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Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, çoğumuz hep tanıdığım yüzler, çok değerli
arkadaşlarım. Sabahki oturumda da Sayın Başkan Yahya Arıkan'ın açış konuşmasında da
belirttiği gibi, İstanbul Odamızın uzun süreden beri her iki yılda bir düzenlemiş olduğu bu
sempozyumların mesleğimize gerçek anlamda büyük katkılar sağladığını gözlemliyoruz.
Ben çok yürükten katıldığım bir izlenimimi sizlere belirtmek istiyorum. Özellikle geçtiğimiz
dönem yapılan 5'inci Sempozyum, vizyon anlamında çok çok önemliydi. Çünkü, dünyada
globalleşmenin tartışıldığı bir ortamda, artık sınırların kalktığı bir ortamda mesleğimizin
geleceğine dönük ve yarınların ne olacağını biz de tartışmamız gerekiyor. Çünkü, yönetici
olmak salt günü kurtarmak değil, geleceğe de ışık vermek, yeni pencereler açmak olduğunu
hepimiz biliyoruz. O anlamda, bu sempozyumları düzenledikleri için başka Sayın Arıkan'a ve
Yönetim Kuruluna, emeğe geçen tüm arkadaşlarına şahsım adına da teşekkür etmek
istiyorum.
Gerçekten bu toplantıda, birinci bildirilerden de baktığım gibi ve bundan sonrakilerini de
şöyle başlıklarını izlediğimde, çok güzel, çok içerikli ve geleceğe dönük mesajların olduğunu
görüyoruz. Evet, dünyada globalleşme tartışıldı, globalleşmenin ne olduğunu artık hepimiz
güncel olarak biliyoruz. Dolayısıyla, globalleşmeyle birlikte sermaye hareketlerinin de sınır
tanımadığını, sınırsız bir ortama geçtiğini ve ister istemez bundan da bütün kitlelerin,
toplumların etkilendiğini görüyoruz. Böyle olunca, geçmişte hiç bilmediğimiz yeni
hareketlerden, sermaye hareketlerinden dolayı yepyeni enstrümanlarla da tanışır duruma
geldik. Dolayısıyla, muhasebe mesleği de kendine dönük, içe dönük yapılanmasını da
beraberinde getirmeye başlamış oldu.
İşletmeler, bu ortamda da ayakta kalabilmeleri için yeni karar alma mekanizmalarında daha
hızlı, bilgiye daha kolay ulaşabilmeleri için de kendi bünyelerinde yenilikler yapmaya başladı
ve böyle bir ortam, bir yanda bilişim teknolojilerindeki yoğun ve hızlı gelişime ayak
uydurabilmek, hem de sermaye hareketlerindeki bu azgın rekabet ortamında ayakta
kalabilmek için de hem doğru bilgilere ulaşmak, hem karar alma mekanizmalarında daha
etkin, daha güncel bilgiye sahip olabilmek için de bir yanda denetimciler ve muhasebecilerin
önemi bir ölçüde fazlasıyla artmış durumdadır. Tabiî sadece işletmelerin değil, kamunun da
bize dönük ihtiyaçları söz konusudur. Yani, bunlara yaptırdıkları yatırımların, bu şirketlere
yapılan yatırımların veyahut da aldıkları hisse senetlerinin doğru mu, değil mi, bunu bilmeleri
gerekiyor.
Bir diğeri; işletmeler, tabiî ki kendi iç bünyelerinde kamuya dönük çalışmalarında doğru ve
düzgün kararlar alabilmeleri için de zayıf yönetim yerine daha dinamik bir yönetimi tercih
etmeye başladılar. Böyle olunca da muhasebecilerin, denetçilerin görevi daha da ağırlaşmış
oldu. Bu ağırlaşma, bir anlamda özgür karar alabilmek, bir yanda da verdikleri kararların
doğruluğuna kendilerinin de inanmaları gerektiği olgusuyla karşı karşıya kaldılar.
Tabiî geçtiğimiz dönemde, dünyada biliyorsunuz çok tartışılan, bugün de konumuzun içinde
yer alan bir "Enron" olayını yaşadık, bir "WorldCom" olayını yaşadık. Bunlar,
muhasebecilerin ve başta da bağımsız denetim yapan şirketlerin ne denli bağımsız olup
olmadıkları hususlarında endişeler yaratmaya başladı; bir ölçüde de muhasebe mesleğine bir
gölge düşürdü, bağımsız denetime gölge düşürdüğü kanısındayız.

Tabiî sadece bizler değil, IFAC bünyesinde olan tüm meslek örgütleri ve meslektaşlarımız bu
konuyu tartıştılar. Hong Kong'da yapılan Dünya Muhasebe Kongresinde de ana
maddelerinden bir tanesi yine bu oldu. Ve geçtiğimiz günlerde Malta'da yapılan bir toplantıya
TÜRMOB adına katıldığımda, orada EuroMarket tarafından düzenlenen yepyeni bir olgu da
aynı GATS'a benziyor, hazır yeri gelmişken belirteyim. Orada da bu konular enine boyuna
tartışılmaya başlandı. Yani, muhasebe mesleğinin birazcık olsun geleceği, yeni vizyonu ve
yarınlarda ne olacağı ve bize etkileriyle birlikte bir "Enron" olayının bir daha yaşanmaması
konusunda alınabilecek tedbirler uzun uzadıya ele alınmış oldu.
Evet, bugünkü ve bu oturumda da bir ölçüde biz bunları değerlendireceğiz. Yani, işletmelerin
daha dinamik bir yapıya sahip olabilmeleri için, zayıf yönetim yerine dinamik yönetimlere
nasıl geçmeleri gerektiği hususlarını ele alacağız, "Enron” olayını ele alacağız ve bir yandan
da Amerika'daki yapılan uygulamalar, buna dönük çalışmaları değerlendirmiş olacağız.
Sabrınız ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.

