SUNUŞ
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak Türkiye Muhasebe
Denetimi Sempozyumlarından altıncısını 2003 yılının Nisan ayı ortalarında başarı ile
tamamlamaktan memnunluk duymaktayız. Başlangıçta yılda bir ve daha sonra iki yılda bir
düzenlenmekte olan Sempozyumlarımızın altıncısının konusu, “Globalleşmenin Muhasebe
Mesleği Üzerine Etkileri ve Toplum Çıkarlarının Korunması” şeklinde belirlenmiştir. Bundan
önceki sempozyumların konularının seçiminde olduğu gibi, bu sempozyumda da muhasebe
mesleği ile ilgili en güncel olaylar üzerinde durulmuştur. Bu sempozyum ile ilgili plan ve
program çalışmaları yapılırken, muhasebe mesleği ile ilgili olarak yaşanan Enron ve benzeri
skandallar ve bu skandalların ardından çeşitli ülkelerde, kurum ve kuruluşlarda yaşanan
tepkiler önemli rol oynamıştır. Muhasebe mesleği ile ilgili olarak uluslar arası arenada bu
denli önemli olaylar meydana gelirken Türk Muhasebe Mesleği camiası olarak bizlerin bu
gelişmeler karşısında kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Gerek meydana gelen gelişmeleri,
gerekse bu gelişmeler karşısında alınan tedbirleri yakından izlemek, benzeri olumsuz
gelişmelerin ülkemizde yaşanmaması konusunda gerekli tedbirlerin almak ve yaşanması
durumunda ne gibi tepkiler gösterilmesi konusunda önceden hazırlıklı olmak muhasebe
meslek örgütlerimizin temel görevleri arasındadır.
Diğer taraftan, profesyonel muhasebe mesleği, dünyanın her yerinde, kamusal bir
meslek olarak kabul edilip, temel olarak kamusal çıkarların korunması doğrultusunda hizmet
vermektedir. Dolayısıyla, gerek ulusal gerekse uluslar arası gelişmelerin yakından izlenmesi
ve toplum çıkarları ile ters düşecek olanlardan sakınılması gerekecektir. İşte bu sempozyum
bu doğrultuda önemli bir yer tutmaktadır. Çeşitli kesimlerden pek çok değerli kişinin, gerek
bildiri sunma, gerek oturum yönetme ve gerekse sempozyumu izleme şeklindeki katılımları
bu sempozyum özel bir durum ortaya koymuştur.
Bundan sonra düzenlenecek olan sempozyumların uluslar arası boyuta taşınması,
gerek bildiri sunma ve gerekse oturumları izleme şeklinde uluslar arası katılımcıları aramızda
görmek bir sonraki sempozyumdan başlayacak şekilde hedefimizi oluşturmaktadır.
Önceki sempozyumlarımızda olduğu gibi, bu sempozyum ile ilgili olarak hazırlanan
bu kitap, hem sempozyumda sunulan bildiri metinlerini, hem de sempozyum sırasında,
oturumu izleyenler tarafından ortaya atılan fikir ve düşünceleri, yapılan tartışmaları
kapsamaktadır. Böylece, sadece bildiri metinlerindeki değil, kişilerde yazılı olmayan, ancak
sempozyum sırasında ortaya atılan fikir ve düşüncelerin yazılı hale getirilmesi de
sağlanmaktadır. Bize göre bu durum, sempozyumlarımız için bir üstünlüğü oluşturmaktadır.
Bu sempozyumun başarılı olarak gerçekleştirilmesinde ve bu kitabın sağlıklı bir
şekilde baskıya hazırlanmasında ve basılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi
sunarız. Dileğimiz, bu çalışmamızın da ülkemiz profesyonel muhasebe mesleği için yararlı
olmasıdır. Bu konudaki inancımız da tamdır.
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