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9 th NATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
III. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
3 rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
Açılış Konuşmaları

Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
Saygıdeğer konuklar, Değerli meslektaşlarım,
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlediğimiz; IX. Türkiye Muhasebe
Denetimi Sempozyumu’na ve III. Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu’na hoş geldiniz der, sizleri şahsım ve temsil ettiğim kurumum adına saygı ile selamlarım.
Bugün; ilkini 1995 yılında gerçekleştirdiğimiz Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumuyla aynı
heyecanı yaşıyoruz.
Bu heyecanı yaşatan sizlersiniz, öncelikle göstermiş olduğunuz yakın ilgiye odam adına teşekkür ediyorum.
Saygıdeğer konuklar, Değerli meslektaşlarım,
Bütün dünyanın gündeminde bir numaralı sorun olmaya devam eden ekonomik kriz, bugün denetimi daha da önemli hale getirmiştir. Bundan dolayı da atacağımız adımları sorgulamak amacıyla, düzenleme ve yürütme kurulumuzla aldığımız kararlar doğrultusunda her iki sempozyumun ana temasını;
Küresel Riskler ve Denetim olarak belirledik.
Saygıdeğer konuklar, Değerli meslektaşlarım,
Yakından takip ettiğiniz gibi, milyonlarca insanı işinden eden, çok büyük ölçekteki ulus ötesi dev
işletmeleri tarihe gömen bir kriz yaşıyoruz.
Ekonomik krizin hem nedenleri hem de olası sonuçları üzerine çok şey söylendi, yazıldı, çizildi.
Uzunca bir süredir, hepimizin dikkatle takip ettiği gibi hem uluslar arası hem yerel toplantıların gündemini oluşturdu. Etkileri itibariyle 1929’da yaşanan büyük buhranla kıyaslandı.
Farklı boyutlarda olsa da krizin bütün ülkeleri pençesine aldığı kesindir. Ve… Kesin olan bir gerçek
daha var ki; finans sisteminde patlak veren bu ekonomik kriz; büyük bir güven bunalımı yaratmıştır.
Bu güven bunalımının sonuçları çok ağır olmaktadır ve korkarız ki daha da ağırlaşması olasıdır.
Bana sorarsanız, ekonomik krizin tahribatını da güven bunalımı beslemektedir. İşte önümüzdeki en
büyük handikap budur. Kimse kimseye güvenmiyor, yarına dair korkuları, endişeleri var…
Kimlerin?
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Elbette ki bireylerin.
Sadece bireyler mi?
Elbette değil, işletmelerin, bankaların… Ve tabi ki ülkelerin de.
Saygıdeğer konuklar, Değerli meslektaşlarım,
Geçen hafta İstanbul, global finans sisteminin kaderine yön verecek toplantılara tanık oldu. Hepimiz,
buradan çıkan her söze kulak kabarttık.
Hepinizin dikkatini çektiği gibi, bu toplantılarda ön plana çıkan en önemli husus, şimdi üzerinde durduğumuz güven bunalımının nasıl giderileceğine ilişkin önermeler olmuştur.
Türkiye için de gündemden düşmeyen Uluslar arası Para Fonu’nun rolüne ilişkin farklı görüşler ortaya çıktı. IMF Başkanı, kriz anında kullanılabilecek kredi miktarını en az 1 trilyon dolar kadar artırma ve
Fonu güçlendirme çağrısı yaptı.
Bu toplantılardan şunu anladık ki; her ne kadar krizlerin önlenmesi için IMF’ye daha önemli bir rol
verilmesi konusunda görüş birliği olsa da, geçmişte aldıkları kredilerin, çok ağır koşullarının acısını çeken
pek çok ülke var. Ayrıca IMF’nin hala, aynı zamanda, krizin sahibi de olan Amerika ve Avrupa ülkelerinin
güdümünde olması nedeniyle, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler, ihtiyaç halinde IMF’yi yanlarında bulup
bulmayacaklarından emin değiller. Ülkeler, kapalı kapılar ardında, kredilerin dağıtımı için güvence verilmedikçe para verilmemesi gerektiğini tartıştılar.
Sonuç? Umarız bir sonraki toplantıya…
Ama altını çizmemiz gereken bir tespit yapmamız gerekiyor: buda güven bunalımıdır. Vücudun her
hücresine nüfuz etmeye çalışan bir hastalık gibi ilerlemektedir; Sokakta, evde, işyerinde, ulusal ve uluslar
arası ölçekte… Ülkeler arasında da… Tam da bu nedenle krizin biteceği tarihi hala öngöremiyoruz.
Sizler de okuyorsunuz, iş dünyasının değerli bir temsilcisi ya da sıkı takip yapan bir bankacımıza
soruyorlar; “Kriz ne zaman biter?”
Yanıt: 2010’un ikinci çeyreğinde düzelme başlar.
Biz bu öngörüleri gerçekçi bulmuyoruz. Çoğu zaman ayağı yere basan tahminler olmuyor bunlar.
Global ekonomik ve finansal kriz, her mesleği ve sektörü derinden etkilediği gibi biz muhasebe meslek mensuplarını da etkilemiştir. Müşterilerimiz zor durumlarda kalmış, likidite azalmış ve ekonomik refah
düzeyimiz düşmüştür. Ancak, kriz en çok ‘Denetim’ ve ‘Muhasebe’ olgusunu etkilemiştir.
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Evet. Bugün, dünya, bundan sonra nasıl bir global finans sisteminin olacağını tartışıyor… Denetimi
tartışıyor, gelecekteki riskleri öngörmeye çalışıyor. Nasıl bir bankacılık sistemi olmalı ki kriz daha da derinleşmesin, yeniden tekrar etmesin.
Bu arayış içinde, rolü tartışılan kurum sadece IMF değildir. Hepimizin yakın işbirliği içinde olduğu diğer
düzenleyici otoriteler, şirketler, bütün finansal kuruluşlar yeniden yapılanma adımlarını atmak durumundadır.
Saygıdeğer konuklar, Değerli meslektaşlarım,
Peki, yıllardır elimizde dolaştırdığımız Türk Ticaret Kanunu tasarısı? Onu tarif ederken, hala, yeni
Türk Ticaret Kanunu tasarısı dediğimize bakmayın, aslında tasarı neredeyse eskiyecek. Çünkü tasarının
hazırlanması 5 yılı aldı ve birkaç yıldır da gündemimizde. 1950’li yıllardan bu yana yürürlükte olan Türk
Ticaret Kanunu ile ilgili değişikliğin bir an önce yasalaşmasında büyük yarar vardır.
Globalleşen ekonominin bu denli ani değişimlere açık olduğu bir dönemde, iş yaşamındaki yeni
düzenlemelerin, hem ülkelerin hem şirketlerin rekabet gücünün artmasına çok büyük katkısı vardır.
Yasalarımızın global standartlara, Avrupa’daki kriterlere uyumu yaşamsal önem taşımaktadır.
Türkiye’nin ülke ve şirketler bazında rekabet gücünü artırmasının yolu da kurumsal yönetim, kamu
güveni ve şeffaflık gibi konulardan geçmektedir. Şirketlerin büyüme ve gelişme potansiyellerinin değerlendirilmesi de bu önceliklere göre yapılmaktadır.
Hepinizin bildiği gibi, Türk Ticaret Kanunu tasarısı, işletmelere; defterlerini tutarken, bireysel ve
gerekse konsolide finansal tablolarını düzenlerken Türkiye Muhasebe Standartlarına uyma zorunluluğu
getirmektedir. Böylelikle, tüm işletmelerin kanuni defterlerinde yer alan bilançoları ile kamuya sundukları bilançoları birbirinden farklı olmayacaktır.
Hızlı bir dönüşüm sürecinde olan ve global rekabette sınırları zorlayan iş dünyamızın daha şeffaf kurumsal yönetim ilkeleriyle çalışması şarttır. Bu ilkeler, işletmelerin gücünü, başarı şansını doğrudan artıracaktır.
Dünya ekonomisi ile entegre olurken sürdürülebilir büyüme için, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulan yasalara ihtiyacımız vardır.
Eskimek üzere olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı da bu düzenlemelerden biridir. Türk iş dünyasına ve
2006 yılında İstanbul’da yapılan XVII. Dünya muhasebe kongresinde 3000 yabancı ve 2000 yerli muhasebecinin önünde yeni tasarıyı, yasalaştırma sözü veren hükümetin ve ana muhalefetin elini çabuk tutmasında büyük yarar görüyoruz.
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Saygıdeğer konuklar, Değerli meslektaşlarım,
Elbette sorunların yanı sıra mali standartlara uyum amaçlı yapılan yasal ve fiili çalışmalarda ortaya
çıkmaktadır. Türkiye’nin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine her alanda, her kurumda sıkı sıkı tutunması gerekir. Bu yolda ciddi adımlar attığımızı düşünüyorum. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun
yaşama geçirilmesi, uluslar arası muhasebe standartlarına uyum için yapılan yasal ve fiili çalışmalar bu
adımlardan birkaçıdır.
Mali tabloların denetiminde standart sağlanmasını amaçlayan Türkiye Denetim Standartları Kurulu
ve Kamu Gözetimi Kurumu’nun hayata geçirilmesi çabaları da bu adımlara örnektir.
Ancak bu kurumların siyasetin gölgesinde kalmaları, en büyük tehlikelerden biridir. Bugün hala Gelir
İdaresi’nin özerkliğini, siyasetin sınırını ya da özerkliğin sınırını tartışmamızın, ülke gündeminde yer alması son derece düşündürücüdür. Bu durumun tartışma konusu bile olması kabul edilemez.
Kurumlarımızın sağlıklı işlemesini istiyorsak, IMF ile pazarlık konusu olmasını beklemeden gereğini
yapmak durumundayız. Bunu kendimiz için, ülkemizin ve şirketlerimizin global rekabet gücünü artırması için yapmalıyız. Hangi hükümet döneminde olursa olsun, siyasetin, ona bağlı Maliye Bakanlığımızın bu
kurumlara “ağabeylik yapması” global standartlara aykırı olduğu kadar, risklidir. Gelir İdaresi de bu
kurumlar arasında değerlendirilmelidir.
Ülkemizde kayıt dışı ekonomi, işsizlik, kayıt dışı istihdam ve dolaylı vergiler ürkütücü boyutlardadır.
Bu konular hakkında sizleri rakamlarla sıkmak istemiyorum.
Ancak; her 3 gençten birinin işsiz olması, neredeyse her iki çalışandan birinin kayıt dışı olması gerçekten ürkütücüdür.
Şapkamızı önümüze koyup düşünmek durumundayız.
Kayıt dışını, işsizliği, korumamız gereken özerkliği, en güvenilir denetimi, hesap verebilmeyi, şeffaflığı konuşmak, gerekenleri yapmak zorundayız.
Ekonomik büyümemizin sürdürülebilir olması için, gençlerimize bugün de yarın da iş alanı yaratabilmek için düşünmeli, planlar yapmalıyız. Önlem almalıyız.

18

1 yahya arikan:Layout 1

4/28/11

11:51 AM

Page 19

IX. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
9 th NATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
III. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
3 rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
Açılış Konuşmaları

Saygıdeğer konuklar, Değerli meslektaşlarım,
Meslek alanlarımızla ilgili sorunları her platform da tartışmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Bu
amaçla sempozyumlarımızın, her anlamda çok yararlı olacağına inanıyorum. Eksikliklerimizi tartışırken
yarınlara ışık tutacak yorumların, açılımların geleceğini düşünüyorum. Bu arayışı, dünyanın yeni finans
merkezi olmaya aday, kentimiz İstanbul’da yapmamızın ayrı bir anlamı var. Çünkü İstanbul; yasalar da
düzenlemeler yapılsın ya da yapılmasın, Türkiye’de, bölgede, Avrupa’da ve Dünya’da önemli finans ve
ticaret merkezlerinden biridir ve bu durumun süreceğine kuşkumuz yoktur.
Saygıdeğer konuklar, Değerli meslektaşlarım,
Krizlerden korunmanın yolu; güçlü ve kayıt altına alınmış bir ekonomi, istikrarlı yönetilen ekonomik
ve ticari kurum ve kuruluşlar, uyum içinde çalışan ekonomik aktörlerden geçmektedir.
Biz, kendi kapımızın önünü süpürmek, temiz tutmak zorundayız.
Bunu ekonomik refahımız için yapmalıyız.
Aslında bir şeyin farkına varmalıyız. Dünyadaki en önemli konulardan birisi haline gelen ekonomik
refah; insanların mutluluğunun bir göstergesidir.
Ekonomik refahın en önemli göstergesi de mutlu insanlar ve mutlu bir toplumdur.
Bu konuda açıklanan istatistikler ve refah rakamları ülke insanımızın mutluluğunu yansıtmamaktadır. Ülkemizin; önümüzdeki dönemlerde odaklanacağı öncelikli konu toplumsal mutluluk odaklı ekonomik
refah olmalıdır.
Toplumsal mutluluk odaklı ekonomik refah için:
• Sosyal yönü ve dayanağı kuvvetli ekonomi politikaları
• Çalışan haklarını güvenceye alan sosyal güvenlik politikaları
• Sermaye yapısının tabana yayıldığı güçlü işletmeler
• Sermaye piyasaları güçlü ve güvenilir ülke ekonomisi
• Daha şeffaf bir Maliye Politikası
• Daha fazla üretim
• Daha fazla eğitim
• Daha fazla Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri vazgeçilmez ve ayrılmaz unsurları olmalıdır.
Sosyal odaklı ekonomik refahın sağlanmasında en önemli mekanizma ise şüphesiz denetim olacaktır.
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Saygıdeğer konuklar, Değerli meslektaşlarım,
Sempozyumlarımıza 8 oturumda toplam 31 bildiriye yer verildi. 8 oturum başkanı ve 39 konuşmacıdan oluşan sempozyumlarımızda, 6 uluslararası ve 33 yerli panelist yer almaktadır. Buradan katkı sunan
bu değerli dostlarımıza kendilerine çok büyük teşekkürlerimi sunuyorum.
Açılış konuşması yapan değerli konuklara, sempozyum düzenleme ve yürütme kurulunun değerli
üyelerine, Odamızın Yönetim Kurulu ve diğer kurul üyelerine de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Sempozyumları güçlü ve görkemli kılan asıl siz değerli katılımcılardır. Bu nedenle başta bilim dünyasına, TÜRMOB’un değerli yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerine, Türkiye’nin dört bir yanından
gelen değerli oda başkanları, yönetici ve üyelerine, İstanbul odamızın danışma meclisi üyeleri ve oda eğitmenlerine ve İstanbullu meslektaşlarıma ve değerli basın mensuplarına da en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Her zaman olduğu gibi her üretimin isimsiz kahramanları vardır. Bunlarda oda çalışanlarımdır.
Onlara da en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Hayatımızın her alanında derin biçimde hissettiğimiz global ekonomik krizin bir an önce atlatılması
ve sempozyumların tüm kesimlere yararlı olması dileğiyle hepinize saygılar sunarım.
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