düﬂürülmeli
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, hükümetin yar›m b›rakt›¤› vergi indirimlerinin tam zaman›
oldu¤unu söyledi. Ekonomi Gazetecileri Derne¤i’nin “Bilanço Okuma ve Enerji” konulu e¤itim
seminerinin ard›ndan konuﬂan Ar›kan, sigorta prim oranlar›nda yeni bir indirim planlamas› ve
ücretlilerin daha düﬂük oranl› , daha yüksek dilimli bir tarifeye göre vergilendirilmesi gerekti¤ini
vurgulad›.
3 Kas›m 2008 / BUGÜN
‹ﬂsizli¤in Artmas› Önce Devlet Bütçesini Vurur
Yaﬂanan finans krizi ve ekonomilerdeki durgunluk dünya genelinde iﬂsizlik problemini tetiklerken, Türkiye’de bunun önüne geçmek için önlem al›nmad›¤› takdirde, devlet bütçesinin de
gelir kaybedece¤i belirtildi. ‹stihdam üzerindeki vergi yükünün katlan›lmaz oranlara ulaﬂt›¤›n›
kaydeden ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, bugün net ücreti 1.550 YTL olan bir çal›ﬂan için
devlete vergi ve prim kesintisi olarak 1.056 YTL ödendi¤ini söyledi.

3 Kas›m 2008 / TARAF
‹ﬂsizlik Devleti De Vuruyor
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO) Baﬂkan› Yahya Ar›kan, ortalama yüzde 82 olan istihdam üzerindeki vergi ve prim yükünün baz› sektörlerde yüzde 90’lara
kadar ulaﬂt›¤›na dikkat çekerek, “‹stihdamdaki vergi yükünün yüksekli¤i kay›td›ﬂ›n› teﬂvik ediyor. Vergi oranlar›n› düﬂürmek, geliri azaltmaz, kay›t d›ﬂ›nda milyarlarca YTL bizi bekliyor” dedi.
Ar›kan, yüzde 82’lik bu oranlar›n indirilip krizin çal›ﬂana etkilerinin azalt›labilece¤ini söyledi.
3 Kas›m 2008 / RAD‹KAL
‘ﬁimdi Vergi ‹ndiriminin Tam Zaman›d›r’
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO) Baﬂkan› Yahya Ar›kan,
hükümetin yar›m b›rakt›¤› vergi indirimlerinin tam zaman› oldu¤unu belirterek, sigorta prim
oranlar›nda yeni bir indirim planlanmas› ve ücretlilerin daha düﬂük oranl› ve daha yüksek dilimli bir tarifeye göre vergilendirilmesinin sa¤lanmas› gerekti¤ini dile getirdi. Ar›kan, vergi
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3 Kas›m 2008 / B‹RGÜN
Türkiye’de 5 Milyon ‹ﬂsiz Var
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO) Baﬂkan› Yahya Ar›kan,
hükümetin yar›m b›rakt›¤› vergi indirimlerinin tam zaman› oldu¤unu belirterek, sigorta prim
oranlar›nda yeni bir indirim planlanmas› ve ücretlilerin daha düﬂük oranl› ve daha yüksek dilimli bir tarifeye göre vergilendirilmesinin sa¤lanmas› gerekti¤ini bildirdi. Ar›kan, “5 milyon iﬂsiz
var, hükümetin buna odaklanmas› laz›m” aç›klamas›nda bulundu.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
aflar›na ve vergi yasalar›nda s›k s›k de¤iﬂikli¤e karﬂ› olduklar›n› belirterek, ﬂu görüﬂleri ortaya
koydu: “Kurumlar vergisinde yap›lan indirim gelir vergisinde bu dönemde gündeme al›nmal›d›r.
Prim oranlar›nda yeni bir indirim planlanmal› ama daha önemlisi ücretlilerin daha düﬂük oranl›
ve daha yüksek dilimli bir tarifeye göre vergilendirilmesi sa¤lanmal›d›r.”
3 Kas›m 2008 / M‹LL‹YET
Ar›kan: ﬁimdi Vergide ‹ndirim Zaman›
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, hükümetin yar›m b›rakt›¤› vergi indirimlerinin tam zaman›
oldu¤unu belirterek, halihaz›rda Türkiye’de iﬂsiz say›s›n›n 5 milyona yaklaﬂt›¤›n› ve sigorta prim
oranlar›nda yeni bir indirim planlanmas› gerekti¤ini vurgulad›. Ar›kan, hükümetin iﬂsizlik
konusuna odaklanmas› gerekti¤ini söyledi.
3 Kas›m 2008 / TAKV‹M
Vergi ‹ndiriminin Zaman›
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, kurumlar vergisinde yap›lan indirimin, gelir vergisinde de
gündeme al›nmas› gerekti¤ini söyledi.
3 Kas›m 2008 / ORTADO⁄U
‹SMMMO: ‹stihdam Üzerindeki Vergi Ve Prim Yükü Düﬂürülmeli
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO) Baﬂkan› Yahya Ar›kan, önlem
al›nmad›¤› takdirde iﬂsizli¤in artaca¤›n› ve hayat›n pahalanaca¤›n›, buna engel olmak için de hiç
gecikilmeden istihdam üzerindeki vergi ve prim yükünün azalt›lmas› gerekti¤ini savundu.

8 Kas›m 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Vergi Borcunu 18 Taksitte Ödemek ‹çin Son Tarih 28 Kas›m
Emlak Vergisi gibi yerel yönetimlerin ald›¤› vergiler ile Damga Vergisi borcu hariç Maliye’ye
ba¤l› vergi dairelerine ödenen vergi borçlar›n›n 18 eﬂit taksitte ödenmesine olanak veren uygulama baﬂlad›. Tebli¤e göre yeniden yap›land›rmadan sonra taksitlerini zaman›nda yat›ramayanlar sözleﬂmeyi ihlal etmiﬂ say›lacak.
15 Kas›m 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - ‹ﬂyeri Taﬂ›nd›¤›nda Tazminat Ödenmesi Sözleﬂmeye Ba¤l›
‹ﬂverenin baﬂka kente gönderme yetkisi sözleﬂmede yer ald›¤›nda, taﬂ›nma iﬂ ﬂartlar›nda
esasl› de¤iﬂiklik olarak kabul edilemez. ‹ﬂverenin, iﬂ sözleﬂmesini bu ﬂekilde feshi halinde iﬂçi
ihbar ve/veya k›dem tazminat›na hak kazanamaz.
22 Kas›m 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - 1 YTL Borcu Olan Beﬂ Puan Prim ‹ndiriminden Yararlanamayacak
5510 Say›l› Yasa ile ilk kez devlet sosyal güvenlik sistemine beﬂ puan indirim yoluyla katk›da
183

MEDYADA ODAMIZ

3 Kas›m 2008 / HÜRSES
ﬁimdi Hükümetin Yar›m B›rakt›¤› Vergi ‹ndirimlerinin Tam Zaman›d›r
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, krizin Türkiye’ye gerçek sorunlar›n› ve çözüm aray›ﬂlar›n›
unutturmamas› gerekti¤ini belirtti. Ar›kan, iﬂsizli¤in artabilece¤i uyar›s›n› yaparak, hükümetin
yar›m b›rakt›¤› vergi indirimlerini hayata geçirmesi için uygun zaman oldu¤unu söyledi.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
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bulunacak. ‹ndirimden yap›land›r›lm›ﬂ borcu olan, taksitleri sürse de yararlanabilecek, ancak
ihtar alm›ﬂ geçmiﬂ borcu bulunanlar faydalanamayacak.
29 Kas›m 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Vergide adaleti sa¤lama zaman›
Tasarruflar›, yat›r›mlar› ve teﬂebbüsü teﬂvik eden bir vergi sistemi ve bu sistemi organize
eden verimli bir vergi idaresi, ülke ekonomisinin büyümesini sa¤lar. Oysa bugün Türkiye’deki
sisteme bakt›¤›m›zda, ciddi sorunlarla karﬂ› karﬂ›yay›z. Anayasada da öngörüldü¤ü gibi, kamu
giderlerinin karﬂ›lanmas› için toplanan verginin mali güçle orant›l› al›nmas› gerekir.
1 Aral›k 2008 / CUMHUR‹YET
Yard›mlar Heba Ediliyor
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n (‹SMMMO) haz›rlad›¤› “Sosyalleﬂemeyen Yard›mlar” raporuna göre, devlet 2003’ten bu yana 7 milyar 55 milyon 930 bin YTL’lik
sosyal yard›m yapt›. Bunun en az yüzde 10’u yanl›ﬂ adrese ulaﬂ›rken, en fazla suiistimal edilen
yard›m kalemleri ise g›da ve kömür oldu.
1 Aral›k 2008 / M‹LL‹YET
‹SMMMO: Yard›mlarda Suiistimal Çok
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, toplanan yard›mlar›n bir k›sm›n›n amac›na ulaﬂmadan heba
edildi¤ini bildirdi. ‹SMMMO’nun “Sosyalleﬂemeyen Yard›mlar” baﬂl›kl› raporunda, kiﬂi baﬂ› 500
kilogram kömürle yap›lan yard›mlar›n ço¤unlukla do¤algaza geçmiﬂ bölgelerde yap›lmas›n›n
soru iﬂareti yaratt›¤› belirtilen raporda, birçok ihtiyaç sahibinin e¤itim desteklerinden habersiz
oldu¤una dikkat çekildi.

1 Aral›k 2008 / SÖZCÜ
Yard›mlar› ‹ç Etmiﬂler
‹SMMMO’nun haz›rlad›¤› rapora göre, 5 y›lda da¤›t›lan 7 milyar 55 milyon YTL’lik yard›m›n 705
milyon YTL’si gerçek sahiplerine ulaﬂmad›. Raporda, yard›mlar›n birçok kanaldan yap›lmas›n›n sistemin suiistimallere aç›k olmas›n›n en önemli nedenlerinden biri olarak gösterildi.
1 Aral›k 2008 / RAD‹KAL
705 Milyon YTL’lik Yard›m Heba Oldu
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO) Baﬂkan› Yahya Ar›kan,
toplanan yard›mlar›n bir k›sm›n›n amac›na ulaﬂmadan heba edildi¤ini bildirdi. ‹SMMMO
taraf›ndan haz›rlanan ‘Sosyalleﬂemeyen Yard›mlar’ baﬂl›kl› raporu, bas›n aç›klamas›yla duyuruldu. Raporda, devletin 2003 y›l›ndan bu yana 7 milyar 55 milyon 930 bin YTL’lik sosyal yard›m
yapt›¤›, bunun en az yüzde 10’unun yani yaklaﬂ›k 705 milyon YTL’sinin do¤ru adrese ulaﬂmad›¤›
savunuldu.
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1 Aral›k 2008 / POSTA
Sosyal Yard›mlar ﬁaﬂt›
‹SMMMO’nun “Sosyalleﬂemeyen Yard›mlar” raporu, devletin yapt›¤› sosyal yard›mlarda
‘adresin ﬂaﬂt›¤›n›’ ortaya koydu. Vatandaﬂlar›n vergileri kullan›larak yap›lan bu yard›mlar›n en az
yüzde 10’luk k›sm› suiistimale u¤rad›. Raporda ayr›ca, ihtiyac› olmayan kiﬂilerin yard›mlar› al›p
baﬂkalar›na satt›¤› belirtildi.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
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1 Aral›k 2008 / TARAF
705 Milyon Yard›m ‘Yanl›ﬂ Adreste’
Devlet, 2003 y›l›ndan bu yana 7 milyar 55 milyon 930 bin YTL‘lik sosyal yard›m yapt›.
‹SMMMO’nun raporuna göre, bunun en az yüzde 10’u olan 705 milyon YTL’si yanl›ﬂ adrese
ulaﬂt›. En fazla suiistimal edilen kalemler ise g›da ve kömür yard›mlar› oldu. Yap›lan yard›mlar
içinde en büyük kalemi kömür yard›mlar› oluﬂturuyor. Kömür yard›mlar›n›n beﬂ y›ll›k sürede
devlete faturas› tam 1 milyar 942 milyon 192 bin 89 YTL oldu¤u belirlendi.
2003-2008 y›llar› içinde kömür yard›mlar›ndan 2 milyonun üzerinde, sa¤l›k yard›mlar›ndan 3
milyona yak›n, e¤itim yard›mlar›ndan ise 5 milyona yak›n kiﬂi yararland›.
1 Aral›k 2008 / BUGÜN
Yard›mlar›n Yüzde 10’u Do¤ru Adrese Gitmiyor
‹SMMMO taraf›ndan haz›rlanan “Sosyalleﬂemeyen Yard›mlar” baﬂl›kl› raporda, yap›lan sosyal
yard›mlar›n en az yüzde 10’unun do¤ru adrese ulaﬂmad›¤› savunuldu.
1 Aral›k 2008 / HÜRSES
Ar›kan: Toplanan Vergiler Amac›na Ulaﬂmadan Heba Ediliyor
“Sosyalleﬂemeyen Yard›mlar” baﬂl›kl› bir rapor aç›klayan ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan,
“Vergi, trafik cezas› ve reklam gelirleri gibi kalemlerden beslenerek oluﬂturulan yard›m fonundaki
kay›plar, vatandaﬂ›n da ceplerinin soyuldu¤unu gösteriyor. Çok baﬂl›l›k kay›plar› art›r›yor” dedi.
1 Aral›k 2008 / B‹RGÜN
700 Milyon YTL’lik Yard›m Çöpe Gitti
‹SMMMO’nun aç›klad›¤› raporda, devletin 2003’ten bu yana yapt›¤› 7 milyar 55 milyon
YTL’lik sosyal yard›m›n en az yüzde 10’u, yani 705 milyon YTL’sinin yanl›ﬂ adrese ulaﬂt›¤› öne
sürüldü.

1 Aral›k 2008 / M‹LL‹ GAZETE
705 Milyon YTL’lik Yard›m Yanl›ﬂ Adrese Gitti
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, toplanan yard›mlar›n bir k›sm›n›n amac›na ulaﬂmad›¤›n›
söyledi. ‹SMMMO taraf›ndan aç›klanan “Sosyalleﬂemeyen Yard›mlar” baﬂl›kl› raporda, ihtiyac›
olmad›¤› halde kömür yard›m› alanlar›n söz konusu kömürleri 200-250 YTL’ye kömürcülere
satt›¤› öne sürüldü.
1 Aral›k 2008 / DOKUZ SÜTUN
Yard›m Muammas›!
‹SMMMO’nun sosyal yard›mlarla ilgili haz›rlad›¤› rapor, suiistimalleri ortaya ç›kard›. ‹SMMMO
Baﬂkan› Yahya Ar›kan, “‹htiyac› olanlar›n hakk› gibi de¤erlendirilmesi gereken sosyal yard›mlar
denetlenebilir yap›da da¤›t›lmal›d›r” dedi.
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1 Aral›k 2008 / EVRENSEL
Yard›mlar Yanl›ﬂ Yere
‹SMMMO’nun haz›rlad›¤› rapora göre, devletin yapt›¤› sosyal yard›mlarda en fazla suiistimal
g›da ve kömür yard›mlar›nda yaﬂan›yor. ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, rapora iliﬂkin
de¤erlendirmesinde “Daha adil da¤›t›m ve sosyal devletin gere¤i ﬂeffafl›k gözetilmelidir” dedi.
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6 Aral›k 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm -Evini Büro Olarak Kullanan Kiras›n› Gider Yazabilecek
Kiral›k konutlar›n bir k›sm›n› iﬂyeri olarak kullanan serbest meslek sahipleri, kiran›n
tamam›n› gider olarak gösterebilecek. Serbest meslek kazanc›n›n tespitinde, ›s›tma ve ayd›nlatma gibi mesleki kazanc›n elde edilmesi ile ilgili genel giderlerin yar›s›n› gider olarak indirebilirler.
13 Aral›k 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Ücretliye Gelir Vergisi Rehberi
Bir çal›ﬂan y›l içerisinde birden fazla iﬂverenden ücret ald›ysa her iﬂverenin Gelir Vergisi
Kanunu’nun 103. maddesindeki dilimlere göre ve 1. dilimden baﬂlayarak gelir vergisi kesintisi
yapmas› ve ödemesi gerekir. Y›l içinde birden fazla iﬂverenden ücret almas› halinde her bir
iﬂverenin ödedi¤i ücretler ayr› ayr› vergilendirilir.

14 Aral›k 2008 / HÜRR‹YET
‘Gelece¤ini Arayan’ Türkiye’ye Geliyor, 2 Milyon Göçmen Yaﬂ›yor
Tüm dünyada, mülteci, ülkesinde yerinden edilmiﬂ insan, s›¤›nmac›, vatans›z denilen
kiﬂilerin say›s› her y›l biraz daha artarken, Türkiye de gelecek arayanlar›n göç haritas›nda
merkez ülkelerden biri olarak de¤erlendiriliyor. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler
Odas›’n›n haz›rlad›¤› rapora göre, göçmen kaçakç›l›¤›nda daha çok transit ülke olarak görülen
Türkiye, insan kaçakç›l›¤› ve ticaretinde hedef ülke. Göçmen kaçakç›l›¤› ve insan ticareti yapan
suç örgütlerinin talep etti¤i ücretler, 500 dolar ile 5 bin dolar aras›nda. ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya
Ar›kan, “S›¤›nmac›lar›n mülteci olmas› için Türkiye’de bekleme süresinin 4-5 y›l. Bu dönemde
Türkiye’de geçici statüde bulunan s›¤›nmac›lar, çal›ﬂmalar› yasak olmas›na karﬂ›n, ‹stanbul,
Kayseri, Konya illerde çal›ﬂt›r›l›yorlar. Tahmin edilen göçmen say›s› ile yakalanan aras›nda bir
uçurum var” dedi.
14 Aral›k 2008 / RAD‹KAL
Türkiye’de 13 Y›lda 750 Bin Kaçak Yakaland›
Türkiye’de yasad›ﬂ› göçün boyutunun h›zla büyüdü¤ü 1995-2008 aras›nda toplam 746 bin
492 kaçak yakaland›. ‹SMMMO’nun ‘Gelecek Arayanlar›n Göç Haritas›’ raporuna göre, Türkiye
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14 Aral›k 2008 / CUMHUR‹YET
Krizler Göçü Tetikliyor
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO), dünya genelinde her y›l 700
bin ile 2 milyon aras›nda insan›n insan tacirlerinin eline düﬂtü¤ünü, Türkiye’nin de gelecek
arayanlar›n göç haritas›nda merkez ülkelerden biri olarak de¤erlendirildi¤ini kaydetti.
‹SMMMO’nun, “Gelecek Arayanlar›n Göç Haritas›” baﬂl›kl› raporunda, Türkiye’de uluslararas›
göç verilerinin derlenmesine iliﬂkin düzenli bir kay›t bulunmad›¤› belirtildi.
Raporda, “Son y›llarda Türkiye’ye yap›lan s›¤›nma baﬂvurular›nda büyük bir art›ﬂ meydana
geldi. Kas›m 2008 itibar›yla Türkiye’den s›¤›nma talep eden ve s›¤›nma talebi kabul edilen
toplam 18 bin civar›nda insan var. Kay›ts›z s›¤›nmac› ve göçmen say›s› 400 bin ile 2 milyon kiﬂi
aras›nda tahmin ediliyor” denildi. ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, rapordaki de¤erlendirmesinde, siyasi faktörler yan›nda ekonomik krizlerin göçü artt›r›rken suçlar› da kamç›lad›¤›n›
belirti.
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kaçak göçmenlerin merkez ülkelerinden biri. Rapordaki veriler ﬂöyle: “Türkiye’de kay›t d›ﬂ›nda
kalan göçmen say›s› 400 bin ile 2 milyon kiﬂi aras›nda. Son 13 y›lda Türkiye’ye illegal yollarla
giriﬂ-ç›k›ﬂ yaparken veya Türkiye’de yasad›ﬂ› konumda yakalananlar›n say›s› 746 bin 492 kiﬂi.
2008 itibar›yla 18 bin yeni s›¤›nmac› baﬂvurusu yapanlar aras›nda ilk s›ray› 7 bin kiﬂiyle Irakl›lar
al›yor. Bunu 4 bin ‹ranl›, 2’ﬂer bin Afganl› izliyor. Bunlar aras›nda 400 Avrupal› da var.”
14 Aral›k 2008 / TÜRK‹YE
Türkiye Umut Ülkesi Oluyor!
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n, ilgili kurum ve kuruluﬂlardan
yararlanarak haz›rlad›¤› raporda, Türkiye’ye s›¤›nma baﬂvurular›nda rekor art›ﬂ görüldü¤ü
kaydedildi.
14 Aral›k 2008 / YEN‹ ﬁAFAK
Yasad›ﬂ› Göç, Kay›td›ﬂ› ‹stihdam› Körüklüyor
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, Türkiye’de geçici statüde bulunan s›¤›nmac›lar›n ço¤unlukla kay›td›ﬂ› ucuz iﬂgücü olarak çal›ﬂt›r›ld›¤›n› belirterek, “Bu konuda Türkiye’nin bir politika
belirlenmesi gerekir” dedi.
14 Aral›k 2008 / YEN‹ MESAJ
Türkiye Göçmen Kaçakç›l›¤›nda Transit Ülke
Türkiye‘de yasa d›ﬂ› göçün boyutunun son y›llarda h›zla büyüdü¤ü ve 1995-2008 y›llar›
aras›nda yasa d›ﬂ› yollarla ülkeye giren toplam 746 bin 492 bin göçmenin yakaland›¤› bildirildi.
‹SMMMO taraf›ndan haz›rlanan raporda, göçmen kaçakç›l›¤›nda transit ülke olan, insan
ticaretinde hedef ülke konumunda bulunan Türkiye’de kay›t d›ﬂ›nda kalan göçmen say›s›n›n 400
bin ile 2 milyon kiﬂi aras›nda oldu¤u tahminlerine yer verildi.

14 Aral›k 2008 / ORTADO⁄U
Türkiye, Gelecek Arayanlar›n Göç Haritas›nda
Siyasi faktörlerin yan› s›ra ekonomik krizlerin göçü artt›rd›¤› belirtilen ‹SMMMO raporunda,
1995 y›l›nda yakalanan göçmen say›s› 11 bin 362 iken 2008’de bu rakam›n 50 bin 80 kiﬂiye
ulaﬂt›¤›, Türkiye‘ye s›¤›nma baﬂvurular›nda da rekor art›ﬂ görüldü¤ü kaydedildi.
14 Aral›k 2008 / PARA
6 Bin Muhasebeciye Denetçi Olma F›rsat›
Denetimde rotasyon zorunlulu¤u 2010’dan itibaren sektörü canland›racak. Ancak as›l patlama, 2009 baﬂ›nda ç›kacak Türk Ticaret Kanunu’yla yaﬂanacak; 6 bin kiﬂiye istihdam olana¤›
do¤acak. ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO) verilerine göre, TTK
kapsam›nda anonim, limited ve komandit ﬂirket tüzel kiﬂili¤ine sahip Türkiye genelinde 600-700
bin ﬂirket var. Bunlar›n 200-300 bini faaliyet d›ﬂ›. Dolay›s›yla mevcut durumda 10 bin civar›ndaki
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14 Aral›k 2008 / YEN‹ ASYA
Türkiye’de Gelecek Ar›yorlar
‹SMMMO’nun “Gelecek Arayanlar›n Göç Haritas›” raporunda, Türkiye, merkez ülkelerden
biri olarak gösterildi. Raporda, yasad›ﬂ› göçün boyutunun son y›llarda h›zla büyüdü¤üne dikkat
çekildi.

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
denetlenen ﬂirket say›s›n›n bir anda 250 bin adede ç›kmas› bekleniyor. Buna paralel SPK, BDDK
ve Hazine‘nin tebli¤lerinin öngördü¤ü sürenin sona ermesi ve yeni TTK tasla¤›n›n
yasalaﬂmas›yla 5-6 bin civar›nda yeni denetçiye ihtiyaç do¤mas› bekleniyor. Yeni TTK’n›n yolunu gözleyen ‹SMMMO zaten uzun süredir kendi içinde e¤itimler veriyor. ‹SMMMO Baﬂkan›
Yahya Ar›kan, 2 y›lda 10 bin uzman yetiﬂtirdiklerini belirtiyor. “Defter tutanlar› denetçi yapmaya
çal›ﬂ›yoruz” diyen Ar›kan, bu boﬂlu¤u kimseye b›rakmayacaklar›n› söyledi.
20 Aral›k 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Rekabet Eﬂitli¤i ‹çin Gelir Vergisi’nde Engelliye Avantaj
Engellilerin, içinde bulundu¤u zor koﬂullar›n hafifletilmesine katk›da bulunmak ve rekabet
eﬂitsizli¤ini bir ölçüde azaltmak için vergi hukukunda engelliler lehine düzenlemeler var.
Bunlardan birisi de engelli ücretlilerin Gelir Vergisi matrahlar›n›n hesaplanmas›nda dikkate
al›nan “sakatl›k indirimi.”
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2008 YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

27 Aral›k 2008 / CUMHUR‹YET
Yaﬂamda Mali Çözüm - Genel Sa¤l›k Sigortas› Geldi, Herkes ‹çin Koﬂullar De¤iﬂti
Ekimde yürürlü¤e giren sosyal güvenlik yasas› pek çok kesimin sa¤l›k yard›m›ndan faydalanma koﬂullar›n› de¤iﬂtirdi. ‘Bakmakla yükümlü olunan kiﬂi’ grubuna girenler do¤rudan genel
sa¤l›k sigortal›s› say›ld›. Bu gruba al›nan k›z çocuklar›n da ﬂartlar›nda de¤iﬂiklik oldu¤unda
yararlanma koﬂullar› yeniden belirlenecek.
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