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Saygıde÷er misafirler, de÷erli basın mensupları,
Türk Sanayici ve øú Adamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Baúkanlı÷ını yaptı÷ım TÜSøAD ùirket øúleri Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren
Finansal Raporlama Çalıúma Grubu tarafından düzenlenen “ùirketlerde Mali øúler ve Finans
Biriminin De÷iúen Rolü” baúlıklı seminerimize hoú geldiniz.
Bugün burada “Türkiye’de Mali øúler ve Finans Birimi Etkinli÷i” araútırmasının sonuçlarını
sizlerle paylaúmayı amaçlıyoruz. Bu sunumun ardından, reel sektörde faaliyette bulunan
úirket yöneticilerimiz ile mali iúler iúlevinin zaman içinde de÷iúimi ve bu birimden
beklentileri tartıúmaya açaca÷ız.
De÷erli konuklar,
1990’lı yıllarda ekonomik konjonktürün parçası olan yüksek faiz ve enflasyon oranları,
úirketlerimizin operasyonlarını ve iú yapma úekillerini etkilemiútir. ùirketler de÷er yaratmakta
zorlanmıú; iú geliútirme ve uzun vadeli yatırımlar yerine günü kurtarmak amacıyla
faaliyetlerini yürütmek durumunda kalmıútır.
2000’li yıllara geldi÷imizde ise ekonomik yapının hızla de÷iúti÷ine ve daha esnek bir hal
aldı÷ına úahit oluyoruz. Karlılık için de÷er yaratma çabası ve do÷ru zamanda do÷ru yere
yatırım yapmak, artık piyasanın doygunlu÷a ulaútı÷ı alanlarda iyiden iyiye güçleúti. Bu
ba÷lamda, hem yurtiçinde hem de yurt dıúında artan rekabet, úirketlerin hızla de÷iúen
koúullara ayak uydurmasını zorunlu kılmaktadır.
Önümüzdeki dönemde bizi zorlu bir maraton bekliyor. Bu maratonu maliyetlerini azaltarak
verimlili÷in koruyabilen, hızlı ve do÷ru karar alabilme yetisine sahip iúletmeler baúarıyla
gö÷üsleyecek. Bu nedenle artık risklerin do÷ru tanımlanarak ölçümlenmesi ve proaktif
stratejiler geliútirilerek paydaúlara daha fazla de÷er katmanın yollarının aranması gerekiyor.
ùirketlerin 20 yıl önceki mali iúler biriminin artık bu beklentilere cevap vermedi÷i
görülmektedir. Bir baúka deyiúle, sadece muhasebe iúlemlerinin yürütüldü÷ü bir birim
olmaktan çıkan mali iúler birimi, artık yatırım, kazanç, fırsat, rekabet avantajı ve büyüme
kavramları arasında bir denge kurmakla sorumlu hale gelmiútir. Bu ba÷lamda, hissedarların
ve CEO’ların mali iúler biriminden beklentileri de artmıútır.
Peki úirketler tüm bu de÷iúikliklere cevap verebilmek için mali iúler birimini nasıl
konumlandırmalı? Yönetim ve mali iúleri birimi arasındaki iliúkiler ve beklentiler neler
olmalı? Bu soruların tek bir do÷ru cevabının olması beklenemez, bugün burada olmamızın
nedeni de olası cevaplar üzerinde tartıúmak; katılımcılarımızın, konu hakkındaki de÷erli görüú
ve tecrübelerini paylaúabilece÷i bir platform sa÷lamaktır.

De÷erli konuklar,
TÜSøAD ùirket øúleri Komisyonuna ba÷lı olarak faaliyet gösteren Finansal Raporlama
Çalıúma Grubumuz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına geçiúi ve uyumu
sa÷lamak için gerekli önlemlerin belirlenmesini takiben bunların gerçekleútirilmesine yönelik
öncü niteli÷i taúıyan birçok çalıúmaya imza atmıútır.

ùirketler için yatırım, kazanç, fırsat, rekabet avantajı ve büyüme kavramları arasında baúarılı
bir denge oluúturmak hayati önem taúımaktadır. Her sektörün kendi alanını ilgilendiren
riskleri bilmesi ve bu risklere karúı önlem alması, zincirin halkalarının devamlılı÷ı için
zorunludur. Günümüz piyasa koúulları ancak ileriyi görebilen ve yönetebilen úirketlerin
ayakta kalmasına olanak tanıyacaktır.
ùimdi sunumunu yapmak üzere PricewaterhouseCoopers Yönetim Danıúmanlı÷ı Direktörü
Sayın Ali Aköz’ü sahneye davet ediyorum.
Seminerimizin tüm katılımcılar adına faydalı olmasını umar, beni sabırla dinledi÷iniz için
teúekkür ederim.

