GENEL BAŞKANIN MESAJI

2015 yılı ülkemizde ve dünyada büyük sıkıntı ve sorunların yaşandığı
bir yıl olarak geçti. Yıllardır kan gölü haline gelen orta doğu, geçtiğimiz yıl
sorunların daha da derinleştiği, insanlığa acı bir tarihsel süreç bıraktı.
Terörist saldırılar başta ülkemiz olmak üzere dünyanın her bölgesinde
acımasız yüzünü gösterdi.
Suriye’de yaşanan savaşın sonucu olarak, ülkelerini terk edenlerin
daha iyi bir yaşam için Avrupa yolculuklarına aracılık eden Ege Denizi,
cansız bedenlerin kıyıya vurduğu, tüm insanlığın yüreklerini sızlatan acılara
sahne oldu.
Kan gölüne dönen Ortadoğu ve terör saldırıları adım adım ülkemizi ve
dünyamızı tehdit eder hale geldi. Başta Suriye’de yaşananlar olmak üzere
savaşın, terör saldırılarının son bulması, akan kanın durması, barış

filizlerinin yeniden tüm yeryüzünde yeşermesi hepimizin ortak temennisi
olmalıdır.
Türkiye açısından geride bıraktığımız yıl, terör saldırıları, çatışmalar,
şehit haberleri ve iki genel seçimle anılacak.
IŞİD, çağımızda insanlık suçu işleyen acımasız bir terör örgütü olarak
varlığını sürdürüyor. Beyrut’tan, Reyhanlı’ya, Suruç’tan Tunus’a, Bağdat’tan
Kobani’ye, Ankara’dan Paris’e kadar çok geniş bir coğrafyada insanlık suçu
işleyen IŞİD terörü artık son bulmalıdır. Bu kanlı örgütün tüm kaynakları
kurutulmalıdır.
Sınır ihlali yapan Rus uçağının düşürülmesi ile birlikte Türk-Rus
ilişkileri yeni bir döneme girdi. Bu gerginliğin biran önce son bulması
ülkemizde, bölgemizde ve dünya da barışın, hoş görünün ve adaletin
egemen olması en büyük arzumuzdur.
Savaşların, çatışmaların son bulması, insanların evini yurdunu terk
etmek zorunda kalmaması, güven içinde, huzur içinde yaşamaları tüm
insanlığın ortak beklentisi haline geldi.
Ekonomik anlamda da 2015 yılı sıkıntılı bir yıl oldu. Küresel
ekonomideki büyümeye yönelik tedirginlikler, dolardaki güçlenme ve
düşük emtia fiyatları ile FED Kararları 2015 yılına damgasını vurdu.
Özellikle jeopolitik riskler ekonomi gündemini belirledi. 2016 yılı ekonomik
belirsizliklerin biraz daha azaldığı bir yıl olacak. Özellikle güçlü dolar tüm
ekonomistlerin ortak beklentisi olarak 2016 yılına damgasını vuracak.
Petrol fiyatlarındaki düşme eğilimi ile Çin de büyümenin gerilemesi,
küresel ekonomiye ilişkin tedirginliği arttırırken, Avrupa ekonomilerindeki
zayıf talep, küresel ekonomi içinde 2016’nın yükselen bir yıl olacağını
göstermiyor. Şu anki veriler yükselen bir dolar ve güçlü bir ABD ekonomisi
gösteriyor. Üst üste 24 çeyrek büyüme başarısı gösteren Türkiye ekonomisi
önümüzdeki 2016 yılında da bu başarısını devam ettirmeli. İşsizliğin
olmadığı, yoksulluğun, açlığın sefaletin olmadığı bir yaşam seviyesine
milletimizin ve dünyanın kavuşması temennisindeyiz.
Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleği sorun ve sıkıntılarının yanı
sıra 2015 yılında ülkemizdeki ve dünyamızdaki gelişmelerden olumlu
yönde bir farklılık oluşturmuştur. Yapılan çalışmalar mesleği yarınlara

taşımada önemli bir zemin hazırlamıştır. Bu anlamda mesleğin yarınlarına
daha umutla bakıyoruz.
Bağımsız denetim ülkemizde hala çözülmeyi bekleyen bir sorun
olarak varlığını koruyor. Ülkemizde, kriterlerin AB standartlarının üzerinde
olması denetime tabi şirket sayısının yedi bin civarında olmasına neden
oluyor. Şayet AB kriterleri uygulanmış olsaydı bu sayı yirmiüçbine
ulaşacaktı.
AB düzenlemelerinde yer verilen ölçütlere kıyasen çok yüksek olması
nedeniyle, kademeli olarak yapılan geçişin hızlandırılmasını talep ediyoruz.
Anonim Şirketler ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının
Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin bir an evvel yayınlanarak denetim
alanında diğer bir boşluğun da doldurulması sağlanmalıdır.
İşletmelerin bilgi teknolojilerine olan bağımlılıklarının artması,
muhasebeyi ve muhasebe mesleğini farklı bir boyuta ulaştırdı.
Günümüzde şirketlerin artık sadece hissedar ve yatırımcılarına karşı
değil, etkileşimde olduğu tüm paydaşlarına karşı sorumlu hareket etmeleri
beklenmekte. Bu sorumluluklar; hissedarlarına ve müşterilerine karşı
ekonomik sorumluluk, devlet veya yasalara karşı yasal sorumluluk, topluma
karşı etik sorumluluk ve tüm insanlığa karşı ihtiyarı sorumluluk olarak
değerlendiriliyor.
Sürdürülebilirlik ilk başlarda şirketlerin çevreye karşı duyarlı
olmasını ve çevreye olumsuz etkilerini azaltmasını gerektiren bir konsept
olarak görülse de, bu yaklaşım zamanla yerini “sürdürülebilirliğin üç ayağı”
olarak tanımlanan şirketlerin ekonomik, çevresel ve sosyal amaçlarının
dengeli bir şekilde gözetilmesini savunan yaklaşıma bırakmıştır.
Son dönemde, kamu gözetimin kurumlarının gözetiminin kimin
tarafından yapılacağı ön planı çıktı. Yaklaşık on yılı aşkın süredir meslektaş
incelemesinin giderek yerini alan kamu gözetimi olgusu neticesinde sıkı ve

yoğun düzenlemeler ve standartlara ilave yeni bazı hususların gündeme
geldiği sıkça tartışılıyordu.
Ancak denetim piyasası üzerinde artan bu baskının, denetim
kalitesine olan etkisi dünyada tartışılır bir hale gelmiş durumda.
Ayrıca, Avrupa’da denetime meslek mensuplarının artık çok sıcak
bakmadığı,

maliyet/fayda

analizlerinin

sıklıkla

yapıldığı,

mesleğin

popülaritesinin gün geçtikçe azaldığı da tartışma konuları arasında yer
almaktadır.
Son dönemdeki ekonomik ve teknolojik gelişmelerin bir yansıması
olarak önümüzdeki dönemde, bireysel olarak hizmet sunan muhasebeciler
ve küçük muhasebe firmaları, hem düzenlemelerin önemli ölçüde
yoğunlaştığı ve sıkılaştığı hem de müşterilerin daha kaliteli ve farklı
hizmetler almak için sürekli artan talepleriyle dolu olan bir pazar içerisinde
mücadele edeceklerdir.
Değerleme Uzmanlığı, Derecelendirme Uzmanlığı, İç Denetim ve İç
Denetim Uzmanlığı, Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanlığı, Sorumluluk
Muhasebesi Uzmanlığı, Çevre Muhasebesi Uzmanlığı, Karbon Muhasebesi
Uzmanlığı, Finans Matematiği ve Uzmanlığı, E-ticaret Muhasebe Uzmanlığı,
Bilişim Teknolojileri Denetim Uzmanlığı, İhtilaflı İşler Muhasebesi
Uzmanlığı, Kalite Güvence Uzmanlığı, muhasebe mesleğinin yeni ve popüler
uzmanlık alanları olarak ön plana çıkmaktadır.
TÜRMOB, geçmiş yıllarda olduğu gibi geçtiğimiz yıl da mesleğin
güçlenmesi ve gelişimi için önemli çalışmalara imza attı. Mesleki eğitime
yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yanı sıra bilgi teknolojilerinin
mesleğimizin hizmetine sunulması noktasında önemli çalışmalara imza
attık. Luca’dan sonra e-Birlik projemizde de bilgi teknolojisini mesleğin ve
meslek örgütlenmesinin hizmetine sunma konusunda önemli bir işleve
sahip oldu.

TÜRMOB, bu çalışma raporundan da görüleceği üzere geride
bıraktığımız dönemde de; muhasebe dünyasındaki yeniliklerden, sosyal
sorumluluk projelerine, mesleki eğitimden, mesleki kazanımlara, temsil ve
saygınlıktan, liderlik ve öncülük etmeye kadar binlerce konuda mesleğin
bayrağını hep yukarıya taşıdık ve taşımaya devam ediyoruz.
26 yıllık geçmişimizde çok önemli başarılara imza attık. Bunda
birliğimizi dayanışmamızı korumanın önemi büyük oldu. Bu camia birliğini
dayanışmasını koruyarak mesleği yarınlara güvenle umutla taşıyacaktır.
Umutla, dayanışmayla yarınları hep birlikte şekillendirmek dileğiyle.
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