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Çağımız teknoloji çağı, dijitalleşme ile
birlikte birçok sektör yok olma tehdidi ile
karşı karşıya. Mali müşavirlik mesleğinin
dijitalleşmeden pay aldığına dikkat çeken
Prof. Dr. Emre Burçkin, “Dijitalleşme mesleği
bağımsız denetim konusunda yapılan
çalışmaları kolaylaştırıp karşılaştırılabilirliği
sağlayacak, mali müşavirlik yapan bürolar
faaliyetlerine devam edecek ancak sadece
kayıt tutmayla ilgilenen muhasebe büroları
süreç içinde kaybolacak” diyor.

‘Dijitalleşme mesleği
kolaylaştırıp karşılaştırma
sağlayacak’
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NİL DEMİRCİLER

KENDİMİZİ GÜNCELLEMELİYİZ
Dünyanın gelişmiş ülkeleri
ile aynı hızda kendimizi yenileyip
güncelleyebiliyor muyuz?

DERNEKLERDE DE
AKTİF ROLDE
Prof. Dr. Emre Burçkin, serbest meslek
çalışmaları ile ekonomiye, yönettiği yüksek lisans
ve doktora tezleri, ulusal ve uluslararası yayınları, kitapları, bildiri ve projeleri ile akademiye
önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Burçkin hayatının
çeşitli dönemlerinde, İtalya, İsviçre ve Londra’da
araştırma ve eğitim amaçlı bulunmuş halen her yıl
1988’de kurduğu, 2001’den beri Yönetim Kurulu
Başkanlığı ve sorumlu ortak baş denetçi görevini
üstlendiği Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik firmasının iş ortaklarından olan
INAA ve Ambrosetti’nin toplantı ve organizasyonları için, yurt dışı ziyaretlerinde bulunmaktadır.
Emre Burçkin’in akademik hayatı ve profesyonel iş hayatı dışında; İtalyan Lisesi Mezunlar
Derneği üyeliği, ABD’de Sertifikalı Suistimal
Araştırmacıları Derneği (ACFE) üyeliği, Burgazada
LIONS Derneği üyeliği, İstanbul YMM üyeliği,
Yüksek Ticaretler Derneği Mütevelli heyeti üyeliği
bulunmaktadır. Kınalı Ada su sporlarında kulüp
başkanlığını yürüten Emre Burçkin, aynı zamanda
eski yüzücü ve dalgıçlardandır. 2012 yılında,
Burçkin, Türkiye-İtalya ekonomik ilişkilerine
yaptığı değerli katkılarından dolayı İtalyan Devleti
tarafından Şövalyelik Nişanı’na layık görülmüştür.
Osmanlı Fermanları, antika saat, araba ve tablo
üzerine koleksiyonları bulunmaktadır. İtalyan
kültürüne ve ekonomiye karşı yoğun bir ilgi ve
sempatisi bulunan Emre Burçkin’in İtalyan dili ve
kültürü alanlarında araştırma yapmak, İstanbul
tarihi ve tarihsel süreçte ekonomik faaliyet ve
gelişmeleri araştırmak özel ilgi alanları arasında
yer almaktadır.
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Consulta Bağımsız Denetim,
Yeminli Mali Müşavirlik ve Consulta Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı, İtalyan Girişimciler Derneği (CIMM) Başkan Yardımcısı,  
Milano’daki Türk- İtalyan Dostluk Derneği
ve ülkemizdeki İtalyan-Roma kulübünün
üyesi olan Yeminli Mali Müşavir Prof. Dr.
Emre Burçkin ile mesleği konuştuk:
Mali müşavirlik mesleği gelecekte nereye gidecek?
İSMMMO’da yapılan toplantıda dijital dönüşümü anlatmaya çalıştım. Büyük
verinin, öğrenen makinelerin, nesnelerin
internetinin çıktığı ortamlarda yani dijital
transformasyonun devam ettiği süreçte
muhasebenin de bu dönüşümün içinde olacağını söylüyoruz. Bu kapsamda gelecekte
kaybolacak mesleklerden biri de muhasebecilik ve bu ifadede muhasebeciliği kayıt
tekniği olarak öngörenleri kastediyorum.
Kayıt tekniği için muhasebecilere ihtiyaç
olmayacak ve 20 yıl içinde muhasebe
büroları yok olacak. Bağımsız denetime
uygun programlar geliştirilmesine rağmen
bunların insanın yerini alamayacağını
düşünüyorum. Yorumlama sanatında bir
makinenin bir insana eş değer yorumlar
yapabileceğini düşünmüyorum, çünkü karar vermeyi gerektiren birçok olay çıkıyor,
bunu bir dijital dönüşümle çözüme ulaştırmak mümkün değil. Dijitalleşme mesleği
bağımsız denetim konusunu kolaylaştırıp
karşılaştırma sağlayacak, mali müşavirlik
yapan muhasebe büroları kalacak ancak
sadece kayıt tutmayla ilgilenen muhasebe
büroları süreç içinde kaybolacak. Mesela
avukatlık da ortadan kalkacak ama hukuk
ortadan kalkmayacak. Yeni teknoloji ile
birlikte bu tür mesleklerde zorunlu olarak
düzenlemeler olacak.  
Mesleğe dönük eğitim alan
öğrenciler nasıl bir eğitimle sahaya

çıkıyorlar, verilen eğitimler ne kadar
güncel?
Bunu genellemek çok kolay değil.
Aslında eğitimin ihtisaslaşması üniversiteden üniversiteye değişiyor. Bu işi çok başarılı yapanların yanı sıra maalesef ortalama
bir standardın altında kalan üniversiteler
de mevcut. Uygulama ile üniversiteler
arasında konuya hakim olma açısından
önemli bir zaman farkı var, piyasa daha
ileride yani üniversitelerde verilen eğitim
piyasanın gerisinde.
Bu durum neden kaynaklanıyor
ve açık sizce nasıl kapatılabilir?
Bu durum öğretim üyelerinin
birçoğunun yoğun ders yükleri dolayısıyla
uygulamada yer alamamaları ve uygulamadaki sorunlara hakim olamamalarından
kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu açığı gidermek için asıl görev üniversiteler ile meslek
odalarına düşmektedir. Üniversite-sanayi
ilişkisi denilen sistem üniversite-uygulama
ilişkisine dönüştürülebilir. Uygulamadan
geçmedikten sonra bizim meslekteki kişilerin bu işin ruhunu öğrenme imkanları ne
yazık ki mümkün olmamaktadır. İşletme
bölümünde haftada 4 saat muhasebe
okutulur, bunun yanında yönetim, işletme
gibi dersler vardır. Lisans eğitimi süresince
fiili imkansızlık mevcut. Bu imkansızlığı
yüksek lisans derslerindeki uygulama
ağırlıklı dersler ve seminerler kapatabilir;  
sadece teze, diplomaya yönelik çalışmalar
değil uygulamayı da göz ününe alan
lisans üstü çalışmalar kapatabilir. Burada
doktorayı kastetmiyorum çünkü doktora,
konusunda ihtisaslaşmış kişinin derinlemesine öğrenimidir. Dolasıyla doktora sadece
akademik personele yöneliktir.
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PROF. DR. EMRE
BURÇKİN KİMDİR?
Consulta Bağımsız Denetim, Yeminli Mali Müşavirlik ve Consulta
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, İtalyan Girişimciler Derneği (CIMM)
Başkan Yardımcısı, Milano’daki Türk- İtalyan Dostluk Derneği ve
ülkemizdeki İtalyan-Roma kulübünün üyesi olan Yeminli Mali Müşavir
Prof. Dr. Emre Burçkin, 38 yıllık iş hayatını geride bıraktı. 1952 doğumlu Emre Burçkin, THY’den emekli olan eşi Şebnem Burçkin ile 1977
yılında evlenirken çiftin iki çocuğu bulunuyor. Marmara Üniversitesi
(MÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, iktisat alanında eğitimini
tamamlamış olan kızı Zeynep Eroğlu, meslek hayatının rotasını, babası
gibi çizdi. Oğlu Cem Burçkin ise, önce İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi tekstil desen bölümünde ön lisans, daha sonra
işletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı.
Burçkin, özel sektörde iş deneyimine 1974-1978 yılları arasında
muhasebe ve denetim alanında başladı. 1976’da İstanbul İktisadi ve
Ticari İlimler Akademisinde başladığı işletme alanında lisans eğitiminin
ardından, 1978’de aynı üniversitede finansman alanında lisansüstü
eğitimini tamamladı. 1980’de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi, muhasebe bölümünde araştırma görevlisi olarak, 1986’da MÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde
öğretim görevlisi olarak çalıştı. MÜ’de Muhasebe -Finansman alanında
1984’te doktorasına başlamış, 1988’de yardımcı doçent, 1990’da
doçent ve 1996 ve sonrasında profesör unvanı ile hizmet verdi.
İdari alanda, MÜ Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğü ve MÜ İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi yönetim kurulu üyeliği
ile akademik yaşamda üstlendiği görevlerle birlikte, 2547 sayılı kanunun müsaadesi çerçevesinde özel teşebbüse ve çeşitli kurumlara mali
danışmanlık ve eğitim hizmetleri verdi ve vermektedir. Özellikle enerji,
inşaat ve ilaç sektöründe Türkiye’nin en gözde kuruluşları ile uzun
yıllardır çalışmaktadır. Türkiye ile AB ülkeleri arasında, yabancı sermaye
hareketlerine önemli katkılar ortaya koymuş, özellikle ülkemize İtalyan
şirketlerinin yatırım yapmasını sağlamış ve sağlamaktadır. TÜSİAD ve
Unicredit’in (Türkiye’de Yapı Kredi Bankası) düzenlediği Türkiye’de
yabancı yatırımlar nezdinde mevzuat ve yabancı sermaye kanunları
konularında konferanslar verdi. Öte yandan, uluslararası mali müşavirler, denetçiler ve vergi hukukçularına ülkemizde kongre düzenleyerek;
hem ülke tanıtımı hem de ülkeye yabancı sermayenin gelmesi adına
önemli katkılarda bulunmuş ve bulunmaktadır. T.C. Başbakanlık Yabancı
Sermaye Ajanslığına konferanslar vererek, Türk ve yabancı personellerin
yurtdışı ajanslarında vergi mevzuatı açısından eğitilmelerini sağladı.
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Aslında yenilemeye çalışıyoruz. Dünyadaki ülkelerle karşılaştırma yaptığımızda da seviyenin çok
gerisinde olmadığımızı söyleyebilirim. Ekonomimiz resesyonda olsa
da Türkiye’nin ekonomik yapısına
baktığımızda Türkiye’nin AB ülkeleri
içerisinde Fransa, Almanya, İngiltere
hariç diğerlerine yaklaştığını söyleyebiliriz. AB’ye yeni giren Bulgaristan, Hırvatistan gibi ülkelerden
altyapı, eğitim süreçleri açısından
ilerideyiz. Çok mütevazı olmanın da
anlamı yok.
Meslekte güncel kalabilmek için sizce neler yapılmalı?
Meslekte güncellik kesinlikle okumaya, gündemi takibe,
bilgi birikimini artırmaya, çalışma
saatlerini ayarlamaya bağlı. Güncel
kalabilmede önemli görev de meslek
odalarına düşüyor. Hem İSMMMO
hem YMM Odası sürekli konferanslar
veriyor, eğitimler veriyor ve meslek

mensuplarının katılımını artırmaya çalışıyor. Kendim seminerlere
konuşmacı olarak gittiğimde
katılımcıların sordukları sorulardan
seviyenin arttığını görüyorum. Böyle
bir hazirunun yüzde 90’ının güncel
olduğunu görüyorum. Bu eğitimlerin
daha da artmasını diliyorum. Bir
de KGK yönetmeliğinde değişim
yaparak odaların da bu işin içinde
aktif olarak belli konularda her yıl
eğitime katkı sağlamaları lazım. Bugün İSMMMO’nun üyelerinin yüzde
70’i bağımlı, esasen bu hem iyi hem
kötü. İyi tarafı sürekli kendilerini
işletmenin içinde bulunduğu konuda
yeniliyorlar ama onun ötesindeki
diğer farklı konularda geride
kalıyorlar. Odaların da bu açığı puan
sistemi ile giderilebilir. TÜRMOB’da
böyle bir yönetmelik çıkardı. İkisi
birlikte uygulanmayacağı için şu
anda bu yönetmelikte, uygulamada
yok.

‘YAYINLARINIZIN UYGULAMAYA
ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR’
Üniversiteler İSMMMO’yu
nasıl görüyorlar?
Üniversiteler İSMMMO’yu ve
bu alandaki diğer odaları da başarılı
buluyorlar. Bu odalar Avrupa’nın diğer
ülkelerindeki odalardan geri değil. AB
ülkelerindekilerin gündeminde çok
daha değişik şeyler var ama bu bizim
gündemimizde olan konuların onların
gündeminde olmadığı anlamını taşımıyor. Avrupa’daki meslek mensuplarının
bizim meslek mensuplarından tek farkı
daha fazla lisan bilmeleri. Onların
mesleki anlamda ileri olduklarını
söyleyemem. Bizde 10 yılını doldurmuş
bir mali müşavir her konuya hakimdir.
Avrupalıların hepsi ayrı ayrı konularda
uzmanlar. Onlarda iş müşavirliği,
çalışma müşavirliği var, biz hepsini
aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Biz
bir kişiye birden fazla fonksiyon
yüklüyoruz o nedenle geri olduğumuzu
söylemem mümkün değil.

İSMMMO’nun yayınlarının
sektöre katkısı hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Uygulamaya çok büyük katkısı
var.  Hem yayınlarının hem eğitimlerinin meslek mensuplarına çok faydası
olduğunu görüyorum. Her elime aldığım yayında çok faydalı bilgiler
olduğunu, kesinlikle uygulamayı çok
iyi yönlendirdiklerini görüyorum. Zaten
bu tür yayınlar yapılmasa meslekte
bir kişi bu kadar çok fonksiyonu
üstlenemez.
Yayınlarda sizce nelere yer
verilmeli?
Gördüğüm kadarıyla tamamı
güncel. Bence yayınlar çok güzel.
Herhangi bir ilave yapamam. Ancak
o yayınlara yönelik eğitimler ve soru-cevap günleri düzenlenerek meslek
mensuplarıyla irtibat kurmak çok daha
iyi olabilir. Bugün konumuz budur
denilip soru-cevap şeklinde ilerlenebilir.
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Teknolojik gelişmeler ve değişimler mesleği
nasıl etkiliyor?
Konunun en başında söylediğim gibi hem olumlu hem
olumsuz katkıları var. Olumlu katkıları müşavirlik, vergi ve
bağımsız denetim hizmetlerinin çok daha rahat karşılaştırılabilir olmasını ve kısa zamanda yapılabilmesini sağlıyor.
Öte yandan yine daha önce de söylediğim gibi sadece kayıt
sistemi yönünden bakılan muhasebeciliğin de devam etmeyeceğini düşünüyorum çünkü buna gereksinim kalmayacak.
Teknoloji birtakım şeyleri kolaylaştırırken bir takım şeylerin
de değişmesine neden oluyor.  
Gençlerin, öğrencilerin meslekten, gelecekten
beklentileri neler?
Gençlerin çok fazla bu mesleğe merak saldıklarını
düşünmüyorum. Yetiştirmek üzere gençler alıyoruz ama
maalesef kaçıp gidiyorlar. Bu meslek özellikle ilk beş yılı çok
sabır gerektiren bir meslek. Her mesleğin eğitime ihtiyacı var
ama bu mesleği yapanların hem kendini eğitip hem de yenilemesi lazım. Lisan bilmeden bu mesleği yapmanız mümkün
değil. Bazı konuları maalesef başka lisanlardan daha kolay
anlıyorsunuz. Kendimden bir örnek vererek bunu anlatmak
isterim; üniversiteyi bitirdiğimde nazım hesabın ne olduğunu
anlayamıyordum, yurtdışına gittiğimde memory account’tan
hatırlamak üzere hatıra hesabından geldiğini anladım. İşte
böyle durumlar için dil bilmek faydalı oluyor. Böylece yurtdışı
yayınları da kolaylıkla takip edip güncel kalabiliyorsunuz.
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mesleğe bakışı nasıl?
Doktora öğrencilerinin mesleğe girmesi bence son
derece gereksiz. Doktora akademik kariyer için yapılır. Bu
işte akademik kariyer isteği varsa yapılmasında zorunluluk
ve fayda vardır. Ben yüksek lisansa üniversitenin 5. yılıymış
gibi bakmak istemiyorum. Yüksek lisansa gitmek için öğrenci
okul bitince 1-2 yıl uygulamada kalıp seçtiği dalı seviyor
ise yüksek lisansa devam etmeli. Yüksek lisans maalesef
ülkemizde son yıllarda askerlik tecil yeri haline gelmiştir. Ben
yüksek lisansa öğrenci alırken 1-2 yıl uygulamada kaldığını
görmek istiyorum ve öğrencileri ona göre seçiyorum.
Son olarak ne söylemek istersiniz?
Bence insanlar var oldukça ekonomik deyimle mutlaka
teknoloji ile paralel olacaktır. Yeni teknolojiler yeni ihtiyaçları
doğuracaktır. Ekonomi bilimi insan gereksinimlerine yönelik
bir bilim olduğuna göre meslek de yukarıda açıkladığım
kapsamda insanlık var oldukça devam edecektir.
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