
Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel 
dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk 
dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD'nin Irak işgali damgasını 
vurmuştu. Geride bıraktığımız onbir yıllık sürece ise 
ekonomik alt üst oluşlar ve ekonomik sorunlara çözüm 
bulamamanın yaratmış olduğu çaresizlikler damgasını vurdu.

Geride bıraktığımız yıl, son dört yıldır devam eden küresel ekonomik krizin en tahrip edici 
dönemi oldu. Kriz 2011 yılında Euro bölgesinde yoğunlaşarak devam etti. Euro krizi, 
bölgesinin diğer ekonomilerini tehdit etmekle kalmadı, Euro dışındaki ekonomileri de olumsuz 
etkiledi.
2011 yılının bir diğer özelliği gelişmekte olan ekonomilerin küresel ekonomideki ağırlığının 
hissedilir bir biçimde arttığının görülmesi oldu. Genel eğilimler aynı kalmakla beraber, birçok 
açıdan gelişmekte olan ülkeler bir ayrışma süreci yaşadılar. Gelişmekte olan ülkelerin 
yaşadıkları hızlı büyüme sürecinin de sonuna yaklaşıyoruz. 2011 yılı sonu itibariyle küresel 
ekonomik göstergeler; daha düşük büyüme hızına ve daha yüksek enflasyona işaret ediyor.
Ekonomik göstergelerin bize önümüzdeki dönem için verdiği ip uçları ise şöyle; Euro 
bölgesindeki kriz daha da derinleşecek gibi görünüyor. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş 
ülkelere göre hızlı büyüme süreçleri devam edecek. Ancak, gelişmekte olan ülkelerin büyüme 
hızlarının bir miktar gerileyecek. Enflasyon artacak, enerji ve gıda fiyatlarının risk olarak 
varlığını korumaya devam edecek.
Küresel ekonomideki gelişmelerle birlikte ülkemiz ekonomisini değerlendirdiğimiz de 2012 
yılının kritik bir yıl olacağı görülüyor. Türkiye ekonomisinin 2012 yılında en büyük sorununun 
büyüme hızındaki düşüş ve enflasyon olması beklenebilir. Bu iki kriter ve Euro bölgesindeki 
küçülme ile birlikte cari işlemler açığı gündemden düşebilir.
Yüksek büyümeye bağlı yükselen cari işlemler açığı, Türk Lirasının reel olarak değer 
kaybetmesi durumunda, ara malı ithal etmek yerine, ara malı üretiminin tercih edilecek 
olmasından dolayı cari açığı frenleyecek en önemli etken olarak görülüyor.
2011 yılında parlak bir büyüme gösteren Türkiye ekonomisi için, 2012 yılında risklerin daha da 
arttığını söyleyebiliriz. Avrupa'daki krizin derinleşmesi durumunda Türkiye ekonomisi, 
derinleşen krizin ve çeşitlenen risklerin gölgesinde bir yıl yaşayabilir.
Son yıllarda ekonomi dışında ülkemizdeki en önemli gündem konularımızı ise tırmanan terör 
olayları, başta anayasa olmak üzere yapılan yasal düzenlemeler ve toplumun çok iyi tanıdığı 
insanların çeşitli suçlamalara maruz kalarak uzun tutukluluk süreleri yaşamaları oluşturdu.
Meslek örgütü olarak, ülkemizin daha demokratik, daha özgürlükçü bir hukuksal zemine sahip 
olması her zaman talebimiz olmuştur. TÜRMOB'un da aktif olarak içinde yer aldığı sivil 
toplum kuruluşları olarak yeni Anayasa sürece aktif olarak katkı koymaya çalışıyoruz. Bu 
platformda, ülke çapında örgütlü kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi, memur 
ve işveren sendikaları konfederasyonları yer almaktadır. Bir anlamda bu kuruluşlar vatandaş 
platformu olarak da görülen bu yapıya ev sahipliği yapmaktadır. 
Özel yetkili mahkemelerin görevlerinin yeniden tanımlanması, uzun tutukluluk sürelerinin son 
bulması, yargının vicdanları rahatlatacak kararlar vermesi en büyük beklentimizdir.
Yıllardır olduğu gibi en önemli beklentimiz yine terörün son bulmasıdır.  Terör yüzünden 
yıllardır akmakta olan kanın artık durmasıdır. Yıllardır büyük acılar çeken bu topraklardaki 
insanımız artık barış istiyor, akan kanın durmasını istiyor. Huzur içinde yaşamayı ise herkesten 
çok bu topraklarda yaşayanlar hak ediyor. Umarım ve dilerim ki terör artık son bulur.

Nail SANLI
TÜRMOB Genel Başkanı
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Deprem bölgesi olan ülkemizde, depremlerin açtığı yaralar sürekli yüreğimizi burkuyor. Van 
depreminde kaybettiklerimiz ve sonrasında yaşanan sıkıntılar hala yüreklerimizdeki acıyı taze 
tutuyor. Bu acıları yaşamamak en büyük dileğimiz ama meslek örgütü olarak deprem gerçeğini 
bilerek, her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Elimizden geldiğince yardım elimizi uzatmak 
durumundayız.
Küresel gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de muhasebe mesleğinde bir değişim 
ve yeniden yapılanma sürecini zorunlu kıldı. Uluslararası arenada yaşanan mesleki 
gelişmelerin yakından takip edilerek mesleğimizin bu sürece sağlıklı bir şekilde uyumunun 
sağlanması için çalışmalar yapmaktayız. Ayrıca yeni Türk Ticaret Kanunu'nun getireceği 
yenilikler ve değişim, mesleğimizdeki dönüşüme ivme katacaktır.

2011 yılı mesleğimiz açısından da yoğun bir gündemle geçti. 2010 yılı Ekim ayında oluşan 
Yönetimin birinci yılını geride bıraktık. Bu dönemde programımızdaki hedeflerimizi 
gerçekleştirme gayreti içerisinde olduk. Özellikle TÜRMOB için en önemli gündem 
maddesini, Yeni Türk Ticaret Kanunu oluşturdu. 2012 yılının ikinci yarısından sonra 
uygulamaya girecek olan bu düzenlemenin, mesleğimizden beklentilerini en iyi şekilde 
karşılayabilmek için, öncelikle ülke genelinde eğitim verecek eğitmenlerimizin eğitimlerini 
tamamladık. Bu eğitimlerin bir parçasını oluşturan dokümanları hazırladık. 2012 yılının ilk 
yarısı meslek mensuplarımız açısından yoğun bir eğitim faaliyetine sahne olacak. Bir yandan 
dönem sonu işlemleri, gelir vergisi, kurumlar vergisi işlemleri, diğer yandan Yeni Türk Ticaret 
Kanunu, muhasebe ve finansal raporlama standartları, KOBİ TFRS, denetim standartları ve 
denetim uygulamaları konularında gerçekleştireceğimiz eğitim faaliyetleri gündemimizin 
önemli bir bölümünü oluşturacak.
Bu eğitim sürecini de başarıyla gerçekleştirerek, mesleğimizi yeni bir  döneme hep birlikte 
taşıyacağız.
Bu dönemde Başkanlar Kurulu çalışmalarımıza yeni bir format daha ekledik. Bu yeni formatta 
düzenlediğimiz iki çalıştayda, idari ve mali konular ile haksız rekabet ve disiplin işlemlerini 
değerlendirdik. Çalıştaylardaki temel amacımız odalar arası uygulama birlikteliğini 
sağlamaktır.
2011 yılının önemli bir olayı da mesleğimiz açısından Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurulu'nun kurulması oldu. Oluşan kurul, ikincil mevzuat düzenlemelerini 
yaparak 2012 yılında çalışmaya başlayacaktır. Bu kurulumuzla işbirliği içerisinde mesleğimize 
hizmet etmeye  devam etme gayreti içerisinde olacağız.
TÜRMOB olarak görevimiz, muhasebe mesleğini geleceğe en iyi şekilde taşımak için gereken 
alt yapıyı oluşturmaktır.  Bu noktada, ülke sorunları ile mesleki sorunların çözümünü 
buluşturduğumuz ortak paydadaki çözüm önerilerimizin hayata geçirilmesi,  uygulama ve 
yarattığı taleple meslek mensuplarımızın ekonomiye sağladığı katma değerden hak ettikleri 
payı almalarını sağlamak olacaktır. Meslektaşlarımıza düşen en önemli görev ise kendilerini 
geleceğe hazırlamalarıdır.

Birliğimizi, dayanışmamızı koruyarak, yarınları elbirliğiyle şekillendireceğiz. 


