GENEL BAŞKANIN MESAJI

Geçtiğimiz bir yıl içerisinde küresel düzlemde siyasi belirsizlik ve
riskler arttı. ABD dünya siyaset sahnesinde başrolü oynarken, siyasi
sorunlar büyüdü. Buna karşın Rusya, Ortadoğu’da alanı boş
bırakmayıp etkinliğini arttırmaya ve genişletmeye devam etti.
Kan gölüne dönen Ortadoğu’da, terör örgütü IŞİD’in ele geçirdiği
toprakların büyük bir bölümünden temizlenmesi olumlu bir gelişme
olurken, örgüt elemanlarının gelecekte nerelerde ve nasıl ortaya
çıkacakları ise ayrı bir muamma olarak duruyor.
Körfez bölgesinde yaşanan siyasi gerginlikler ise bölgenin yeniden
karışmasına ve akan kanlar sonrası yaşanan siyasal sıkıntıların
artmasına sebebiyet vermektedir.
Komşu İran’da ortaya çıkan demokrasi ve daha fazla özgürlük
talepleri ile toplumun temel beklentilerinin karşılanmaması, Katar ve
bazı bölge ülkeleri arasında yaşanan gerilimler, bölgemiz ve Ortadoğu

coğrafyasında var olan sorunların yeni sorunlarla büyümesine neden
olmuştur. Temenni etmemekle beraber, bu durumlar ileride büyük
sorunlara zemin oluşturabileceği dikkate alınmalıdır.
Güney bölgemizde yaşanan ve yaşanacak gelişmeler, ülkemizi çok
yakından etkiliyor ve etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.
Güney sınırımızda yaşanan olaylar ülkemiz açısından büyük bir sorun
ve sıkıntı kaynağı. Ordumuzun düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın
başarılı bir şekilde, en az zarar ve zayiat ile sonuçlanması en büyük
arzumuz. Ne var ki, bulunduğumuz coğrafyanın jeopolitik, sosyal ve
kültürel yapısı, kısa sürede barış ve huzur için umut vadetmiyor.
Terör saldırıları ülkemizde ve dünyada acımasız ve iğrenç yüzünü pek
çok defa göstermiştir. Terörün hedefi toplumda yılgınlık ve
güvensizlik ortamı yaratmaktır. Toplum olarak yılgınlığa düşülmediği
sürece, terör hareketlerinin ve teröristlerin hedefine ulaşması mümkün
değildir. Bu nedenle, teröre ve teröristlere asla yenik düşülmemeli ve
müsaade edilmemelidir. Hiçbir baskıya, zorbalığa boyun eğmeyen
insanımız, teröre de boyun eğmeyecektir.
Suriye’de yaşananlar başta olmak üzere, savaşın, terör saldırılarının
son bulması, akan kanın durması, barış filizlerinin yeniden
yeryüzünde yeşermesi hepimizin ortak temennisidir. Ordumuzun
düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın barışın gelmesine vesile
olacağına ve toplumda demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin tesis
edileceğine olan inancımız tamdır.
Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde barışın, hoşgörünün ve adaletin
egemen olması en büyük arzumuz ve istemimizdir.
Ülke ekonomisi son zamanlarda ekonomik verilerden ziyade siyasetin
yarattığı risk algılarından dolayı büyük dalgalanmalar yaşamaktadır.
Siyaseten yaşanan olumsuzlukların toplumda yarattığı moral
bozukluğu ve huzursuzluğa karşın, ülkede ekonomik açıdan

büyümenin hızlanması, moral motivasyonu açısından olumlu bir
gelişme olarak yerini almaktadır.
Tüm kesimlerin nefret ve tepki ile karşıladığı 15 Temmuz hain darbe
kalkışmasının
ardından
ekonomide
olumsuz
beklentiler
gerçekleşmemiştir. Ne var ki bu durum, ekonomimizde bazı yapısal
sorunların var olduğu gerçeğini de değiştirmemektedir.
Ülkemiz ne yazık ki yeni üretim teknolojilerine dayalı mal ve hizmet
üretememektedir. Yaşanan ekonomik büyüme üretimden kaynaklanan
büyümeden ziyade, kredi genişlemesine dayanmaktadır. Kredi
genişlemesi ise yurtdışından yüksek faizlerle borçlanmaya neden
olmaktadır.
Özel sektörün yurtdışı borçları 235 milyar dolara ulaşmıştır.
Ülkemizin toplam net borç stoku gayri safi yurtiçi hasılamızın üçte
birine yükselmiştir. Ülke mutlaka ekonomik, sosyal ve siyasal
sorunları bir an önce çözmeli ve tüketen bir ekonomiden, üreten bir
ekonomiye geçmelidir.
Yaşanan ekonomik gelişmeler, mali idare için vergi ve prim
performansını olumsuz etkilerken, meslek mensuplarımız açısından da
tahsilat probleminin artarak devamına neden olmaktadır.
Dünya, siyasal alanda yaşanan sıkıntılara karşın, bilim ve teknoloji
alanında müthiş bir değişim, dönüşüm ve atılım yaşamaktadır.
Sanayide dönüşüm, yapay zekâ, bulut teknolojileri ve üç boyutlu
yazıcılar
gibi
teknolojik
gelişmeler,
şimdiden
geleceği
şekillendirmektedir.
Önümüzdeki yıllarda, ileri robotik üretim daha da etkin hale gelecek,
biyoteknoloji ve yapay zekanın etkisi hayatımızın her alanında daha
da artacaktır.

Yapmamız gereken ise moralimizi bozmadan, ülkemizin ve
mesleğimizin
değişime
uyum
göstermesini
sağlamaktır.
Geleceğe şimdiden hazırlanmak ve uyum sağlamaktan başka bir
seçeneğimiz yoktur.
TÜRMOB’u, Odalarımızı ve bürolarımızı yeni gelişmelere paralel
olarak kurumsal yapılara dönüştürme süreci başlamıştır. Hizmetin
kalite ve kapasitesini artırarak, yeni mesleki uzmanlık alanlarına
yönelip, modern ve yeni üretim araçları ile çalışmalarımıza devam
etmemiz gerekmektedir.
Günümüzde muhasebe, kayıt tutma fonksiyonundan, finansal
raporlama ve denetim fonksiyonuna hızla geçiş yapmaktadır. Bu
gelişmeler mesleğin gelecekteki konumunu, finansal tabloları
düzenleyen ya da düzenlenmiş finansal tabloları denetleyen,
yorumlayan, taraflar için yararlı hale getiren ve danışmanlık yapan bir
anlayışa getirmektedir. Ayrıca mesleğin alt alanlarının ya da diğer bir
deyişle mesleki uzmanlık dallarının gelişerek güçleneceği bir sürece
girilmektedir.
Meslektaşlarımızın bu değişim ve dönüşüme kendilerini hazırlamaları
önem taşırken, meslek örgütünün görevi ise bu sürecin alt yapısını
oluşturup meslektaşların hizmetine sunmaktır.
Meslektaşlarımızın kaliteli hizmet üretmeleri için, projelerimizi hayata
geçirmemiz gerekmektedir. Bu süreci mesleki dayanışma ve
birlikteliğimizi koruyarak hep birlikte başarıyla gerçekleştireceğimize
olan inancımız tamdır.
Mesleğimizin yarınlarını oluşturmak için, mesleki dayanışmamızı ve
birlikteliğimizi elbirliği ile geliştirip, güçlendirmemiz zorunludur.
Önümüzdeki günlerin ülkemizde ve dünyada toplumsal barışın
sağlandığı, terörün son bulduğu, insanların barış ve huzur içinde

yaşadığı, ekonomik istikrarın ve adil dağıtımın nispeten sağlandığı,
istihdamın arttığı, işsizliğin azaldığı, mesleki sorunların çözüldüğü,
yarınlara sevgi, umut ve inançla baktığımız bir dönem olması dileği
ile saygılarımı sunarım.
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