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Sempozyum Düzenleme ve
Yürütme Kurulu Üyesi
Say›n hocalar›m, say›n baflkanlar, de¤erli meslektafllar›m,
Öncelikle bu sempozyumlar› düzenleyen ‹SMMMO odas›na ve çal›flanlar›na
say›n baflkan Yahya ARIKAN nezdinde çok teflekkür ederim.
Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu’nu k›rmay›p gelen ve oturumlara
baflkanl›k yapan, bildiri sunan, panelist olarak katk› veren hocalar›m›za, meslek mensuplar›m›za, Üniversitelerimize, TÜRMOB’a, Maliye Bakanl›¤›’na, BDDK’ya,
SPK’ya, ifl dünyas›n›n de¤erli temsilcilerine, yabanc› bildiri sahiplerine çok teflekkür
ediyorum.
En büyük teflekkür, yo¤un ifl ortam›ndan zaman ay›rarak sempozyumlara
kat›ld›¤›n›z için siz de¤erli kat›l›mc›larad›r.
II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu’nda “Kamu Güveni ve
Denetim”, VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu’nda “Muhasebe
Denetiminde Yeni Aç›l›mlar” temalar›; önceki sempozyumlardan farkl› bir
biçimde 3 Genel Oturum, 12 Paralel Oturum olmak üzere toplam 15 Oturumda, 42
bildirinin sunuldu¤u ve 1 panelin gerçekleflti¤i sempozyumlar›n sonuna geldik.
Bu sempozyumlardaki oturum konu bafll›klar› afla¤›daki gibi gerçekleflmifltir:
• KOB‹’lerin Denetimi
• Hile Denetimi
• Denetim Komiteleri ve Ba¤›ms›z Denetim
• ‹ç Kontrol Sisteminin Etkinli¤i
• Denetçinin Sorumlulu¤unun S›n›rland›r›lmas›
• Denetim Firmalar›n›n Yaflad›¤› Sorunlar ve Zorluklar; Sürdürülebilirlik ve
Sosyal Sorumluluk
• Türk Denetim Uygulamalar›n›n Özel Konular› (Denetimde Haks›z Rekabet;
Denetimin Ücretlendirilmesi; Denetçinin Rotasyonu; Küçük ve Orta Ölçekli
Muhasebe fiirketlerinin Sorunlar›)
• Faaliyet Denetimi ve Kalite Güvencesi Sistemi
• Türkiye Denetim Standartlar›
• ‹flletmelerde ‹ç Denetim
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• Sistem ve Süreç Denetimi
• IT ve Elektronik Ortamda Denetim
• Denetimde E¤itim, Etik ve Disiplin
• Derecelendirme ve Denetim
• UFRS 7 Kapsam›nda Finansal Raporlamada Muhasebenin Rolü
Sempozyumlarda sunulan tüm bildiriler oldukça iyi haz›rlanm›fllar ve bizlere
önemli bilgiler aktard›lar.
Ayr›ca yap›lan panelde “Muhasebe Denetiminde Yeni Aç›l›mlar” konusu irdelenmifltir.
Üç gün boyunca yo¤un bir programda yine yo¤un bir kat›l›m›n oldu¤u bu sempozyumlar, bu mesle¤in gelecekte hak etti¤i yere ulaflaca¤›n› bize bir kez daha
göstermifltir.
Her iki sempozyumda ulafl›lan sonuçlar› afla¤›daki gibi özetlemek mümkündür.
1- Bu sempozyumlar, bundan önce ‹SMMMO taraf›ndan gerçeklefltirilmifl di¤er
sempozyumlarda oldu¤u gibi, ülkemiz profesyonel muhasebe denetimi mesle¤i
ile ilgili yerli ve yabanc› çeflitli kesimleri bir araya getirmifl ve muhasebe denetimi mesle¤i ile ilgili güncel ve önemli konular›n bir kez daha tart›fl›lmas›na
olanak sa¤lam›flt›r. fiüphesiz ki; bu tür çal›flmalar muhasebe denetimi
mesle¤inin geliflmesi ve kalitesinin art›r›lmas› için oldukça önemlidir.
2- Muhasebe denetimi mesle¤inin, iflletmelerde faaliyetlerin etken ve verimli bir
biçimde gerçeklefltirilmesinde; yine iflletme faaliyetlerinin yasalara, standartlara, politika ve prosedürlere uygun olarak sürdürülmesinde çok önemli bir rol
üstlendi¤i ve böylece tüm iflletme ilgililerinin ç›karlar›n›n korundu¤u; bunun
sonucu olarakta ülke ekonomisinin kalk›nmas›nda önemli katk›lar sa¤lad›¤› bu
sempozyumlarda belirtilmifltir.
3- Yak›n geçmiflte dünya sermaye piyasalar›nda yaflanan muhasebe ve denetim
skandallar› sonucunda muhasebe ve denetim mesle¤ine olan kamu güveninin
sars›ld›¤›; bu nedenle ülke ekonomilerinin ciddi hasar ald›¤› sempozyum oturumlar›nda dile getirilmifl ve muhasebe denetimi mesle¤ine olan kamu güveninin
tekrar sa¤lanmas› ve mesle¤in ilgili tüm taraflara fayda sa¤layacak ve kaliteli bir
biçimde yap›lmas› konusunda ülkemizde ve dünyada sürekli bir flekilde gelifltirilme
ve iyilefltirilme çal›flmalar›n›n yap›lmakta oldu¤u da belirtilmifltir.
4- Küreselleflme, sermayenin serbest dolafl›m›, bilgi teknolojilerindeki geliflmeler,
iletiflimin kolaylaflmas› gibi nedenlerle muhasebe denetimi mesle¤indeki geliflmelerin
de çok h›zl› bir flekilde gerçekleflti¤i, dünyaya yay›ld›¤› ve ülkemizi de etkisi alt›na
ald›¤› vurgulanm›flt›r. Dolay›s›yla, muhasebe meslek mensuplar›n›n söz konusu
de¤iflikliklere uyum sa¤layabilmesi için sürekli bir flekilde yani yaflam boyu e¤itim
e¤itimelerine devam etmeleri ve kendilerini sadece mesleki anlamda de¤il sosyal,
kültürel anlamda da gelifltirmelerinin gerekli oldu¤u anlafl›lm›flt›r.
682

Sempozyum De¤erlendirilmesi - Prof. Dr. Cemal ‹B‹fi

5- Elektronik ortamda haberleflme, elektronik ortamda yay›n, elektronik ortamda
ticaret ve elektronik ortamda e¤itim faaliyetlerinin günümüzde gittikçe
yayg›nlaflmakta oldu¤u ve muhasebe meslek mensuplar›n›n bu konudaki de¤iflim
ve geliflimlere karfl› kendilerini flimdiden haz›rlamalar› gerekti¤i vurgulanm›flt›r.
6- Ayr›ca, Türkiye’de h›zla yay›lmakta olan bilgi teknolojileri kullan›m›n›n,
beraberinde denetim ve kontrol sorunlar›n› da getirdi¤i; denetim, kontrol ve bu
kapsamdaki güvenlik sorunlar›na yeterli önemin verilerek önlemlerin al›nmas›
gerekti¤i ve uluslararas› nitelikte ve genel kabul görmüfl standartlara uygun,
bilgi teknolojisi ortam›nda denetim yaklafl›m›n›n Türkiye’de de benimsenmesinin gerekli oldu¤u belirtilmifltir.
7- ‹flletmenin varl›klar›n› çalmak veya daha teknik ve karmafl›k yollarla mali
tablolar üzerinde oynamak fleklinde k›saca tan›mlanan hile eyleminin, 2002
y›l›nda ABD’de yap›lan bir araflt›rmada iflletme çal›flanlar› taraf›ndan yap›lan bu
tür hile eyleminin, iflletmelere maliyetinin y›lda 600 Milyar ABD Dolar oldu¤u
belirtilmifl ve istatistiki bilgilere göre oranland›¤›nda; iflletme çal›flanlar›n›n %
5’inin koflullar ne olursa olsun hile yapmaya kararl› durumda olduklar›; % 10’nun
koflullar ne olursa olsun hile yapma e¤ilimi içinde olmad›klar›n›; Çal›flanlar›n %
85’inin ise uygun ortam› bulduklar›nda hile yapma e¤iliminde olduklar› belirtildikten sonra, iflletmelerin belirtilen % 85 diliminde olan çal›flanlara karfl› ne gibi
önlemleri almalar› durumunda hileyi önleyebilecekleri anlat›lm›flt›r.
8- Muhasebe ve denetim mesle¤inin dünyada kabul edilebilir olmas› için,
muhasebe ve denetçilerin; dürüst, tarafs›z, mesleki bilgi ve birikime sahip, s›r
saklayan, ba¤›ms›z, mesleki faaliyetle ba¤daflmayan uygulamalara kalk›flmayan,
hak etmedi¤i ücret ve komisyonu almayan, reklam ve tan›t›m yasaklar›na uyan,
di¤er meslek mensuplar›na karfl› sayg›l› bir biçimde mesleklerini yapmalar› ile
mümkün olabilece¤i belirtilmifltir.
9- TÜRMOB, TÜDESK, TMSK, BDDK, SPK, T‹DE, Risk Yöneticileri Derne¤i,
Türkiye Kurumsal Yönetim Derne¤i gibi birimlerin, Türkiye’de uluslararas› düzenlemeleri esas alarak, muhasebe ve denetim alanlar›nda düzenlemeler yapt›klar›,
ancak, yap›lan bu düzenlemelerin tam olarak Türkiye’de uygulamaya konulamad›¤› belirtilmifltir. Di¤er taraftan, TBMM Adalet Komisyonundan geçmifl TTK
Tasla¤›n›n yasallaflmas›, BASEL II uzlafl›s›n›n yürürlü¤e konulmas›, AB Müzakere
Sürecinin devam etmesi halinde, söz konusu düzenlemelerin Türkiye’de tam olarak
yürürlü¤e girebilece¤i ve bunun muhasebe ve denetim mesle¤inde çok önemli ve
olumlu geliflmeler yaratabilece¤i vurgulanm›flt›r.
Sayg›lar›mla,
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SEMPOZYUM KAPANIfi KONUfiMASI
Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baflkan›
Say›n Rektörüm,de¤erli hocalar›m,de¤erli kat›l›mc›lar.Bir sempozyumun daha
sonuna geldik. Özellikle bende bir kez daha oturumlara baflkanl›k eden,katk›
sunan tüm de¤erli bildiri sunuculara,siz de¤erli kat›l›mc›lara tekrar teflekkür
etmek istiyorum. Genç bir meslek örgütüyüz. Yaklafl›k on yedi y›l› geride b›rak›yoruz.
Burada çeflitli illerden gelen oda baflkanlar›m›z var. Zaten hocalar›m›z bizim
geliflim sürecimizi çok yak›ndan takip ediyorlar. Özellikle di¤er meslek odalar›yla
yan yana koyuldu¤umuzda on yedi y›lda gelmifl oldu¤umuz konumun,n e kadar
önemli ve anlaml› oldu¤unu hep birlikte görüyoruz.
Yetmifl y›l› aflan bir meslek camias›,bir yandan basit usulü tart›flan,bir yandan
dünyan›n hiçbir ülkesinde olmayan iflletme esas›nda kay›t tutmaya çal›flan,bir
yandan uluslar aras› dolafl›m hakk›n› isteyen bir TURMOB. Dünyada h›zla
geliflmeler oluyor. Yabanc› sermaye ülkemize gelmek istiyor,kendi sermayemiz
yurtd›fl›na gitmek istiyor ve önümüzde f›rsatlar,tehditler bir arada bulunuyor.
Bütün mesele meslek örgütünün yani biz meslek mensuplar›n›n bu f›rsatlar›n ve
tehditlerin ne oldu¤unu görüp, f›rsatlar› fayda ve yarara çeviren tehditler karfl›s›nda
zarar görmeyecek bir süreci oluflturmam›z gerekiyor. Bu sempozyumu yaklafl›k
on üç civar›nda ulusal bas›ndan ilk defa bas›n mensuplar› izledi. Umut ediyorum
sonuçlar› Türkiye’ye tam olarak anlat›l›r ki biz elimizden gelen gayreti gösterece¤iz.

Ben sadece birkaç konunun alt›n› çizmek istiyorum izninizle. Özellikle TURMOB ve
odalar›m›z›n gündeminde çok önemli konular var. Say›n Nalbanto¤lu’da ifade
etti, de¤erli konuflmac›lar›m›zda ifade ettiler. Bir yandan TURMOB’un önünde
vizyon projeleri var. Bu projelerin tek tek hayata geçti¤ini görüyoruz. Özellikle son Genel Kurul’da haks›z rekabet konusu, etik konusu gibi yönetmeliklerin
geçmesi ve yine bu sempozyumda konuflulan daha kaliteli bir hizmetin nas›l
yap›lmas› konusunda yapmam›z gereken konu bafll›klar› hep gündemimizde olan
konu bafll›klar›d›r. Yine TURMOB’un gündeminde olan en önemli konu, nas›l
bugün mali idarenin yap›lanmas›n› konufluyorsak, E-TURMOB ve e-oda konusunu
konufluyoruz. Bu anlamda çok ciddi bir altyap›m›z var. Yine burada belki hiç
de¤inilmedi ama LUCA bu meslek örgütünün üretti¤i bir yaz›l›m ve ödülde ald›.
Gerçekten LUCA bu meslek örgütünün gelece¤iyle ilgili çok önemli ürettiklerinden bir parça. Bir de bizim gündemimizde bir üniversite projemiz
var.E¤itim konusu var de¤erli arkadafllar. Katk› sunan söz alan arkadafllar›mda
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ifade ettiler. Özellikle önümüzdeki süreçte, Türk Ticaret Kanunu’nu,Basel
II’yi, UFRS’yi ve teknoloji e¤itimi konusunda çok yayg›n e¤itimlerimiz devam
edecektir. Çünkü bu e¤itimleri almadan,tamamlamadan bir yere varmam›z söz
konusu de¤ildir. Aç›l›fl konuflmas›nda bir fley ifade etmifltik.Bu mesle¤in daha
güçlü olabilmesinin yolu,bir ilkemiz oldu¤unu, özellikle yaflam boyu e¤itime,
yaflam boyu ö¤renmeye,yaflam boyu paylaflmaya önem verdi¤imizi ilke edindi¤imizi
belirtmifltik. Burada bence bunu güzelli¤ini yafl›yoruz. Belki bu konuyla ilgili
önümüzdeki süreçte çok konuflaca¤›z ama TOBB ile yap›lan bu iflbirli¤i
anlaflmas›n›n bafllang›c› son derece önemli. Ben Say›n Halim Mete’ye gerçekten
bu sürecin oluflmas›na katk›da bulunmas›na, özellikle TTK görüflülürken TOBB
ile TURMOB’un yan yana duruflundaki katk›s›na ne kadar teflekkür etsem azd›r.
Onun bu duruflunu ilerdeki süreçte Türkiye’de görecektir. Bu son derece önemli bir ad›m. Tabi TURMOB genç bir meslek örgütü uzunca süre odalar›m›z ve
TURMOB kendi altyap›s›n› kuramaya yönelik çal›flmalar›n› sürdürdü.
Mekanlar›m›z olufltu. Eksik yanlar›m›z var, projelerimizi anlatmaya çal›flt›m.
Ama TURMOB’un varolan bu iliflkiyi daha da gelifltirmek üzere üniversitelerle
çok s›k› bir kurumsal iflbirli¤i gelifltirmesi gerekiyor. Çünkü bizim biraz önce
anlatt›klar›m›n hayata geçmesinde en temel konu e¤itimdir. Bugünkü Panel
k›sm›nda üniversite özellikle muhasebe hocalar›m›z›n vakf›n›n burada olma
nedeni budur. Bir bafllang›ç olarak alg›lanmas› gerekiyor. Ama t›pk› TOBB ile
bafllatt›¤›m›z gibi TURMOB’un üniversitelerle kurumsal iflbirli¤i anlaflmas›
yapmas› gerekiyor. Yine burada de¤erli konuflmac›lar›m›z ifade ettiler. Bizim bu
iflbirli¤imiz özellikle Say›n Maliye Bakanl›¤› temsilcimizin ulusal kalk›nmam›zda
muhasebenin öneminin son derece önemli oldu¤unu belirttiler, bunun
fark›nday›z dediler. Son derece önemli bir yaklafl›m bunun daha çok geliflmesini istiyoruz. Yani biz TURMOB olarak SPK ile BDDK ile Maliye Bakanl›¤›’yla,
üniversitelerle, TOBB ile toplumun her kesimiyle çok iyi diyaloglar içerisinde
olmal›y›z.
Bugün burada bir eksiklik olufltu, bunun da süreç içerisinde düzelece¤ine
inan›yoruz. Sizlere programda sundu¤umuz SPK’n›n burada olmas› gerekiyordu. Ama zannediyorum bir yap›lanma süreci yaflan›yor. Onlarda bizim bir
parçam›z,onlar›nda aram›zda olmas›n› bekliyoruz. On yedi y›ll›k bu meslek
örgütünün bu kurumsal iflbirli¤i aflamas›na att›¤› ad›mlarla bu meslek çok farkl›
bir yere gelecek. Ben bugüne kadar bu mesle¤e katk›da bulunan herkese flükranlar›m› ve minnetlerimi sunuyorum. Aram›zdan ayr›lanlar› rahmetle an›yorum.
Efendim bu sempozyum haz›rlan›rken, bizim deyimimizdir, mutfak deyimi.
Hakikaten sizin önünüze bitmifl bir yemek geliyor. Özellikle bu yeme¤in nas›l
yap›ld›¤›n›, zorluklar›n› hepiniz biliyorsunuz. Öncelikle gerçekten Sempozyum
Düzenleme ve Yürütme Kurulu’nun bu seneki sempozyum içeri¤indeki baflar›s›n›
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hep birlikte gördük. Konu bafll›klar› uzunca bir süre Türkiye’de konuflaca¤›m›z
bafll›klard›r. Ben bir kez daha Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu’na
sizlerin ad›na teflekkür etmek istiyorum ve burada olan Yürütme Kurulu üyelerini davet etmek istiyorum. Sevgili Cemal ‹bifl hocam, Prof. Dr. Nuran Cömert
hocam, Doç. Dr. Lerzan Kavut hocam. Tabi aç›l›flta ifade ettik. Say›n Masum
Türker’e, Say›n Rüstem Hac›rüstemo¤lu’na, Say›n Cansen Baflaran’a, Osman
Dinçbafl’a, Hüseyin Gürel’e, Bülent Ejder’e, Aslan Coflkun’a, Naz›m Hikmet’e
teflekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabi bu sempozyuma,bu günlere geliflimizde
ve bu sempozyumun haz›rlanmas›nda ‹SMMMO Yönetim Kurulu’nun çok önemli
katk›s› var. ‹zninizle onlar› da buraya davet etmek istiyorum. Baflkan Yard›mc›m
Hüseyin F›rat, Oda Sekreterim Yücel Akdemir, Sayman›m›z M. ‹hsan Yalç›n ve
Yönetim Kurulu Üyemiz Kaz›m Mermer. Yine bu düzenlemede üç temel sac
aya¤› vard›. Bunlardan bir tanesi Xanadu Oteli. Gerçekten bize geçen dönemde
de ayn› güzelli¤i yaflatt›lar. Ant Tour’a teflekkürlerimizi sunduk. Ama çok
yak›ndan takip etti¤im oda çal›flanlar›m›n çok özel bir yeri var. Sabahlara kadar
çal›fl›p hiçbir fleyin aksamamas› için ciddi bir fedakarl›k gösterdiler. Asl›nda
sadece buradaki arkadafllar›m de¤il ‹stanbul’daki arkadafllar›m›n da çok büyük
destekleri oldu. Önce izninizle ‹stanbul’da olup burada olamayan arkadafllar›ma
teflekkürlerimi sunup alk›fllamak istiyorum.
Burada olan arkadafllar›m›zdan; Emine Kalem, Hasan Mercano¤lu, Gonca Sönmez,
Kamil Elikara, fieyda Saydan, Berk Gülata, Çi¤dem U¤urlu, Cem Durmufl,
Süleyha Balo Güleç, Demet Sezmifl, Arzu Brumendi, Selda Uyulur, Evren Günay,
‹lhan Karsl›o¤lu buraya davet ediyorum.

Aç›l›fl konuflmas›nda bundan sonra sempozyumun her y›l düzenlenece¤ini dile
getirdik. Uluslararas› sempozyumun üçüncüsü ‹stanbul’da, dokuzuncusu Antalya’da
olacak. Bize bugüne kadar bu sempozyumlar› düzenleme f›rsat› veren, destek
veren tüm hocalar›m, tüm meslek mensuplar›na, siz de¤erli kat›l›mc›lara ve bu
güzel insanlara, emek verenlere içten teflekkür ediyoruz. Seneye buluflmak
dile¤iyle hepinize teflekkür ediyor sayg›lar sunuyoruz.

687

688

