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TÜSİAD: “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ, Türk
şirketlerini çağımızın iş dünyasının ihtiyaçlarına yaklaştıran önemli bir adımdır”
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında
Tebliğ”in yürürlüğe girmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
Sermaye Piyasası Kurulu’nca “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile ilgili “Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi
memnuniyet verici bir gelişmedir. Bu tebliğ ile getirilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS)
uyumlu düzenleme, ihtiyari olarak 31.12.2003 tarihi itibarıyla uygulanabilecek, ancak 01.01.2005 tarihinden sonra
sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere zorunlu hale gelecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2002 yılında muhasebe standartlarının Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları ile tam uyumunun sağlanması amacıyla başlatılan çalışmaları TÜSİAD da, Şirket İşleri Komisyonu
bünyesinde faaliyet gösteren Finansal Raporlama Çalışma Grubu’nun katkılarıyla, sürecin başından itibaren
yakından izlemiş ve konsültasyon sürecinde ve sonraki aşamalarda aktif olarak yer almıştır.
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, şirketler hakkındaki finansal bilgiler, yatırımcıların ve yöneticilerin kararlarına
dayanak teşkil etmektedir. Yatırım kararı verecek bir yatırımcı için verdiği kararların en gerçekçi bilgilere
dayanması, şirketinin başarısını devamlı kılmak açısından belirleyici öneme sahiptir. Tebliğ, bu açıdan önemli bir
adım olmuştur.
Gerek uluslararası yatırım kararları almak, gerek dünya piyasalarında finans kaynaklarına kolay ulaşabilmek,
gerekse yönetimsel raporlama yapmak açısından, şirketler, ulusal mevzuatların dışına çıkarak, uluslararası alanda
kabul görmüş standartlarda finansal raporlama yapma ihtiyacını sıklıkla duymaktadırlar. Bu anlamda da,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uyumlu muhasebe standartlarının kabul edilmesini, aslında sadece
bir muhasebeleştirme meselesi olarak değil, çağımızın iş dünyasının ihtiyaçlarına karşılık gelen bir çözüm olarak
değerlendirmek gerekmektedir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uyumlu muhasebe standartlarının
kullanımı, kaliteli ve sağlıklı bilginin üretilmesi açısından son derece sıkı ve titiz bir çerçeve oluşturarak, gerek
yerli gerek uluslararası yatırımcı için ülkemizdeki yatırım olanaklarının global ölçeklerde kıyaslama ve
değerlendirmesine imkan sağlayacaktır.
Ayrıca, hisse senetleri AB üyesi ülkelerdeki sermaye piyasalarında işlem gören şirketlerin, mali tablolarını 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlayacak olmaları gözönünde
bulundurularak, AB üyeliği sürecindeki Türkiye’de de mevzuatın AB’deki gelişmelere paralel ve uyumlu olarak
düzenlenmesi ve etkin bir şekilde uygulanması açısından da tebliğ önemi bir adım olmuştur.
Tebliğ, Türk şirketlerine etkin finansal raporlama imkanı verme yönünde çok önemli bir adımdır. Böylelikle,
şirketlerimizin dünya piyasalarında rekabet edebilmelerine, uygun finansman kaynaklarına daha kolay
erişebilmelerine, Türkiye’ye yönelik yabancı yatırımların arttırılmasına ve Avrupa Birliği’ne girmeye hazırlanan
Türkiye’nin Avrupalı şirketler karşısındaki rekabet gücü ve etkinliğinin artırılması ile ülkemizde sermaye
piyasalarının gelişimine de büyük katkı sağlanacaktır.
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