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2. Salon Paralel Oturum V - Sorular ve Cevaplar

OTURUM BAfiKANI

(Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ)
OTURUM BAfiKANI - De¤erli arkadafllar, tüm konuflmac›lara bir kere daha
teflekkür ediyorum. Zaman epeyi ilerledi, fakat soru-cevap için de zaman
ay›r›yorum. E¤er soru varsa alal›m, katk› da olabilir.

Siz sorular› düflünürken denetime dayal› olarak Temel’in bafl›na flöyle bir fley
gelmifl: Temel vefat etmifl. Temel vefat edince ahali toplanm›fl, kendisini defnetmifl. Mezar›n bafl›ndan ayr›l›rlarken bir bakm›fllar ki mezardan sesler geliyorlar.
Biraz daha ayr›lm›fllar, biraz da korkmufllar, sonra biraz daha ses gelmifl filan.
Bir bakm›fllar, Temel f›rlam›fl ç›km›fl d›flar›. Baz›lar› korkmufl, kaç›flm›fl.
Baz›lar› da demifl ki bu bizim Temel, kaçacak bir fley yok demifller, gelmifller
yan›na. Ne oldu Temel demifller. Ya demifl, buras› gibi orada da denetim sorunu
var demifl. Nas›l bir denetim sorunu var demifller etraf›ndakiler. Rüflvet alm›fl
bafl›n› gitmifl. Nas›l yani demifller? O tarafa giden demifl, e¤er 5 bin Euro öderse geriye gelebiliyor. Yapma ya demifller. Verdim 5 bin Euro’yu geldim geriye
demifl. Peki demifl, senin yan›nda bir Kayserili vard›, o ne yap›yor demifller. O
da belki gelebilir demifl. Nas›l yani demifl, 5 bin Euro vermiyor mu demifl. 3500
Euro olmaz m›, ilk defa geliyoruz, aya¤›m›z al›fls›n, bir defaki sefere 5 bin olur
filan diye pazarl›k ediyor. Peki demifller, bir de Abdullah vard› o ne oldu
demifller. Onun için çok zor demifl. Neden demifller. Ben bu paray› vermem,
beni yerime…
Soru varsa alal›m de¤erli arkadafllar, katk›. Buyurun lütfen.

SORU (Prof. Dr. NURAN CÖMERT)- Hüseyin Bey, sizin konuflman›z› sadece
dinleyebildim, gerçekten çok hofl bir konuflmayd›, öncelikle teflekkür ediyorum.

Son bölümde üniversitelerle iflbirli¤i konusundaki bir de¤erlendirmenizde bir
taleple kat›lmak istiyorum izninizle. Biz okullarda özellikle ben Marmara
Üniversitesinde hocay›m, ba¤›ms›z denetim uygulamalar› dersi veriyorum,
s›kl›kla da ö¤rencilere uygulama ö¤rencileri için bu ifl nas›l yap›l›yor denetim
flirketleri gerçekten standartlara uygun çal›flmalar› nas›l yürütüyorlar, iflte planlar programlar, örnekler, yönetmelikler, bunlar› s›n›fta vaka arac› olarak kullanmak istiyoruz ama inan›n çok güçlüklerle karfl›lafl›l›yor ve çocuklara bunlar
knowhow falan gibi aç›klamalarla bilgilendirmekten kaç›n›yorlar. Özellikle befl
büyük firma acaba üniversite ö¤rencilerinin, lisans üstü e¤itim yapanlara cevap
verecek özel departmanlar veya bu ifllerle sorumlu bir personel görevlendirebilirler mi? Çünkü, her seferinde muhatap bulam›yorlar, reddediliyorlar. Ben
ö¤rencilerin ad›na özellikle bu s›k›nt›lar› burada size aktarmak istedim.
Çok teflekkür ederim.
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II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
2 nd International Symposium on Auditing in Turkey and 8 th National Symposium on Auditing in Turkey

‹stanbul smmmo

HÜSEY‹N GÜRER- Say›n Hocam, çok teflekkür ederiz.

Öncelikle Ba¤›ms›z Denetim Derne¤i içerisinde asl›nda çok güzel bir oluflum
kuruldu ve bu oluflum zaman o kadar h›zl› geçiyor ki, ben befl y›l diyece¤im
ama, belki daha da eski olabilir, evet daha eski asl›nda, 1999’dan beri 8 y›l denetim iflinde olunca zaman›n içinde nas›l geçti¤ini anlam›yorsunuz. 8 y›ld›r bir
teknik komite oluflturduk ve her ay›n ilk perflembe günü bir araya geliyoruz. Ve
teknik komitede bütün sorunlar› masaya yat›r›yoruz. Bilemedi¤imiz veya iflin
içinden ç›kamad›¤›m›z konular› herkes ilgili yurt d›fl› birimlerine sormak
suretiyle birtak›m bilgiler al›yoruz ve bunlar› asl›nda yaz›l› hale getiriyoruz ve
bu yaz›l› hale getirdikten sonra da ilgili otoritelerle paylafl›yoruz ve bu
paylaflmadan sonra da uygulamalar›m›z yine bu yönde oluyor ve mali tablolar,
görüfller bu flekilde ç›k›yor. Bence asl›nda Ba¤›ms›z Denetim Derne¤inin
Denetim Komitesinde oluflturdu¤u bu dokümanlar› belki Say›n Baflkan›m da
burada, izni olursa, belki üniversitelerimizle paylafl›r›z isimleri gizli tutmak
suretiyle. Zannediyorum tüm ö¤rencilerimizin gelifliminde önemli bir katk›s›
olur diye düflünüyorum.
Teflekkür ederim.

OTURUM BAfiKANI- Baflka soru veya katk› var m›?

Oturumu kapat›yorum, oturumu kapatmadan önce bu sempozyumu düzenleyen
‹stanbul Odas› say›n yöneticilerine ve personeline çok teflekkür ediyorum.
‹lginize tekrar teflekkürler, sayg›lar.

SUNUfi- Say›n kat›l›mc›lar, ben birkaç dakikan›z› daha alaca¤›m. Öncelikle
kat›l›mc›lara teflekkür ediyorum ve bu teflekkürün bir belgesi olarak kendilerine
teflekkür belgesi vermek istiyoruz.
Oturum Baflkan›m›z Say›n Profesör Doktor Süleyman YÜKÇÜ’ye teflekkür belgesini vermek üzere ‹SMMMO Oda Sayman› Say›n ‹hsan Yalç›n’› kürsüye
davet ediyorum.

De¤erli konuflmac›m›z Say›n Loic Wallaert’e plaketini vermek üzere Say›n
Leyla Özbay›r, ‹stanbul TESMER Yönetim Kurulu üyesi, kürsüye davet ediyorum.
De¤erli konuflmac›m›z Say›n David Fisher’e plaketini vermek üzere Say›n
Adem Kumlukçu’yu, ‹SMMMO Denetleme Kurulu üyesi, kürsüye davet ediyorum.
Son olarak de¤erli konuflmac›m›z Say›n Hüseyin Gürer’e plaketini vermek
üzere Say›n Profesör Doktor Rüstem Hac›rüstemo¤lu’nu davet ediyorum.
Say›n kat›l›mc›lar, herkese iyi akflamlar diliyoruz, yar›n görüflmek üzere.
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