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Oda Başkanı
Bir sempozyumda yine sizlerle birlikteyiz.
Birinci Sempozyumda; “Türkiye’de Muhasebe ve Denetim Mesleğinin Geleceği.”
İkinci Sempozyumda; “Muhasebe Denetimi Mesleğinde 2000’lere Doğru.”
Üçüncü Sempozyumda; “Muhasebe Denetimi
Mesleğinde Yetkiler,Sorumluluklar ve Meslek
Ahlakı.”
Dördüncü Sempozyumda; “21.Yüzyıla Girerken Muhasebe Denetimi Mesleği ve
Teknolojik Gelişmeler.”
Beşinci Sempozyumda; “21.Yüzyılda Türk Muhasebe Mesleğinin Vizyonu ve Misyonu”
Konularını ele aldık.
Sempozyumlarımıza; Bilim çevresi,iş çevresi,Odalarımız ve meslek mensupları katılarak
Mesleğimiz ve Ülkemizin geleceği ile önemli sonuçlar elde ettik.
Sempozyumlarımızın hepsi önemli idi.
Ancak beşinci sempozyum doruktaki sempozyum oldu.
Beşinci Sempozyumda ; Mesleki Değerlerimizi belirledik.
Dürüstlük,Tarafsızlık ve Mesleki Bağımsızlık.
Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme.
Yenilikçilik ve Öncülük.
Toplum Çıkarı ve Sosyal Sorumluluk.
Mesleki ve Teknik Açıdan Mükemmellik.
Ekonomi ve İş Dünyası ile Uyum İçinde Birliktelik.
Yine Beşinci Sempozyumda : “Ekonominin Unsurlarını Toplum Adına Denetleyen,Türk
Muhasebe Mesleğinin Üyelerini ; Ülkemizde ve Uluslararasında Saygın Konuma
Getirmek” olarak vizyonumuzu belirledik.
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Değerli Katılımcılar,
Globalleşme her alanda kendini önemli bir şekilde hissettirmekte ve içinde yaşadığımız
dünyanın her geçen gün biraz daha küçülmesine neden olmaktadır.
Bu doğrultuda, günlük yaşam, aile kültürü, iş hayatı ve iş kültürü, bazen yavaş bazen hızlı bir
şekilde etkilenmektedir.
Kuşkusuz bu etkileşim bazen olumlu bazen de olumsuz yansımaktadır.
Muhasebe mesleğinin globalleşmeden etkilenmemesi mümkün değildir.
Sermayenin hızla dünyaya sınır tanımadan yayılması, teknolojik gelişmelerin baş döndürecek
hızda oluşması, muhasebe meslek mensuplarının günlük iş yaşamlarını doğrudan
etkilemektedir.
Çünkü muhasebe mesleğinden fayda sağlayan kesimlerin bu konudaki gereksinimleri her
geçen gün değişmekte ve hatta artmaktadır.
Muhasebe mesleği ve muhasebe uygulamaları konusunda uluslararası alanda içinde
yaşadığımız şu günlerde çok önemli değişimler yaşanmaktadır.
Ülkeler gerek ikili gerekse bölgesel olarak karşılıklı muhasebe mesleklerini tanımakta ve
böylece muhasebe mesleği gün geçtikçe daha da globalleşmektedir.
Buna 18 – 21 Kasım 2002 Hong Kong’ da yapılan “16. DÜNYA MUHASEBECİLER
KONGRESİ” ni örnek gösterebiliriz.
Benzer şekilde IFAC kaliteli ve yüksek nitelikli uluslararası bir muhasebe mesleği yaratmak
için gerek meslek öncesi, gerekse meslek içi yeterliliğin ölçülmesi, konusunda kuralları birer
standart halinde önümüzdeki yıllarda uygulamaya koymayı planlamaktadır.
Birleşmiş Milletler bünyesinde ise benzer çalışmalar yapılmakta yeknesak bir muhasebe
mesleğinin yaratılması için standartlar belirlemektedir.
Benzer nitelikteki Globalleşme muhasebe uygulamalarında da yaşanmaktadır.
Uluslararası genel kabul görmüş olan standart otoriteleri bir araya gelerek bütün dünyada
geçerli olacak finansal muhasebe standartlarının belirlenmesi ve yayılması konusunda
anlaşmış durumdadırlar.
Görüldüğü gibi muhasebe mesleği ve uygulamaları hızlı değişim ve gelişim içindedir. Bu
değişim ve gelişimler global olarak bütün dünya ülkelerini etkilemektedir.
Her ülkenin muhasebe mesleği bu değişim ve gelişimlere ayak uydurmak zorundadır.
Aynı şekilde bu değişim ve gelişimlere bireysel olarak ayak uyduramayan muhasebe meslek
mensupları silinip gitmeye mahkumdur.
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Bunun için gerek meslek olarak, gerekse meslek mensubu olarak bu değişim ve gelişimleri
yakalamak, bu değişim ve gelişimlerden daha az etkilenmek için muhasebenin üç temel
unsurunun güçlendirilmesi gerekmektedir.
Yüksek kaliteli, temel ilkelerde açık, Global ekonominin karmaşıklığına ve
gerçeklerine duyarlılık,
Kamuya ve yatırımcılara karşı yüksek duyarlılıkta sorumlukla standartları
sağlayabilecek ve adil bir şekilde uygulayacak yöntemlerle ve bağımsızlıkla yürütülen
bir denetim mesleği,
Güvenilir muhasebe ve denetimi destekleyen kurumsal mekanizma.
Bilgiye dayalı bir ekonomide muhasebecilerin desteklenmesi veya bağımsız, yeterli ve
profesyonel muhasebe mesleğinin oluşmasında Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu
aşağıdaki unsurlara yönelmiştir.
Etik standartların güçlendirilmesi;
Standart geliştirme aşamalarının şeffaflığını ve güvenilirliğini artırma;
Bu kurallara uyulan bir yönetim yaratma;
Kamu çıkarlarına yönelik olarak hizmet verme.
İSMMMO ; her koşulda ve her ortamda ulusal toplum çıkarlarının globalleşmeye karşı
korunmasını, muhasebe mesleğinin temel felsefesi olarak inanmakta olup , iki yılda bir
düzenlediğimiz Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumlarından altıncısının ana konusunu
“ Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerindeki Etkileri ve Toplum Çıkarlarının
Korunması “ na ayırdık.
Diğer sempozyumlarda olduğu gibi bu sempozyumda da önemli görüşler sunulacak önemli
tartışmalar yapılacak ve de önemli sonuçlar elde edilecektir.
Oturumları yöneteceklere,tebliğ sunacaklara,tartışmalara katkı sunacaklara, sempozyumu
sabırla izleyecek siz değerli katılımcılara içten teşekkür ediyoruz.
Sempozyumun gerçekleşmesinde büyük emeği geçen Sempozyum Düzenleme ve Yürütme
Kurulunda görev alan; Sayın Masum TÜRKER’ e, Sayın Recep PEKDEMİR’e, Sayın Nail
SANLI’ya, Sayın Cansen BAŞARAN’a ve Sayın Cemal İBİŞ’e de yürekten teşekkür
ediyoruz.
Sempozyum’a sponsorluk yapan değerli kuruluşlara da teşekkür ediyoruz.
Bize ev sahipliği yapan Zeugma Papillon Otel ‘in değerli yöneticilerine de ayrıca teşekkür
ediyoruz.
Sempozyumun başarılı geçmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.

3

