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Saygıdeğer hocalarım ve değerli katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabi bu sempozyumda 450 kişilik bir sempozyuma göre hazırlandık, sayın hocamın söylediği gibi 840 gibi bir sayıya ulaştık.
Bu anlamda oluşan eksiklikler için hoşgörünüze sığınıyoruz. Değerli katılımcılar, bizim sempozyumlardaki geleneğimiz ki üniversiteden öğrendiğimiz buydu, bildiriler dağıtılıyordu. Ben 1990’da eğitim sempozyumuna katılmıştım, sonra bir de tartışmalar oluyordu. Bu tartışmalar sonradan kitap haline geliyordu.
Biz yıllardır İSMMMO olarak o geleneği sürdürdük bu nedenle 8 sempozyumumuzun kitapları var biliyorsunuz bu sempozyumda kitap haline getirilecek ve katılan tüm arkadaşlarımın adreslerine ulaştırılacaktır.
Yine birkaç gün sonra İSMMMO TV’de buradaki tüm konuşmalar yayımlanacaktır. Bir ilki yine yapacağız.
Özellikle öneri sahibi Necdet Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Bu kitap yayınlanıncaya kadar bir CD olarak
tüm katılımcılara tebliğ sunan arkadaşlarımızın bilgilerini aktaracağız. Gala gecesinde 850 kişi olması
nedeniyle bir paniğe kapıldık. Bu kadar kişiyi sığdıracak mıyız dedik ve bu nedenle Ankara ve İzmir den
gelen değerli dostlara teşekkür ediyorum çünkü onlar anlayış göstererek gala gecesine katılmadılar ve
başka bir yerde yemeklerini yediler. Bu dayanışmaya teşekkür ediyorum. Gala gecesinin alkışlanacak iki
odası vardı: Antalya odası ve Muğla odası. Gerçekten gecenin tadını çıkardıkları için onları da alkışlamak
gerekiyor. Değerli hocalarım değerli meslektaşlarım 20 yılı geride bırakıyoruz. 1990 yılında odamız kurulurken manzara nasıl olduğunu biliyorsunuz ve arkadaşlarımızla o zaman ki görüntünün bugüne gelebilmesi için temel bir hedef koyduk önümüze ve bu sürecin de eğitimden geçtiğine inandık. İlk eğitimi her
yerde anlattım, burada da anlatacağım, 1990 yılı Kasım ayında İTO’da dönem sonu işlemleri seminerimizi yapmıştık. O zaman rahmetli Erkin Balaban Başkan Yardımcısı koca İstanbul’dan 30 arkadaşımız katılmıştı ve ağlamıştık. Böylesi bir organizasyonda 30 kişiyi hak ediyor muyuz diye. O zaman bir söz vermiştik. Bıkmadan usanmadan eğitimi bu camiaya sevdireceğiz dedik. Gün geldi 4180 kişi enflasyon düzeltmesi eğitimine katıldı. Yine bu süreç içerisinde buraya gelmemizde eğitmenden eğitim modeli son derece
önemli bir modeldir. Buna destek veren üniversite hocalarıma teşekkürü borç biliyorum. Ama isimsiz kah-
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raman olarak geçen eğitmenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. İSMMMO’nun önümüzdeki günlerde en
önemli çalışmalarının başında yine eğitim gelecek. Özellikle TTK sürecine girerken bu FRS ve TFRS yaygın
ve vazgeçilmez çalışmalarımızdan olacak. Yine bu dönem arkadaşlarımla özellikle denetim firmalarının
çok büyük destekleriyle iki aşamalı bir çalışma sürdürüldü. Bir denetime giriş adlı bir çalışma tüm meslek
mensuplarını kapsayacak şekilde planlaması yapıldı. Ve ikinci aşamada da bunun uygulanılmasını tüm
İstanbul’daki meslektaşlarımızla paylaşacağız. Yine sevgili Nejat Bozkurt hocam sunumunu yaptı, İSMMMO Akademi de bu dönemde yaptığımız yeni ve heyecan duyduğumuz çalışmalardan bir tanesi. Ve en
önemlisi İstanbul gibi bir metropol de 26 bin üyesi olan bir odada eğitimde yeni bir dönem olan e eğitim
modelini de bu dönem gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm bu yaptığımız 20 yıllık çalışmalardan baktığımızda
dünyadan bu konuda geri olmadığımıza inanıyorum. Bunu hocalarımız da destekleyecektir. Yani elle defter tutmayla yola çıkan muhasebe camiası bugün web üzerinden işlemleri sürdürmektedir. Bu meslek mensubunun ne kadar yeniliğe açık olduğunu gösteren bir yanıdır. Yine ben hocalarımdan öğrendim sempozyumların bilimin tartışıldığı özgür düşüncenin ifade edildiği alanlar olduğunu biliyorum. Bu anlamda şimdi
yapacağım sunumu da değerli konuklarımın bu boyutta ele almasını ve değerlendirmesini diliyorum. Biz
meslek odası olarak elimizden gelen tüm çalışmaları yaptığımıza inanıyoruz. Ancak mesleğin gelişiminin
önünde en büyük engellerden biri olarak baskıların vesayet olduğuna inanıyoruz. Bizi karşınıza alarak
değil, yanınıza aldığınız takdirde bu meslek örgütünün başaramayacağı bir şeyin olmadığına inanıyorum.
Bu nedenle umut ediyorum ki vesait yerine Bakanlıklarla meslek örgütlerinin işbirliğinin güçleneceği bir
dönem olmasını diliyorum. Yine diliyorum ki meslek mensuplarının kurumsallaşan bilgi ve teknolojiyle
donanmış meslek mensupları olmalarıdır. Bu konuda inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum. Yeniliğe
açık olan camia mutlaka bunu başaracaktır. Diliyorum ki haksız rekabet yapmayalım. Paylaşmayı, dayanışmayı bilelim çünkü yetecek artacak kadar, bir dünya olduğuna inanıyoruz. Kim haksız rekabetle yaşamını
sürdürürse inanın değerli arkadaşlarım onları kimse hatırlamayacaktır. Saygıdeğer konuklar değerli meslektaşlarım. Tabi her sempozyumun başarısında bir ekip olduğunu biliyorsunuz. İzninizle konuşmamı bu
ekibi tanıtarak tamamlamak istiyorum ama önce sevgili Cemal İbiş hocamın ifade ettiği gibi özellikle böylesi 2 güne sığdırılan bir sempozyumda oturum başkanlığı yapan, bildiri sunan, panelist olan değerli katılımcılara sizler adına teşekkürü bir kez daha borç biliyorum. Birkaç parçamız var bunlar birleşince bu
başarımız oluşuyor. Öncelikli olarak sempozyum düzenleme ve yürütme kuruluna teşekkür etmek istiyorum. İzninizle olan arkadaşlarımı buraya davet etmek istiyorum. Sayın Nail Samlı, sayın Yücel Akdemir,
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sayın Rüstem Hacırüstemoğlu, sayın Nuran Cömert, sayın Cemal İbiş, sayın Lerzan Kavuk, Sayın Volkan
Demir, Sayın Aslan Coşkun, sayın Cansen Başaran, sayın Osman Dinçbaş, sayın Ferruh Tunç, sayın Hüseyin
Güler, sayın Nazım Hikmet. Alkışı toplu almak istiyorum. Oda yönetim kurulumu buraya davet etmek istiyorum: sevgili turgay kanarya, İhsan Yalçın, Kazım Mermer ve Tayyar Güler’i. Tabii biraz öncede söylediğim gibi isimsiz kahramanları da, biz bu organizasyonlarda profesyonel kuruluşları devreye sokmadan
tüm oda çalışanlarımızın başarısıyla gerçekleştiğini bilmenizi istiyorum. Bu anlamda başta Emine Kalem
olmak üzere Cem Durmuş, Kamil Elikara, Ece ve diğer arkadaşlarımı da buraya davet etmek istiyorum.
Onlar gelinceye kadar bir özel teşekkürü Cemal İbiş hocama iletmek istiyorum. Gerçekten organizasyonda onun çok özel bir yeri var. Zaman zaman çok sıkıntılar yaşadık ama bunu da sizlerle başardık. 18- 22
Kasım da İzmir odamızın sempozyumu var. Sizleri oraya da bekliyoruz. Mart ayında Ankara odamızın
sempozyumu var, sizleri oraya da bekliyoruz. Ama görünen o ki, bir önceki sempozyumda ulusal ve uluslar arası sempozyumumuzu ayrı ayrı yapmayı düşünmemize rağmen bu dönem ikisini bir arada yapmıştık. Zannediyorum artık bu sempozyumların ayrı ayrı yapılması gerekiyor. Bu anlamda 2010- 2011’de
ulusal ve uluslar arası muhasebe denetimi sempozyumunda buluşmak üzere.
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