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‘Ülke ekonomisinde denetimin yeri’ konulu panelimize geçmeden önce İSMMMO bünyesinde kurulan
İSMMMO Akademi hakkında Prof. Dr. Nejat Bozkurt bizleri bilgilendirecekler.
Prof. Dr. Nejat BOZKURT
İyi günler. Bilginiz olduğu üzere İSMMMO bir akademi kurdu ve biz şimdilik adına İSMMMO akademi diyoruz. Hedef, doğrudan doğruya, başka bir yola sapmadan meslekte uzmanlaşma. Meslekte uzmanlaşma derken; doğrudan doğruya kendisinin vereceği sertifikalarla, eğitimlerle meslekte uzmanlaşma ve
ikinci adımda da bunu Türkiye bazında lisansa bağlama. İSMMMO Akademisi’nin bilimsel ve mali özerkliği var. Bunların ayrıntılı bilgilerine sitemizden de ulaşacaksınız. Hızlı gidiyorum, kusura bakmayın çünkü
10- 15 dakika bir süre aldım. Amaç: meslek mensuplarının yetişmelerine katkı sağlama, uzmanlık alanlarını geliştirecek lisanslarına sahip olmasını sağlama. Bildiğiniz gibi Türkiye’de meslek mensuplarının belgeleriyle birlikte sertifika ya da lisans bazında çok fazla açılımları yok ama yurtdışına baktığınızda bu
40’lı, 50’li sayılarına erişen meslek odalarının verdiği lisans ve sertifikalar var. Hedefimizde mümkün
olduğu kadar Türkiye’de de bu alanda gelişme sağlayabilmek. Doğal olarak uzmanlık eğitimleri verecek
ve bilimsel yayınların gelişimine katkıda bulunacak. Akademinin yapılanması bitti, yönetim kurulunu
görüyorsunuz. Genel kurulumuz yapıldı, yönetim kurulumuz seçildi. Genel koordinatörümüz Cemal
Hocamız. Ve her açılacak programın bir koordinatörü, sıfırdan sonuna kadar götürecek bir koordinatörü
olacak. Şuanda planladığımız programlar ekranda: Bağımsız adli muhasebe uzmanlığı, çantalarda bunun
ilanını gördünüz, biraz sonra derslerden kısaca bahsedeceğim, meslek olarak da bahsedeceğim. İç denetim uzmanlığı sertifika programı açılacak. Şirket ve marka uzmanlığı, yabancı sermayeli şirketlerde muhasebe uzmanlığı, stratejik yönetim muhasebesi uzmanlığı ve kredi derecelendirme uzmanlığı programları.
Bir kısmı bitti, bir kısmının da son noktası konulmak üzere. Ve bu böyle devam edip gidecek.
Bağımsız adli muhasebe veya kısaca adli muhasebecilik dediğimiz olay batıda çok eskiye dayanmasına rağmen, özellikle 2000’li yıllarda yaşanan şirket skandallarından sonra çok ciddi bir uzmanlık alanı
haline geldi ve meslek odaları bunların sertifikalarını vermeye başladı. Hepsi kendi standartlarını oluşturdu ve kendi sertifikalarını vermeye başladılar. Binlerce adli muhasebeci şuanda batıda bu işi götürüyor.
Aynı hedefimiz Türkiye’de de biraz sonra bahsedeceğim eğitim kanalıyla ve ardından da TURMOB kanalıyla bunun lisanslanması hedeflerimiz var. Zaten hem başkanımız, hem Masum Hoca bu konuda gereken
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her türlü işi ve çalışmayı yapıyorlar. Adli muhasebecilerin hedefleri ne: Hile denetçiliği ve hile araştırmacılığı, mahkemelerde uzman şahitlik, dava destek danışmanlığı, hile riskini ölçme ve değerlendirme, anlaşmazlıkları çözümleme gibi yalnızca özetlediğim çok sayıda yalnızca uzmanlığa yönelik görev alanları var.
Programın içeriği: programı çok ciddi desteklerle ben hazırladım. 360 saatlik bir program. Akıllarda niye
uzun olduğu sorusu uyanabilir. Çünkü bu programı bitirenin bu uzmanlık alanını yapabilecek konuma gelmesi hedefleniyor. O nedenle batı standartlarında yapılmış araştırmalar ve raporlar var, bir çoğunu o rapor
ve programlardan aldım ve bunun geneli böyle. Program Cumartesi ve Pazar günleri 6’şar saat olmak
üzere sürdürülecek. Biraz sonra yine göreceksiniz; akademisyen, konularında uzman ve uygulamacılardan oluşuyor. En fazla zorluk çektiğimiz alan bu oldu, tam 3 aydır eğitici kadrosunu kurmak için çalışıyorum. Neredeyse 17 tane hoca bu programda eğitim verecek. Ve bunlardan her biri kendi konusunda hem
teorik olarak hem pratik olarak uzman. Eğitim teoriye ve uygulamaya yönelik olarak verilecek.
Akademinin Dedeman İş merkezinde 700 metrekare civarında 1 kattan oluşan yeri hazırlandı ve bu hafta
içi her şeyiyle tamamlanacak. Çok güzel bir ortamda tam uzmanlığa yönelik bir eğitim verilecek. Bu eğitimlere meslek mensupları katılacak. Bugün itibariyle meslek muhasebeci olmayan insanlar katılmayacaklar, tamamen meslek mensuplarına hitaben eğitimler olacak. Şöyle kısaca derslerin ve hocalarınızın bilgilerini size vermek istiyorum:
Mesleğin anlamını ve içeriğini anlayabilmemiz için. Adli muhasebeci demek, muhasebe üzerine çok
ileri düzeyde olması gereken insan demek. Zaten bu vazgeçilmez bir koşul. O nedenle Nuran Hoca bu
konuda belli bir saat ders verecek. Mali tablo analizi dersimiz var, doğrudan doğruya denetimde kullanılması için, bildiğimiz mali analiz yapılması için değil. Temel denetim teorimiz var, bir yerde tazelemek ve
son gelişmeleri hatırlatmak için. Ve çok önemli bir konumuz – çünkü işletmelerde hileye karşı olmazsa
olmazlardan biri- iç kontrol sistemidir. Bununla ilgili yine Nuran Hoca çok ayrıntılı bir eğitim verecek. Bazı
derslerin bazı alt içeriklerini de ekranda göreceksiniz. Hep konuşulan hileyi önlemede 2 ayaktan biri iç
denetim sistemidir, ikincisi de işletmede oluşturulacak etik yapıdır. Etiği de hep konuşuruz ama çok fazla
oturtmayız, bu konuda yine bizim üniversitemizde uzman olan bir Hoca Binali Doğan gelip Etik ve İşletme
kültürü dersini verecek. Etik ve hile ağırlıklı olarak. Ali Kamil Uzun’u tanıyorsunuz, söylememe gerek yok
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları dersini verecek. Niye verecek? Yıllardır ağzımızdadır, kurumsallaşma deriz artık bu iş kurumsal yönetim ilkelerine dayanıyor. Ve bunların ne olduğu, özellikle işletmelerde hileye karşı direnci sağlamak için kurumsal yönetim nasıl oluşturulmalıdır ve batıda çıkan kanundan
sonra çok ciddiye alınan bu dersi koyduk ve çok yararlı olacağı düşüncesindeyim. Yine batıda artık hiley-
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le ilgili savaşta özellikle hileyle ilgili mülakatlarda, sorgulamalarda, çapraz sorgulamalarda hile denetçileri karşılarındaki insanın davranış analizini yapabiliyorlar. Ve bu nedenle bu eğitimleri alıyorlar. Temel
Davranış bilimlerinde 2 tane alanında uzman, bu konuda da çalışmış çok değerli hoca eğitim verecek. Bir
insana soru sorduğunuzda, ona soru geldiğinde suratının şeklinden onun yalan söyleyip söylemediğine
kadar olayı anlamaya yönelik bir eğitim hedefi var. Bunlarla ilgili çok sayıda yayın da var yabancı kaynaklarda. Bazen okuyorum, birine bir şey söylediğinizde suratında hafiften bir bıyık altı gibi bir gülümseme yapıp sonra normale dönen insanların birçoğunun yalan söylediği belirlenmiş. Bir nebze aklımızda
olsun. Adli psikiyatriye kadar bu alanda ders verilecek. Ve yalan. Ve sonra doğrudan doğruya hile bölümü
diyebileceğimiz bir modülümüz var, burada da genel hile ve adli muhasebe teorisi. Daha sonra alt bölümlerine kadar gireceğiz, çalışan hileleri, mali tablo hileleri, yolsuzluk ve suç gelirlerinin aklanması uygulamalarıyla ilgili bir bölümümüz olacak. Ciddi bir bölüm zaten ana bölümlerden birini oluşturuyor. Şuana
kadar gördüğümüz dersler destek bölümünü oluşturuyor. Bundan sonra gelecekler de ileri modül olacak.
Adli muhasebenin vazgeçilmezi hukuk ve kriminoloji. Bu alanda kısmetimize çok iyi bir akademisyen
ve uygulamacıyla karşılaştık. Doç. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, adli tıpta komite başkanı. Adli tıp doktorası var,
genetik doktorası var, gramafoloji uzmanlığı var. Bu bölümü tamamen ona emanet ettim ve çok ciddi bir
biçimde burayı götürecek. Kriminoloji, ceza, ceza hukuku ve diğer hukuk alanlarına bu derste girilecek.
Daha sonraki derste adli bilimler, adli bilimlerin hukuktaki yeri üzerine konuşulacak. Ve vazgeçilmez derslerden biri, adli belge incelemesi ve sahtecilik suçları. Söylemeyi unutmayalım Faruk Hoca belge incelemecileri derneğinin de kurucu başkanı. Olay yeri incelemesinden tutun, görme, yazma, yazı baskı teknolojisi, el yazısı ve imza incelemeden tutun sahte yazının, evrakın anlaşılmasına gidecek eğitimler burada
verilecek. Sahte belgeyle orijinal belgenin bakıldığında anlaşılması için çok sıkı derslerimiz var buralarda.
Adli bilimlerde delil ve bilirkişilik de fazla bir şey söylemeye gerek yok, başlığından anlaşılıyor zaten. Adli
muhasebecilerinin önemli alanlarından biri mahkemede geçiyor. Mahkemede destek, uzmanlık, uzman
şahitlik ve destek birimlerinde çalışıyorlar ve bunun içine tabi ki bilirkişilik de giriyor. Ve bu anlamda özellikle delil taramayı da bilerek mahkemede bilirkişiliğe kadar gidilecek. Tabi bunu resmen söyleyemem
ama Adalet bakanlığının da adli muhasebecilik konusunda ciddi projeler yaptığı konusunda da bilgim var.
Ama resmi değil tabi. Sabah bir ara dedik ki; proaktif yaklaşımlarda toolslar, programlar hile denetiminde hile incelemesinde kullanılır diye. İşte bu alanda tamamen bu alınacak. Kontaş adlı firmadan ki bu
2000’li yıllardan beri ASL programını getiren ve bu dijital alanda denetim konusunda uzman olan bir kuruluştur. Oradan çok ciddi destekler alıyoruz. Üniversitede de alıyorduk, burada da alacağız. Ve bu alanda:
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bilgi teknolojileri ve dijital ortamda hile inceleme alanında, katılımcılar doğrudan veri, verinin toplanması, dizayn edilmesinden tutun. ASL adlı denetim programının kullanılması ve diğer denetim incelemelerine
yönelik toolslarla ilgili burada eğitim alacaklar. Adli bilişim dediğimiz, özellikle bilgisayar suçlarıyla ilgili
bir derstir. Bu alanda Bilgi Üniversitesi’nden Leyla Hoca gelip ders verecek. Ve bunun uygulaması da biraz
sonraki başka bir derste de devam edecek.
Doğrudan uygulamaya yönelik bir bölüm; 42 saatlik bir modüldür bu. Burada 3 tane isim görüyorsunuz, bu isimler altta yazılan konularda yüzde yüz uzman insanlar, hem teorik olarak, hem de uygulama alanında. Dolandırıcılık ve uygulamaya yönelik bir modül burası. Dolandırıcılık suçlarından tutun kriminal uygulamalar ki bunun içinde kriminal labarotuarlarda gitme olayı da var. Sahtecilik araştırma teknikleri, gözetleme, iz sürme. Sabit gözetleme, hareketli gözetlemeye kadar varan eğitimler verilecek.
Sorgulama ve görüşme tekniklerinde ciddi hile denetçisinin en önemli görevlerinden biri, şüpheliyi çözebilmektir, bu çözebilmek ancak sorgulamayla olabiliyor ve bu sorgulamada ancak çok iyi bir eğitimler olabiliyor. Burada verilecek. Ve biraz evvel dediğim gibi özellikle sanal alem ve bilgisayar suçlarını araştırma
teknikleri de bu grubun içinde.
Mahkemeye yönelik danışmanlık tekniği de adli muhasebeciliğin diğer bir alanı. Adli muhasebecilerin mahkemelerde neler yaptığına dair özellikle batı örneklerinden alarak, bugün Türkiye’de kısmen olup,
yarın da Türkiye’de olacak olanların eğitimi de burada verilecek ki özetlerini görüyorsunuz. Adli muhasebecilerin görevleri içerisinde de işletme değerleri ve mali tahmin yapma konuları da var. Bu konuda
uzman olan Marmara Üniversitesi’nden Osman Gürbüz Hoca ders verecek. Ve son olarak da örneğin zarar
ve hasar incelemede de adli muhasebeciler kullanılıyor. Boşanma değerlemesi, tarafların karşı taraftan
saklamış olduğu varlıkları inceleme teknikleri, çıkar çatışmalarını araştırma teknikleri adli muhasebecilerin görevi bugün dünyada. Bu derste de Sinan Okumuş tarafından ki kendisi bu alanda uzman, bu dersi
verecek. İşte böylece 360 saatlik bir program. Ve burada gördüğümüz derslerin büyük bir çoğunluğu
Türkiye’de bir ilk olarak İSMMMO Akademi de verilecek. Böyle bir kurumu yarattığı ve içinde de bizi heyecanla çalışmamızı sağladığı için Başkana çok teşekkür ederiz. Kendisini utandırmamız lazım çünkü hiçbir
şeyi esirgemiyor. Bizden vermesi, sizlerden de alması ve bu işte de yelpazenin mümkün olduğu kadar
genişlemesi. Ufak işlerle uğraşmayalım, büyük işlerle büyük alanlarla uğraşalım daha büyük bakalım.
Soru almak isterdim ama o zaman panelistlere ayıp olacak. Soruları dışarıda alırım. Teşekkür ederim.
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