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Sayın konuklar, değerli basın mensupları,
“Finansal Raporlama” konulu seminerimize hoşgeldiniz. Bugün, finansal raporlamayla ilgili son
yasal düzenlemeleri değerlendirerek, uygulamada yaşanan sıkıntıları masaya yatıracağız.
Seminer boyunca hedefimiz, şirketlerin finansal pozisyonlarını ve faaliyet sonuçlarını objektif
olarak değerlendirmelerine yönelik öneriler geliştirmek ve kamuoyunun, şeffaflık ilkesini ön
planda tutarak doğru biçimde bilgilendirilmesine imkan verecek bir uygulama için somut
görüşleri tartışmak olacak.
TÜSİAD olarak, çok ciddi bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğimize inanıyoruz. Ülkelerin,
ekonomik ve siyasi yapılarının ve hatta kültürlerinin giderek aynılaştığı küreselleşme çağında,
makroekonomik politikalar, tek başına, rekabet gücünü sağlamaya yeterli olmuyor. Artık,
ülkelerin dünya ticaret ve sermaye akımlarından aldıkları payları büyütebilmeleri için sağlam
para ve maliye politikaları oluşturmaları, enflasyonu düşürmeleri, kurlarını istikrara
kavuşturmaları ve bütçe açıklarını dengelemeleri yetmiyor. Bu ortamda, şirketlerin yeni
uluslarası ekonomi ve ticaret düzenine ayak uydurabilmek için kendi yapılanmalarını
güçlendirmeleri önem kazanıyor. Mutlaka mikro ölçekte de değişim olmak zorunda. Bu
değişimin temel ayaklarından birini ise şeffaflık, yani şirketler hakkında bilginin doğru, açık,
yeterli ve kıyaslanabilir olarak açıklanması oluşturuyor. Bu, sadece kamunun doğru olarak
bilgilendirilmesi için değil, şirketlerin kendi gelecekleri açısından da olmazsa olmaz bir
zorunluluk.
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, şirketler hakkındaki finansal bilgilere, eskisine oranla çok
daha rahat ulaşılabiliyor. Bu bilgiler, yatırımcıların ve yöneticilerin kararlarına dayanak
oluşturuyor. Ancak burada asıl sorun, bu bilgilerin şirketlerin gerçek finansal durumunu ne
ölçüde doğru yansıttığı ve bu bilgilerin ne ölçüde karşılaştırılabilir olduğu. Yatırım kararı verecek
bir yatırımcı için doğru karar verdiğininden emin olması, şirketinin başarısını devamlı kılmak
isteyen bir yöneticinin verdiği kararların en gerçekçi bilgilere dayanması, iş hayatı açısından
yaşamsal ve stratejik öneme sahip bir konu.
Bu noktada, Uluslararası Muhasebe Standartları, dünya çapında bir kıyaslama ve
değerlendirmeye imkan veren kaliteli ve sağlıklı bilginin üretilmesi için son derece sıkı ve titiz
bir çerçeve olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, Uluslararası Muhasebe Standartlarına geçişin kolay
olmadığı da bir gerçek. Ulusal mevzuatla bu standartlar arasındaki temel farklılıklar çoğu zaman,
en temel hesap kalemlerinde ve muhasebenin en karmaşık alanlarında oluyor.
Diğer yandan, gerek uluslararası yatırım kararları almak, gerek dünya piyasalarında finans
kaynaklarına kolay ulaşabilmek, gerekse yönetimsel raporlama yapmak için olsun, şirketler,
ulusal mevzuatların dışına çıkarak, uluslararası alanda kabul görmüş standartlarda finansal
raporlama yapma ihtiyacını sıklıkla duyuyorlar.
İş dünyasına fazladan maliyet getiren bu uygulama aslında son derece somut ve rasyonel
ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla, Uluslararası Muhasebe Standartları’nı, aslında sadece
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bir muhasebeleştirme meselesi değil, çağımızın iş dünyasının ihtiyaçlarına karşılık gelen bir
çözüm olarak değerlendirmek gerekiyor.
Öte taraftan, hisse senetleri AB üyesi ülkelerdeki sermaye piyasalarında işlem gören şirketlerin,
mali tablolarını 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Uluslararası Muhasebe Standartları uyarınca
hazırlayacak olmaları gözönünde bulundurulduğunda, AB üyeliği sürecinde olan Türkiye’de de
mevzuatın AB’deki gelişmelere paralel ve uyumlu olarak düzenlenmesi ve etkin bir şekilde
uygulanmasının sağlanması acil önem taşıyor.
Türk şirketlerinin dünya piyasalarında kendilerini kabul ettirebilmeleri, finansman kaynaklarına
daha kolay erişmeleri, yabancı şirketlerin Türkiye yatırımlarının önünün açılması ve Avrupa
Birliği’ne girmeye hazırlanan Türkiye’nin Avrupalı şirketler karşısında rekabetçi olabilmesi
açısından Uluslararası Muhasebe Standartları anahtar rol oynayacaktır.
TÜSİAD bu düşüncelerden yola çıkarak, finansal raporlama konusundaki çalışmalarına, Nisan
2002’de Şirket İşleri Komisyonu bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Finansal Raporlama
Çalışma Grubu’nun kurulmasıyla hız verdi. Bu süre içinde, Finansal Raporlama Çalışma
Grubumuz, kendi üyelerimiz arasındaki uygulamayı görmek üzere bir anket çalışması yaptı. Bu
araştırmanın sonuçlarının, ülkemizdeki finansal raporlama uygulamalarına yönelik mevcut durum
hakkında size genel bir bilgi vereceğine inanıyorum.
Araştırma, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre raporlama yapılması konusunda
Türkiye’de halen alınması gereken çok mesafe olduğunu göstermektedir. Ancak şirketlerin bu
konuda çalışmalar yapmakta olduğu ve bu yöndeki birikimin azımsanmayacak boyutta olduğu da
görülmüştür. Arzu edenler, anket sonuçları hakkında daha detaylı sonuçları girişteki masamızdan
temin edebilirler.
Bu konuyla ilgili olarak dikkatlerinizi çekmek istediğim son bir nokta var: Bu araştırma bu yılın
Haziran ayında yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu da muhasebe standartlarının Uluslararası
Muhasebe Standartları ile tam uyumunun sağlanması amacıyla hazırlamış olduğu Tebliğ
Taslağı’nı 30 Eylül 2002 tarihinde kamuoyunun görüşüne açtı. Biz de TÜSİAD olarak, Tebliğ
Taslağı hakkındaki görüşlerimizi SPK’ya ilettik. Tebliğin yürürlüğe girmesinin söz konusu
olduğu bu dönemde, araştırmamızın zamanlamasının uygun olduğunu düşünüyorum.
Hem iş dünyası, hem de Türkiye açısından çok önem verdiğimiz bu konuyu kamuoyu gündemine
taşımak amacıyla düzenlediğimiz seminerimize Sermaye Piyayası Kurulu’nun vermiş olduğu
desteğe ve katılımlarından dolayı değerli konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Seminerimizin,
ülkemizde finansal raporlamaya ilişkin en iyi uygulamanın hayata geçirilmesine katkıda
bulunmasını diliyorum.
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