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10 Ocak 2010 / STAR GAZETESİ
Günde 2 Paket Sigara İçen Ayda 150 Lira Vergi Ödüyor
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) ‘Devlete Çalışıyoruz’ raporu 1500 lira maaş alan bir
çalışanın, her 100 liranın 53 lira 33 kuruşunu vergi olarak ödediğini ortaya çıkardı. Günde 2 paket sigara içen bir çalışanın, sigaraya yapılan zamdan önce maaşından 90 lirasını sigaraya ayırırken, bu rakamın şimdi 150 liraya çıktığı vurgulanan rapora göre, sadece sigara için ödenen dolaylı verginin tutarı 65.93 liradan 114.38 liraya yükseldi. 250 bin liralık
değere sahip evi için çalışanın cebinden çıkan aylık emlak vergisi rakamı ise 33 liradan 41.66 liraya ulaştı.
10 Ocak 2010 / TARAF GAZETESİ
Çalışanı vergiyle dövüyorlar
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri Odası’nın (İSMMMO) ‘Devlete Çalışıyoruz’ başlıklı çalışmasına göre, çalışan
kesim sadece beş kalemde dolaylı vergilere 93 lira fazla ödeme yapacak. Üstelik maaşı değişmeyen, ancak, yeni zamlarla
karşı karşıya kalan çalışan, maaşına yeni zam yapılana kadar cebindeki devlet eline ses çıkartamayacak. Harcama kalemi
arttıkça ödediği vergi rakamı da yükselecek. Kişisel harcamalarda en büyük dolaylı vergi yükünü giyim ve mutfak harcaması oluşturuyor.
10 Ocak 2010 / RADİKAL GAZETESİ
Çalışan, her 100 liranın 53 lirasını vergi olarak ödüyor
İSMMMO'nun 'Devlete Çalışıyoruz' raporuna göre, çalışanlar kişisel vergi harcamalarında, vergi yükü altında her yıl
daha fazla boğuluyor. 1500 TL maaş alan bir çalışan, her 100 liranın 53 lira 33 kuruşunu vergi olarak ödüyor. Raporda,
kişisel harcamalarda en büyük dolaylı vergi yükünü giyim ve mutfak harcamalarının oluşturduğuna dikkat çekiliyor.
10 Ocak 2010 / BİRGÜN GAZETESİ
Devletin eli hep çalışanın cebinde
Çalışanlar kazancının yarısından fazlasını vergi olarak ödüyor. Son zam yağmurundan sonra sadece 5 üründe dolaylı
vergi 93 lira arttı. Bir çalışan ortalama olarak 2010’da kazandığı her 100 liradan 53 lira 33 kuruşu devlete vergi olarak
ödeyecek. Aynı dönem içinde asgari ücretle ücretlendirilen çalışanın cebine yansıyan fatura ise her 100 lira için 26 lira 11
kuruş yerine 32 lira 38 kuruş oldu. İSMMMO’nun ‘Devlete Çalışıyoruz’ başlıklı çalışmasına göre, çalışan kesim sadece 5
kalemde dolaylı vergilere 93 lira fazla ödeme yapacak.
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10 Ocak 2010 /BUGÜN GAZETESİ
Maaşın Yarısı Vergiye Gidiyor
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) "Devlete Çalışıyoruz'' raporuna göre, 2007'de bin 500
lira maaş alan bir çalışan her 100 liranın 50 lira 95 kuruşunu vergi olarak öderken bu rakam 2010'da her 100 lira için 53
lira 33 kuruşa yükseldi. Aynı dönem içinde asgari ücretle ücretlendirilen çalışanın cebine yansıyan fatura ise her 100 lira
için 26 lira 11 kuruş yerine 32 lira 38 kuruş oldu. Rapora göre çalışan kesim sadece 5 kalemde dolaylı vergilere 93 lira
fazla ödeme yapacak.
10 Ocak 2010 /DÜNYA GAZETESİ
Devlete çalışıyoruz
İSMMMO ''Devlete Çalışıyoruz'' raporuna göre, ''1500 lira maaş alan bir çalışan, her 100 liranın 53 lira 33 kuruşunu
vergi olarak ödüyor.'' İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO)'dan yapılan açıklamada, Oda'nın
yaptığı ve farklı gelir gruplarını örnek aldığı hesaplamaya göre kişisel vergi harcamalarında çalışanın, her geçen yıl vergi
yükü altında biraz daha ''boğulduğu'' ifade edildi.
10 Ocak 2010 /POSTA GAZETESİ
Devlet maaşlara ortak
İSMMMO'nun hazırladığı 'Devlete Çalışıyoruz' raporuna göre, çalışanların üzerindeki vergi yükü her yıl biraz daha artıyor. Çalışanların üzerindeki vergi yükü, devleti maaşların büyük ortağı haline getirdi. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) ‘Devlete Çalışıyoruz’ raporuna göre, 1500 lira maaş alan biri, bu yıl, kazandığı her 100
liranın 53 lira 33 kuruşunu vergi olarak ödüyor. 2007’de bu rakam 50 lira 95 kuruştu ve ilk kez çalışanlar maaşlarının
yarısından fazlasını devlete vermeye başlamıştı.
10 Ocak 2010 /HABERTÜRK GAZETESİ
1500 lira maaşın 795 lirası vergiye gidiyor
İSMMMO'nun hazırladığı 'Devlete Çalışıyoruz' raporuna göre, çalışanların üzerindeki vergi yükü her yıl biraz daha artıyor. Çalışanların üzerindeki vergi yükü, devleti maaşların büyük ortağı haline getirdi. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) ‘Devlete Çalışıyoruz’ raporuna göre, 1500 lira maaş alan biri, bu yıl, kazandığı her 100
liranın 53 lira 33 kuruşunu vergi olarak ödüyor.
10 Ocak 2010 /CUMHURİYET GAZETESİ
Maaşın çoğu devletin cebine giriyor
İSMMMO'nun hazırladığı 'Devlete Çalışıyoruz' raporuna göre, çalışanların üzerindeki vergi yükü her yıl biraz daha artı-
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yor. Çalışanların üzerindeki vergi yükü, devleti maaşların büyük ortağı haline getirdi. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) ‘Devlete Çalışıyoruz’ raporuna göre, 1500 lira maaş alan biri, bu yıl, kazandığı her 100
liranın 53 lira 33 kuruşunu vergi olarak ödüyor.
10 Ocak 2010 /HÜRRİYET GAZETESİ
Çalışanların her 100 lirasından 53’ü vergiye gidiyor
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) farklı gelir gruplarını örnek alarak ödedikleri vergi
miktarını hesapladığı ‘Devlete Çalışıyoruz’ raporuna göre, 2007’de 1500 lira maaş alan bir çalışan her 100 lirasının 50 lira
95 kuruşunu vergi olarak öderken bu rakam 2010’da her 100 lira için 53 lira 33 kuruşa yükseldi. Aynı dönem içinde asgari ücretle çalışanın ödediği vergi ise her 100 lira için 26 lira 11 kuruştan, 32 lira 38 kuruşa çıktı.
13 Ocak 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Piyasada Tedirgin Bekleyiş
Çok sayıda şirketi mağdur eden kod sistemiyle ilgili şikâyetlerin artması ve yargıya giden mükelleflerin davaları kazanması üzerine arayışa giren Maliye'nin yeni düzenlemesinin köklü değişiklikler içermemesinden endişe ediliyor. İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan da Bakan Şimşek'in açıklamasının olumlu olduğunu söyledi. “Ancak kod yerine ne konulacağı önemli, sadece sistemin adı değişirse sorun çözülmez” diyen Arıkan sevinmek için erken olduğunu belirtirken başından beri “Kara listeye alınmanın mutlaka rapora ya da mahkeme kararına dayanması gerektiğini” savunduklarını hatırlattı.
16 Ocak 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm – Mezdeke Fıkrasındaki Mantıkla Cezalandırılıyoruz
Bu başlığı görenler, “Mezdeke de neyin nesi?!” diyebilirler. Sayfalarca yazıp derdimi anlatamamaktan korktuğum için,
o ünlü fıkrayı hatırlattım, ama burada onu anlatıp maksadımı aşmak da istemem. Onun için sevgili dostlar, şimdiden af dileyerek söylüyorum: “Bilenler bilmeyenlere anlatsın...”
24 Ocak 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Ücretliler için asgari geçim indirimi rehberi
Asgari geçim indirimi uygulaması, kısaca, ücretlilerin vergi matrahları üzerinden vergi tarifesi kullanılarak hesaplanan
gelir vergisinden, çalışanın medeni durumuna göre yıllık brüt asgari ücret esas alınarak hesaplanacak bir indirim tutarının
indirilmesi esasına dayanıyor. Uygulama, ilgili yasa gereğince, sadece gerçek usulde vergilendirilen (net ücret sözleşmesi
ile çalışanlar dahil) gerçek kişilerin ücret gelirleri için yapılır.
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25 Ocak 2010 /REFERANS GAZETESİ
Krizde 10 ülkenin notu dibe vurdu, Slovakya parladı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmesine göre son 5
yılda 13, 2 yıl içinde ise 50'den fazla ülke yatırımcı açısından alt kümeye indi. Türkiye'de ise not artışı gözlenirken yatırım
yapılabilmesi için Ba1 ve Baa3'e ihtiyacı olduğu belirtildi.
25 Ocak 2010 /STAR GAZETESİ
Kriz 10 ülkeyi rating tahtından indirdi
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) kredi derecelendirme kuruluşlarının son 5 yıllık verilerinden yola çıkarak hazırladığı ‘Ülkelerin Kriz Karnesi’ başlıklı değerlendirmesine göre sadece geçen yıl 10 ülke yatırımcı açısından riski büyük ülke düzeyine indi.
25 Ocak 2010 /AKŞAM GAZETESİ
Moody’s, Fitch ve S&P Türkiye’ye gelince naz yapmaya başlıyorlar
İSMMO’nun araştırmasına göre son 5 yılda gelişmekte olan birçok ülkeye göre kredi notu istenen seviyeye çıkamadı.
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, “Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’ye ön yargılı yaklaşıp hak ettiği notları vermekte nazlanıyor” dedi.
25 Ocak 2010 /MİLLİYET GAZETESİ
İSMMMO: ‘Notçular’ Türkiye’ye önyargılı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, piyasanın Türkiye’ye verdiği kredi
notunun, kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiğinden yüksek olduğunu belirterek, “Bu kuruluşlar Türkiye’ye önyargılı yaklaşıp hak ettiği notları vermekte nazlanıyor“ dedi.
25 Ocak 2010 /HABERTÜRK GAZETESİ
Türkiye'nin notu düşük seviyede kaldı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, piyasanın Türkiye’ye verdiği kredi
notunun, kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiğinden yüksek olduğunu belirterek, “Bu kuruluşlar Türkiye’ye önyargılı yaklaşıp hak ettiği notları vermekte nazlanıyor“ diye konuştu.
25 Ocak 2010 /RADİKAL GAZETESİ
50'den fazla ülke yatırımcı açısından bir alt kümede
İSMMMO'nun kredi derecelendirme kuruluşlarının son beş yıllık verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, son beş yıl içinde 13, son iki yıl içinde 50'den fazla ülke, yatırımcı açısından bir 'alt küme'ye indi. Türkiye'nin performansında ise, ivme
yukarı doğru ama bu durum derecelendirme kuruluşlarının notlarına yansımadı.
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25 Ocak 2010 /DÜNYA GAZETESİ
Küresel kriz, 50'den fazla ülkeyi küme düşürdü
İSMMMO'nun kredi derecelendirme kuruluşlarının son beş yıllık verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, son beş yıl içinde 13, son iki yıl içinde 50'den fazla ülke, yatırımcı açısından bir 'alt küme'ye indi. Türkiye'nin performansında ise, ivme
yukarı doğru ama bu durum derecelendirme kuruluşlarının notlarına yansımadı.
30 Ocak 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm – 2010 Yılı MTV’yi Daha Az Ödeyebilirsiniz
Yeni yıla yeni vergi zamlarıyla giren Türkiye’de MTV tutarları da yüzde 3.3 arttı. Yeni yılla birlikte yeni vergiler de hayatımıza girdi. 2009’un son gününde alınan zam kararlarıyla ilk taksidi ocak ayı içerisinde ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi
(MTV) de artmış oldu. Daha önce, bir önceki yılın vergisi üzerine değerleme oranı eklenerek hesaplanan MTV, Bakanlar
Kurulu yetkisini kullanıp 2.2 olan bu oranı 3.3’e yükseltince, beklenenden daha fazla artmış oldu.
04 Şubat 2010 /REFERANS GAZETESİ
Fatura kontrolü sıkılaşıyor
Maliye aylık alış ve satış formlarında bildirim sınırını 8 bin liradan 5 bin liraya çekiyor. Ayrıca form teslim tarihini de değiştirerek her ayın 28'ine getiriyor. Mevcut sistemde ilgili döneme ait bildirimler, takip eden ikinci ayın 5'ine kadar verilebiliyor.
08 Şubat 2010 /DÜNYA GAZETESİ
Yatırımcılara indirim şoku!
Teşvik belgesi kapsamındaki mevcut indirimlere güvenerek yatırımı yapan şirketler şimdi de bu haklarından mahrum
bırakılma sıkıntısını yaşıyor.
13 Şubat 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm – Ticaret Sicil Harçlarını Öderiz Ama Bize 3 Ay Süre Vermelisiniz!
“Yargıç temele sormuş: Davacıya borcunu bir türlü ödemiyorsun. Neden?
Temel boynunu büker: Vereceğum vermesine de bana üç ay mühlet ver diyorum, vermiyor. Üç yıldır beni oyalıyor...”
Yakında ticaret sicil harçlarını ödeyemediğimiz için olası davalarda, bunun gibi savunma yapsak yeridir! Ticaret sicil harçları, ilgili kanunda öngörüldüğü gibi ticaret odalarına bağlı ticaret sicil memurluklarınca, esnaf ve sanatkâr odalarındaki
harçlar ise bünyelerindeki veznelerde tahsil ediliyordu. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ise 1 Şubat’tan itibaren,
ödemeleri Ziraat Bankası, Vakıflar ve Halk Bankası şubeleriyle sınırlandırdı. Buna göre ticaret sicil işlemlerine ait harçlar,
ilgili oda ve hizmet birimlerinden alınan tahakkukla, sadece yetki verilen banka şubelerine ödenecek.
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15 Şubat 2010 /YENİ ŞAFAK GAZETESİ
20 il sürekli geriliyor
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alsa da Türkiye, işsizliği önleme konusunda pek yol alamadı. İşsizlik
konusundaki olumsuz tablo, Türkiye geneli için karamsar bir tablo yarattı. Ancak veriler, özellikle 20 ilde tehlike çanlarının çalmaya başladığına işaret ediyor. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) "Türkiye'nin
Sıkışan Kentleri" başlıklı yaptığı hesaplamaya göre, işsizlik sadece yoksulluğun ete kemiğe büründüğü Doğu ve
Güneydoğu'da değil, kuzeyden güneye hatta batıya kadar uzandı.
15 Şubat 2010 /RADİKAL GAZETESİ
Türkiye'nin işsizlikte sıkışan 20 kenti
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) hazırladığı ‘Türkiye’nin Sıkışan Kentleri” raporuna
göre işsizlik konusundaki olumsuz görünüşün, Türkiye geneli için karamsar bir tablo yarattığı belirtilerek, verilerin özellikle 20 ilde ‘tehlike çanlarının’ çalmaya başladığına işaret ettiği bildirildi.
15 Şubat 2010 /ORTADOĞU GAZETESİ
20 ilde tehlike çanları çalıyor
Türkiye'nin en büyük sorunu olan işsizlikte fazla ilerleme sağlanamadı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası’nın araştırması özellikle 20 ilde tehlike çanlarının çalmaya başladığına dikkat çekiyor. Haritada kırmızı ile işaretlenen iller, 2004’ten bu yana kan kaybediyor.
15 Şubat 2010 /EVRENSEL GAZETESİ
Bölgede işsizlik 6 yılda 3 kat arttı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) araştırmasına göre işsizliğin oransal olarak en yüksek
olduğu kentler sıralamasında Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt ilk sırayı aldı.
15 Şubat 2010 /BUGÜN GAZETESİ
20 ilde tehlike çanları çalıyor
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) "Türkiye'nin Sıkışan Kentleri" raporuna göre, Türkiye,
ihracatı, kişi başı milli geliri arttırsa da, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alsa da işsizliği önleme konusunda
pek yol alamadı. Özellikle 20 ilde tehlike çanlarının çalmaya başladığına işaret ediyor. Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde yer alan Aydın, Denizli ve Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Erzurum,
Erzincan ve Bayburt, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'da beş yıldır işgücü ve istihdam azalırken, işsizlik ise artış gösterdi.

496

MEDYADA ODAMIZ

12

15 Şubat 2010 /BİRGÜN GAZETESİ
20 kentte tehlike çanları çalıyor
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alsa da Türkiye, işsizliği önleme konusunda pek yol alamadı. İşsizlik
konusundaki olumsuz tablo, Türkiye geneli için karamsar bir tablo yarattı. Ancak veriler, özellikle 20 ilde tehlike çanlarının çalmaya başladığına işaret ediyor.
15 Şubat 2010 /MİLLİYET GAZETESİ
İşsizlik haritası genişledi
20 ilde tehlike çanlarının çalmaya başladığına işaret eden rapora göre işsizlik sadece Doğu ve Güneydoğu’da değil,
kuzeyden güneye hatta batıya kadar kronik bir sorun haline geldi.
Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan Aydın, Denizli, Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin,
Batman, Şırnak, Siirt, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’da 5 yıldır işgücü ve istihdam azaldı,
işsizlik ise arttı.
15 Şubat 2010 /HABERTÜRK GAZETESİ
20 ilde istihdam azalırken işsizler arttı
20 ilde tehlike çanlarının çalmaya başladığına işaret eden rapora göre işsizlik sadece Doğu ve Güneydoğu’da değil,
kuzeyden güneye hatta batıya kadar kronik bir sorun haline geldi.
Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan Aydın, Denizli, Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin,
Batman, Şırnak, Siirt, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’da 5 yıldır işgücü ve istihdam azaldı,
işsizlik ise arttı.
15 Şubat 2010 /HÜRRİYET GAZETESİ
Bir ‘ayarlama’ oldu, ama öğrenemeyeceğiz
İSTANBUL Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın “Türkiye’nin sıkışan kentleri” raporu, işsizliğin Türkiye’nin
en önemli sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Aydın, Denizli, Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt,
Erzurum, Erzincan, Bayburt, Tokat, Samsun, Çorum ve Amasya’da 5 yıldır işgücünün azalmasına rağmen, işsizliğin de arttığını ortaya koyuyor.
15 Şubat 2010 /CUMHURİYET GAZETESİ
İşsizlik, Haritasını Genişletti
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) “Türkiye’nin Sıkışan Kentleri” raporuna göre, kronik
işsizlik, hâkim olduğu haritayı genişletti. Haritada işaretlenen iller, 2004’ten bu yana kan kaybediyor. Ege’nin turizm ve
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sanayi kentleri Aydın, Denizli ve Muğla yeni istihdam yaratmak yerine mevcut istihdamı azalttı. Aralarında bir dönemin
“Anadolu kaplanı” Denizli’nin de yer aldığı üç kent, 2004 yılında 945 bin kişiye istihdam sağlarken 2008 sonunda bu
rakam 897 bin kişiye indi.
20 Şubat 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm – Hangisi Doğru?
‘Akıl akıldan üstündür / Aklın yolu birdir.’ ‘Kervan yolda düzelir / Balık baştan kokar’... Vergi mükellefleri, Maliye
Bakanlığı’nın KDV konusunda tutarsız uygulamaları nedeniyle bu atasözleri arasındaki çelişki gibi bir tablo ile karşı karşıya. 5 Aralık 2009 tarihinde Resmi Gazete’yle yayımlanan KDV Kanunu Genel Tebliği’nin “Kullanım Süresi Geçen veya
Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV Hakkında Yapılacak İşlem” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar, vergi mükellefini adeta ters köşeye yatırdı.
27 Şubat 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm – ‘e-haciz’de Güzün Gelişi Yazdan Belli
Bir işin başlangıcı ve gidişatına bakarak o işin nasıl sonuçlanacağı hakkında bir fikir edinmek mümkün anlamına gelen
“Hesapsız kasap, ya bıçak kırar ya masat” deyimindeki gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Elektronik Haciz Projesi de, tam
böyle gelişmişti. Geçen yıl hayata geçen uygulamanın ilk günlerinde bankaların yanlış algılamalarının etkisiyle, önemli
sorunlar ortaya çıkmıştı. Bazı bankalar haciz uygulamasını sürekli bir uygulama olarak algılayıp, yalnızca tebliğ tarihinde
bloke edilmesi gereken paraları “sınırsız bir tarih” anlayışıyla genelleştirince vergi mükellefinde feryatlar yükselmişti.
01 Mart 2010 /BİRGÜN GAZETESİ
Ankara'dakiler kendi dertlerine daldı, yurttaşları unuttu
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Muhasebe Meslek Yasası’nın 1 Mart
1989’da TBMM'de kabul edilmesinin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, mali müşavirlerin, aslında mükellefin muhatap olduğu para cezaları nedeniyle güç durumda kalabildiğini ifade etti. Arıkan, kitlelerin yoksulluk ve işsizlikle boğuşurken Ankara’nın ise 'kendi hesaplarına daldığını' ifade etti. Sağduyu çağrısı yapan Arıkan, Türkiye’nin 'gerilim yorgunu'
olduğunu kaydetti.
01 Mart 2010 /REFERANS GAZETESİ
Türkiye siyasi gerilim yorgunu
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, kitlelerin yoksulluk ve işsizlikle
boğuşurken Ankara'nın ise "kendi hesaplarına daldığını" ifade etti. Sağduyu çağrısı yapan Arıkan, Türkiye'nin "gerilim yorgunu" olduğunu kaydetti.
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01 Mart 2010 /SÖZCÜ GAZETESİ
İşi olanın işsiz arkadaşından kaçtığı bir dönem yaşanıyor
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, kitlelerin yoksulluk ve işsizlikle
boğuşurken Ankara'nın ise "kendi hesaplarına daldığını" ifade etti. Sağduyu çağrısı yapan Arıkan, Türkiye'nin "gerilim yorgunu" olduğunu kaydetti.
01 Mart 2010 / POSTA GAZETESİ
Muhasebeci: Ankara ekonomiyi bıraktı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Muhasebe Meslek Yasası’nın 1 Mart
1989’da TBMM'de kabul edilmesinin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, mali müşavirlerin, aslında mükellefin muhatap olduğu para cezaları nedeniyle güç durumda kalabildiğini ifade etti.
02 Mart 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Sessiz Geçen Vergi Haftası
Vergi haftası vergi bilincinin hatırlanması ve bu yönde katkı sağlaması amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir hafta
olmasına rağmen yoğun gündemin gölgesinde kaldı. Kimse vergi konuşmadı. Oysa konuşacak, tartışacak o kadar şey var ki…
Bu nedenle büyük bir meslek örgütü olan ve mesleki alanda çok başarılı çalışmalar yapan İstanbul Serbest Mali
Müşavirler Odası (İSMMO) Başkanı Yahya Arıkan ile görüştük.
Yahya Arıkan, “Adil olmayan bir vergi sistemi ile karşı karşıyayız. Türkiye’de vergi, korkulan, kaçınılan bir olgudur”
diyerek bunu besleyen temel sorunları şu şekilde açıklamaktadır.
06 Mart 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm – Zarar da Etseniz Beyanname Şart…
Geçen yılın başında borsadan alıp yılın içinde satarak “müthiş para” kazandığınız hisse senedinden elde ettiğiniz gelirden
“şimdi ne kadar vergi ödeyeceğim” diye merak ediyorsanız, rahat olun, 1 Mart’ta başlayan 2009 yılına ait gelir vergisi
beyannamesi sizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü gerçek kişilerce elde edilecek borsa kazançları “tutarı ne olursa olsun” yıllık gelir
vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecek. Üstelik bu “seçilmiş kişiler” bırakın gelir vergisini stopajdan bile muaflar.
08 Mart 2010 /TARAF GAZETESİ
Kadınım, İşsizim, Mutsuzum
Nüfusunun yarısını kadınların oluşturduğu Türkiye, kadınları evde ya da tarlada ücretsiz aile işçisi olarak görmeyi pek
sevdi. Sesini yükselten kadınların önemli bir kısmı ise yaşamın bir yerinde, şiddete maruz kalıyor. Eğitimli ya da eğitim alma
şansı bulunmayan birey olarak çalışma hayatına katılmayı başaran kadınlar ise ücret ve diğer haklar konusunda ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyor.
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08 Mart 2010 /BİRGÜN GAZETESİ
Kadınım, İşsizim, Mutsuzum
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) "Kadınım, İşsizim, Mutsuzum" Raporu'na göre, 10 yıl
önce Türkiye'de 15 ve yukarı yaşta 22 milyon 849 bin kadın bulunuyordu. İstihdam edilen ve işsizlerin toplamı anlamına
gelen "kadın işgücü" 1999 yılında 6 milyon 853 bin kişiydi. 2009 yılının Kasım ayı itibarıyla 15 ve yukarı yaştaki kadın
sayısı 3 milyon 468 bin kişi artarak, 26 milyon 317 bine ulaştı. Buna karşın 1999 yılında 6 milyon 853 bin olan kadın işgücü sayısı 2 bin kişi azalarak, 2009'da 6 milyon 851 bin kişiye geriledi. 1999 yılında kadınlarda yüzde 30 olan işgücüne
katılma oranı 4 puan azalarak 2009 sonunda yüzde 26'ya indi.
08 Mart 2010 /POSTA GAZETESİ
Kadınım, İşsizim, Mutsuzum
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) ‘Kadınım, İşsizim, Mutsuzum’ adlı bir rapor hazırladı.
Raporda, son 10 yılda kadınlarda işgücüne katılımın gerilediği, işsizliğin ise yükseldiği ortaya kondu. Türkiye’de işgücüne
katılım, nüfus artışının yavaşlaması, emeklilerin sayısının artması gibi nedenlerle yıldan yıla düşüyor.
08 Mart 2010 /RADİKAL GAZETESİ
10 yılda kadınların işgücüne katılımı düştü
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) ‘Kadınım, İşsizim, Mutsuzum’ raporuna göre, 10 yılda
kadınların işgücüne katılma oranı 4 puan azalarak yüzde 26’ya geriledi. İşsizlerin üçte biri kadın. Kadın ve erkekler arasındaki ücret farklılıkları yüzde 27’lere ulaştı.
08 Mart 2010 /SÖZCÜ GAZETESİ
İşsizlerin üçte biri kadın
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın(İSMMMO) "Kadınım, İşsizim, Mutsuzum" Raporu'na göre, 10 yılda
kadınların işgücüne katılma oranı 4 puan azalarak yüzde 26'ya gerilerken, işsizlerin üçte birinin kadın olduğu görüldü.
Çalışma hayatına katılmayı başaran kadınlar ise ücret ve diğer haklar konusunda ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyor.
08 Mart 2010 /DÜNYA GAZETESİ
Kadının çalışma hayatına katılımında tablo ağırlaşıyor
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) "Kadınım, İşsizim, Mutsuzum" Raporu'na göre, 10 yıl
önce Türkiye'de 15 ve yukarı yaşta 22 milyon 849 bin kadın bulunuyordu. İstihdam edilen ve işsizlerin toplamı anlamına
gelen "kadın işgücü" 1999 yılında 6 milyon 853 bin kişiydi. 2009 yılının Kasım ayı itibarıyla 15 ve yukarı yaştaki kadın
sayısı 3 milyon 468 bin kişi artarak, 26 milyon 317 bine ulaştı.
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13 Mart 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm – Kira geliri beyannamesi ihmale gelmez!
Çocukluğumuzdan beri belleklerimize kazınmıştır o ünlü söz ve birçok vergi dairesinde karşımıza çıkar: "Vergilendirilmiş
kazanç kutsaldır." Yüce önder Mustafa Kemal'e atfedilir, basit gibi görünür ancak "vatandaşlık hukuku" açısından son derece önemlidir. Fakat ülkemizde son 9 yıldır öylesine bir trend yaşanıyor ki, bu söz adeta "Vergilendirilmiş kira geliri kutsaldır"a dönüşmek üzere.
20 Mart 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm – Menkul kıymette vergi yol haritası
Küçük ve büyük bireysel yatırımcıları yakından ilgilendiren, menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesi için önümüzde
kısa bir zaman kaldı. 2009 yılında elde edilen, Hazine bonosu, devlet tahvili faiz gelirleri ve alım-satım kazançları, hisse
senedi kâr payları ve alım satım kazançları ile mevduat faizi ve repo kazançları ve benzeri menkul kıymet gelirlerinin beyanı ve vergilendirilmesine ilişkin bazı kurallar bu yıl da ne yazık ki değişti.
20 Mart 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm – Vergi şart, avantaj hak
“Bireysel Emeklilik Sistemi” (BES), kişilerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları
ek harcamaların karşılanabilmesi için oluşturulan özel emeklilik sistemidir. Bu ay itibarıyla bireysel emeklilik katılımcı sayısı 2 milyon 35 bin 274 kişiye ulaştı.
29 Mart 2010 / ŞOK GAZETESİ
Türkiye'de her 7 kişiden biri sınava giriyor
Üniversite sınavından ehliyete kadar tüm sınavlara vatandaşlar toplam 4 milyar lira ödeyecek. Bu rakama dershaneler
dahil değil. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) "Hayatımız Sınav" raporuna göre, sınavlara
9.9 milyon adayın girmesi bekleniyor.
29 Mart 2010 / REFERANS GAZETESİ
Bu yıl sınavlara 4 milyar harcanacak
ÖSYM, MEB ve İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı sınavlara 9-9 milyon adayın girmesi beklenirken, Yükseköğretime Geçiş
Sınavı (YGS)Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Seviye Belirleme Sınavı (SBS), ehliyet,
özel güvenlik sınavı olmak üzere toplam 5 büyük sınava en az 4.09 milyar TL harcanması öngörülüyor. İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın raporuna göre, sadece ÖYSM'nin yapacağı sınavlara 5 milyon adayın girmesi beklenirken; Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı sınavlara 4.7 milyon adayın gireceği tahmin ediliyor.
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29 Mart 2010 / RADİKAL GAZETESİ
Hayatımız imtihan
Türkiye'de ÖSYM, MEB ve İçişleri'nin yapacağı sınavlara bu yıl toplam 9.9 milyon aday girecek. Yapılacak beş büyük
sınavda 4.9 milyar lira harcanacak. Her yedi kişiden biri sınava girecek, sınavlara 5 milyar TL harcanacak. İSMMMO'nun
'Hayatımız Sınav' raporuna göre, ÖSYM, MEB ve İçişleri Bakanlığı'nın sınavlarına bu yıl 9.9 milyon aday girecek, beş büyük
sınava en az 4.9 milyar TL harcanacak.
29 Mart 2010 / POSTA GAZETESİ
Paralar sınava akıyor
Bu yıl nüfusun yedide biri sınava girecek, sadece 5 sınava dönük harcama 4.2 milyar lirayı geçecek Paralar sınava akıyor
Türkiye'de bu yıl, üniversiteden memuriyete, ehliyet almaktan yüksek lisansa kadar her alanda kendini sınavla kanıtlamak
zorunda olan 9.9 milyon kişi katılacak. Kazanmak için dershaneye gidilecek, ders alınacak, başvuru masrafı yapılacak.
29 Mart 2010 / MİLLİ GAZETE
Hayatımız sınav
ÖSYM, MEB ve İçişleri Bakanlığı'nın 2010'da yaptığı sınavlara 9.9 milyon adayın girmesi beklenirken, Yükseköğretime
Geçiş Sınavı-Lisans Yerleştirme Sınavı, Kamu Personeli Seçme Sınavı, Seviye Belirleme Sınavı, ehliyet, özel güvenlik sınavı
olmak üzere toplam 5 büyük sınava en az 4.9 milyar TL harcanacak. Türkiye'de yediden yetmişe herkes sınav heyecanı ve
korkusu yaşıyor.
29 Mart 2010 / EVRENSEL GAZETESİ
Sınav A.Ş.
ÖSYM, MEB ve İçişleri Bakanlığı'nın 2010'da yaptığı sınavlara 9.9 milyon adayın girmesi beklenirken, Yükseköğretime Geçiş
Sınavı Lisans Yerleştirme Sınavı, Kamu Personeli Seçme Sınavı, Seviye Belirleme Sınavı, ehliyet, özel güvenlik sınavı olmak
üzere toplam 5 büyük sınava en az 4.9 milyar TL harcanacak. Sınavların büyük bir kısmı ÖSYM tarafından yapılıyor.
29 Mart 2010 / EGE TELGRAF GAZETESİ
5 milyar liralık sınav ekonomisi
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) hazırladığı 'Hayatımız Sınav' raporuna göre, sınavlar
için harcanan para yılda 4,9 milyar TL'yi buluyor. Kurumların yaptığı özel mesleki sınavlar dışında kalan YGS-LYS, KPSS,
SBS, ehliyet, özel güvenlik sınavında dönen para tutan en az 4 milyar liraya ulaşacak. Bu sene ÖYSM'nin yapacağı sınavlara 5 milyon adayın girmesi beklenirken; Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı sınavlara 4,7 milyon adayın gireceği tahmin
ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı özel güvenlik sınavına ise 200 bin kişinin gireceği öngörülüyor. Sadece bu üç kurumun sınavlarına katılacak adayların toplamı 9,9 milyonu buluyor. Dolayısıyla 2010 yılında, Türkiye'de yaşayan her 7 kişiden en az birinin sınava gireceğine kesin gözüyle bakılıyor.
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29 Mart 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Sınavların maliyeti 5 milyar TL
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) "Hayatımız Sınav" raporuna göre, bu yıl sınava girecek 9.9 milyon kişi toplam 5 milyar TL'lik harcama yapacak. Rapora göre Türkiye ÖSS'ye hazırlanmak için dershaneye 1.5
milyar TL, kayıt dışı dershaneye 45 milyon TL, özel derse 300 milyon TL, kitaplara 200 milyon TL, KPSS için 100 milyon TL,
SBS için 1.2 milyar TL, sürücü kursu ve harçlar 640 milyon TL, özel güvenlik için 110 milyon TL olmak üzere toplam 4 milyar 95 milyon TL kaynak ayırırken en büyük beş sınav için harcanan para yılda 4.9 milyar TL'yi buluyor.
29 Mart 2010 / BUGÜN GAZETESİ
Her 7 kişiden biri sınava girecek
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) 'Hayatımız Sınav’ raporuna göre, bu yıl ÖSYM, MEB
ve içişleri Bakanlığı’nın açtığı sınavlara 9.9 milyon adayın girmesi bekleniyor. Rapora göre, sadece ÖYSM'nin yapacağı
sınavlara 5 milyon, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı sınavlara 4.7 milyon, içişleri Bakanlığı'nın yapacağı özel güvenlik
sınavına ise 200 bin kişi girecek.
29 Mart 2010 / BİZİM GAZETE
Hayatımız sınav
İSMMMO'nun raporuna göre, YGS-LYS (ÖSS), KPSS, SBS, ehliyet ve özel güvenlik için açılacak sınavlara 9,9 milyon adayın girmesi bekleniyor. Sınavlar için harcanacak paranın ise 4 milyar TL olacağı hesaplanıyor İstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odasının (İSMMMO) "Hayatımız Sınav" raporuna göre, bu yıl ÖSYM, MEB ve İçişleri Bakanlığı'nın açtığı
sınavlara 9.9 milyon adayın girmesi bekleniyor.
29 Mart 2010 / BİRGÜN GAZETESİ
İSMMMO: Hayatımız Sınav
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının (İSMMMO) 'Hayatımız Sınav' Raporuna Göre, Bu Yıl ÖSYM, MEB
ve İçişleri Bakanlığı'nın Açtığı Sınavlara o İstanbul, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının (İSMMMO) 'Hayatımız
Sınav' raporuna göre, bu yıl ÖSYM, MEB ve İçişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavlara 9.9 milyon adayın girmesi bekleniyor.
29 Mart 2010 / ADAPAZARI GAZETESİ
Sınavlar 4 milyar döndürecek
"Hayatımız Sınav" raporuna göre 2010'da KPSS, SBS, ehliyet, özel güvenlik sınavı) yapılacak 5 büyük sınavda (YGS-LYS,
dönen para en az 4 milyar TL'yi bulacak. Sınav ekonomisini sürükleyen YGS-LYS (ÖSS), KPSS, SBS, ehliyet, özel güvenlik
sınavı için dönen paranın 4 milyar TL olduğu hesaplanıyor.
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31 Mart 2010 / BELDE GAZETESİ
Bu yıl Türkiye'de yaşayan 7 kişiden 1'i sınava girecek
Rapora göre, sadece ÖYSM'nin yapacağı sınavlara 5 milyon adayın girmesi beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı sınavlara 4.7 milyon adayın gireceği tahmin ediliyor, içişleri Bakanlığı'nın yapacağı özel güvenlik sınavına ise bu yıl
200 bin kişinin gireceği öngörülüyor. Böylece bu yıl Türkiye'de yaşayan her 7 kişiden birinin sınava gireceğine kesin gözüyle bakılıyor.
03 Nisan 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - “İcra Vergi” Kılavuzu
“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.” Avukatlık Yasası’nda “kulağa hoş gelen” bu tanıma göre “sokaktaki vatandaş” bile herhangi bir mahkemede dava
açıp, hak mücadelesi verebilir. “Peki davanızı kazandınız ve icra dairesinden alacağınızı tahsil ettikten sonra işin vergilendirme aşamasına geldiğinizde ne yapacağınızı bilebilir misiniz?” İşte avukatlar için bile “zor soru” bu sayın okurlarım.
10 Nisan 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Ortak hesapta vergiye dikkat
Sayın okurlarım, aman dikkat, mevcut yasalara göre tüm bu işlemler, “Veraset ve İntikal Vergisi”ne tabi. Eş ve çocuğa
vergi dilinde “ivazsız”, yani “karşılıksız” mal ya da para intikal etmesi durumunda verginin oranı yüzde 5 ile 15 arasında
değişiyor. Eğer bu işlemler diğer şahıslar için yapılırsa vergi oranı bu kez, iki kat artıyor ve yüzde 10 ve 30 oranına yükseliyor. Bununla ilgili aşağıda verilen tabloyu detaylı bir şekilde incelemenizde yarar var. Veraset ve İntikal Vergisi’ne ilişkin bu incelikli durum özellikle ortak açılan banka hesaplarında sıkça yaşanıyor.
17 Nisan 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Okula spor salonu yap vergiden düş
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2009 yılı eğitim öğretim istatistiklerine göre Türkiye’de ilköğretim, ortaöğretim, genel lise,
meslek liseleri ve okulöncesi öğretim kurumu sayısı 58 bin 982’ye ulaşmış durumda. Ve bu okullarda 757 bini aşkın öğretmen, sayıları 21 milyon 117 bini geçen öğrenciye eğitim veriyor. Ne kadar devasa rakamlar olduğu ortada. Peki, bu nicelikte bir eğitimin verildiği ülkemizde, acaba kaç okulumuzun bahçesinde spor yapmaya imkân sağlayan bir spor salonu var?
Sadece İstanbul’un durumunu anlatmak bile aslında yeterli.
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24 Nisan 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Çekler Renkleniyor, Denetim Artıyor
Türkiye’de ticari yaşamın üzerinde en çok konuşulan uygulamalarından biri kuşkusuz “çek”lerle ilgilidir. Özellikle “karşılıksız çek”e hapis cezası olması konuyu sürekli gündemimizde tutmuştur. Bugün cezaevlerinde resmi olmayan rakamlara
göre 2 bini aşkın kişi bu konudaki ihtilaf nedeniyle tutukludur. Karşılıksız çekin “içerideki” mağduru, durumu; “hile ve
dolandırıcılık gibi bir suç unsuru bulunmadıkça, çeklerin ödenmemesi ‘ekonomik suç’ değil, ‘ekonomik’ sonuçtur” diye
tanımlarken tahsilat yapamayan “dışarıdaki” mağdur, hukukçular ve sanayiciler ise bu konuda çok farklı görüş açısına
sahiptirler.
26 Nisan 2010 / EVRENSEL GAZETESİ
‘İş garantisiz’ meslek kurslarına 3.5 milyar
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın(İSMMMO) ‘İşsiz Kursta’ Araştırmasına göre kriz yılı 2009’da
Türkiye’de mesleki eğitim kurslarına 3.5 milyar TL harcandı. Kursiyer sayısı özel meslek kursları ile diğer kurumların ve 5
Büyükşehir belediyesinin verdiği eğitimlerle 2 milyon kişiye ulaştı. Ancak İş-Kur’un iş garantisi verdiği kursiyer sayısı 22
569’da kaldı.
26 Nisan 2010 / EGE TELGRAF GAZETESİ
2 milyon eğitildi 22 bini iş buldu
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın(İSMMMO) ‘İşsiz Kursta’ Araştırmasına göre mesleki kurslara bir
yılda 3,5 milyar lira harcanırken, 2 milyon kişiden sadece 22 bini işe kavuştu.
26 Nisan 2010 / BURSA OLAY GAZETESİ
2 milyon işsiz kursiyerden sadece 22 bini işe yerleşti
İş bulabilmek umuduyla meslek kursu alan işsizler, hayal kırıklığına uğradı. İSMMMO’nun araştırmasına göre, mesleki
kurslara bir yılda 3,5 milyar lira harcandı, 2 milyon kişiden sadece 22 bini işe kavuştu.
26 Nisan 2010 / BURSA HAYAT GAZETESİ
İşsizliğin Bedeli Ağır
İş bulabilmek umuduyla meslek kursu alan işsizler, hayal kırıklığına uğradı. İSMMMO’nun araştırmasına göre, mesleki
kurslara bir yılda 3,5 milyar lira harcandı, 2 milyon kişiden sadece 22 bini işe kavuştu. Kursiyer sayısı özel meslek kursları ile diğer kurumların ve 5 Büyükşehir belediyesinin verdiği eğitimlerle 2 milyon kişiye ulaştı. Ancak İş-Kur’un iş garantisi verdiği kursiyer sayısı 22 569’da kaldı.
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26 Nisan 2010 / BUGÜN GAZETESİ
2 milyon kişi kursa gitti 22 bini işe kavuştu
İş bulabilmek umuduyla meslek kursu alan işsizler, hayal kırıklığına uğradı. İSMMMO’nun araştırmasına göre, mesleki
kurslara bir yılda 3,5 milyar lira harcandı, 2 milyon kişiden sadece 22 bini işe kavuştu. Kursiyer sayısı özel meslek kursları ile diğer kurumların ve 5 Büyükşehir belediyesinin verdiği eğitimlerle 2 milyon kişiye ulaştı. Ancak İş-Kur’un iş garantisi verdiği kursiyer sayısı 22 569’da kaldı.
26 Nisan 2010 / VATAN GAZETESİ
Mesleki kurslara yılda 3.5 milyar lira harcandı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) araştırmasına göre, İş-Kur, halk eğitim merkezleri,
belediyeler ve özel dershanelerin verilerinden yararlanarak yaptığı ‘İşsiz Kursta’ araştırmasına göre, 2009’da meslek edindirme kurslarına giden kişi sayısında patlama yaşandı. Türkiye son bir yılda mesleki kurslara 3.5 milyar TL harcarken, kurslara katılan 2 milyon kişiden sadece 22 bini 569’u iş garantisine kavuştu. Geçen yıl Türkiye İş Kurumu’na (İş-Kur) yeni meslek edinmek için başvuranların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 500 artarak 181 bin 900’e çıkarken, kurslara krizde işini
kaybedenlerin yanı sıra, çalışma hayatına yeni katılacakların da ilgisi arttı.
26 Nisan 2010 / SÖZCÜ GAZETESİ
Kurslara ilgi krizin boyutlarını net ortaya koyuyor
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) araştırmasına göre, 2 yıllık süreçte yeni meslek edinmek için kursların kapısını çalanların sayısının azımsanamayacak ölçüde arttığına dikkat çekti.
26 Nisan 2010 / REFERANS GAZETESİ
İşsiz kalan kursa koştu
İş bulabilmek umuduyla meslek kursu alan işsizler, hayal kırıklığına uğradı. İSMMMO’nun araştırmasına göre, mesleki
kurslara bir yılda 3,5 milyar lira harcandı, 2 milyon kişiden sadece 22 bini işe kavuştu.
26 Nisan 2010 / RADİKAL GAZETESİ
Mesleki kurslara 2 milyon kişi 3.5 milyar lira harcadı, sadece 22 bini iş buldu
İSMMMO'nun 'İşsiz Kursta' Araştırması'na göre, kriz yılı 2009'da Türkiye'de mesleki eğitim kurslarına 3.5 milyar TL harcandı. İş-Kur verileri de, meslek edinmek için başvuranların sayısının 2008 yılına göre yüzde 500 gibi rekor bir oranda artarak 181 bin 900'e çıktığını gösteriyor. Geçen yıl Türkiye İş Kurumu’na (İş-Kur) yeni meslek edinmek için başvuranların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 500 artarak 181 bin 900’e çıkarken, kurslara krizde işini kaybedenlerin yanı sıra, çalışma
hayatına yeni katılacakların da ilgisi arttı.
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26 Nisan 2010 / SABAH GAZETESİ
Meslek edindirme kurslarına bir yılda 3.5 milyar lira harcandı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) araştırmasına göre, mesleki kurslara bir yılda 3.5 milyar lira harcanırken, 2 milyon kişiden sadece 22 bini işe kavuştu. Araştırmaya göre, sadece İş-Kur kurslarına 2009'da yeni
meslek edinmek için başvuranların sayısı, 2008'e göre yüzde 500 artarak 31 bin 927'den, 181 bin 900'e çıktı. İstanbul,
Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına ve halk eğitim merkezlerine meslek edinmek için başvuranların sayısı 2009'da 100 bin civarında olurken, özel meslek kurslarına katılan ve ders alan yıllık kursiyer sayısı yaklaşık 1 milyon 700 bin civarında bulunuyor.
26 Nisan 2010 / HABERTÜRK GAZETESİ
Kursa gidenlerin %1'i işe girdi
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) araştırmasına göre, mesleki kurslara bir yılda 3.5 milyar lira harcanırken, 2 milyon kişiden sadece 22 bini işe kavuştu.
26 Nisan 2010 / DÜNYA GAZETESİ
İSMMMO: Türkiye, "iş garantisiz" meslek kurslarına 3.5 milyar TL harcadı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın(İSMMMO) araştırmasına göre Türkiye son 1 yılda mesleki kurslara 3.5 milyar TL harcarken, kurslara katılan 2 milyon kişiden sadece 22 bini 569'u iş garantisine kavuştu. Geçen yıl
Türkiye İş Kurumu'na (İş-Kur) yeni meslek edinmek için başvuranların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 500 artarak 181
bin 900'e çıkarken, söz konusu kurslara krizde işini kaybedenlerin yanı sıra, bugüne kadar çalışma hayatı içinde yer almayan kişilerin de ilgisinin arttığı gözlendi.
26 Nisan 2010 / YENİ ÇAĞ GAZETESİ
İşsizlik sigortasının içi böyle boşaltılıyor
Geçen yıl Türkiye İş Kurumu’na (İş-Kur) yeni meslek edinmek için başvuranların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 500
artarak 181 bin 900’e çıkarken, kurslara krizde işini kaybedenlerin yanı sıra, çalışma hayatına yeni katılacakların da ilgisi arttı.
26 Nisan 2010 / HÜRSES GAZETESİ
Meslek kurslarına 3,5 milyar harcandı
İSMMMO’nun ‘İşsiz Kursta’ araştırmasına göre, 2009’da meslek edindirme kurslarına giden kişi sayısında patlama
yaşandı. Türkiye son bir yılda mesleki kurslara 3.5 milyar TL harcarken, kurslara katılan 2 milyon kişiden sadece 22 bini
569’u iş garantisine kavuştu.

507

12

MEDYADA ODAMIZ

26 Nisan 2010 / YENİ ASYA GAZETESİ
Mesleki kurslar, iş sahibi yapamıyor
İSTANBUL Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) araştırmasına göre, meslekî kurslara bir yılda 3,5
milyar lira harcanırken, 2 milyon kişiden sadece 22 bini işe kavuştu. İSMMMO’nun İş-Kur, halk eğitim merkezleri, belediyeler ve özel dershanelerin verilerinden yararlanarak yaptığı ‘’İşsiz Kursta’’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya
göre, meslek edindirme kurslarında 2009 yılında patlama yaşandı.
26 Nisan 2010 / TERCÜMAN GAZETESİ
Meslek kursları da derman olmadı
İSMMMO'nun 'İşsiz Kursta' Araştırması'na göre, kriz yılı 2009'da Türkiye'de mesleki eğitim kurslarına 3.5 milyar TL harcandı. İş-Kur verileri de, meslek edinmek için başvuranların sayısının 2008 yılına göre yüzde 500 gibi rekor bir oranda artarak 181 bin 900'e çıktığını gösteriyor.
26 Nisan 2010 / TARAF GAZETESİ
2 milyon kişi kursa gtti ama 22 bini iş bulabildi
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın(İSMMMO) araştırmasına göre Türkiye son 1 yılda mesleki kurslara 3.5 milyar TL harcarken, kurslara katılan 2 milyon kişiden sadece 22 bini 569'u iş garantisine kavuştu.
26 Nisan 2010 / ŞOK GAZETESİ
Kurslar da çözüm olmuyor
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) araştırmasına göre,kurslara bir yılda 3,5 milyar lira
harcanırken, 2 milyon kişiden sadece 22 bini işe kavuştu. İSMMMO’nun İş-Kur, halk eğitim merkezleri, belediyeler ve özel
dershanelerin verilerinden yararlanarak yaptığı “İşsiz Kursta” araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, meslek
edindirme kurslarında 2009 yılında patlama yaşandı. Sadece İş-Kur kurslarına 2009’da yeni meslek edinmek için başvuranların sayısı, 2008’e göre yüzde 500 artarak 31 bin 927’den, 181 bin 900’e çıktı.
26 Nisan 2010 / STAR GAZETESİ
Kurslara 1 yılda 3.5 milyar lira harcandı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın(İSMMMO) araştırmasına göre Türkiye son 1 yılda mesleki kurslara 3.5 milyar TL harcarken, kurslara katılan 2 milyon kişiden sadece 22 bini 569’u iş garantisine kavuştu. Geçen yıl Türkiye
İş Kurumu’na (İş-Kur) yeni meslek edinmek için başvuranların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 500 artarak 181 bin 900’e
çıkarken, söz konusu kurslara krizde işini kaybedenlerin yanı sıra, bugüne kadar çalışma hayatı içinde yer almayan kişilerin de ilgisinin arttığı gözlendi.
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26 Nisan 2010 / ORTADOĞU GAZETESİ
İş garantisiz meslek kurslarına 3.5 milyar harcandı
İSMMMO'nun 'İşsiz Kursta' Araştırması'na göre, kriz yılı 2009'da Türkiye'de mesleki eğitim kurslarına 3.5 milyar TL harcandı. İş-Kur verileri de, meslek edinmek için başvuranların sayısının 2008 yılına göre yüzde 500 gibi rekor bir oranda artarak 181 bin 900'e çıktığını gösteriyor.
26 Nisan 2010 / POSTA GAZETESİ
Kayıtdışını önlemenin yolu vergi iadesini geri getirmek
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan'la, 20 yaşını bitiren İSMMMO'nun geçmişini ve geleceğini konuştuk. İstanbul Serbest
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO ya da takma adıyla İSMO), gerek üyeleriyle ilişkileri gerek toplumsal meselelere duyarlı tavrıyla, son yıllarda adı çokça duyulan bir meslek odası. Türkiye’deki birçok meslek örgütünden farklı olarak İSMMMO, 30 bine yakın üyesi ile sürekli temas halinde.
01 Mayıs 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Yüz binlerce emekliye dava yolu
Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan memurlara, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilmektedir. Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmaz. Son defa memur olarak çalışıp emekli olanlara emeklilik ikramiyesi verilmektedir.
08 Mayıs 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Soru: Neden kendinize çağdaş diyorsunuz?.. İşte yanıtı
Değerli okurlarım, bildiğiniz gibi, bu köşedeki varlık nedenim vergi ve sosyal güvenlik konuları başta olmak üzere, mevzuatla ilgili olarak sizleri bilgilendirme çabası… Bildiğimi anlatmak için buradayım. Ama daha önceki yazılarımdan farklı
olarak bu yazımda, teknik bir konu yerine, çok etkilendiğim bir olayı siz değerli okurlarımla paylaşmak istiyorum.
Geçenlerde katıldığım mesleki toplantıların birinde, bir katılımcı “İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası seçimlerine giderken neden kendinize ‘çağdaş’ grup diyorsunuz” diye soru yöneltti. Sorusunun devamı da çarpıcıydı: “Kendinize
çağdaş dediğiniz zaman, karşıdakini çağdışı diye nitelendirmiş olmuyor musunuz? Yani siz çağdaşsınız da, başkaları çağdışı mı? Bu tanımı ne zamandır kullanıyorsunuz?”
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10 Mayıs 2010 / YENİÇAĞ GAZETESİ
Özel olarak işsiz kaldılar
Özelleştirme adı altında ne var ne yok satan AKP, 22 bin kişiyi işsizliğe mahkum etti. 8 yıldır iktidar olan AKP, 24 yıllık
toplam satışın yüzde 80’ine imza attı! İSMMMO’nun hazırladığı raporda, özelleştirme uygulamaları gerek yöntem, gerek
hukuk, gerekse istihdam açısından çeşitli tepkileri de berabrinde getirdi.
10 Mayıs 2010 / YENİ ASYA GAZETESİ
199 kuruluş özelleştirildi
İstanbul Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Odası (İSMMMO) raporuna göre, 1986-2010 döneminde 270 kuruluş özelleştirme kapsamına alınırken, 199 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış işlemi yapıldı ve bunların sonucunda 188 kuruluşta hiç kamu payı kalmadı. Özelleştirme işlemlerinden devletin elde ettiği kaynak 38,7 milyar dolar oldu. Bu kaynağın
78,8’i 2004-2010 döneminde sağlandı. İSMMMO, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), TBMM kayıtlarından yararlanarak
hazırladığı ‘’Özelleştirme Anayasası’’ raporunu açıkladı.
10 Mayıs 2010 / VATAN GAZETESİ
Özelleştirme geliri 38,7 milyar dolara ulaştı, istihdam azaldı
İSMMMO, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), TBMM kayıtlarından yararlanarak hazırladığı ‘’Özelleştirme Anayasası’’
raporunu açıkladı. 199 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış işlemi yapıldı ve bunların sonucunda 188 kuruluşta hiç kamu
payı kalmadı.
10 Mayıs 2010 / TERCÜMAN GAZETESİ
Özelleştirme, 22 bin kişiyi işsiz bıraktı
AKP hükümeti herşeyi peşkeşe devam ediyor. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı, TBMM kayıtlarından yararlanarak hazırladığı "Özelleştirme Anayasası" raporuna göre, gerçekleştirilen özelleştirmeler sonucu 22 bin kişi işsiz kalırken, özelleştirmeler sonrasında devlet yaklaşık 39 milyar dolarlık gelir elde etti.
Gelirler masraflara bile yetmedi.
10 Mayıs 2010 / TARAF GAZETESİ
Özelleştirmenin faturası: İşsizlik
Turgut Özal döneminde başlayan özelleştirme furyası günümüzde tüm hızıyla sürerken, 24 yıllık maceradan geriye 22
bin işsiz ve sadece 39 milyar dolarlık bir kâr kaldı. İSMMMO’nun (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası)
“Özelleştirme Anayasası” raporuna göre, 1986-2010 arasında 270 kuruluştaki kamu hisseleri, 22 yarım kalmış tesis, 524
taşınmaz, sekiz otoyol, iki boğaz köprüsü, 103 tesis, altı liman, şans oyunları lisans hakkı ile araç muayene istasyonları
özelleştirme kapsamına alındı.
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10 Mayıs 2010 / ŞOK GAZETESİ
Özelleştirme 22 bin kişiyi işsiz bıraktı
İSMMMO’nun hazırladığı "Özelleştirme Anayasası" raporuna göre, gerçekleştirilen özelleştirmeler sonucu 22 bin kişi işsiz
kalırken, özelleştirmeler sonrasında devlet yaklaşık 39 milyar dolarlık gelir elde etti. Gelirler masraflara bile yetmedi.
10 Mayıs 2010 / SÖZCÜ GAZETESİ
Özelleştirmelerde işsiz kalanların sayısı 22 bin
İstanbul Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Odası (İSMMMO) raporuna göre, 1986-2010 döneminde 270 kuruluş özelleştirme kapsamına alınırken, 199 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış işlemi yapıldı ve bunların sonucunda 188 kuruluşta hiç kamu payı kalmadı. Özelleştirme işlemlerinden devletin elde ettiği kaynak 38,7 milyar dolar oldu.
10 Mayıs 2010 / SABAH GAZETESİ
Özelleştirmeden 38,7 milyar doları cebe koyduk
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) raporuna göre, 1986-2010 döneminde 270 kuruluş özelleştirme kapsamına alınırken, 199 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış işlemi yapıldı ve bunların sonucunda 188 kuruluşta hiç kamu payı kalmadı. Özelleştirme işlemlerinden devletin elde ettiği kaynak 38,7 milyar dolar oldu. Bu kaynağın
78,8'i 2004-2010 döneminde sağlandı. İSMMMO, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TBMM kayıtlarından yararlanarak hazırladığı "Özelleştirme Anayasası'' raporunu açıkladı.
10 Mayıs 2010 / REFERANS GAZETESİ
Özelleştirme 22 bin kişiyi işsiz bıraktı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) raporuna göre, 1986-2010 döneminde 270 kuruluş özelleştirme kapsamına alınırken, 199 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış işlemi yapıldı ve bunların sonucunda 188 kuruluşta hiç kamu payı kalmadı. Özelleştirme işlemlerinden devletin elde ettiği kaynak 38,7 milyar dolar oldu.
10 Mayıs 2010 / RADİKAL GAZETESİ
Özelleştirneye anayasa geldi, kamu yararı açılımı bitti
Anayasa değişikliğinin ekonomiye etkisi hiç konuşulmadı. Oysa paketin 12. maddesi, özelleştirme gündemini baştan
aşağı değiştiriyor. Madde, yargının özelleştirmelerde ‘kamu adına kamu yararı arama’ yetkisini ortadan kaldırıyor. Bu
durum, hükümetin büyük gelir beklediği enerji, Milli Piyango, kamu bankaları gibi ihalelerde de süreci hızlandıracak.
Böylece Turgut Özal’ın yasal düzenlemeyle gerçekleştiremediği düzenleme Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından Anayasal
düzenlemeyle gerçekleştiriliyor.
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10 Mayıs 2010 / POSTA GAZETESİ
Kamu kurumları satıldı çalışanlar işsiz kaldı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TBMM kayıtlarından
yararlanarak hazırladığı "Özelleştirme Anayasası" raporuna göre, özelleştirme uygulamalarının hız kazandığı 1986 yılından 2010 yılının Mart ayına kadar geçen sürede 270 kuruluş özelleştirme kapsamına alındı. 199 kuruluşta hisse senedi
veya varlık satış devir işlemi yapıldı. Bunların sonucunda 188 kuruluşta hiç kamu payı kalmazken, bu işlemlerden devletin
kasasına giren kaynak 39 milyar dolara yaklaştı.
10 Mayıs 2010 / MİLLİ GAZETE GAZETESİ
Özelleştirme sonucu 22 bin kişi işsiz kaldı
İSMMMO'nun Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TBMM kayıtlarından yararlanarak hazırladığı "Özelleştirme Anayasası"
raporuna göre, özelleştirme uygulamalarının hız kazandığı 1986 yılından 2010 yılının Mart ayına kadar geçen sürede 270
kuruluş özelleştirme kapsamına alındı. 199 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış devir işlemi yapıldı.
10 Mayıs 2010 / HABERTÜRK GAZETESİ
24 yılda toplam 188 kamu kuruluşu satıldı 38,7 milyar dolar kaynak geldi
İSMMMO'nun Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TBMM kayıtlarından yararlanarak hazırladığı "Özelleştirme Anayasası"
raporuna göre, özelleştirme uygulamalarının hız kazandığı 1986 yılından 2010 yılının Mart ayına kadar geçen sürede 270
kuruluş özelleştirme kapsamına alındı. 199 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış devir işlemi yapıldı.
10 Mayıs 2010 / GÜNLÜK GAZETESİ
Yirmi iki bin kişi özelleştirme ile işsiz kaldı
AKP hükümeti herşeyi peşkeşe devam ediyor. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı, TBMM kayıtlarından yararlanarak hazırladığı "Özelleştirme Anayasası" raporuna göre, gerçekleştirilen özelleştirmeler sonucu 22 bin kişi işsiz kalırken, özelleştirmeler sonrasında devlet yaklaşık 39 milyar dolarlık gelir elde etti.
Gelirler masraflara bile yetmedi.
10 Mayıs 2010 / GÜNEŞ GAZETESİ
Özelleştirme çalışanı vurdu
Özelleştirme adı altında ne var ne yok satan AKP, 22 bin kişiyi işsizliğe mahkum etti. 8 yıldır iktidar olan AKP, 24 yıllık
toplam satışın yüzde 80’ine imza attı! İSMMMO’nun hazırladığı raporda, özelleştirme uygulamaları gerek yöntem, gerek
hukuk, gerekse istihdam açısından çeşitli tepkileri de berabrinde getirdi.
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10 Mayıs 2010 / GÜNBOYU GAZETESİ
Özelleştirme yıkımı
Özelleştirme işlemlerinden devletin elde ettiği kaynak 38,7 milyar dolar oldu. Bu kaynağın 78,8'i 2004-2010 döneminde sağlandı. İSMMMO, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TBMM kayıtlarından yararlanarak hazırladığı "Özelleştirme
Anayasası'' raporunu açıkladı.
10 Mayıs 2010 / GÜNBOYU GAZETESİ
İSMMMO 'Özelleştirme Anayasası Raporu' hazırladı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TBMM kayıtlarından
yararlanarak hazırladığı "Özelleştirme Anayasası" raporuna göre, özelleştirme uygulamalarının hız kazandığı 1986 yılından 2010 yılının Mart ayına kadar geçen sürede 270 kuruluş özelleştirme kapsamına alındı. 199 kuruluşta hisse senedi
veya varlık satış devir işlemi yapıldı. Bunların sonucunda 188 kuruluşta hiç kamu payı kalmazken, bu işlemlerden devletin
kasasına giren kaynak 39 milyar dolara yaklaştı.
10 Mayıs 2010 / DÜNYA GAZETESİ
İSMMMO: özelleştirme 22 bin kişiyi işsiz bıraktı
Rapora göre, 24 yılda 270 kuruluş özelleştirme kapsamına alındı. 199 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış devir işlemi yapılırken, 188 kuruluşta hiç kamu payı kalmadı. Yapılan işlemler sonucu devletin kasasına giren kaynak 39 milyar
dolara yaklaştı. 2010 yılının mart ayı itibarıyla özelleştirmelerden sağlanan toplam gelir de 38.7 milyar dolara ulaştı. Halen
özelleştirme kapsamında iki, kapsam ve programda 16 olmak üzere kamuya ait toplam 18 kuruluş bulunuyor.
10 Mayıs 2010 / BİZİM GAZETE
Danıştay 4/c'nin iptalini istedi
İSMMMO’nun Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TBMM kayıtlarından yararlanarak hazırladığı “Özelleştirme Anayasası”
raporuna göre, Özelleştirme uygulamalarının hız kazandığı 1986 yılından 2010 yılının Mart ayına kadar geçen sürede 270
kuruluş Özelleştirme kapsamına alındı. 17. Sayfada Danıştay idari Dava Daireleri I Kurulu, oy çokluğuyla 4/C’nin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru kararı aldı. Kararda, kişinin yaşama hakkı, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının, birbirleriyle sıkı bağlantıları olan, devredilmez, vazgeçilmez temel haklardan olduğu, bu haklara karşı olan her türlü
engelin ortadan kaldırılmasının devlete ödev olarak verildiği vurgulandı.
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10 Mayıs 2010 / BİRGÜN GAZETESİ
Özelleştirme işsiz bırakıyor
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TBMM kayıtlarından
yararlanarak hazırladığı "Özelleştirme Anayasası" raporuna göre, özelleştirme uygulamalarının hız kazandığı 1986'dan
Mart 2010'a kadar geçen sürede 270 kuruluş özelleştirme kapsamına alındı. 199 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış
devir işlemi yapıldı. Bunların sonucunda 188 kuruluşta hiç kamu payı kalmazken, bu işlemlerden devletin kasasına giren
kaynak 39 milyar dolara yaklaştı. Bu kaynağın yüzde 78.8'i yani yaklaşık 30.5 milyar doları AKP iktidarı tarafından gerçekleştirildi.
10 Mayıs 2010 / ANAYURT GAZETESİ
270 kuruluş özelleştirildi
Rapora göre, 24 yılda 270 kuruluş özelleştirme kapsamına alındı. 199 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış devir işlemi yapılırken, 188 kuruluşta hiç kamu payı kalmadı. Yapılan işlemler sonucu devletin kasasına giren kaynak 39 milyar
dolara yaklaştı. 2010 yılının mart ayı itibarıyla özelleştirmelerden sağlanan toplam gelir de 38.7 milyar dolara ulaştı. Halen
özelleştirme kapsamında iki, kapsam ve programda 16 olmak üzere kamuya ait toplam 18 kuruluş bulunuyor.
10 Mayıs 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Özelleştirme sonu 22 bin kişi işsiz kaldı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TBMM kayıtlarından
yararlanarak hazırladığı “Özelleştirme Anayasası” raporuna göre, gerçekleştirilen özelleştirmeler sonucu 22 bin kişi işsiz
kalırken, özelleştirmeler sonrasında devlet yaklaşık 39 milyar dolarlık gelir elde etti. Buna karşılık özelleştirilen kurumlarda çalışan sayısı 50 binden 38 bine geriledi. Rapora göre, özelleştirme uygulamalarının hız kazandığı 1986 yılından 2010
yılının Mart ayına kadar geçen sürede 270 kuruluş özelleştirme kapsamına alındı.
15 Mayıs 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Kısmak isteyenlere inat, sesimizi yükseltiyoruz
Sevgili okurlarım, vergi ve sosyal güvenlik konusunda rehber olma iddiasıyla sizinle buluştuğum her yazı beni çok mutlu
etmiştir. Bugüne kadar yönelttiğiniz her soru, yeniden bu mutluluğu tazelemeye vesile olmuştur. Sizlere bu alanlardaki rehberlik iddiasından vazgeçiyor değilim, ancak izin verirseniz, Türkiye’nin nereye gittiği konusunda da zaman zaman sizlerle görüş alış verişinde bulunmak istiyorum. ‘Türkiye’nin nereye gittiği, ne tarafa sürüklendiği’ sorusu bugünlerde yaşamsal
önem taşıyor. Çünkü, doğru yanıtı veremezsek gitmemiz gereken yöne değil, birilerinin sürüklenmemizi istediği yönlere
kayarız. Biz ne olup bittiğini anlayana kadar iş işten geçebilir de…
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17 Mayıs 2010 / YENİŞAFAK GAZETESİ
İSMMMO seçimini Arıkan kazandı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) seçimlerini Yahya Arıkan liderliğindeki Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği (ÇDMB) kazandı. İSMMMO'dan yapılan yazılı açıklamada, seçimlerde kullanılan 13 bin 600 oydan 8
bin 500'ünü Yahya Arıkan liderliğindeki ÇDMB grubunun aldığı bildirildi. Bunun katılan üyelerin yüzde 70'inin oyuna karşılık geldiği belirtilen açıklamada, diğer iki grubun oylarının 4 bin 500'de kaldığı, grupların aldıkları oy oranında yönetime
girmesini öngören sisteme göre, İSMMMO'nun yönetimine farklı listelerden sadece 3 kişinin girebildiği kaydedildi.
17 Mayıs 2010 / VATAN GAZETESİ
Yahya Arıkan İSMMMO da seçimi kazandı
Genel Kurula bir gün kala, yargı kararlarıyla suç unsuru bulunmadığı kesinleşen denetim raporlarına dayanan karalama kampanyası ile gölge düşürülmek istenen İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) seçimlerinde,
zafer, Yahya Arıkan liderliğindeki çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu’nun (ÇDMB) oldu. Henüz resmi olmayan
sonuçlara göre bugün yapılan seçimlerde kullanılan oy sayısı 13.600’ü aştı. çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği grubunun aldığı oy sayısı 8.500’ün üzerinde oldu. Katılan üyelerin Oyunun yüzde 70’ni alan çağdaş grup yoluna devam ediyor.
17 Mayıs 2010 / SÖZCÜ GAZETESİ
İSMMMO 'da nispi temsilin galibi Arıkan
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) seçimlerini Yahya Arıkan liderliğindeki Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği (ÇDMB) kazandı. İSMMMO'dan yapılan yazılı açıklamada, seçimlerde kullanılan 13 bin 600 oydan 8
bin 500'ünü Yahya Arıkan liderliğindeki ÇDMB grubunun aldığı bildirildi.
17 Mayıs 2010 / DÜNYA GAZETESİ
İSMMMO 'da nispi temsilin galibi Arıkan
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) seçimlerini Yahya Arıkan liderliğindeki Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği (ÇDMB) kazandı. İSMMMO'dan yapılan yazılı açıklamada, seçimlerde kullanılan 13 bin 600 oydan 8
bin 500'ünü Yahya Arıkan liderliğindeki ÇDMB grubunun aldığı bildirildi. Bunun katılan üyelerin yüzde 70'inin oyuna karşılık geldiği belirtilen açıklamada, diğer iki grubun oylarının 4 bin 500'de kaldığı, grupların aldıkları oy oranında yönetime
girmesini öngören sisteme göre, İSMMMO'nun yönetimine farklı listelerden sadece 3 kişinin girebildiği kaydedildi.
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17 Mayıs 2010 / AKŞAM GAZETESİ
İSMMMO'da Arıkan kazandı
İSMMMO'nun 19. Olağan (Seçimli) Genel Kurulu 10- 11 Mayıs 2008 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda
yapıldı. Seçimlerde Başkanlığını Yahya Arıkan'ın yaptığı Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu 8374 Oy (% 79 ) oy
alarak seçimleri kazandı. Meslekte Birlik Grubu ise 2165 Oy (% 21) oy aldı.
17 Mayıs 2010 / MİLLİYET GAZETESİ
Yahya Arıkan yeniden başkan
İSMMMO’dan yapılan yazılı açıklamada, seçimlerde kullanılan 13 bin 600 oydan 8 bin 500’ünü ÇDMB grubunun aldığı
bildirildi. Diğer iki grubun oyları ise 4 bin 500’de kaldı. Yeniden başkanlığa seçilen Yahya Arıkan seçim sonrası yaptığı
konuşmada “Biz sadece ve sadece muhasebe mesleğinin gelişimi, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışıyoruz. Hem mesleğimizi hem ülkemizi kalkındırmak için buradayız” dedi. ÇDMB Grubu’ndan yönetim kuruluna Turgay
Kanarya, Mehmet İhsan Yalçın, Erol Demirel, Tayyar Güler ve Kazım Mermer’in girdiği bildirildi.
17 Mayıs 2010 / HÜRRİYET GAZETESİ
Muhasebeciler 20 yıllık başkanı yeniden seçtiler
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) seçimlerini Yahya Arıkan liderliğindeki Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği (ÇDMB) kazandı. İSMMMO'dan yapılan yazılı açıklamada, seçimlerde kullanılan 13 bin 600 oydan 8
bin 500'ünü Yahya Arıkan liderliğindeki ÇDMB grubunun aldığı bildirildi. Bunun katılan üyelerin yüzde 70'inin oyuna karşılık geldiği belirtilen açıklamada, diğer iki grubun oylarının 4 bin 500'de kaldığı, grupların aldıkları oy oranında yönetime
girmesini öngören sisteme göre, İSMMMO'nun yönetimine farklı listelerden sadece 3 kişinin girebildiği kaydedildi.
17 Mayıs 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Seçimin galibi Arıkan ve ekibi
İSMMMO’dan yapılan yazılı açıklamada, seçimlerde kullanılan 13 bin 600 oydan 8 bin 500’ünü ÇDMB grubunun aldığı
bildirildi. Diğer iki grubun oyları ise 4 bin 500’de kaldı. Yeniden başkanlığa seçilen Yahya Arıkan seçim sonrası yaptığı
konuşmada “Biz sadece ve sadece muhasebe mesleğinin gelişimi, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışıyoruz. Hem mesleğimizi hem ülkemizi kalkındırmak için buradayız” dedi. ÇDMB Grubu’ndan yönetim kuruluna Turgay
Kanarya, Mehmet İhsan Yalçın, Erol Demirel, Tayyar Güler ve Kazım Mermer’in girdiği bildirildi.
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17 Mayıs 2010 / İSTİKLAL GAZETESİ
İSMMMO seçimini Arıkan kazandı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) seçimlerini Yahya Arıkan liderliğindeki Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği (ÇDMB) kazandı. İSMMMO'dan yapılan yazılı açıklamada, seçimlerde kullanılan 13 bin 600 oydan 8
bin 500'ünü Yahya Arıkan liderliğindeki ÇDMB grubunun aldığı bildirildi.
17 Mayıs 2010 / RADİKAL GAZETESİ
Arıkan: yüzde 70 oyla seçildi yapacak çok işimiz var
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) seçimlerini Yahya Arıkan liderliğindeki Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği (ÇDMB) kazandı. İSMMMO'dan yapılan yazılı açıklamada, seçimlerde kullanılan 13 bin 600 oydan 8
bin 500'ünü Yahya Arıkan liderliğindeki ÇDMB grubunun aldığı bildirildi. Bunun katılan üyelerin yüzde 70'inin oyuna karşılık geldiği belirtilen açıklamada, diğer iki grubun oylarının 4 bin 500'de kaldığı, grupların aldıkları oy oranında yönetime
girmesini öngören sisteme göre, İSMMMO'nun yönetimine farklı listelerden sadece 3 kişinin girebildiği kaydedildi.
17 Mayıs 2010 / BİRGÜN GAZETESİ
İSMMMO'da zafer Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu'nun
Genel Kurula bir gün kala, yargı kararlarıyla suç unsuru bulunmadığı kesinleşen denetim raporlarına dayanan karalama kampanyasıyla gölge düşürülmek istenen İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) seçimlerinde,
zafer, Yahya Arıkan liderliğindeki Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu’nun (ÇDMB) oldu. Henüz resmi olmayan
sonuçlara göre yapılan seçimlerde kullanılan oy sayısı 13.600’ü aştı. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu'nun
aldığı oy sayısı 8.500’ün üzerinde oldu. Katılan üyelerin oyunun yüzde 70’ni alan çağdaş grup yoluna devam ediyor.
17 Mayıs 2010 / HÜRSES GAZETESİ
Güçlü Türkiye yaratmanın anahtarı vergi
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) seçimlerini Yahya Arıkan liderliğindeki Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği (ÇDMB) kazandı. İSMMMO'dan yapılan yazılı açıklamada, seçimlerde kullanılan 13 bin 600 oydan 8
bin 500'ünü Yahya Arıkan liderliğindeki ÇDMB grubunun aldığı bildirildi.
17 Mayıs 2010 / ZAMAN GAZETESİ
İSMMMO'da yönetim değişmedi
İSMMMO'nun 19. Olağan (Seçimli) Genel Kurulu 10- 11 Mayıs 2008 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda
yapıldı. Seçimlerde Başkanlığını Yahya Arıkan'ın yaptığı Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu 8374 Oy (% 79 ) oy
alarak seçimleri kazandı. Meslekte Birlik Grubu ise 2165 Oy (% 21) oy aldı.
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22 Mayıs 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Veraset ve intikalde uygulama incelikleri
“Ölüm hak, miras helal” sözündeki gibi geriye bırakılan mallar özellikle varisçiler için yeni bir durum yaratıyor. Benzer
durum bağış yoluyla yapılan servet aktarımlarında da geçerli. Ancak iki durumda da unutulmaması gereken önemli bir sözcük var, o da “vergi”. Türkiye’de karşılıksız servet intikali vergiye tabidir. İntikal iki yoldan olmaktadır. Birincisi; ölen bir
kimseden miras ve vasiyet yoluyla başkalarına geçen servet olup, Veraset Vergisi’ne tabi tutulur. İkincisi; hayatta olan kişiler arasında bağış yoluyla geçen servet intikali olup, İntikal Vergisi’ne tabi tutulur.
29 Mayıs 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Dış temsilciliklerde vergi ve sigorta sistemi
Sosyal güvenlik hakkı uluslararası kurallar açısından temel bir insanlık hakkıdır. 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’nin 22. maddesinde “Her kişi toplumun üyesi olarak sosyal güvenlik hakkına sahiptir” denilir. Sevgili
okurlarım, elçilik ve konsolosluk gibi, diplomatik temsilciliklerde çalışanların sosyal güvenlik durumlarını genel olarak,
yukarıda sözünü ettiğim bu madde tanımlar. Bu kişiler hakkındaki vergi uygulamaları ise, her ülkenin kendi koşullarına
göre farklılık göstermektedir.
05 Haziran 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Şirket Yöneticilerine Huzur Hakkı Yol Planı
Eskilerin “hakkıhuzur” diye tanımladıkları, günümüzde “huzur hakkı” olarak ifade edilen, “belli bir konuyu görüşmek
için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen para” konusunda Türk vergi mevzuatı çeşitli hükümler içeriyor. Ancak bu konuya geçmeden önce “huzur hakkı” ödemelerinin ne kadar çok insanı kapsadığı konusunda birkaç rakam vermek istiyorum.
Değerli okurlarım, onlarca yıl kurulan mevcutları bir kenara bırakırsak, son on yılda Türkiye’de ortalama her yıl 3 bin civarında anonim şirket kurulmuş. Bir anonim şirketin kurulması için şirkette pay sahibi en az beş kurucunun bulunması şart
ve en az 3 kişiden oluşan yönetim kurulu var. Türk hukukunda “huzur hakkı” ise kural olarak anonim şirket yönetim kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için verilen bir tür ücret.
12 Haziran 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Hurdaya ayrılan araçta vergi avantajı
Geçen yıl hayata geçen, ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış 1979 yılı ve öncesi ticari motorlu karayolu taşıtlarının
“hurdaya ayrılması” uygulamasında önemli sayılabilecek rakamlara ulaşıldı. Hemen hatırlatalım, hak sahipleri için ise son
tarih 30 Haziran 2010. Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi verilerine göre; son tebliğle, bu yılın başı itibarıyla, başta kamyon,
çekici, tanker ve otobüs olmak üzere 7 bin 270 araç hurdaya ayrılmış durumda. Hak sahiplerine araç başına 580 lira ile
11 bin 982 liraya ulaşan brüt ödeme yapılan uygulamada, en önemli avantajlardan biri ise aracın motorlu taşıtlar vergi
borcunun siliniyor olması.
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19 Haziran 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Bireysel emekliye vergi golü
Bu hafta, vergi adaletsizliğinde 2 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiren bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Konu Bireysel
Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) ödemelerle ilgili. Ancak öncelikle BES’in Türkiye’de işleyişi ve geldiği aşama hakkında birkaç
noktaya değinelim. BES, kişilerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamaların karşılanabilmesi için oluşturulan özel bir emeklilik sistemi.
03 Temmuz 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Tapu senedine hangi notu düşmeliyiz?
Belediyelerin 2010 yılı için arsa metrekare değerlerinde kimi yerde yüzde 100, kimi yerde yüzde 10 binleri bile bulan
inanılmaz oranlarda zam yapması hepimizi şoke etmişti. Sonuçta, evi olan herkesin gerçekte arsası da var demektir. Nedeni
basit. Çünkü evinizin emlak vergisi asgari değeri hesaplanırken, evinize isabet eden arsa payının değeri de buna ekleniyor.
Yani; arsa değerindeki artış ev sahiplerini de yakından ilgilendiriyor.
12 Temmuz 2010 / YENİ ŞAFAK GAZETESİ
Reyting varsa oyna !
Reytinglerin ve izleyici ilgisinin artmasına rağmen Türk dizi sektörünün küresel krizin etkilerini üzerinden tam atamadığı ortaya çıktı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) yaptığı 'Dizi Ekonomisi - Mayıs 2010'
araştırması itibariyle sektörün tüm dinamizmine karşın yüzde 30 küçüldüğü ortaya çıktı. Dizi ekonomisi de 2008 yılında 1
milyar TL iken, 2010 Mayısı'nda 700 bin TL'ye geriledi.
12 Temmuz 2010 / YENİ ASYA GAZETESİ
Kriz, dizi sektörünü de küçültmüş
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) yaptığı ‘’Dizi ekonomisi 2010’’ araştırmasına göre,
ekonomik kriz nedeniyle geçen sezon dizi sektörü yüzde 30 oranında küçüldü ve dizi ekonomisi 700 bin liraya geriledi.
Dizi sektörünün olumsuz etkileyen ekonomik krizin dizi ihracatına olumlu yansıması oldu. Dizi ihracatı gerçekleştiren şirketin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı. Dizi sektörü 2005-2008 yılları arasında adeta ‘’patlama’’ yaşarken ve 1
milyon liralık bir ekonomik güce erişirken, geçen sezon dizi sektörü yüzde 30 oranında küçüldü ve dizi ekonomisi 700 bin
liraya geriledi. Kriz öncesinde sektörde çalışan sayısı 150 bin kişiyi bulurken, 50 bin kişi de işini kaybetti.
12 Temmuz 2010 / VATAN GAZETESİ
3 diziden biri krize kurban gitti, 50 bin kişi işini kaybetti
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) yaptığı 'Dizi Ekonomisi - Mayıs 2010' araştırması itibariyle sektörün tüm dinamizmine karşın yüzde 30 küçüldüğü ortaya çıktı. Dizi ekonomisi de 2008 yılında 1 milyar TL iken,
2010 Mayısı'nda 700 bin TL'ye geriledi.

519

12

MEDYADA ODAMIZ

12 Temmuz 2010 / TODAY’S ZAMAN GAZETESİ
Crisis-Hit soap opera business loses its charm in Turkey
Despite continuing success in ratings and increasing interest, making soap operas in Turkey is gradually losing its old
charm and is no longer as lucrative a business as it was in the past. According to a recent report published by the İstanbul
Chamber of Public Accountants and Financial Advisors (İSMMMO), the Turkish soap opera industry shrank by 30 percent
between December 2008 and May 2010. The total business volume in of the sector was TL 1 billion by the end of 2008 but
dropped to $700 million in May of this year, a direct result of the global financial crisis last year.
12 Temmuz 2010 / TARAF GAZETESİ
İzledik ama işsiz kaldılar
50 yapımcı, 27 yapım şirketi, 150 yönetmen, 300 senarist. Diziler artıyor ama sektör ekonomisi küçülüyor. Kriz nedeniyle sektörde aralarında oyuncu, çaycı, senaristin olduğu toplam 50 bin kişinin işine son verildi. Oyuncular ve teknik ekibin ücretleri de ortalama yüzde 40 düştü.
12 Temmuz 2010 / TAKVİM GAZETESİ
Dizi ihracatı krizde yükselişe geçti
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) yaptığı 'Dizi Ekonomisi 2010' araştırmasına göre;
Türkiye'deki dizi ihracatı önceki yıla göre artış gösterdi. Küresel krizde dizi bütçelerini azaltan birçok ülke, kaliteli dizileri
daha ucuz maliyetli almaya yöneldi. Bu noktada Türk dizilerine olan ilgi bir kat daha arttı. Öte yandan içeride ise dizi sektörü yüzde 30 oranında küçüldü ve dizi ekonomisi 700 milyon liraya geriledi. 2008 yılında 11 ulusal kanalda toplam 63
yerli dizi yayınlanırken, günümüzde ise 42 yerli dizi yayınlanıyor.
12 Temmuz 2010 / STAR GAZETESİ
Diziler ek iş oldu, 50 bin kişi oyuncu olmak için sırada
Ortadoğu’da yıldızı parlayan Türk dizileri, hem şöhret hem de iş kapısı olmaya başladı. Dizilerin oyuncu ihtiyacını karşılayan 100’e yakın ajansa bugüne kadar kayıt yaptıranların sayısı 50 bini aştı. Son yıllarda yıldızı parlayan Türk dizileri, ev
hanımından öğretmene, öğrenciden mühendise hem iş hem şöhret kapısı olmaya başladı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) yaptığı ‘Dizi ekonomisi 2010’ araştırmasına göre dizilerin önemli oranda oyuncu ihtiyacını karşılayan ve bundan 10 yıl öncesine kadar sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen cast ajanslarının sayısı 100’ü bulurken, bu ajanslara kaydını yaptıran kişi sayısı 50 bini aştı.
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12 Temmuz 2010 / SABAH GAZETESİ
Dizi sektörü bu yıl yüzde 30 daraldı
Türk dizi sektörünün, reyting savaşlarına rağmen küresel krizin etkilerini üzerinden tam atamayarak yüzde 30 küçüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) yaptığı 'Dizi Ekonomisi-Mayıs 2010'
araştırmasına göre dizi sektörü 2008'de 1 milyar TL iken, 2010 Mayısı'nda 700 bin TL'ye geriledi. 2008'de 11 ulusal kanalda 63 yerli dizi yayınlanırken bugün 7 ulusal kanalda 42 yerli dizi yayınlanıyor. Kriz öncesinde sektörde çalışan sayısı 150
bin kişi iken krizde 50 bin kişi işini kaybetti.
12 Temmuz 2010 / REFERANS GAZETESİ
Dizi sektörü krizde yüzde 30 küçüldü
Her üç diziden biri krize kurban gitti. 2008de 1 milyar TL’ye ulaşan dizi sektörü, 2010 yılı Mayıs itibariyle yüzde 30
küçülerek 700 milyon TL’ye geriledi. Kriz nedeniyle sektörde yaşanan küçülmenin etkisiyle 50 bin kişi işini kaybetti.
12 Temmuz 2010 / RADİKAL GAZETESİ
Her üç diziden biri kriz kurbanı oldu dizi sektörü 700 milyon TL'ye geriledi
Son dönem görülen yüksek reytingler ve ilgiye rağmen, Türk dizi sektörü de krize yenildi. İstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) yaptığı ‘Dizi Ekonomisi - Mayıs 2010’ araştırmasına göre, tüm hareketliliğe karşın
sektör 2008’e göre yüzde 30 küçülerek 1 milyar TL’den 700 milyon TL’ye geriledi.
12 Temmuz 2010 / POSTA GAZETESİ
Dizileri kriz vurdu
Ekonomik krizde halk eve kapanınca televizyon dizilerinin izlenme oranları arttı ama bu bile dizi sektörünü krizden kurtaramadı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) yaptığı ‘Dizi Ekonomisi-Mayıs 2010’ araştırmasına göre, dizi sektörü kriz yüzünden yüzde 30 küçüldü.
12 Temmuz 2010 / ORTADOĞU GAZETESİ
Ekonomik kriz, dizi sektörünü de küçülttü
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) yaptığı 'Dizi Ekonomisi 2010' araştırmasına göre;
Türkiye'deki dizi ihracatı önceki yıla göre artış gösterdi. Küresel krizde dizi bütçelerini azaltan birçok ülke, kaliteli dizileri
daha ucuz maliyetli almaya yöneldi. Bu noktada Türk dizilerine olan ilgi bir kat daha arttı.
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12 Temmuz 2010 / MİLLİYET GAZETESİ
Dizi sektörü krizde yüzde 30 küçüldü
Türk dizi sektörü krize kurban gitti. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) yaptığı “Dizi
Ekonomisi - Mayıs 2010” araştırmasına göre, tüm hareketliliğe karşın sektör 2008’e göre yüzde 30 oranında küçülerek 1
milyar TL’den 700 milyon TL’ye geriledi. Sektör, kriz nedeniyle her üç diziden birini kurban verdi. Eylül 2008’de 11 ulusal
kanalda yayınlanan yerli dizi sayısı 63 iken, Mayıs 2010 itibariyle bu sayı 7 ulusal kanala ve 42 yerli diziye indi.
12 Temmuz 2010 / HÜRRİYET GAZETESİ
Ekonomik kriz, dizi sektörünü de küçülttü
Türk dizi sektörü krizde 2008’e oranla yüzde 30 küçülerek 1 milyar TL’den 700 milyon TL’ye geriledi. Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) yaptığı “Dizi Ekonomisi-Mayıs 2010” araştırmasına göre, tüm hareketliliğe karşın sektör kriz nedeniyle her üç diziden birini kurban verdi. Eylül 2008’de 11 ulusal kanalda yayınlanan yerli dizi
sayısı 63 iken, Mayıs 2010 itibariyle bu sayı 7 ulusal kanala ve 42 yerli diziye indi.
12 Temmuz 2010 / HABERTÜRK GAZETESİ
Üç yerli diziden biri krize kurban gitti, 50 bin kişi işsiz kaldı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) yaptığı ‘Dizi Ekonomisi - Mayıs 2010’ araştırmasına
göre, tüm hareketliliğe karşın sektör 2008’e göre yüzde 30 küçülerek 1 milyar TL’den 700 milyon TL’ye geriledi. Yani sektör, kriz nedeniyle her üç diziden birini kurban verdi. Eylül 2008’de 11 ulusal kanalda yayınlanan yerli dizi sayısı 63’ken,
Mayıs 2010 itibarıyla bu sayı yedi ulusal kanala ve 42 yerli diziye indi.
12 Temmuz 2010 / GÜNLÜK GAZETESİ
Kriz dizileri de vurdu
Küresel krizde dizi bütçelerini azaltan birçok ülke, kaliteli dizileri daha ucuz maliyetli almaya yöneldi. Bu noktada Türk
dizilerine olan ilgi bir kat daha arttı. Öte yandan içeride ise dizi sektörü yüzde 30 oranında küçüldü ve dizi ekonomisi 700
milyon liraya geriledi. 2008 yılında 11 ulusal kanalda toplam 63 yerli dizi yayınlanırken, günümüzde ise 42 yerli dizi
yayınlanıyor.
12 Temmuz 2010 / GÜNEŞ GAZETESİ
Ekonomik kriz dizileri de vurdu
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) yaptığı 'Dizi Ekonomisi - Mayıs 2010' araştırması itibariyle sektörün tüm dinamizmine karşın yüzde 30 küçüldüğü ortaya çıktı. Dizi ekonomisi de 2008 yılında 1 milyar TL iken,
2010 Mayısı'nda 700 bin TL'ye geriledi.
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12 Temmuz 2010 / DÜNYA GAZETESİ
Dizi sektörü %30 küçüldü
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) yaptığı 'Dizi Ekonomisi - Mayıs 2010' araştırması itibariyle sektörün tüm dinamizmine karşın yüzde 30 küçüldüğü ortaya çıktı. Dizi ekonomisi de 2008 yılında 1 milyar TL iken,
2010 Mayısı'nda 700 bin TL'ye geriledi. Araştırmaya göre; halen 7 ulusal kanalda 42 yerli dizinin yayınlanıyor. Oysa 2008
saptamaları itibariyle 11 ulusal kanalda 63 yerli dizi yayınlanıyordu. Kriz öncesinde sektörde çalışan sayısı 150 bin kişiyi
bulurken, yaşanan küçülmeyle birlikte sektörde set işçisinden senaristine, çaycısından figüranına kadar 50 bin kişinin de
işini kaybetti.
12 Temmuz 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
50 Bin kişi reyting kurbanı
İSMMMO yaptığı "Dizi Ekonomisi-Mayıs 2010" araştırması, ekranların canlı, dizilere ilginin büyük olmasına karşın, her
üç diziden birinin krize kurban gittiğini ortaya koydu. 2008 yılında 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşan dizi sektörünün, krizle birlikte yüzde 30 küçülerek, 2010 Mayıs'ın da 700 milyon TL'ye gerilediğine dikkat çekilen raporda, 150 bin kişinin istihdam ettiği sektörde krizle birlikte 50 bin kişinin işini kaybettiği belirtildi. Eylül 2008'de yaptığı araştırmayla 2005-2008 yıllarında adeta "patlama" yaşayan dizi ekonomisinin, 1 milyar TL'lik bir ekonomik güce eriştiğini ortaya koyan İSMMMO, son
yaptığı araştırmayla sektördeki küçülmeye işaret etti.
12 Temmuz 2010 / BUGÜN GAZETESİ
Bu sektörün işsizleri reyting rekortmeni
Küresel krizde dizi bütçelerini azaltan birçok ülke, kaliteli dizileri daha ucuz maliyetli almaya yöneldi. Bu noktada Türk
dizilerine olan ilgi bir kat daha arttı. Öte yandan içeride ise dizi sektörü yüzde 30 oranında küçüldü ve dizi ekonomisi 700
milyon liraya geriledi. 2008 yılında 11 ulusal kanalda toplam 63 yerli dizi yayınlanırken, günümüzde ise 42 yerli dizi
yayınlanıyor.
12 Temmuz 2010 / BİRGÜN GAZETESİ
50 bin kişiyi ağlatan diziler
50 yapımcı, 27 yapım şirketi, 150 yönetmen, 300 senarist... Diziler artıyor, sektör ve ekonomisi küçülüyor. Ekonomik
kriz nedeniyle sektörde çalışan yaklaşık 50 bin kişinin işine son verilirken, oyuncular ve teknik ekibin ücretleri de ortalama yüzde 40 oranında düştü. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) yaptığı 'Dizi ekonomisi
2010' araştırmasına göre, ekonomik kriz nedeniyle geçen sezon dizi sektörü yüzde 30 oranında küçüldü ve dizi ekonomisi 700 bin liraya geriledi.

523

12

MEDYADA ODAMIZ

12 Temmuz 2010 / BAŞKENT GAZETESİ
Kriz dizileri de vurdu
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) yaptığı 'Dizi Ekonomisi - Mayıs 2010' araştırması itibariyle sektörün tüm dinamizmine karşın yüzde 30 küçüldüğü ortaya çıktı. Dizi ekonomisi de 2008 yılında 1 milyar TL iken,
2010 Mayısı'nda 700 bin TL'ye geriledi. Araştırmaya göre; halen 7 ulusal kanalda 42 yerli dizinin yayınlanıyor.
12 Temmuz 2010 / AKŞAM GAZETESİ
Dizi sektörü yüzde 30 küçüldü krizde 50 bin kişi işini kaybetti
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) yaptığı 'Dizi ekonomisi 2010' araştırmasına göre, ekonomik kriz nedeniyle geçen sezon dizi sektörü yüzde 30 oranında küçüldü ve dizi ekonomisi 700 bin liraya geriledi. Dizi
sektörünü olumsuz etkileyen ekonomik krizin dizi ihracatına olumlu yansıması oldu. Dizi ihracatı gerçekleştiren şirketin
ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı.
17 Temmuz 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Akrabaya Destek, Size Vergi Olabilir
Aman dikkat; mülkiyeti size ait olan, yakın akrabalarınıza, örneğin amca ya da halanıza oturması için bedava kiraladığınız daire hem başınızı hem de cebinizi ağrıtabilir. Genelde pek bilinmeyen bu uygulamada “hayır peşindeki” ev sahibinin
cebini ilgilendiren konu işlemin vergiye konu olmasıyla ilgili. Dikkat ettiyseniz yazının girişindeki tanım akrabalarla ilgiliydi. Yani durum tüm kiralamalar için geçerli değil. Vergi hukuku açısından sorun yaratan ya da yaratmayacak bedelsiz kiralamaları ise birkaç başlıkta toplamak mümkün.
31 Temmuz 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Arsanıza ev yaparken başınız derde girmesin
Yıllarca çalışıp bir maddi birikim elde ettiniz. Büyüklerinizden size miras kalan arsaya ise uzun bir süredir ailenizin kullanımı için bir konut yapma isteğiniz hep aklınızdaydı. “Şimdi tam sırası” deyip işe koyuldunuz. İşçi ve usta temini yaptınız, malzeme aldınız… Bu aşamada bize düşen söz size kolaylıklar dilemek. Tabii, bir de ufak uyarıda bulunmak.
Giriştiğiniz “özel inşaat” işinde acaba yasalar karşısında sorumluluklarınızı tam olarak biliyor musunuz? Ya de vergi konusunda nasıl bir yükümlülüğünüz var?
07 Ağustos 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Raporlu işçi, işten çıkarılabilir mi?
Başlıktaki soru çalışma hayatında sık karşılaşılan bir durumu ifade ediyor. Çeşitli nedenlerle hastalanarak istirahat raporu almış işçinin işverence işe devamı kararı önemli bir motivasyon aracı kuşkusuz. Ancak raporun süresi işyerinde hizmetin
sürdürülmesinde sorunlar yarattığı aşamada işten çıkarma da gündeme gelebiliyor.
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09 Ağustos 2010 / YENİGÜN GAZETESİ
Bankaların hacizli mal oranı %20 arttı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) verilerine göre bankalar son 1 yılda el koydukları malları yüzde 20 artırdı. 2009 Mayıs’ında toplam 2 bin 744 olan hacizli gayrimenkul sayısı 2010 yılı Mayıs ayında 3 bin 285’e
çıktı. İSMMMO ’Bankanızdan Satılık Fabrika- Mayıs 2010’ başlıklı raporunu açıkladı. Bankaların internet sitelerinde ilan
ettikleri satılık gayrimenkullerden yola çıkarak hazırlanan raporla gayrimenkullerin muhammen satış bedelinin 627 milyon liradan 510 milyon liraya indiği ortaya koyuldu.
09 Ağustos 2010 / YENİÇAĞ GAZETESİ
Millet battı, haciz arttı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) verilerine göre bankalar son 1 yılda el koydukları malları yüzde 20 artırdı. 2009 Mayıs’ında toplam 2 bin 744 olan hacizli gayrimenkul sayısı 2010 yılı Mayıs ayında 3 bin 285’e
çıktı. İSMMMO ’Bankanızdan Satılık Fabrika-Mayıs 2010’ başlıklı raporunu açıkladı.
09 Ağustos 2010 / YENİ ASYA GAZETESİ
Fabrikalar haciz kıskacında
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) “Bankanızdan Satılık Fabrika- Mayıs 2010” başlıklı raporuna göre, gayrimenkullerin muhammen satış bedeli ise 627 milyon TL’den 510 milyon TL’ye indi. Son bir yılda en dikkat
çekici gelişme el konulan fabrika sayısının 51’den 77’ye yükselmesi oldu. El konulan fabrikaların muhammen bedeli de
201 milyon TL olarak hesaplandı. El konulan büyüklü küçüklü işyeri sayısı 228, dükkan sayısı da 331 oldu. Geçen yıl işyeri hacizlerinin sayısı 654 olarak kayıtlara geçti.
09 Ağustos 2010 / YENİŞAFAK GAZETESİ
Bankanızdan satılık ikinci el fabrika
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın 'Bankanızdan Satılık Fabrika-Mayıs 2010' başlıklı raporu açıklandı. Rapora göre, 2009 Mayısında toplam 2 bin 744 olan hacizli gayrimenkul sayısı 2010 yılının mayıs ayında 3 bin 285'e
ulaştı. Bankalar, son bir yılda el koydukları gayrimenkul sayısını yüzde 19,7 artırdı. Gayrimenkullerin muhammen satış
bedeli ise yüzde 18,7 gerilemeyle 627 milyon liradan 510 milyon liraya indi. Son bir yılda el konulan fabrika sayısı da
51'den 77'ye yükseldi. El konulan fabrikaların muhammen bedeli 201 milyon lira olarak hesaplandı.
09 Ağustos 2010 / VATAN GAZETESİ
Bankaların el koyduğu mallar bir yılda yüzde 20 arttı
Rapora göre, 2009 Mayısında toplam 2 bin 744 olan hacizli gayrimenkul sayısı 2010 yılının mayıs ayında 3 bin 285'e
ulaştı. Bankalar, son bir yılda el koydukları gayrimenkul sayısını yüzde 19,7 artırdı. Gayrimenkullerin muhammen satış
bedeli ise yüzde 18,7 gerilemeyle 627 milyon liradan 510 milyon liraya indi.
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09 Ağustos 2010 / VAKİT GAZETESİ
Bankalar bir yılda el koydukları malları yüzde 19 arttırdı
Son bir yılda en dikkat çekici gelişme el konulan fabrika sayısının 51’den 77’ye yükselmesi oldu. El konulan fabrikaların muhammen bedeli de 201 milyon TL olarak hesaplandı. El konulan büyüklü küçüklü işyeri sayısı 228, dükkan sayısı da
331 oldu. Geçen yıl işyeri hacizlerinin sayısı 654 olarak kayıtlara geçti.
09 Ağustos 2010 / TARAF GAZETESİ
Bankanızdan satılık fabrika
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) araştırmasına göre, bankaların son bir yılda el koydukları mallar yüzde 19.7 arttı. El konulan gayrimenkul değerleri artarken, gayrimenkullerin satış değerleri de azaldı. Malı haczedilen kişiler çift yönlü zarar etti. 2009 Mayıs’ında toplam 2744 olan hacizli gayrimenkul sayısı 2010 yılının Mayıs ayında 3285’e ulaştı. Son bir yılda el konulan fabrika sayısı da 51’den 77’ye yükseldi.
09 Ağustos 2010 / TAKVİM GAZETESİ
Bankaların hacizli malları yüzde 19 arttı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) araştırmasına göre, bankaların son bir yılda el koydukları mallar yüzde 19.7 arttı. El konulan gayrimenkul değerleri artarken, gayrimenkullerin satış değerleri de azaldı.
09 Ağustos 2010 / ŞOK GAZETESİ
Malına el konulan konulana
Bankalar son 1 yılda el koydukları malları yüzde 20 artırdı. Hacizli işyerleri arasında balık restoranı, düğün salonu, pansiyon, süpermarket, tavuk çiftliği de bulunuyor. Ekonomik kriz Türkiye’yi sarsmaya devam ediyor. Bankalar son 1 yılda el
koydukları malları yüzde 20 artırdı. El konulan gayrimenkul değerleri artarken, gayrimenkullerin satış değerlerinin azalması dikkat çekti. Malı haczedilen kişiler çift yönlü zarar etti. 2009 Mayıs’ında toplam 2 bin 744 olan hacizli gayrimenkul
sayısı 2010 yılının Mayıs ayında 3 bin 285’e ulaştı.
09 Ağustos 2010 / SÖZCÜ GAZETESİ
Banka hacizleri yüzde 20 arttı
Hacizli işyerleri arasında balık restoranı, düğün salonu, pansiyon, süpermarket, tavuk çiftliği de bulunuyor. Ekonomik
kriz Türkiye’yi sarsmaya devam ediyor. Bankalar son 1 yılda el koydukları malları yüzde 20 artırdı.
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09 Ağustos 2010 / ORTADOĞU GAZETESİ
Hacizler patladı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın 'Bankanızdan Satılık Fabrika-Mayıs 2010' başlıklı raporu açıklandı. Rapora göre, 2009 Mayısında toplam 2 bin 744 olan hacizli gayrimenkul sayısı 2010 yılının mayıs ayında 3 bin 285'e
ulaştı. Bankalar, son bir yılda el koydukları gayrimenkul sayısını yüzde 19,7 artırdı.
09 Ağustos 2010 / MİLLİ GAZETE
Ekonomiye haciz
Bankalar son 1 yılda el koydukları malları yüzde 20 artırdı. Hacizli işyerleri arasında balık restoranı, düğün salonu, pansiyon, süpermarket, tavuk çiftliği de bulunuyor. Ekonomik kriz Türkiye’yi sarsmaya devam ediyor. Bankalar son 1 yılda el
koydukları malları yüzde 20 artırdı.
09 Ağustos 2010 / GÜNEŞ GAZETESİ
Bankalar haciz makinesi gibi
Rapora göre, 2009 Mayısında toplam 2 bin 744 olan hacizli gayrimenkul sayısı 2010 yılının mayıs ayında 3 bin 285'e
ulaştı. Bankalar, son bir yılda el koydukları gayrimenkul sayısını yüzde 19,7 artırdı.
09 Ağustos 2010 / GÜNBOYU GAZETESİ
Bankalara haciz şoku
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) araştırmasına göre, bankaların son bir yılda el koydukları mallar yüzde 19.7 arttı. El konulan gayrimenkul değerleri artarken, gayrimenkullerin satış değerleri de azaldı. Malı haczedilen kişiler çift yönlü zarar etti. 2009 Mayıs’ında toplam 2744 olan hacizli gayrimenkul sayısı 2010 yılının Mayıs ayında 3285’e ulaştı. Son bir yılda el konulan fabrika sayısı da 51’den 77’ye yükseldi.
09 Ağustos 2010 / BİZİM GAZETE
Bankaların el koyduğu mal bir yılda %19.7 arttı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) araştırmasına göre, bankaların son bir yılda el koydukları mallar yüzde 19.7 arttı. El konulan gayrimenkul değerleri artarken, gayrimenkullerin satış değerleri de azaldı. Malı haczedilen kişiler çift yönlü zarar etti. 2009 Mayıs’ında toplam 2744 olan hacizli gayrimenkul sayısı 2010 yılının Mayıs ayında 3285’e ulaştı. Son bir yılda el konulan fabrika sayısı da 51’den 77’ye yükseldi.
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09 Ağustos 2010 / BİRGÜN GAZETESİ
Bankalar haciz yoluyla gayrimenkul zengini
Ekonomik kriz Türkiye’yi sarsmaya devam ediyor. El konulan gayrimenkul değerleri artarken, gayrimenkullerin satış
değerlerinin azalması dikkat çekti. Malı haczedilen kişiler çift yönlü zarar etti. 2009 Mayıs’ında toplam 2 bin 744 olan
hacizli gayrimenkul sayısı 2010 yılının Mayıs ayında 3 bin 285’e ulaştı.İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
(İSMMMO) “Bankanızdan Satılık Fabrika- Mayıs 2010” başlıklı raporuna göre, gayrimenkullerin muhammen satış bedeli
ise 627 milyon TL’den 510 milyon TL’ye indi.
09 Ağustos 2010 / REFERANS GAZETESİ
Bankaların gayrimenkul haczi %20 arttı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) araştırmasına göre, bankaların son bir yılda el koydukları mallar yüzde 19.7 arttı. El konulan gayrimenkul değerleri artarken, gayrimenkullerin satış değerleri de azaldı. Malı haczedilen kişiler çift yönlü zarar etti. 2009 Mayıs’ında toplam 2744 olan hacizli gayrimenkul sayısı 2010 yılının Mayıs ayında 3285’e ulaştı. Son bir yılda el konulan fabrika sayısı da 51’den 77’ye yükseldi.
09 Ağustos 2010 / DÜNYA GAZETESİ
Bankaların el koyduğu malların sayısı %20 arttı
Bankalar son 1 yılda el koydukları malları yüzde 20 artırdı. El konulan gayrimenkul değerleri artarken, gayrimenkullerin satış değerlerinin azalması dikkat çekti. Malı haczedilen kişiler çift yönlü zarar etti. 2009 Mayıs’ında toplam 2 bin 744
olan hacizli gayrimenkul sayısı 2010 yılının Mayıs ayında 3 bin 285’e ulaştı. Bankaların hacizli işyerleri arasında balık restoranı, düğün salonu, pansiyon, süpermarket, petrol ofisi, imalathane, tavuk çiftliği, besihane, oto galerileri bulunuyor.
09 Ağustos 2010 / RADİKAL GAZETESİ
Bankalar son bir yılda 201 milyon liralık 77 fabrikaya el koydular
Bankalar son bir yılda el koydukları malları yüzde 20 artırdı. El konulan gayrimenkullerin satış değerleri azaldı. Tekstilin
ağırlıklı olduğu hacizli işlemlerde, un, yağ, çuval, halı, boya, beyaz eşya ve otomobil yan sanayi fabrikaları var. Türkiye’de
kriz sonrası ekonomik büyüme yaşanırken, enflasyon mevsimsel nedenlerle düşük seyrini korurken, birçok işletme ve fabrika ekonomik hayatını sona erdiriyor. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), bankaların son bir
yılda el koydukları malları yüzde 19.7 artırdığının belirlendiğini bildirdi.
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09 Ağustos 2010 / POSTA GAZETESİ
Bankadan satılık fabrika
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), ‘Bankanızdan Satılık Fabrika’ raporunun 2010 sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, Mayıs 2009 ile Mayıs 2010 arasında bankaların el koyduğu gayrimenkul sayısı yüzde 19.7 artarak 2 bin 744’ten 3 bin 285’e ulaştı. Hacizli mal sayısı yükseldiği halde, bu malların muhammen satış bedeli yüzde 18.7
gerilemeyle 627 milyon liradan 510 milyon liraya indi.
09 Ağustos 2010 / HÜRRİYET GAZETESİ
Bankalar bir yılda 77 fabrikaya el koydu
İSMMMO'nun, bankaların internet sitelerinde ilan ettikleri satılık gayrimenkullerden yola çıkarak hazırladığı
“Bankanızdan Satılık Fabrika-Mayıs 2010” başlıklı raporu açıklandı. Rapora göre, 2009 Mayısında toplam 2 bin 744 olan
hacizli gayrimenkul sayısı 2010 yılının mayıs ayında 3 bin 285'e ulaştı. Bankalar, son bir yılda el koydukları gayrimenkul
sayısını yüzde 19.7 artırdı. Gayrimenkullerin muhammen satış bedeli ise yüzde 18.7 gerilemeyle 627 milyon liradan 510
milyon liraya indi.
09 Ağustos 2010 / HABERTÜRK GAZETESİ
Artan hacizler bankaları gayrimenkulcü yaptı
İSMMMO'nun ''Bankanızdan satılık fabrika" raporuna göre son bir yılda bankaların el koyduğu gayrimenkullerin sayısı
2744'ten 3285'e, el konulan fabrika sayısı ise 51'den 77'ye yükseldi. El konulan malların değeri ise % 15 düştü. İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), bankaların son bir yılda el koydukları malları yüzde 19.7 artırdığının belirlendiğini bildirdi.
09 Ağustos 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Bankalar fabrika zengini
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) verilerine göre bankalar son bir yılda el koydukları malları yüzde 19.7 oranında artırdı. 2009 Mayıs'ında toplam 2 bin 744 olan hacizli gayrimenkul sayısı 2010 yılı Mayıs ayında 3
bin 285'e çıktı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO), bankaların internet sitelerinde ilan ettikleri satılık gayrimenkullerden yola çıkarak hazırladığı "Bankanızdan Satılık Fabrika - Mayıs 2010" başlıklı raporu açıklandı.
14 Ağustos 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Binek aracın ÖTV'sinde "kaçmayacak fırsat!"
“Vergi mevzuatındaki boşluklar otoparklardaki boş park yerlerine benzer. Gördüğün an ortadan kaybolur!” Evet sevgili okurlarım, bu hafta elime geçen Gelirler Başkontrolörlerinden Taner Akgül’ün yazdığı “Vergi Ödüyorsanız Gülmek
Hakkınız” adlı kitabında yer verdiği bu güldüren benzetmenin aksine, size bu kez, mevzuata uygun davranırsanız elinizden kaçırılamayacak bir fırsattan söz edeceğim.
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21 Ağustos 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Yatırım İndirimi'ne 'iki doğru' yakışırdı
Ne zaman bir verginin oranı düşerse diğer bir vergininki artar” mizahi sözündeki gibi işletmelerin yatırım hakkı indiriminin yeniden düzenlenmesi de adeta “tersten” buna benzedi. 1 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe giren 6009 sayılı Torba
Kanun’un 5. maddesinde yer alan düzenlemeyle, yatırım indirimi tutarında yıl sınırlaması kaldırılırken, bu defa da kazancın yüzde 25’i sınırlaması getirildi.
24 Ağustos 2010 / YENİ GÜN GAZETESİ
4 yılda kesilen 60 milyar lira cezanın faturası 10 ile
2006 ve 2009 yılları arasında vergi, yargı, idari ve diğer para cezası olarak toplam 59.8 milyar TL’lik ceza kesen devlet, bu cezanın yüzde 85’ini 10 kente fatura etti. Para cezalarında ilk sırada İstanbul yer alırken son sıra Bayburt’un oldu.
Dört yıllık dönemde tahakkuk eden 59.8 milyar TL’lik cezanın, sadece 15.8 milyar TL’si tahsil edilebildi. Ceza keserken eli
titremeyen devlet, tahsilatta aynı performansı gösteremedi. 2006 ve 2009 yılları arasında vergi, yargı, idari ve diğer para
cezası olarak toplam 59.8 milyar TL’lik ceza kesen devlet, bu cezanın yüzde 85’ini 10 kente fatura etti. Para cezalarında
ilk sırada İstanbul yer alırken son sıra Bayburt’un oldu.
24 Ağustos 2010 / YENİ GÜN İZMİR GAZETESİ
Türkiye'ni cezalı kentleri
Devlet, 2006 ve 2009 yılları arasında vergi, yargı, idari ve diğer para cezası olarak 59.8 milyar liralık cezasının yüzde
85’ini 10 kente fatura etti. İlk sıra İstanbul’un olurken İzmir üçüncü sırada yer aldı. Son sıranın sahibi ise Bayburt İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) ilkini 2009’da hazırladığı ve para cezalarında rekor artışı masaya
yatıran “Cezalandırılıyoruz” raporunu güncelledi. Dört yılda en çok ceza 20.8 milyar lirayla İstanbul’a kesildi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye genelinde kesilen cezaların yüzde 34.8’i İstanbul’a kesilmiş oldu.
24 Ağustos 2010 / KÜRESEL ANA HABER GAZETESİ
Arıkan: Hükümet gelirlerini artırmak için ceza kesti
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) ilkini 2009’da hazırladığı ve para cezalarında rekor artışı masaya yatıran “Cezalandırılıyoruz” raporunu güncelledi. Dört yılda en çok ceza 20.8 milyar lirayla İstanbul’a kesildi.
Diğer bir ifadeyle, Türkiye genelinde kesilen cezaların yüzde 34.8’i İstanbul’a kesilmiş oldu.
24 Ağustos 2010 / HÜRSES GAZETESİ
59,8 milyar lira ceza tahakkuk ettirildi
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) ilkini 2009’da hazırladığı ve para cezalarında rekor artışı masaya yatıran “Cezalandırılıyoruz” raporunu güncelledi. Dört yılda en çok ceza 20.8 milyar lirayla İstanbul’a kesildi.
Diğer bir ifadeyle, Türkiye genelinde kesilen cezaların yüzde 34.8’i İstanbul’a kesilmiş oldu.
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24 Ağustos 2010 / AYRINTILI HABER GAZETESİ
Türkiye'de en çok ceza hangi şehrin?
İSMMMO ilkini 2009’da hazırladığı ve para cezalarında rekor artışı masaya yatıran “Cezalandırılıyoruz” raporunu güncelledi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye genelinde kesilen cezaların yüzde 34.8’i İstanbul’a kesilmiş oldu.
23 Ağustos 2010 / YENİ GAZETEM EGE GAZETESİ
En cezalı kent İstanbul
Devlet, 2006 ve 2009 yılları arasında vergi, yargı, idari ve diğer para cezası olarak 59.8 milyar liralık cezasının yüzde
85’ini 10 kente fatura etti. İlk sıra İstanbul’un olurken İzmir üçüncü sırada yer aldı. Son sıranın sahibi ise Bayburt.
23 Ağustos 2010 / YENİ ÇAĞ GAZETESİ
Vatandaşa kriz cezası
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) raporuna göre, Devlet 2006-2009 yılları arasında vergi,
yargı, idari ve diğer alanlardan olmak üzere toplam 59,8 milyar lira ceza tahakkuk ettirdi. Cezalarda ilk sırayı 20.8 milyar lira ile İstanbul aldı. İSMMMO'nun ''Türkiye'nin Cezalı Kentleri'' başlıklı raporuna göre, bu dönemde en çok para cezası İstanbul'da kesilirken, 10 kente tahakkuk ettirilen cezaların toplamı 50,8 milyar lirayı buldu.
23 Ağustos 2010 / YENİ ASYA GAZETESİ
3 yılda 59,8 milyar lira ceza
Cezalarda ilk sırayı 20.8 milyar lira ile İstanbul aldı. İSMMMO'nun ''Türkiye'nin Cezalı Kentleri'' başlıklı raporuna göre, bu
dönemde en çok para cezası İstanbul'da kesilirken, 10 kente tahakkuk ettirilen cezaların toplamı 50,8 milyar lirayı buldu.
23Ağustos 2010 / VATAN GAZETESİ
Hükümet krizde cezalara yüklendi
İSMMMO'nun raporuna göre, devlet 2006-2009 yılları arasında vergi, yargı, idari ve diğer alanlardan olmak üzere toplam 59,8 milyar lira ceza tahakkuk ettirdi. Raporda hükümetin, 2008 ve 2009 yıllarında gelirini artırmak için cezalara yüklendiği belirtildi.
23 Ağustos 2010 / VAKİT GAZETESİ
Kuralsızlığın bedeli ağır oldu
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) ''Türkiye'nin Cezalı Kentleri'' başlıklı raporuna göre,
bu dönemde en çok para cezası İstanbul'da kesilirken, 10 kente tahakkuk ettirilen cezaların toplamı 50,8 milyar lirayı
buldu. Böylece, dört yılda kesilen, toplam 59,8 milyar liralık cezanın yüzde 85'i 10 kentin hanesine yazıldı.

531

12

MEDYADA ODAMIZ

23 Ağustos 2010 / TARAF GAZETESİ
Bütçeye yeni gelir kaynağı: cezalar
Hükümetin bütçeyi doğrultmak için cezaya yüklendiği, hedef olarak da İstanbul’u belirlediği ortaya çıktı. İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), ilkini 2009’da hazırladığı ve para cezalarında rekor artışı masaya yatıran
“Cezalandırılıyoruz” raporunu güncelledi. İSMMMO’nun Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Merkez Bankası
verilerinden yaptığı hesaplama, hükümetin, özellikle kriz dönemi olarak anılabilecek, 2008 ve 2009 yıllarında gelirini artırmak için cezalara yüklendiğini ortaya koydu.
23 Ağustos 2010 / ŞOK GAZETESİ
Bütçe cezalarla yamanıyor
İSMMMO’nun “Türkiye’nin Cezalı Kentleri” başlıklı raporuna göre, bu dönemde en çok para cezası İstanbul’da kesildi.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) raporuna göre, Devlet 2006-2009 yılları arasında vergi,
yargı, idari ve diğer alanlardan olmak üzere toplam 59,8 milyar lira ceza tahakkuk ettirdi. Cezalarda ilk sırayı 20.8 milyar lira ile İstanbul aldı.
23 Ağustos 2010 / STAR GAZETESİ
İstanbul 21 milyarla en cezalı il oldu
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) ilkini 2009'da hazırladığı ve para cezalarında rekor artışı
masaya yatıran 'Cezalandırılıyoruz' raporunu güncelledi. 'Türkiye'nin Cezalı Kentleri' başlıklı, son 4 yıllık gerçekleşme
rakamlarını içeren hesaplamaya göre 10 kente tahakkuk ettirilen cezaların toplamı 50,8 milyar lirayı buldu. Böylece dört
yılda kesilen toplam 59,8 milyar liralık cezanın yüzde 85'i 10 kentin hanesine yazılmış oldu. En az para cezası ise sanayiden nasibini alamayan kentlerde uygulandı. 2006-2009 döneminde en az para cezası kesilen il Bayburt olurken, bu kenti
Tunceli ve Gümüşhane izledi.
23 Ağustos 2010 / ORTADOĞU GAZETESİ
Hükümet cezalara yüklendi
Bütçe yamalı bohçaya dönerken hükümet bunu telafi etmek için yine halkın cebine el atıp cezalara sarıldı. 2006 ve 2009
yılları arasında vergi, yargı, idari ve diğer para cezası olarak toplam 59.8 milyar TL'lik ceza kesen devlet, bu cezanın yüzde
85'ini 10 kente fatura etti. Para cezalarında ilk sırada İstanbul yer alırken son sıra Bayburt'un oldu. Devletin "ceza kesme"
sırasında gösterdiği performans, tahsilatta yaşanmadı. 2006 ve 2009 yılları arasındaki dört yıllık dönemde tahakkuk eden
59.8 milyar TL'lik cezanın, sadece 15.8 milyar TL'si tahsil edilebildi.
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23 Ağustos 2010 / GÜNEŞ GAZETESİ
Cezalara boğulduk
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) ilkini 2009'da hazırladığı ve para cezalarında rekor artışı
masaya yatıran 'Cezalandırılıyoruz' raporunu güncelledi. 'Türkiye'nin Cezalı Kentleri' başlıklı, son 4 yıllık gerçekleşme
rakamlarını içeren hesaplamaya göre 10 kente tahakkuk ettirilen cezaların toplamı 50,8 milyar lirayı buldu.
23 Ağustos 2010 / MİLLİ GAZETE
Ceza kestiler tahsilat yapamadılar
İSMMMO ilkini 2009'da hazırladığı ve para cezalarında rekor artışı masaya yatıran 'Cezalandırılıyoruz' raporunu güncelledi. 'Türkiye'nin Cezalı Kentleri' başlıklı, son 4 yıllık gerçekleşme rakamlarını içeren hesaplamaya göre 10 kente tahakkuk ettirilen cezaların toplamı 50,8 milyar lirayı buldu.
23 Ağustos 2010 / GÜNBOYU GAZETESİ
Devlet ceza zengini
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) ''Türkiye'nin Cezalı Kentleri'' başlıklı raporuna göre,
bu dönemde en çok para cezası İstanbul'da kesilirken, 10 kente tahakkuk ettirilen cezaların toplamı 50,8 milyar lirayı
buldu. Böylece, dört yılda kesilen, toplam 59,8 milyar liralık cezanın yüzde 85'i 10 kentin hanesine yazıldı.
23 Ağustos 2010 / BİRGÜN GAZETESİ
Devlet yurttaşı cezalandırıyor
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) ilkini 2009’da hazırladığı ve para cezalarında rekor artışı masaya yatıran “Cezalandırılıyoruz” raporunu güncelledi. “Türkiye’nin Cezalı Kentleri” başlıklı, son 4 yıllık gerçekleşme
rakamlarını içeren hesaplamaya göre, bu dönemde en çok para cezası İstanbul’da kesilirken, 10 kente tahakkuk ettirilen
cezaların toplamı 50.8 milyar lirayı buldu. Böylece, dört yılda kesilen, toplam 59.8 milyar liralık cezanın yüzde 85’i 10 kentin hanesine yazıldı. En az para cezası ise sanayiden nasibini alamayan kentlerde uygulandı. 2006-2009 döneminde en az
para cezası kesilen il Bayburt olurken, bu kenti Tunceli ve Gümüşhane izledi.
23 Ağustos 2010 / ANAYURT GAZETESİ
Türkiye’nin cezalı kentleri
İSMMMO’nun ‘’Türkiye’nin Cezalı Kentleri’’ başlıklı raporuna göre, bu dönemde en çok para cezası İstanbul’da kesilirken, 10 kente tahakkuk ettirilen cezaların toplamı 50,8 milyar lirayı buldu. Böylece, dört yılda kesilen, toplam 59,8 milyar liralık cezanın yüzde 85’i 10 kentin hanesine yazıldı. Dört yılda en çok ceza 20,8 milyar lirayla İstanbul’a kesildi.
İstanbul’u 8,7 milyar lirayla Ankara, 5,7 milyar lirayla İzmir, 2,9 milyar lirayla Antalya izledi.
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23 Ağustos 2010 / BUGÜN GAZETESİ
En fazla ceza İstanbul'da kesildi
İSMMMO raporuna göre, 2006-2009 yılları arasında vergi, yargı, idari ve diğer alanlardan olmak üzere toplam 59,8 milyar lira ceza tahakkuk ettirdi. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) raporuna göre, Devlet 20062009 yılları arasında vergi, yargı, idari ve diğer alanlardan olmak üzere toplam 59,8 milyar lira ceza tahakkuk ettirdi.
23 Ağustos 2010 / SÖZCÜ GAZETESİ
Devlet 60 milyar ceza kesti 16 milyar tahsilat yapabildi
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) ilkini 2009’da hazırladığı ve para cezalarında rekor artışı masaya yatıran “Cezalandırılıyoruz” raporunu güncelledi. “Türkiye’nin Cezalı Kentleri” başlıklı, son 4 yıllık gerçekleşme
rakamlarını içeren hesaplamaya göre, bu dönemde en çok para cezası İstanbul’da kesilirken, 10 kente tahakkuk ettirilen
cezaların toplamı 50.8 milyar lirayı buldu.

23 Ağustos 2010 / EVRENSEL GAZETESİ
Kayıp büyük
Bankalar son 1 yılda el koydukları malları yüzde 20 artırdı. El konulan gayrimenkul değerleri artarken, gayrimenkullerin satış değerlerinin azalması dikkat çekti. Malı haczedilen kişiler çift yönlü zarar etti. 2009 Mayıs’ında toplam 2 bin 744
olan hacizli gayrimenkul sayısı 2010 yılının Mayıs ayında 3 bin 285’e ulaştı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası (İSMMMO) “Bankanızdan Satılık Fabrika- Mayıs 2010” başlıklı raporuna göre, gayrimenkullerin muhammen satış
bedeli ise 627 milyon liradan 510 milyon liraya indi.
23 Ağustos 2010 / DÜNYA GAZETESİ
59,8 milyar liralık cezanın yüzde 85'i 10 kentte kesildi
“Türkiye’nin Cezalı Kentleri” başlıklı, son 4 yıllık gerçekleşme rakamlarını içeren hesaplamaya göre, bu dönemde en çok
para cezası İstanbul’da kesilirken, 10 kente tahakkuk ettirilen cezaların toplamı 50.8 milyar lirayı buldu. Böylece, dört
yılda kesilen, toplam 59.8 milyar liralık cezanın yüzde 85’i 10 kentin hanesine yazıldı. En az para cezası ise sanayiden nasibini alamayan kentlerde uygulandı. 2006-2009 döneminde en az para cezası kesilen il Bayburt olurken, bu kenti Tunceli
ve Gümüşhane izledi.
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23 Ağustos 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
AKP Cezalara yüklendi
İSMMMO’nun “Türkiye’nin Cezalı Kentleri” başlıklı, son 4 yıllık gerçekleşme rakamlarını içeren hesaplamaya göre, bu
dönemde en çok para cezası İstanbul’da kesilirken, 10 kente tahakkuk ettirilen cezaların toplamı 50.8 milyar lirayı buldu.
Böylece, dört yılda kesilen, toplam 59.8 milyar liralık cezanın yüzde 85’i 10 kentin hanesine yazıldı. En az para cezası ise
sanayiden nasibini alamayan kentlerde uygulandı. 2006-2009 döneminde en az para cezası kesilen il Bayburt olurken, bu
kenti Tunceli ve Gümüşhane izledi.
23 Ağustos 2010 / REFERANS GAZETESİ
Maliye'ye cezaların yüzde 85'ini 10 kent ödedi
Dört yılda kesilen, toplam 59.8 milyar liralık cezanın yüzde 85’i 10 kentin hanesine yazıldı. En az para cezası ise sanayiden nasibini alamayan kentlerde uygulandı. 2006-2009 döneminde en az para cezası kesilen il Bayburt olurken, bu kenti
Tunceli ve Gümüşhane izledi.
23 Ağustos 2010 / RADİKAL GAZETESİ
Devlet krizle geçen 2008 ve 2009 yıllarında cezalara çok yüklendi
İSMMMO raporuna göre, devlet 2006-2009 yılları arasında vergi, yargı, idari ve diğer alanlardan olmak üzere toplam
59.8 milyar lira ceza tahakkuk ettirdi. Bu dönemde en çok para cezası İstanbul'da kesilirken, 10 kente tahakkuk ettirilen
cezaların toplamı 50.8 milyar lirayı buldu. Devlet, 2006 ve 2009 yılları arasında vergi, yargı, idari ve diğer para cezası olarak 59.8 milyar liralık cezasının yüzde 85’ini 10 kente fatura etti. İlk sırada İstanbul yer alırken son sıra Bayburt’un oldu.
23 Ağustos 2010 / POSTA GAZETESİ
Cezaların başkenti İstanbul
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) ‘Türkiye’nin Cezalı Kentleri’ raporuna göre, devlet
2006-2009 arasında geçen 4 yılda vatandaşlara toplam 59.8 milyar lira ceza kesti. Ancak tahsilat tutarı 15.8 milyar lirada kaldı ve kesilen her 4 liralık cezanın sadece 1 lirası tahsil edilebildi. Cezaların en büyük bölümü (11.9 milyar lirası) vergi
suçları için kesildi.
23 Ağustos 2010 / HABERTÜRK GAZETESİ
Krizle birlikte vatandaşa kesilen ceza %23 arttı
İSMMMO’nun “Türkiye’nin Cezalı Kentleri” başlıklı, son 4 yıllık gerçekleşme rakamlarını içeren hesaplamaya göre, bu
dönemde en çok para cezası İstanbul’da kesilirken, 10 kente tahakkuk ettirilen cezaların toplamı 50.8 milyar lirayı buldu.
Böylece, dört yılda kesilen, toplam 59.8 milyar liralık cezanın yüzde 85’i 10 kentin hanesine yazıldı. En az para cezası ise
sanayiden nasibini alamayan kentlerde uygulandı. 2006-2009 döneminde en az para cezası kesilen il Bayburt olurken, bu
kenti Tunceli ve Gümüşhane izledi.
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23 Ağustos 2010 / HÜRRİYET GAZETESİ
4 yılda 60 milyon dolar ceza kesildi fatura 10 ile yüklendi
İSMMMO’nun “Türkiye’nin Cezalı Kentleri” başlıklı, son 4 yıllık gerçekleşme rakamlarını içeren hesaplamaya göre, bu
dönemde en çok para cezası İstanbul’da kesilirken, 10 kente tahakkuk ettirilen cezaların toplamı 50.8 milyar lirayı buldu.
Böylece, dört yılda kesilen, toplam 59.8 milyar liralık cezanın yüzde 85’i 10 kentin hanesine yazıldı. En az para cezası ise
sanayiden nasibini alamayan kentlerde uygulandı. 2006-2009 döneminde en az para cezası kesilen il Bayburt olurken, bu
kenti Tunceli ve Gümüşhane izledi.
25 Ağustos 2010 / DÜNYA GAZETESİ
Arıkan: Kurumsal ve şeffaf bir Türkiye ilk 5'e girer
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, kurumsallaşma ve şeffaflığın sadece kendi üyeleri ile sınırlı kalmayıp iş dünyası ve
kamuda da benimsenmesi gerektiğini vurgulayarak “Bunu başarabilirsek Türkiye’nin dünyanın en büyük ilk 5 ekonomisi
arasına girmemesi için hiçbir sebep göremiyorum” dedi.
28 Ağustos 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Makam aracı KDV'sinde hangi yöntem izlenmeli?
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF)son verilerine göre Türkiye ekonomisi satın alma gücü paritesi açısından dünyada 16.
büyük ekonomi. Devleşen iç ve dış borçlar, üretimdeki daralma, istihdamdaki ciddi gerileme gibi göstergeleri bir kenara bırakarak açıkça söyleyebiliriz ki; 70 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye özellikle tüketim ekonomisinde dünyada özel bir yere sahip.
01 Eylül 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Satın alınan tabloya amortisman ayrılmaz
Görüyoruz ki birçok vergi mükellefi sanat eserlerine olan özel ilgilerini, ticari yaşamlarının sosyal bir ayağı yapıp özellikle iktisadi işletmelerin de bazen renk, bazen de mesaj veren bir yapı oluşturma çabalarıyla fark yaratıyorlar. Büyük holdinglerin dev binalarının iç duvarlarını süsleyen değerli tablolar, bir lokantanın duvarında “iştah açıcı” görüntüye sahip profesyonel ellerden çıkmış değerli bir resim ya da bir müzayededen satın alınarak sergilenen gerektiğinde yatırıma dönüşebilecek bir tablo, hep bu “yaşamımıza değer katacak” yaklaşımların sonuçları değil midir?
10 Eylül 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Bahse varsanız vergiye de varsınız!
İçişleri Bakanlığı, internet üzerinden yurtdışı bağlantılı oynatılan kumar ve bahis oyunlarının engellenmesiyle ilgili olarak, belli periyotlarda “gerekli çalışmaların yapıldığını” açıklasa da Türkiye bu alanda adeta zirveye oynuyor. Tahminlere
göre Türkiye’de internet üzerinden kumar ve bahis oynayanların sayısı 1.5 milyonu buluyor. Milli Piyango İdaresi bile
Türkiye’de online gazinoların yıllık cirosunun 1 milyar dolara ulaştığı görüşünde. Havale, kredi kartı gibi yollarla, yurtdışına her yıl önemli bir miktar para transfer edildiği açık.
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15 Eylül 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Avukat davayı kazandı, peki vergisi!
Türkiye’de vergi tahsilatı açısından bazı meslek grupları diğerlerine göre daha özel bir yere sahiptir. Kuyumcu, mühendis, mimar ve doktorlar gibi... Bu meslek grubu çalışanları beyannameli gelir vergisi mükellefi olduklarından vergi dairelerine kazanç bildirirler ve ne yazık ki, “her yıl okuduğumuz klasik bir haber” olarak, ortalama 1000 TL’nin altında beyan
ettikleri aylık düşük gelirleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olurlar. Bildiğiniz gibi bu meslek gruplarından biri de avukatlardır.
22 Eylül 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Doğum borçlanmasında annelere kötü haber
Sosyal güvenlik reformu nerdeyse büyük bir kısmı çalışanların aleyhine hükümler içermesine rağmen, bazı hükümler
çalışanlara birtakım avantajlar getiriyordu. Bunlardan birisi de SSK’li annelere doğum borçlanması hakkı verilmesiydi.
Borçlanmaları düzenleyen ilgili yasada ifade şöyleydi: “5510 sayılı kanuna göre sigortalı sayılanların; a) Kanunları gereği
verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (SSK’li)
sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri borçlanabilirler.”
29 Eylül 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Sağlık Primi'ne seçim ertelemesi
Başlığı okudunuz. Hemen konu neydi anımsatalım. Genel Sağlık Sigortası Primi, sosyal güvenlik reformunun en iddialı
düzenlemelerinden birisiydi. Bu sistemle tüm vatandaşlar sağlık güvencesine kavuşturulacaktı. Halen sağlık hizmetlerinden
yararlanan SGK emeklileri ve hak sahipleri, SSK, Bağ-Kur, memur ve isteğe bağlı sigortalılarla bakmakla yükümlü oldukları kişilere ilave olarak, 18 yaşına kadar çocuklar, vatansız ve sığınmacılar, Türkiye’de ikamet eden ve kendi ülkesinde
sigortalı olmayan yabancı ülke vatandaşları kapsama alınacaktı.
06 Ekim 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Dernek ve vakıfta kâr nasıl vergilenir?
Elime geçen son istatistiklere göre Türkiye’de dernek sayısı bu yılın temmuz ayı itibarıyla 85 bini aşmış durumda.
Örgütlenmenin bir göstergesi olarak iyi bir sayı. Ve bu derneklerin üye sayısı da yaklaşık 7 milyon 400 bin. Dernek faaliyet alanlarına bakıldığında önemli bir oran; 15 bini dini kapsamlı kurumlar olarak öne çıkarken, 14 bin 600’ü sportif, 14
bin 400’ü yardımlaşma dernekleri durumunda.
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13 Ekim 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Emekliliğe başvuru ipuçları
Milyonlarca emeklinin bulunduğu Türkiye’de, yine milyonlarla ifade edilecek sayılarda emekliliğini bekleyen çalışan var.
Sözgelimi prim günü dolmuş sadece yaşını bekleyen kişi sayısı bile 5 milyon düzeyinde. Bu anlamda bürokratik olarak
zaman kaybetmemek için, yöntemine uygun başvuru büyük önem taşıyor. Emekliliğe hak kazanmak için yaş, prim günü,
sigortalılık süresi gibi bazı koşullar aranıyor. Özellikle bu koşulların tümünün gerçekleştirildiği tarihin hafta sonuna veya
resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda emeklilik başvurusunun ne şekilde yapılacağı sorunu ortaya çıkmaktaydı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu hususu yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde açıklığa kavuşturdu.
20 Ekim 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Sendika üyeliğini engelleyen tazminat öder
Türkiye’de sendikalı işçi sayısı büyük bir erozyon yaşıyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı
değerli dostum Süleyman Çelebi açıklamalarıyla tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor. 12 Eylül 1980 öncesindeki 42 milyonluk Türkiye’de sendikalı işçi sayısı 2 milyon 500 bin düzeyinde iken, bugün, yani 72 milyon nüfusu olan Türkiye’de aktif
sendikalı işçi sayısı ne yazık ki 650 bin.
27 Ekim 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Finansal kiralamada zor soru!
Ticari yaşamda leasing olarak bilinen, yaygın Türkçe karşılığı “finansal kiralama” olan sistem, “kira karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesini sağlayan finans yöntemi”ni tanımlar. Temel mantık yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasına imkân vermesidir ve özellikle kısıtlı olanaklara sahip küçük işletmelerin işletme sermayelerini başka gereksinimleri için kullanmasına fırsat sağlar.
03 Kasım 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Emlak Vergisinde Uzlaşılabilir
Hükümet önümüzdeki yıl yapılacak seçim öncesi, vatandaşın vergi ve prim borçlarında “uzlaşmaya” hazırlanırken, buna
emlak vergisinin de dahil edilmesi büyük bir ihtimal gibi görünüyor. Biliyorsunuz “emlak vergisi” bir çeşit servet vergisi
olup, sahip olunan ev, arsa, yazlık, büro vb. gayrimenkuller için kişilerin ödediği vergiyi tanımlıyor. Mevcut durumda emlak
vergisi iki taksit olarak ödeniyor. İlki, yılın mart, nisan ve mayıs aylarında, ikincisi ise kasım ayında ödeniyor.
10 Kasım 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Bağkurlu annenin de hakkı verilmeli
Sosyal güvenlik reformundaki düzenlemeyle Bağ-Kur'lu kadınların da, doğum yapması halinde rapor parası almasına
imkan tanındı. Hatırlanırsa; reformun ilk halinde hastanede hastalıkta yatılan süreler için dahi rapor parası verileceği açıklanmış ancak kanun değişikliği yapılarak Bağ-Kur’lular bu haktan mahrum bırakılmışlardı.
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24 Kasım 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Kantin işletmesinde vergi bilmecesi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2009 yılı istatistiklerine göre Türkiye’de 21 milyonu aşkın öğrenciye; “ilköğretim, ortaöğretim,
genel lise, meslek liseleri ve okul öncesi öğretim kurumu” olmak üzere 58 bin 982 binada eğitim veriliyor. Milli Eğitimi
Bakanlığı’na bağlı bu çok sayıdaki okulun kantin işletmesi için de çok sayıda özel girişimci mükellef ticari faaliyet içinde.
01 Aralık 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Su ve elektrikte isim değil gider esas
Basit gibi görünen, ancak iş yaşamında hemen birçoğumuzun başına gelen önemli bir konu “elektrik ve su aboneliği sözleşmelerinin değiştirilmesi” uygulamasıdır. Çokça da kiralama işleminde karşımıza çıkar. Genelde sözleşme işi, bürokrasi ve
maliyet yarattığından kiracılar, mevcut sözleşmelerin aynen devamından yanadır.
08 Aralık 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - İşvereni değişen ücretli nasıl vergilenir?
Çalışma yaşamında kişiler, zaman zaman işveren değiştirebiliyor. Bu durumda da “Ücretlilerin vergilendirilmesi nasıl
olmalı?” sorusu gündeme geliyor. Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesinde 2003 yılında yapılan değişiklikler ile Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi verilmesi söz konusudur. Bu köşeye gelen sorularda belirgin bir şekilde, özel sektörde muhasebe birimleri veya insan kaynakları bölümlerinin yıl içinde işe aldıkları ücretlinin, aynı yıl içinde çalıştığı ve işverenlerden aldıkları ücretten kesilen Gelir Vergisi kesinti tablosu veya bildirimi talep ettikleri dikkat çekiyor.
13 Aralık 2010 / VATAN GAZETESİ
‘Türk Ticaret Kanunu bu kez hayata geçirilmeli’
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Türkiye’nin ticari yaşamını radikal
bir şekilde değiştirecek, bütün işletmeleri yakından ilgilendiren yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) bu kez mutlaka hayata geçmesi gerektiğini vurguladı. Arıkan, yaptığı yazılı açıklamada, 10 yılı aşan bir süredir üzerinde çalışılan, birkaç kez
kadük olan TTK tasarısı üzerinde siyasi parti gruplarının uzlaşmaya varmasının tarihi bir fırsat olduğunu belirterek,
“Meclis’teki çalışmalar sayın liderler tarafından yakından takip edilmeli, Türkiye’nin ihtiyacı olan bu değişikliklerin yaşama
geçmesi için, bir gün daha kaybedilmemelidir” dedi.
13 Aralık 2010 / YENİ AKİT GAZETESİ
Muhasebecilerden TTK’ya destek
Arıkan, yaptığı yazılı açıklamada, 10 yılı aşan bir süredir üzerinde çalışılan, birkaç kez kadük olan TTK tasarısı üzerinde
siyasi parti gruplarının uzlaşmaya varmasının tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, “Meclis’teki çalışmalar sayın liderler tarafından yakından takip edilmeli, Türkiye’nin ihtiyacı olan bu değişikliklerin yaşama geçmesi için, bir gün daha kaybedilmemelidir” dedi.

539

12

MEDYADA ODAMIZ

13 Aralık 2010 / MİLLİ GAZETE
Yeni bir ticaret kanunu şart
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Türkiye’nin ticari yaşamını radikal
bir şekilde değiştirecek, bütün işletmeleri yakından ilgilendiren yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) bu kez mutlaka hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.
13 Aralık 2010 / HABERTÜRK GAZETESİ
TTK mutlaka hayata geçmeli
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Türkiye’nin ticari yaşamını radikal
bir şekilde değiştirecek, bütün işletmeleri yakından ilgilendiren yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) bu kez mutlaka hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.
13 Aralık 2010 / DÜNYA GAZETESİ
Arıkan: Tarihi fırsat kaçmasın
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Türkiye’nin ticari yaşamını radikal
bir şekilde değiştirecek, bütün işletmeleri yakından ilgilendiren yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) bu kez mutlaka hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.
13 Aralık 2010 / AKŞAM GAZETESİ
İSMMMO: Tarihi fırsat bu kez kaçmasın
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan hazırlanmasıyla beraber 10 yılı
aşkın bir süredir yasalaşmayı bekleyen Yeni Ticaret Yasası'nın artık mutlaka çıkması gerektiğini vurguladı. Türk Ticaret
Kanunu sürecini Türkiye için bir dönüm noktası olarak gördüğünü ifade eden Arıkan, Türkiye'nin ihtiyacı olan bu değişikliklerin yaşama geçmesi için, bir gün daha kaybedilmemesinin gerektiğini kaydetti.
15 Aralık 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - SGK Borcuna İnce Ayar
Uzun bir süredir esnafın, tüccarın, işadamının beklediği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkin düzenleme TBMM’de komisyonlarda görüşülüyor. Düzenleme, 2010 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olan ve
yapılandırma kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk eden ve halen ödenmemiş olan borçlarla ilgili. Buna göre; SSK,
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum
karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi düzenlemeye esas konu.
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22 Aralık 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Araba alırken faizi gider yazılır mı?
Avukat, doktor, mühendis, mali müşavir gibi serbest meslek çalışanlarınca vergi konusunda hep gündeme getirilen önemli bir tartışma da “iş için kullanılmak üzere banka kredisiyle satın alınan otomobile ödedikleri kredi faizinin gider yazılması” üzerinedir. Özellikle tüketici banka kredileriyle yapılan satışlar tüm satışlar üzerinde büyük bir orana eriştiği için bu
konunun ne kadar kişiyi ilgilendirdiği kolayca anlaşılabilir.
29 Aralık 2010 / CUMHURİYET GAZETESİ
Yaşamda Mali Çözüm - Medyada "dış yapımcılar" nasıl vergilenir?
Türk medya sektörünün istihdam açısından son yıllarda önemli bir ivme yakaladığı açık. Onca televizyonu, gazeteyi, dergileri, internet haber sitelerini bir yana bırakın sadece TRT’de çalışan sayısı bile 8 binler civarında. Çalışma ve üretim konusunda kurum dışı istihdam ve yaygın tanımla “dış yapım”lar ise artık önemli yüzdelere ulaşmış durumda. İşte şimdi bu
durumdaki medya çalışanları ya da yapımcılarını “nasıl bir vergi uygulaması bekliyor” sorusuna yanıt arayacağız.
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GÖRSEL BASIN
TARİH
28.12.2010
27.12.2010
21.12.2010
20.12.2010
10.12.2010
06.12.2010
05.12.2010
30.11.2010
24.08.2010
23.08.2010
23.08.2010
17.08.2010
10.08.2010
10.08.2010
09.08.2010
29.07.2010
29.07.2010
13.07.2010
12.07.2010
12.07.2010
12.07.2010
11.07.2010
11.07.2010
11.07.2010
07.07.2010
24.06.2010
02.06.2010
27.05.2010
15.05.2010
13.05.2010
13.05.2010
10.05.2010
10.05.2010
10.05.2010
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KANAL ADI
SHOW TV
SHOW TV
SHOW TV
SHOW TV
ULUSAL
KANAL B
KANAL B
KANAL B
SKY TÜRK
KANAL B
HALK TV
SKY TÜRK
TGRT HABER
TGRT HABER
ULUSAL
BLOOMBERG
BLOOMBERG
NTV
BLOOMBERG
NTV
NTV
NTV
NTV
NTV
BLOOMBERG
SKY TÜRK
HABER TÜRK
BLOOMBERG
HALK TV
HABER TÜRK
ULUSAL
HALK TV
KANAL B
BLOOMBERG

HABER BAŞLIĞI
TORBA YASA VERGİ İNDİRİMİ
TORBA YASA VERGİ İNDİRİMİ
MALİYE BAKANLIĞININ UYGULAMALARI
MALİYE BAKANLIĞININ UYGULAMALARI
MALİ AFLAR
YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM RAPORU
YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM RAPORU
UMUDUMUZ PİYANGO RAPORU
TÜRKİYE'NİN CEZALI KENTLERİ RAPORU
TÜRKİYE'NİN CEZALI KENTLERİ RAPORU
TÜRKİYE'NİN CEZALI KENTLERİ RAPORU
DEPREM VERGİLERİNİN AKIBETİ
BANKANIZDAN SATILIK FABRİKA RAPORU
BANKANIZDAN SATILIK FABRİKA RAPORU
BANKANIZDAN SATILIK FABRİKA RAPORU
ADLİ MUHASEBE EĞİTİMİ
ADLİ MUHASEBE EĞİTİMİ
DİZİ EKONOMİSİ ARAŞTIRMASI
DİZİ EKONOMİSİ ARAŞTIRMASI
DİZİ EKONOMİSİ ARAŞTIRMASI
DİZİ EKONOMİSİ ARAŞTIRMASI
DİZİ EKONOMİSİ ARAŞTIRMASI
DİZİ EKONOMİSİ ARAŞTIRMASI
DİZİ EKONOMİSİ ARAŞTIRMASI
VERGİ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİLER
YENİ MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ
VERGİ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİLER
VERGİ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİLER
İSMMMO SEÇİMLERİ
CEZALI KENTLER RAPORU
İSMMMO SEÇİMLERİ
ÖZELLEŞTİRME RAPORU
ÖZELLEŞTİRME RAPORU
ÖZELLEŞTİRME RAPORU

PROGRAM ADI
GÜNE BAŞLARKEN
ANA HABER
SABAH HABERLERİ
ANA HABER
EKOPOLİTİK
EKONOMİ HABERLERİ
HABERLER
EKONOMİ GÜNDEMİ
PARA DURUMU
ANA HABER
AKŞAMÜSTÜ
SICAK GÜNDEM
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN
ANA HABER
GÜNÜN YORUMU
GÜNÜN YORUMU
GÜNE BAŞLARKEN
SON SAAT
GECE GÜNDÜZ
HABER MERKEZİ
GECE BÜLTENİ
20 HABER
AKŞAM HABERLERİ
ANA HABER
İŞİN ASLI
PARANTEZ
ANA HABER
HABERLER
PİYASALARDA BUGÜN
13.SAAT
HALKTA GÜNDEM
GÜNE BAKIŞ
İLK SÖZ

MEDYADA ODAMIZ

TARİH
10.05.2010
09.05.2010
09.05.2010
09.05.2010
08.05.2010
06.05.2010
04.05.2010

KANAL ADI
KANAL B
KANAL B
HALK TV
KANAL B
ÜLKE TV
CEM TV
TV5

HABER BAŞLIĞI
ÖZELLEŞTİRME RAPORU
ÖZELLEŞTİRME RAPORU
İÖZELLEŞTİRME RAPORU
ÖZELLEŞTİRME RAPORU
SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI
İSMMMO SEÇİMLERİ
İSMMMO SEÇİMLERİ
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PROGRAM ADI
HABERLER
ANA HABER
AKŞAM HABERLERİ
HABERLER
ÇALIŞMA HAYATI
+ FİNANS
ANA HABER
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