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Dünyada yaşanan küresel krizin etkileri, Türkiye ekonomisine de yansımış durumda. Gerek 

dünya ekonomisinin,  gerekse Türkiye ekonomisinin krizden ne kadar süre etkileneceğini tahmin 

etmek zor. Ancak bu konuda yapılan en iyimser tahminler, krizin 2010 yılının sonuna kadar süreceği 

yönündedir.  

Ekonomik kriz, dünya ekonomisinin ve dolayısıyla Türkiye ekonomisinin daralmasına ve 

küçülmesine neden olurken, diğer yandan artan maliyetler dolayısıyla enflasyon artışı devam 

edecektir.  Türkiye’de küresel kriz sürecinde, hem durgunluk, hem de enflasyonist baskı bir arada 

yaşanacaktır. 

Krizden etkileneceklerin başında, dargelirliler, ücretliler, muhasebe mesleğinden hizmet talep 

eden yatırımcılar ve SM-SMMM ile YMM’ler yer almaktadır. 

Bu nedenle, krizden çıkış sürecinde gerek sorunların saptanması ve çözümünde, gerekse 

ekonomik döngüde en etkili olacak kesim muhasebe mesleğiyle uğraşan SM–SMMM, YMM ve 

denetim firmalarıdır.  

Gerek finansal tabloların hazırlanması boyutunda, gerek finansal tabloların denetimi 

boyutunda çalışan muhasebe meslek mensupları, bir taraftan artan iş yoğunluğu karşısında daha 

fazla emek harcarken, diğer taraftan harcadıkları emeklerin karşılıklarını bile alamamakta ve 

ücretlerini tahsil etmekte zorlanmaktadır. 

Krizin etkilerini ilk hisseden muhasebe meslek mensupları olmuştur. Müşterilerinin satışlarının 

düştüğünü ve müşterilerinin tahsilat oranlarındaki azalmayı ve kredilerin, kreditörler tarafından 

tekrar kullandırılmadığını ilk fark eden kesim muhasebe meslek mensupları olmuştur. 

Dünyanın G-7’ler olarak tanınan en zengin ülkeleri, 2007 yılının son baharında ekonomik 

krizin varlığını kabullenmiş ve önlemler alınmasını kararlaştırmışlar. Bu tarihten itibaren, gelişmiş 

ülkeleri yöneten devlet adamları, muhasebe örgütlerini ve yöneticilerini, hem krizin büyüklüğünü ve 
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nedenlerini saptamak hem de çözüm önerileri geliştirmek üzere görevlendirmiş ve 

yetkilendirmişlerdir.  

Bu konu ülkemizde kamuoyuna yansıtılmamakla birlikte, muhasebe meslek mensupları, krizin 

gelmekte olduğunu gerçekten 2007 yılından buyana hissediyor ve zaman zaman dillendiriyorlardı. 

Şu anda krizden çıkışla ilgili hem hukuki anlamda hem de uygulamada önemli değişikliklere 

gereksinme vardır.  Bu değişikliklerin ölçüsü, niteliği ve hangi süreyi kapsayacağı konularının 

belirlenmesinde muhasebe meslek mensuplarının önemli bir rolü vardır.  

Muhasebe meslek mensupları, bir taraftan krizin bu ağır yükünü, diğer taraftan artan iş 

yükünü; artan bu iş yüküne karşılık hizmetinin bedelini alamamanın yanı sıra, mevcut işlerinin 

hizmet bedelini müşterilerinden tahsil etme sıkıntısı yaşamaktadır.  

Bu nedenle, 2009 yılı muhasebe meslek mensupları açısından ekonomik sıkıntıların 

yoğunlaştığı, iş yükünün arttığı, zorlu bir yıl olacaktır.  Özellikle geçtiğimiz yıllarda, muhasebe 

meslek mensuplarının sırtına binen Ba-Bs gibi karşılığı alınamayan hizmetlerin yanı sıra öteden beri 

bir tekrar niteliğinde olan,  B1-B2 formları ve benzeri hizmetler, Türkiye İstatistik Kurumu ve 

benzeri daha birçok kurumun talepleri, muhasebe meslek mensupları tarafından bedelsiz 

karşılanmaktadır.  

Muhasebe meslek mensupları, angarya niteliğinde eklenen bir çok hizmeti, ücretini 

almaksızın, müşterisinin memnuniyetini sağlamak için yerine getirirken, esas hizmetinin bedelini bile 

tahsil edememe riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.  

Muhasebe meslek mensuplarının bu zorlu koşullara rağmen, bir taraftan müşterilerini 

korumak ve onların işlerinin devamlılığını sağlamak adına büyük bir özveride bulunmaya devam 

ederken, diğer taraftan da ülke ekonomisine katkıda bulunacak faaliyetlerini de sürdürmeye devam 

edeceklerdir.  Bütün bunların yanı sıra 2009 yılı bir yandan daralma ve küçülme yılı olurken, diğer 

yandan da önlemlerin daralma ve küçülmeyi hızlandırmayacak nitelikte olması gerektiği de 

kaçınılmaz bir gerçektir.  Bu noktadan bakıldığı zaman muhasebe meslek mensuplarının içinde rol 

alacakları yeni düzenlemeler yapılabilir. Örneğin vergi tahakkuklarındaki düşüşü engellemek için 

vergi beyanlarının doğruluğunun muhasebe meslek mensupları tarafından onaylanması halinde, bu 

beyanlar için vergi tahsilatı konusunda altı aydan başlamak üzere vadeler tanınabilir. Vergi 

ertelemesi olarak ortaya çıkacak bu durum içinde devletin kendi kaynaklarından özel fonlar 

oluşturmasına meslek mensupları katkıda bulunabilirler. 

Muhasebe meslek mensupları bugün Türkiye’de işletmeden çıkar bekleyen çalışanların, 

sermayedarların, yatırımcıların, borç verenlerin ve hatta devletin haklarının güvencesini sağlayacak 

tek tarafsız meslek grubudur.  
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TÜRMOB Yönetimi olarak öncelikli hedefimiz, Türkiye’nin çıkarlarını gözeterek, ekonomik 

krizden çıkış yollarını araştırmak ve öneriler geliştirmektir. Bu amaçla, Birliğimiz bünyesinde krizin 

en az hasarla atlatılması için önlem ve öneriler raporu hazırlanmaktadır. 

TÜRMOB Yönetimi olarak bugün geldiğimiz noktada geleceğe ilişkin bir yol haritası 

hazırlamaktayız.  

      Bunun için; 

• Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında (2023 yılı) muhasebe mesleğinin 

hedefleri ve TÜRMOB’un uzun vadeli strateji çerçevesi, 

• 2009 – 2015 yılı TÜRMOB stratejisi, 

• 2009 – 2010 yılı Eylem Planı, 

hazırlıkları devam etmektedir. 

Bu bağlamda meslek mensuplarını savunmak, haklarını koruyarak yeni iş olanakları 

geliştirmek ve ulusal katma değerden hak ettikleri payı almaları için yapılan çalışmalar artırılarak 

sürdürülecektir. 

Bu anlayışla, 2009 yılının Türkiye için ve mesleğimiz için, bütün bu sıkıntılara rağmen iyi 

geçmesini diliyorum.  
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