SEMPOZYUM KAPANIŞ KONUŞMASI
Yahya Arıkan
Oda Başkanı
Sayın Genel Başkanım, değerli hocalarım, sevgili Oda başkanları, sevgili konuklar,
sevgili meslektaşlarım; bir Sempozyumun daha sonuna geldik, bir kez daha oturumları
yöneten, bildiri sunan tüm değerli konuklarımıza içten teşekkür ediyoruz.
Bizlere son derece önemli bilgiler sunuldu, meslek örgütü olarak önemli mesajlar
aldık. TÜRMOB ve Odalar olarak bu tip çevrelerle, yani bu Sempozyuma katılan kişi ve
kuruluşlarla sık sık bir araya gelerek, bu tip toplantılar yapılarak gerek mesleğimiz, gerek
ülkemiz açısından toplum çıkarları doğrultusunda toplantılar yaparak sonuçlar elde etmekte
büyük bir yarar görüyoruz.
13 yılda gelinen mesafe son derece önemli, iyi yol aldığımızı biliyoruz. Özellikle
Fehmi Karasioğlu ve Mikail Altan Hocalarımızın yaptığı araştırma da bir anlamda bunu
doğruluyor. Araştırmanın sonucunda toplum katmanları meslek mensuplarını değerlendirirken
yetki ve sorumlulukları yerine getiren güvenilir ve toplumsal sorumluluk sahibi olarak
görmeleridir.
Yine sevindirici olan bir diğer konu, Maliye Bakanlığı temsilcisi Sayın Mustafa
Özdil’in mesleğimize bakış açısıdır. Yani vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe ve
toplum yararına hizmet veren bir muhasebe olarak görmesi de bizler açısından son derece
anlamlıdır.
Sempozyumda ortak düşünce globalleşen dünyada finansal raporların standartlarını
tek bir otorite tarafından belirlenmesi olarak görüyoruz. Tabiî bu olumlu gelişmelere rağmen
muhasebe denetim mesleği son yıllarda önemli yaralar almıştır. Bu nedenle etik
standartlarımızı güçlendirmek zorundayız; kapımızın önünü gözden geçirmek zorundayız.
Deyim yerindeyse hiç çekinmeden kapımızın önünü süpürmek zorundayız.
Meslek mensuplarının yapacağı iş sayısının ne olacağını, haksız rekabet edenleri
masaya yatırmak zorundayız. Gerek meslek öncesi, gerek meslek sonrası eğitimde kaliteyi
daha çok artırmalıyız.
Sonuç itibariyle Sempozyumda değerli konuşmacıların belirttiği gibi globalleşmeden
globalleşen dünyada meslek mensupları mesleki niteliklere sahip olma koşuluyla hem rekabet
ortamına hazır olacaklar, hem de toplum çıkarını her şeyin üstünde tutan meslek mensubu
olabilmenin erdemini yaşayacaklardır.
Buraya katılanların büyük çoğunluğu holdinglerin işlerine bakan meslek mensupları
değildir. Bu konuda da bir karar verme zamanının geldiğine inanıyoruz. Bağımsız denetim
yapan meslek mensubu sayısı 500 ile 1000 civarındadır. Türkiye genelinde 56 bin meslek
mensubu var, bunun yüzde 60’ı serbest olarak çalışmaktadır.

İşte bu çoğunluktan yararlanmak gerekiyor. Bir konuşmacı ifade ettiği gibi, devlet
muhasebe sisteminde de artık bilânço içine geçilmesini ve devletin de bizler tarafından
denetlenmesi konusu işte o büyük çoğunluk devreye girmesi gerekli olduğuna inanıyoruz.
Bizler mesleğimizin geleceğini denetim olarak görüyoruz. Bir gün ekonominin
denetimini bizlere vereceklerine inanıyoruz. O yüzden eğitime hep önem verdik, önümüzdeki
süreçte sürekli eğitimi mutlaka hayata geçireceğiz.
Değerli katılımcılar, izninizle konuşmamın son bölümünde emeği geçenlere teşekkür
etmek istiyorum.
Sempozyum Yürütme Kurulu üyelerimiz Sayın Masum Türker, böyle alalım efendim
sizi. Sayın Recep Pekdemir, Sayın Nail Sanlı, Sayın Cemal İbiş.
Oda Yönetim Kurulumuz, başta Sayın Oda Sekreteri Yücel Akdemir, Oda
Saymanımız Hüseyin Bekiroğlu, Başkan Yardımcılarımız Sayın Hüseyin Fırat ve Muammer
Keskin. Sizleri de buraya alıyoruz.
Bu Sempozyumun arkasında aylardır emek veren oda emekçilerimizi de buraya
davet etek istiyorum. Sayın Emine Kalem ve Sayın Çiğdem Uğurlu.
Evet bu emeği geçen insanlara bir kez alkışlarımızla şükranlarımızı sunuyoruz.
Değerli katılımcılar, biraz sonra 2,5’ta Köprülü Kanyonu bir pikniğimiz var. Pikniğe
hep birlikte gideceğiz, bu piknik Mevlüt Güven arkadaşımız tarafından organize ediliyor. Ona
da ayrıca teşekkür ediyorum.
Son teşekkürümü burada bu Otelin bulunmasında bize yardımcı olan Konya Oda
Başkanımız Ahmet İçel ve Antalya Oda Başkanımız Arif Hikmet Cengiz’e de teşekkür
ediyorum.
Ama asıl teşekkür sizlere, gerçekten 6 sempozyumdur sabırla sonuna kadar eksiksiz
bu sempozyumu izleyen siz değerli katılımcılara.
7. Muhasebe Denetimi Sempozyumunda görüşmek üzere hepinize saygılar
sunuyorum.
Teşekkür ederim.

