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OTURUM BAfiKANI
(Ali Metin POLAT)

OTURUM BAfiKANI - Gördü¤ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim
de¤il mi?

Bu arada, her 3 konuflmac›y› da kutluyorum gerçekten çok baflar›l›yd›lar.
Rüstem Hocam burada, Canan Hocam burada, dolay›s›yla bir kez daha
arkadafllar› kutluyorum.

Efendim, konuflmalar› dinledik. fiimdi katk› ve soru fasl›na gelece¤iz ama bir
sorunumuz var. Biliyorsunuz salonun haz›rlanmas› laz›m. Dolay›s›yla katk› ve
sorular›n k›sa olmas›n› özellikle rica ediyoruz.
Buyurun efendim, soru sormak isteyen, katk› koymak isteyen? Buyurun
efendim.
-Merhaba.

Her 3 konuflmac›ya da çok teflekkür ederim, gerçekten çok güzel sundular…

Muhasebe standartlar›yla ilgili en do¤ru, gerek 39, 32 ve UFRS gibi. Her 3
konuflmac› da birbirini tamamlayarak bize bilgi verdiler. Ben kendilerini kutluyorum.
Ayr›ca meslek örgütümüzü de bu günlere gelerek daha önce belirtti¤i gibi
finansal araçlar gibi bir konuyu tart›flacak düzeye gelme ve bizi
ayd›nlatmalar›ndan dolay› çok büyük gurur duydu¤umu da söylemek istedim.

Bunu flöyle bir an›mla vurgulamak istiyorum. Niye? Arz edeyim. TÜRMOB’un
ilk yönetim kurulunda sizlerin oylar›yla göreve bafllad›m. 1992. O tarihte stajyerlerle ilgili sorular›n içerisinde bir soru sormufltum. Baz› meslektafllar›m›z;
”Hocam bu nas›l soru? Siz teorisyensiniz? Böyle soru mu olur?” diyen meslektafl›m bugün dünyan›n en önemli konular›ndan birisi olan finansal araçlar›
sundu¤u için, sunduklar› için teflekkür ederim.

Özellikle Erol Beye tabii ki odam›z›n mensubu olmas› nedeniyle böyle güzel bir
sunum haz›rlam›fllar teflekkür ederim ve hepinizi kutluyorum.

OTURUM BAfiKANI - Ben de bu konuda hocama kat›l›yorum. Gerçekten.

-Hoca olarak bir saptama yap›yoruz ve geliflen konular› gerçekten çok etkin ve
çok güzel bir flekilde ele al›p sunmalar›na ra¤men Türkçemizi çok ihmal ediyorlar ve bu yafltaki gençlere yak›flmayan kelimeleri kullan›yorlar. Biz onlara bu
kürsüleri, s›ralar›, konuflmalar› b›rak›yoruz ve Türkçemizi makul de¤er yerine
gerçe¤e uygun de¤er diye çok güzel, TÜRMOB’un çal›flmalar›yla yarat›lm›flt›r
ve uygundur. Bütün Hocalar›m›z ve orada çal›flan bütün meslektafllar›m›z›n oy
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birli¤iyle gelmifltir ve bence art›k bu ›srardan vazgeçilmelidir. Örnek olarak,
bak›yorum gençlere tespit etmek diyor. Tespit etmek de¤il, saptamak.

Bir ülkenin dili geliflmeye paralel olarak daha Türkçe, daha herkesin anlayabilece¤i kelimeleri dile kazand›rmak ve bu sizlerin görevidir. Yani nesilden
nesile bayrak tafl›n›yor. Ama maalesef en çok umut etti¤imiz en güzel üniversitelerden mezun olan arkadafllar›m›z bize geliyor hep elefltiriyoruz, yani bu
elefltirimiz hiçbiri belki do¤ru de¤il ama gelecek çocuklar›m›z›n da Türkçemizi
daha iyi anlamalar› ve kendi dilimizi daha zenginlefltirmek için de ve bunda
gençlerin daha dikkatli olmalar› özellikle mesle¤imize öncü olacak uzmanlara
ve muhasebe uzmanlar›na öncü olmas›n› istiyorum.
Teflekkür ederim.

OTURUM BAfiKANI- Biz de teflekkür ederiz…
‹LHAN GÜVEN- ‹lhan Güven, ‹stanbul.

Ben Say›n Baflkan, sunum yapan arkadafllar›m, kiflisel de arkadafllar›m, hepsine
ayr› ayr› teflekkür ediyorum.

Çok güzel bir sunumdu. Ama öyle fleyler anlat›ld› ki, bizim çok çal›flmam›z
gerekti¤ini özellikle vurgulad›lar.

Bir de, Erol Beyin sunumunun son slayt›ndaki resme bakt›m. Orada san›r›m
flöyle bir mesaj verdi; bir kere tak›m olarak çal›flmam›z gerekti¤ini söyledi.
Kürek çeken arkadafllar›n hepsinin kravatl› oldu¤unu tespit ettik. Nas›l
çal›flaca¤›n› anlamad›k. Bir de tak›m olmas› gerekti¤ini söyledi. Tak›m olmadan
olmayacak galiba, slaytlarda da gördüm, herhalde iyi bir tak›m olma da
Galatasaray’dan geçiyor.
O an, anlafl›lan ald›¤›m›z mesaj fluydu; Tak›m olarak çal›flmam›z gerekti¤ini, bu,
bugünkü sunumunuzda bize çok iyi anlatt›n›z. Teflekkür ederim.

OTURUM BAfiKANI: Efendim buyurun.

Çok teflekkür ediyorum de¤erli kat›l›mc›lar. Bu saate kadar bizi sab›rla
dinledi¤iniz için ve coflkunuz için size ve de¤erli konuflmac›lara teflekkür ediyorum, hepinize iyi akflamlar.
Bir buçuk saat sonra sempozyumda buluflmak dile¤iyle iyi geceler dilerim.

SUNUCU- De¤erli konuflmac›lar›m›za teflekkür belgelerini vermek istiyoruz.

Oturum Baflkan›m›z Say›n Ali Metin Polat’a teflekkür belgesini vermek üzere,
Profesör Doktor Nalan Akdo¤an Baflkent Üniversitesi. Kürsüye davet ediyorum.

De¤erli konuflmac›m›z Volkan Demir’e teflekkür belgesini vermek üzere, Say›n
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Profesör Doktor Cemal ‹bifl, Marmara Üniversitesi. Kürsüye davet ediyorum.

De¤erli konuflmac›m›z Erol Demirel’e teflekkür belgesini vermek üzere Zeki
Aral, Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas› Baflkan›. Kürsüye
davet ediyorum.

De¤erli konuflmac›m›z Sibel Türker’e teflekkür belgesini vermek üzere, Say›n
Mustafa Gülses, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas› Disiplin
Kurulu Üyesi.
De¤erli kat›l›mc›lar 2’nci gün sempozyum çal›flmalar›n› tamamlam›fl bulunuyoruz. Sempozyumun 3’üncü günü panelde görüflmek dile¤iyle.
Teflekkür ediyorum.
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