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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
Kapanış Konuşmaları

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRMESİ
Prof. Dr. Cemal İbİş
Marmara Üniversitesi

Sayın genel başkanım ve sayın oda başkanlarım sizleri saygıyla selamlıyorum. ben sizlere iki gündür sürdürdüğümüz iki sempozyumun kısa bir değerlendirmesini yapmak üzere huzurlarınızdayım. İSMMMO
yönetimine, güler yüzlü çalışanına, Lütfi Kırdar Kongre Salonu’na ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Ana
teması küresel riskler ve denetim olan iki sempozyumdan 9. Türkiye Muhasebe Sempozyumu’nun teması
ulusal değişim ve gelişmelerinin denetim mesleğindeki yansımalarıydı. Sempozyumlarda 3 genel oturumda 13 bildiri, toplam 4 oturumda 16 bildiri olmak üzere toplamda 29 bildiri sunuldu ve sempozyum
tamamlandı. Sempozyumlara İstanbul’dan 426 kişi, İstanbul dışından 414 kişi olmak üzere toplam 840
kişi katıldı. Sempozyumlarda öne çıkan ve dikkat çeken konu başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz: küreselleşme, risk, risk değerleri ve risk yönetimi, küresel risk yönetimi ve küresel risk değerlendirmesi, muhasebe ve denetim mesleğinde yeniden yapılanmayı konuştuk burada. bir mimari arayışı burada dile getirdik. Uluslararasında geçerli olacak tek bir finansal raporlama ve yine denetim standartlarının oluşturulması ve bunların uygulamaya geçeceğini anladık. Denetimin gelecekte daha da önem kazanacağını gördük. Etik kuralların, küreselleşmenin önemi belirtildi. KObİ’lerin yeniden yapılanma ve belirtilen düzeylere uyumunun sağlanması gerektiği, meslekte uzmanlaşma ve tabi ki eğitim konuşuldu. bunlar öne çıkan
başlıklardır. Sonuç olarak M. Kemal Atatürk’ün dünya korkunç bir hızla ilerliyor biz bu hızın dışında kalabilir miyiz? Sorusunu sorarak ve sadece çok çalışma iyi niyet ve çabayla değişim gerçekleştirilemez.
Değişim için bilgiye sahip olma, öğrenme ve uygulama gereklidir diyorum. bir sonraki İSMMMO sempozyumunda görüşmek üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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