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Dünyada yaﬂanan küresel krizin etkileri, Türkiye ekonomisine de
yans›m›ﬂ durumda. Gerek dünya ekonomisinin, gerekse Türkiye
ekonomisinin krizden ne kadar süre etkilenece¤ini tahmin etmek zor.
Ancak bu konuda yap›lan en iyimser tahminler, krizin 2010 y›l›n›n sonuna
kadar sürece¤i yönündedir.
Ekonomik kriz, dünya ekonomisinin ve dolay›s›yla Türkiye ekonomisinin daralmas›na ve
küçülmesine neden olurken, di¤er yandan artan maliyetler dolay›s›yla enflasyon art›ﬂ› devam
edecektir. Türkiye’de küresel kriz sürecinde, hem durgunluk, hem de enflasyonist bask› bir
arada yaﬂanacakt›r.
Krizden etkileneceklerin baﬂ›nda, dargelirliler, ücretliler, muhasebe mesle¤inden hizmet
talep eden yat›r›mc›lar ve SM-SMMM ile YMM’ler yer almaktad›r.
Bu nedenle, krizden ç›k›ﬂ sürecinde gerek sorunlar›n saptanmas› ve çözümünde, gerekse
ekonomik döngüde en etkili olacak kesim muhasebe mesle¤iyle u¤raﬂan SM–SMMM, YMM ve
denetim firmalar›d›r.
Gerek finansal tablolar›n haz›rlanmas› boyutunda, gerek finansal tablolar›n denetimi boyutunda çal›ﬂan muhasebe meslek mensuplar›, bir taraftan artan iﬂ yo¤unlu¤u karﬂ›s›nda daha fazla
emek harcarken, di¤er taraftan harcad›klar› emeklerin karﬂ›l›klar›n› bile alamamakta ve ücretlerini tahsil etmekte zorlanmaktad›r.
Krizin etkilerini ilk hisseden muhasebe meslek mensuplar› olmuﬂtur. Müﬂterilerinin
sat›ﬂlar›n›n düﬂtü¤ünü ve müﬂterilerinin tahsilat oranlar›ndaki azalmay› ve kredilerin, kreditörler
taraf›ndan tekrar kulland›r›lmad›¤›n› ilk fark eden kesim muhasebe meslek mensuplar› olmuﬂtur.
Dünyan›n G-7’ler olarak tan›nan en zengin ülkeleri, 2007 y›l›n›n son bahar›nda ekonomik
krizin varl›¤›n› kabullenmiﬂ ve önlemler al›nmas›n› kararlaﬂt›rm›ﬂlar. Bu tarihten itibaren,
geliﬂmiﬂ ülkeleri yöneten devlet adamlar›, muhasebe örgütlerini ve yöneticilerini, hem krizin
büyüklü¤ünü ve nedenlerini saptamak hem de çözüm önerileri geliﬂtirmek üzere görevlendirmiﬂ ve yetkilendirmiﬂlerdir.
Bu konu ülkemizde kamuoyuna yans›t›lmamakla birlikte, muhasebe meslek mensuplar›,
krizin gelmekte oldu¤unu gerçekten 2007 y›l›ndan buyana hissediyor ve zaman zaman dillendiriyorlard›. ﬁu anda krizden ç›k›ﬂla ilgili hem hukuki anlamda hem de uygulamada önemli
de¤iﬂikliklere gereksinme vard›r. Bu de¤iﬂikliklerin ölçüsü, niteli¤i ve hangi süreyi kapsayaca¤›
konular›n›n belirlenmesinde muhasebe meslek mensuplar›n›n önemli bir rolü vard›r.
Muhasebe meslek mensuplar›, bir taraftan krizin bu a¤›r yükünü, di¤er taraftan artan iﬂ
yükünü; artan bu iﬂ yüküne karﬂ›l›k hizmetinin bedelini alamaman›n yan› s›ra, mevcut iﬂlerinin
hizmet bedelini müﬂterilerinden tahsil etme s›k›nt›s› yaﬂamaktad›r.
Bu nedenle, 2009 y›l› muhasebe meslek mensuplar› aç›s›ndan ekonomik s›k›nt›lar›n
yo¤unlaﬂt›¤›, iﬂ yükünün artt›¤›, zorlu bir y›l olacakt›r. Özellikle geçti¤imiz y›llarda, muhasebe
meslek mensuplar›n›n s›rt›na binen Ba-Bs gibi karﬂ›l›¤› al›namayan hizmetlerin yan› s›ra öteden
beri bir tekrar niteli¤inde olan, B1-B2 formlar› ve benzeri hizmetler, Türkiye ‹statistik Kurumu
ve benzeri daha birçok kurumun talepleri, muhasebe meslek mensuplar› taraf›ndan bedelsiz
karﬂ›lanmaktad›r.
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Muhasebe meslek mensuplar›, angarya niteli¤inde eklenen bir çok hizmeti, ücretini
almaks›z›n, müﬂterisinin memnuniyetini sa¤lamak için yerine getirirken, esas hizmetinin bedelini bile tahsil edememe riskiyle karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›r.
Muhasebe meslek mensuplar›n›n bu zorlu koﬂullara ra¤men, bir taraftan müﬂterilerini korumak ve onlar›n iﬂlerinin devaml›l›¤›n› sa¤lamak ad›na büyük bir özveride bulunmaya devam
ederken, di¤er taraftan da ülke ekonomisine katk›da bulunacak faaliyetlerini de sürdürmeye
devam edeceklerdir. Bütün bunlar›n yan› s›ra 2009 y›l› bir yandan daralma ve küçülme y›l›
olurken, di¤er yandan da önlemlerin daralma ve küçülmeyi h›zland›rmayacak nitelikte olmas›
gerekti¤i de kaç›n›lmaz bir gerçektir. Bu noktadan bak›ld›¤› zaman muhasebe meslek mensuplar›n›n içinde rol alacaklar› yeni düzenlemeler yap›labilir. Örne¤in vergi tahakkuklar›ndaki
düﬂüﬂü engellemek için vergi beyanlar›n›n do¤rulu¤unun muhasebe meslek mensuplar›
taraf›ndan onaylanmas› halinde, bu beyanlar için vergi tahsilat› konusunda alt› aydan baﬂlamak
üzere vadeler tan›nabilir. Vergi ertelemesi olarak ortaya ç›kacak bu durum içinde devletin kendi
kaynaklar›ndan özel fonlar oluﬂturmas›na meslek mensuplar› katk›da bulunabilirler.
Muhasebe meslek mensuplar› bugün Türkiye’de iﬂletmeden ç›kar bekleyen çal›ﬂanlar›n, sermayedarlar›n, yat›r›mc›lar›n, borç verenlerin ve hatta devletin haklar›n›n güvencesini sa¤layacak
tek tarafs›z meslek grubudur.
TÜRMOB Yönetimi olarak öncelikli hedefimiz, Türkiye’nin ç›karlar›n› gözeterek, ekonomik
krizden ç›k›ﬂ yollar›n› araﬂt›rmak ve öneriler geliﬂtirmektir. Bu amaçla, Birli¤imiz bünyesinde
krizin en az hasarla atlat›lmas› için önlem ve öneriler raporu haz›rlanmaktad›r.
TÜRMOB Yönetimi olarak bugün geldi¤imiz noktada gelece¤e iliﬂkin bir yol haritas› haz›rlamaktay›z.
Bunun için;
• Cumhuriyetimizin 100’üncü y›l›nda (2023 y›l›) muhasebe mesle¤inin hedefleri
ve TÜRMOB’un uzun vadeli strateji çerçevesi,
• 2009 – 2015 y›l› TÜRMOB stratejisi,
• 2009 – 2010 y›l› Eylem Plan›,
haz›rl›klar› devam etmektedir.
Bu ba¤lamda meslek mensuplar›n› savunmak, haklar›n› koruyarak yeni iﬂ olanaklar›
geliﬂtirmek ve ulusal katma de¤erden hak ettikleri pay› almalar› için yap›lan çal›ﬂmalar art›r›larak
sürdürülecektir.
Bu anlay›ﬂla, 2009 y›l›n›n Türkiye için ve mesle¤imiz için, bütün bu s›k›nt›lara ra¤men iyi
geçmesini diliyorum.
Dr. Ymm. Masum TÜRKER
TÜRMOB Genel Baﬂkan›
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