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Efendim tekrar saygılar sunuyorum. Ara sıra mikrofonu gasp ederek huzurlarınıza
çıkıyorum.
Daha önceki sempozyumlarda olduğu gibi bu Sempozyumda da kapanışla ilgili
birkaç cümleyle vaktinizi alacağım.
Ne aradık, ne bulduk, sonuçta neler çıkacak karşımıza?
Ben şahsen çıkardığım sonuçları ve aldığım dersleri sizlerle birkaç cümleyle
paylaşacağım.Ve bu doğrultuda ne gibi işler yapabiliriz; onlarla ilgili çok az bir iki şey
söyleyeceğim. Zaten Sayın Devlet Eski Bakanımız bana bir şeyler bırakmadı, hepsini
tamamladı her zaman olduğu gibi.
Demin de söylediğim gibi çıkarılacak sonuçlar var, alınacak dersler var ve yapılacak
işler var. İster globalleşme diyelim, ister küreselleşme diyelim, bu bir fırtına, kasırga veya
hortum. Bu sempozyumda sunulan her bir bildiri, dünyanın etrafında bulunan bu kasırganın
birer belirtisi. Örneğin, Amerikan Muhasebe Standartları Kuruluyla, Uluslar Arası Muhasebe
Standartları Kurulu yakınlaşıyor ve bu konuda bir tek düzene gidiliyor.
Uluslar arası global bir muhasebe mesleğinin yapılandırılmasıyla ilgili uğraşlar
veriliyor, Avrupa Birliği direktif veriyor; uluslar arası muhasebe standartlarının 2005’e kadar
uygulanmaya geçirilmesi, hem üye ülkelerde, hem aday ülkelerde.
Yine IOSCO, Uluslar Arası Menkul Kıymet Borsaları Birliği bu fırtınada yerini
alıyor, Bazel Komitesi nitekim. Peki ülkemiz bu dünyada değil mi? Fırtına veya hortum veya
kasırga buradan geçmeyecek mi? Geçmez diyebilirsiniz, belki geç geçebilir, belki hiç geçmez,
ama bunun muhasebe mesleğimizle ilgili mutlaka yaratacağı fırsatlar var. Bununla birlikte
tehlikeleri ve tehditleri de var.
Fırsatlardan yararlanamayan, tehlikelere karşı tedbirli davranamayan bu kasırgaya
veya hortuma kapılıp gidebilir. Kasırga ve hortumdan etkilenmemek, kapılıp gitmemek için
fırsatlardan yararlanmak ve tehlikelere karşı tedbir almak için güçlü olmak ve kuvvetli olmak
gerekiyor. Eğer güçlü değilseniz fırtına hem sizi bireysel hem de sizi örgütsel, hem de
toplumsal veya ülkesel olarak götürebilir.
Bunun için eğer güçlü olacaksak, kuvvetli olacaksak yapacağımız tek şey var. Yaşam
boyu öğrenme, ki bu bir felsefenin adı. Yaşam boyu öğrenme felsefesi her meslekte bugün
kendisini hissettiriyor. Öyleyse muhasebe mesleği neden yaşam boyu öğrenme felsefesinden
uzak dursun, ki bu yaşam boyu öğrenmeyle bilgi, beceri ve deneyim hem gelişsin, hem
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yaygınlaşsın, sonuçta güçlü ve kuvvetli olunarak fırsatlardan yararlanmak ve tehlikelere karşı
tedbirli davranmak için.
Burada bütün konuşmacılar gerek bildirilerinde, gerek yorumlarında, gerek
sorularında sorumluluktan söz ettiler. Burada bireysel sorumluluklarımız var, örgütsel
sorumluluklarımız var ve toplumsal sorumluluklarımız var. Kendi avlusunu temizlemeyen
başkalarının avlusundaki kirlilikten söz etmemelidir. Önce bireysel ve arkasından örgütsel ve
de sonuçta toplumsal sorumluluk hep birlikte yaşam boyu öğrenme felsefesi içerisinde
yapılacak çalışmalarla ancak başarı elde edilebilir, söz konusu kasırgadan ancak daha az
etkilenilebilir.
Biz bu Sempozyumda neyi amaçladık, Sempozyum sırasında ne aradık? Evet sınırlı
uygunluk denetimi konuşmadık, kayıt dışı ekonomiyi de konuşmadık, teknolojik
gelişmelerden nasıl yararlanalım bunları da konuşmadık, ama bu Sempozyumdaki amacımız
küreselleşme veya globalleşmeyle ilgili dünya olup biten gelişmeleri sizlerle birlikte
paylaşmaktı. Sempozyumumuzun ana amacı buydu. Yoksa burada herhangi bir teknik bilgi
konusunda, herhangi bir becerimizin geliştirilmesi hedeflenmedi. Hepimizi global muhasebeci
de yapmadı böyle bir çalışma, böyle bir amacı da yoktu.
Sonuç olarak, sempozyumumuzun konusu bir kasırgadır, dalga dalga dünyada çeşitli
yerlerde etkilerini göstermektedir, belirtileri vardır. Bu belirtiler muhasebe mesleğinin
yapısıyla ilgili, muhasebe mesleğinin ürünleriyle ilgili; raporlarıyla ilgilidir. Bu konudaki
eğilim, standartlaşmalar ve bu konuda tek düzeliğe doğru gidiştir.
Sempozyum Komitesi olarak bu Sempozyumdaki amacımız bunlardı. Ve inanıyoruz
ki, Sempozyum, amacı doğrultusunda gerçekleşmiştir ve sempozyumda yer alan herkese
teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Son söz olarak, “eğer gelişme hedefiniz yoksa geri kalmayı kabul etmişsiniz
demektir” diyoruz.
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