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OTURUM BAŞKANI, Prof.Dr.Sait Sevgener
VI.Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumunun muhterem katılımcıları,
konuşmama hızlı başlamak istiyorum, çünkü size iyi akşamlar demek istiyorum, bir-iki dakika
sonra iyi geceler demek zorunda kalacağım.
Öncelikle, ben sabahtan beri oturumları bir düşündüm, açılış konuşmaları bir 1 saat
20 dakika sürdü, birinci oturum 2,5 saat, ikinci oturum 2 saat, demek ki 5,5 saatlik bir
çalışmayı tamamladık. Verimli, titiz, demin konuştuğumuz standart ve muhasebeciliğin temeli
olan belirli zamanlara uyma sorumluluğu içinde, normal 6 saatlik bir çalışma gününün en
verimli olduğu söylenir ama, bizim bunu aşmak zorunluluğumuz var.
Biz arkadaşlarımızla anlaştık; şu ana kadar uygulamacıların hayatı nasıl yaşadıklarını
dinledik, şimdi benim öğretim üyesi arkadaşlarım hayatı nasıl gözlemlediklerini anlatacaklar.
Onun için bizlere o kadar çok zaman gerekmiyor, biz 15'er dakikada bu işi bitireceğiz. Ve
sanıyorum 1,5 saatlik zaman dilimini kullanarak, inşallah sizleri sabaha karşı olmadan iyi
geceler dileyerek bugünü kapatacağız.
Benim görevimin sadece zaman yöneticisi olduğunu düşünüyorum. O bakımdan bir
tek şeyi vurgulamak istiyorum; özellikle muhasebe sempozyumu yapmanın ne olduğunu bilen
insanlardan biriyim, bunun 25-26 yıllık geçmişini yaşayan insanlardan biriyim. Ve bugün bir
mutluluğumu hissediyorum, çünkü ilk defa ben bu sempozyumlara geliyorum, denetim
sempozyumuna geliyorum. Demek ki olay, üniversiteleri, bizleri çok aşmış ve artık hayat
mesleğin eline, gerçek kişilerin eline geçmiş.
Böyle bir organizasyonu yapmada, özellikle İSMMMO yöneticilerine teşekkür
ediyorum, bizleri böyle bir yerde topladıkları ve böyle bir olanağı sağladıkları için.
Ve bundan sonraki tüm çalışmaların da faydalı olmasını diliyorum.

