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Dünyada ve ülkemizde 2020 yılı maalesef büyük 

olumsuzlukların ve sorunların yılı olarak tarihe 

geçti. 2020 yılına damgasını vuran pandemi hayatın 

her alanını etkiledi. Yaşam biçimimizden, 

beklentilerimize, tüketim alışkanlıklarımızdan, 

çalışma hayatına kadar her alan pandeminin 

getirmiş olduğu değişime maruz kaldı. 

Küresel düzlemde yaşanan bu büyük sağlık 

sorununun ve ardından gelen ekonomik krizin etkisi 

oldukça güçlü oldu. Ekonomik tahribatın etkisinin ne kadar süreceğini şimdiden tahmin etmek çok güç 

görünüyor. 

Ülke olarak ne kadar zor ve sıkıntılı olursa olsun, çözüm bekleyen yapısal sorunlarımızın üzerine, ortak akılla 

üreteceğimiz çözüm yolları ve reformlarla gitmek zorundayız. Ekonomide yaşanan tahribatı telafi edebilmek 

için yaşanan sürecin uzun vadeli sonuçlarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.   

Siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmelerden en fazla etkilenen mesleklerin başında mali müşavirlik mesleği 

gelmektedir. Bu yüzden meslek mücadelesini; siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeler her zaman yakından 

etkilemiş ve etkilemeye devam edecektir.  

Ekonomimiz son yıllardaki kırılgan yapısına pandeminin yaratmış olduğu tahribat da eklenince, önemli 

sıkıntı ve sorunlarla karşı karşıya kaldı. Ticari hayattaki durgunluk, yabancı para değerlerindeki kur oynaklığı 

ve belirsizlikler ekonomi üzerinde ciddi baskı oluşturmakta. Pandeminin yarattığı tahribatla birlikte iç talepte 

yaşanan daralma ile kırılganlıklar giderek arttı. 2021 yılının ortalarına kadar devam etmesi beklenen 

pandeminin yılın ikinci yarısından itibaren geçmiş yılların baz etkisi ve finansal iklimden kaynaklı olumlu 

gelişmeler, ekonomide bir hareketliliği beraberinde getirebilir. 

Türkiye sıkıntı ve sorunlarını aşabilmek için mutlaka ekonomik gelişiminin rotasını üretime dayandırmak 

zorunda. Ekonomide yaşanan sıkıntı ve sorunlardan kurtulmak, ekonominin çarklarının güçlü bir şekilde 

dönmesi en büyük beklenti ve dileğimizdir. 

Ekonomide yaşanan sıkıntılar vergi performansını etkilerken, tüm toplumu olduğu gibi muhasebe ve denetim 

mesleğini icra eden bizlerin zaten öteden beri sorunlu olan tahsilat problemimizi daha da güçleştirdi. 

Mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin sundukları hizmetlerin ne kadar hayati öneme sahip 

olduğunu, pandemi bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. Pandemi süresince çalışmalarına ara vermeden 
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devam eden meslektaşlarımız, hem işletmelerin varlığını koruyup sürdürebilmelerine, hem kamu 

finansmanına hayati katkı yaptı. 

Pandeminin adeta hayatı durdurduğu 2020 yılı boyunca, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, 

Odalarımız ve TÜRMOB durmadı. Teknolojinin getirdiği imkanlardan azami oranda faydalanarak 

çalışmalarımızı sürdürdük. Ara vermek zorunda kaldığımız yüz yüze eğitimler yerine online eğitimler 

gerçekleştirdik. Teknolojik gelişmeleri mesleğimizin hizmetine sunacak program ve uygulamaları hayata 

geçirdik. Geleceğe bugünden hazırlanmaktan ve dünyadaki değişime uyum sağlamaktan başka bir 

seçeneğimiz bulunmuyor. Aksi durumda fırsatları kaçırır dünyanın gerisinde kalırız. 

TÜRMOB’un temel görevi mesleğimizi yarınlara güvenle taşımaktır. Tüm gelişmeleri yakından takip 

ederek, meslektaşlarımızı bu değişim ve dönüşüm sürecine hazırlama gayretindeyiz. Bunun için muhasebe 

meslek örgütleri, meslek mensuplarının ihtiyaç duyacağı becerileri kazandırma ve geleceğe hazırlama 

görevine ağırlık vermelidir. TÜRMOB bu anlamda gerçekleştirdiği ve programladığı çalışmalarla tüm 

zorluklara karşın önemli başarılar sağlamıştır. 

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.  

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.  

Sürekli gelişen, değişen, dinamik bir mesleğin mensuplarıyız. Sürekli kendini yenileyen, dinamik yapımız 

geleceğe uyumun anahtarı olacaktır. Mesleki dayanışmamızı ve birlikteliğimizi güçlendirerek, gelişimimizi 

sürdüreceğiz. 

Bu süreçte sevdiğimiz dostlarımızı, arkadaşlarımızı, yakınlarımızı ebediyete uğurladık. Bu acıların tüm 

dünyada son bulması ve bir daha yaşanmamasını diliyorum. 

2021 yılının ülkemizde ve dünyada; pandeminin sona erdiği, toplumsal barışın ve adaletin sağlandığı, 

işsizliğin son bulduğu, toplumun barış ve huzur içinde yaşadığı, ekonomik istikrarın sağlandığı, sorunların 

çözüldüğü bir yıl olmasını arzuluyoruz.   

Yarınlara sağlıkla, umutla baktığımız bir ülke ve dünyada yaşamamız dileğiyle saygılarımı sunarım. 
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