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Çalışma Planı, aşağıda isimleri belirtilen katılımcıların
elektronik ortamda yapılan iki toplantıdaki değerli katkılarıyla
hazırlanmıştır.
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1- TÜRMOB, 6 AY SÜRELİ BİR EYLEM PROGRAMI
HAZIRLAYACAKTIR.
Hazırlanacak eylem programı meslek mensuplarına, işletmelere
ve devlete yönelik kısa vadeli önerileri kapsayacaktır.
Eylem programı, her üç hedef kitleye yönelik
♦ Kriz ortamında meslek mensuplarının iş yönetimi
♦ Krizin olumsuz etkilerinin hafifletilmesi amacıyla işletmeler
düzeyinde yapılacak çalışmalara ilişkin önerileri
♦ Kamu kurumlarının, bu süreçte meslek mensupları,
işletmeler, çalışanlar ve ekonomik hayata ilişkin
düzenlemeler konusunda kurum önerilerini kapsayacaktır.

2. KURUMSAL İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ KONUSUNDA
ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR.
Bu çerçevede yapılacak çalışmalar şu başlıklarda
toplanmaktadır:
♦ Meslek mensuplarına ve stajyerlere kurumun yanlarında
olduğu mesajlarının verilmesi
♦ Sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunlar içinde ayakta
durmaya çalışan meslek topluluğuna moral mesajlarının
verilmesi
♦ Ertelemelere rağmen beyannamelerin zamanında verildiği,
bugün de zor koşullara rağmen çalışmaların sürdürüldüğü
mesajının kamuoyuna verilmesi

m

M

TÜRMOB

3

♦ Evde çalışma pratiğine ilişkin bilgiler verilmesi
♦ Hijyen koşullarının anlatımı
Yöneticiler, meslek mensuplarına ve stajyerlere yönelik kurumüye iletişimini güçlendirecek mesajlar vererek birlik duygusunu
vurgulayacaklardır.
Bu eylem kapsamında TÜRMOB kamuoyuna, öncelikle
muhasebe mesleğinin devam ettiğini vurgulayarak, kamu
yararını esas aldıklarını ve ekonominin sağlıklı işleyişi
için var gücüyle çalıştıklarını anlatacaktır. İş ve tahsilat
sürekliliğine odaklı mesajlar verilecektir. Meslek mensubunun
beyannameden çok müşavirlik yaptığı, ertelenen beyannameler
olsa bile zamanı gelince bunları hazırlayıp vereceği kamuoyuna
anlatılacaktır.
Öte yandan, mali müşavirler olarak yerine getirmekte
olduğumuz hizmetlerdeki çeşitlilik dolayısıyla evden
yürütülebilecek hizmetler ve zorunlu ofiste yapılması gereken
hizmetler ayrımı içinde hijyen koşullarının sağlanmasına
gösterilecek özene vurgu yapılacaktır.
Gerçek şu ki, meslek mensupları ve çalışanlarımız ile kendimiz
ve ailemizle ilgili korku yaşamaktayız; bu nedenle “güven”in
oluşmasında rolümüzün olduğu dikkate alınarak hem hijyen
hem de iş dünyasında işlerinin aksatılmayacağına dair bilgi
verilmesi sağlanacaktır.
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3. TÜRMOB WEB SİTESİNDE ÖNEMLİ BİLGİLERİN VE LİNKLERİN
YER ALDIĞI AYRI BİR BÖLÜM AÇILACAKTIR.
Bu bölümde yer alacak alt bölümler,
♦ Mesleki kaynak desteği,
♦ Öneriler,
♦ Sıkça sorulan sorular
şeklinde öngörülmüş olup amaç, meslek mensuplarının ve
diğer ilgili kesimlerin ihtiyaç duydukları mevzuat ve uygulama
bilgilerine ulaşmalarını sağlayarak TÜRMOB’un bilgi merkezi
misyonunu yerine getirmesini sağlamaktır.
Mesleki kaynak desteği kapsamında meslek mensuplarının
başta salgından kaynaklanan düzenlemeler olmak üzere çeşitli
mevzuat bilgileri yer alacaktır.
Meslek mensuplarının iş hayatlarını sürdürme, müşteriler
ile karşılaştıkları sorunlarda yaşadıkları deneyimler ışığında
paylaşmak istedikleri önemli önerilerine yer verilecektir.
Ayrıca, pratik bir şekilde mevzuat uygulamalarına ilişkin
sorularına cevap bulabilecekleri “Sıkça Sorulan Sorular”
kısmında güncel düzenlemelerle ilgili yönlendirici bilgilere yer
verilecektir.
TÜRMOB kütüphanesinde bulunan ve meslek mensuplarının
yararına sunulabilecek kitapların ve raporların elektronik
versiyonları oluşturularak paylaşıma açılacaktır.
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4. MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İLE İLGİLİ FARKINDALIK YARATACAK VE İŞ DÜNYASINDA
MESLEK MENSUPLARINA BU ALANDA DA YOL GÖSTERİCİ
OLDUKLARINI VE HİZMET SUNABİLECEKLERİNİ GÖSTEREN BİR
REHBER-BROŞÜR HAZIRLANACAKTIR.
COVID-19 salgınının etkisini azaltmaya başlayacağı tarihten
itibaren uzunca bir süre işletmelerimizin ayakta kalma,
sürdürülebilirliklerini sağlama konusunda önemli sorunlar
yaşayacağı açıktır. Bu saptamadan hareketle mali müşavirlerin
rutin hizmetleri dışında değer sunacakları danışmanlık
hizmetleri konuları iş dünyasına sunulmak ve kamuoyu ile
paylaşılmak üzere açıklanacaktır.

5. KRİZ YÖNETİMİ KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ RAPORLAR
HAZIRLANARAK KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAKTIR.
Bu kapsamda krizin ekonomiye etkileri, sektörel düzeyde
değerlendirmeler, meslek mensuplarının, işyerlerindeki iş
yönetimlerine ilişkin öneriler, raporlar şeklinde hazırlanacak ve
ilgili kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bu amaçla;
♦ Makro ekonomiye ilişkin değerlendirme raporları,
♦ Sektör analizleri,
♦ Kriz ortamında meslek mensuplarının işleriyle ilgili öneriler,
♦ Meslek mensuplarının, kriz ortamında müşterilerine ne
şekilde katkı verebileceklerine ilişkin raporlar
hazırlanacak ve web sitesinde paylaşıma sunulacaktır.
Gerektiğinde bu konuda eğitim videoları da çalışılacaktır.
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6. UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI PROGRAMLANACAKTIR.
Yaşadığımız süreç, uzun bir süre dersliklerde, salonlarda bir
araya gelinmemesi sonucunu doğurmuştur. Bu kapsamda
meslek mensuplarının ve stajyerlerin, mesleki, entelektüel,
vb. konularda eğitim alarak kendilerine ve hizmetlerine değer
katacakları çalışma konuları, kriz yönetimi, risk yönetimi gibi
konular belirlenecek ve uzaktan eğitim sistemi ile sunulacaktır.
Bu amaçla, online çalıştay düzenlenerek çalışma konuları
belirlenecek ve uzaktan eğitim yürürlüğe alınacaktır.
Çalışma gruplarında değerlendirilen eğitim konuları şunlardır:
♦ Finansal Tablo Analizi,
♦ Denetim,
♦ Analitik Hesaplamalar ve Değerlendirmeler
♦ Veri Güvenliği,
♦ İletişim Kalitesi ve Genel Kabul Gören Kuralları,
♦ Stres Testleri
♦ Nakit Akış Tablosu
♦ Mesleki Etik ve Disiplin: Mesleki Deontolojiye Bakış
♦ Durum Analizi ve Çevresel Faktör Analizleri (SWOT, PESTLE)
♦ Sözleşme Analizleri
♦ Çalışma Sermayesi Yönetimi
♦ Kaynak Yönetimi
♦ Risk Yönetimi
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7. TÜRMOB ULUSLARARASI MESLEK KURULUŞLARININ
YAYIMLADIKLARI RAPORLARI VE ÖNERİ YAZILARINI
GEREKTİĞİNDE KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPARAK
ELEKTRONİK KİTAP VEYA BÜLTEN ŞEKLİNDE
YAYIMLAYACAKTIR.
Uluslararası meslek kuruluşlarının ve büyük denetim
firmalarının yayımladıkları raporlar ışığında TÜRMOB’un
yayımladığı “Koronavirüs Krizi: Finansal Raporlama ve
Denetim Üzerindeki Sonuçları”, “COVID-19: Muhasebe Meslek
Mensuplarının Kriz Süresince KOBİ’lere Rehberlik Hizmeti
Sunacakları 5 Kilit Husus” gibi raporlar ile başlayan çalışmalar
aynı hızda devam edecek ve meslek kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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