
 
GENEL BAŞKANIN MESAJI 

 

Geride bıraktığımız yıllar, yaşanan sıkıntı ve sorunlardan kaynaklı 

olarak, ülkemizde ve dünyada beklenti ve umutları olumsuza döndürdü. 

Umutla karşıladığımız her yeni yıl maalesef bir öncekini aratır oldu. 

Temel beklentimiz, 2022 yılında bu döngünün kırılmasıdır. 

 

Ülkemizde ve dünyada yaşanan sıkıntıların kilit noktasını pandemi 

oluşturmaktadır. Pandemi ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin 

bir sonucu olarak üretim kesintileri ve tedarik zincirlerindeki 

aksamalar, küresel ekonomiye başta enflasyon ve zamanında üretim 

olmak üzere olumsuz olarak yansıdı. Küresel ekonomideki 

olumsuzluklar ve ülkemizde varlığını koruyan kendine özgü 

sorunlardan dolayı, Türkiye ekonomisi 2022 yılına istikrarı bozulmuş 

bir ortamda girmek zorunda kaldı. Dolayısıyla tüm ekonomi 

aktörlerinin ve vatandaşlarımızın öncelikli beklentisi ekonomide 

istikrar sağlanmasıdır. 

 

Türkiye ekonomisinde istikrarın ve öngörülebilirliğin kaybolması, 

yaşanan sorunların başlangıç noktasını oluştururken, sürdürülebilir bir 

ekonomiye yönelik politika anlayışının hayata geçirilmesi ekonomimiz 

için çözüm noktası olacaktır. Türkiye sıkıntı ve sorunlarını aşabilmek 

için mutlaka ekonomik gelişim rotasını üretime dayandırmak 

zorundadır. Ekonomide yaşanan sıkıntı ve sorunlardan kurtulmak, 



ekonominin çarklarının güçlü bir şekilde dönmesi en büyük beklenti ve 

dileğimizdir. 

 

Dijitalleşme ve tüketim ekonomisinden, döngüsel ekonomiye geçiş 

süreci yoğun olarak tartışılıyor ve buna yönelik stratejik planlamaların 

yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Gelişmiş ülkeler yeni döneme 

kendilerini hazırlayarak ve gelecek için planlamalarını yaparak, 

projelerini güçlü bir şekilde uygulamaya alarak girme gayretindeler. 

İşletmeler, makro ekonomi ve sosyal yaşam için en önemli kavram 

haline gelen sürdürülebilirlik, önümüzdeki dönemde her açıdan bizleri 

etkisi altına alacak bir gelişim gösteriyor. 

 

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen müzakereler ve elde edilen 

deneyimler, kurumsal değer yaratma, sürdürülebilir kalkınma ve 

toplumun değişen beklentilerini karşılamak için yalnızca finansal değil 

finansal olmayan verileri de içeren karşılaştırılabilir, güvenilir bilgiler 

sunan yeni bir raporlama sistemine ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

 

Bu nedenle Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu, IFRS Vakfı 

bünyesinde Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun 

(ISSB) kurulmasına öncülük etti. ISSB’nin kurulacağı Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP 26) ilan edildi.  

 

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu, sürdürülebilirlik 

raporlamasını finansal raporlama ile aynı temele oturtmayı ve bu 

doğrultuda sürdürülebilirlik ile ilgili açıklama standartlarını 

geliştirmeyi amaçlıyor. Sürdürebilirlik, diğer bir deyişle devamlılık 

konusunda muhasebe mesleği yönetimsel, çevresel ve sosyal açıdan 

bilgilerin raporlanmasında işletmeler ve yatırımcılar için kilit rol 

oynayacak.  

 

Tüm gelişmeleri yakından takip ederek, meslektaşlarımızı bu değişim 

ve dönüşüm sürecine hazırlama gayretindeyiz. TÜRMOB’un temel 

görevi mesleğimizi yarınlara güvenle taşımaktır. Bunun için muhasebe 

meslek örgütleri, meslek mensuplarının ihtiyaç duyacağı becerileri 

kazandırma ve geleceğe hazırlama görevine ağırlık vermeye devam 

edeceğiz. 

 



Mali müşavirler, sundukları hizmetlerle işletmelerin yaşam döngülerini 

sürdürebilmeleri, yeni süreçlere kendilerini hazırlayabilmeleri, finansal 

piyasaların etkinliğini koruyabilmeleri, kamu finansmanının 

sürekliliğini sağlayabilmeleri için hayati öneme sahip bir rol üstlendiler 

ve bu rolü güçlendirerek devam ettireceklerdir.  

 

Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin sundukları 

hizmetlerin hayati öneme sahip olduğunu, pandemi net bir şekilde 

ortaya koydu. Pandemi süresince çalışmalarına ara vermeden fedakarca 

devam eden meslektaşlarımız hem işletmelerin varlığını koruyup 

sürdürebilmelerine, hem kamu finansmanına hayati katkı yaptı.  

 

Pandeminin adeta hayatı durdurduğu 2020 yılı boyunca ve 2021 yılının 

ilk yarısında Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Odalarımız ve 

TÜRMOB durmadı. Teknolojinin getirdiği imkanlardan azami oranda 

faydalanarak çalışmalarımızı sürdürdük. Yüz yüze eğitimlere ara 

vermek zorunda kaldık, ancak durmadık, online eğitimler ile süreci 

verimli bir şekilde tamamladık. Teknolojik gelişmeleri mesleğimizin 

hizmetine sunacak program ve uygulamaları hayata geçirdik. Geleceğe 

bugünden hazırlanıyor ve dünyadaki değişime hızla uyum sağlayarak 

mesleğe ve meslek mensubuna değer katmak için var gücümüz ile 

çalışıyoruz. 

 

Gerçekleştirmekte olduğumuz ve programladığımız çalışmalarla 

meslekte hizmet kalitesini artırarak, mesleki uzmanlık alanlarına 

yönelerek, mesleğin yarınlarına güvenle bakmaya devam edebiliriz. 

Teknolojide yaşanan gelişimi, fırsata çevirdiğimiz ölçüde, etkinliğimizi 

ve varlığımızı artırarak devam ettirebiliriz.  

 

TÜRMOB, ülkemizde muhasebe mesleğinin etkin bir şekilde 

yapılabilir olması ve bundan tüm toplum kesimlerinin katma değer elde 

etmesini istemektedir. Bilinmelidir ki, kurum ve kuruluşlarımızla 

karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde 

edeceğimiz her başarı, ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine 

katkı sağlayacaktır. 

 

Mesleki sorunlarımızın çözümünü, ülkemizin sorun ve 

uygulamalarından ayrıştırmak mümkün değildir. Mesleki 



sorunlarımızın önemli bir bölümünün çözümü yasal düzenleme 

gerektirmektedir. Sorunları ilgililere, yasama organına anlatmak, kabul 

ettirmek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak maalesef 

bazen uzun süreli çaba göstermeyi gerektirmektedir. Biz sorunlarımızın 

kararlı bir şekilde takipçisi olmaya ve sonuç alıncaya kadar anlatmaya, 

mücadele etmeye devam edeceğiz. 

 

Yasalardan ve mevzuattan kaynaklanan sıkıntı ve sorunların çözüm 

merci olan Bakanlıklarımız, Bakan Yardımcılarımız, TBMM’de temsil 

edilen siyasi partilerimiz, grup başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz, 

kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ile sürekli diyalog halindeyiz. 

Talep ve önerilerimizi dile getirerek, raporlar hazırlayarak çözümünü 

sağlamak ve ülkemizin gelişimine katkı sunmanın gayreti içindeyiz. 

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınan vergi ile ilgili her 

konuda TÜRMOB olarak rapor hazırlayarak görüş ve önerilerimizi 

sunuyoruz. TÜRMOB sunduğu raporlarıyla, önerileriyle çözüm sunan 

bir anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Pandemi nedeniyle maalesef sevdiğimiz dostlarımızı, arkadaşlarımızı, 

yakınlarımızı ebediyete uğurladık. Bu acıların tüm dünyada son 

bulması ve bir daha yaşanmamasını diliyorum. 

 

2022 yılının ülkemizde ve dünyada; pandeminin sona erdiği, 

ekonominin istikrara kavuştuğu, adaletin sağlandığı, işsizliğin son 

bulduğu, toplumun barış ve huzur içinde yaşadığı, sorunların çözüldüğü 

bir yıl olmasını arzuluyorum.   

 

Yarınlara sağlıkla, umutla baktığımız bir ülke ve dünyada yaşamamız 

dileğiyle saygılarımı sunarım. 
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