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SPK Başkanı Doç. Dr. Turan EROL, 16 Kasım 2007 tarihinde İstanbul’da düzenlenen
“4’üncü Uluslararası Muhasebe Konferansı”nda bir açılış konuşması yaptı.
EROL, konuşmasında ana hatları ile şu hususlara değindi.
•

Türkiye’de uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu finansal tablolar, ilk kez
İMKB’de hisseleri işlem gören şirketler tarafından düzenlenmiştir. Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından 2003 yılında yayımlanan ve o tarihte yürürlükteki
UFRS ile tam uyumlu “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında
Tebliğ”, bugün bir araya gelmemize vesile olan Konferans konusu dikkate
alındığında, ülkemiz muhasebe düzenlemeleri arasında bir milad olmuştur.

•

Kamuyu aydınlatma yaklaşımının en önemli unsuru olan bilginin temel kaynağı
şirketlerin finansal tablo ve raporlarıdır. Bu itibarla, finansal raporlama, kamuyu
aydınlatmanın en temel unsuru haline gelmiştir.

•

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun uluslararası standartların aynen
çevirisini yapmış olması piyasanın çok yararlı bir kaynağa kavuşmasını
sağlamıştır.

•

Türk Ticaret Kanunu tasarısının kabulü, Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarını kullanacak şirket sayısını artıracaktır. Tüm bu gelişmeler
çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının ve geçmiş üç yıllık
uygulamaların, akademisyenler tarafından objektif ve sorgulayıcı bir bakış açısı
ile değerlendirilmesi, bundan sonraki uygulamalar için çok önemli katkılar
sağlayacaktır.

Söz konusu açılış konuşması metni aşağıdadır.

Sayın Başkan, Değerli Üyeler ve Katılımcılar,
Bildiğiniz üzere, Türkiye’de uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu
finansal tablolar, ilk kez İMKB’de hisseleri işlem gören şirketler tarafından
düzenlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2003 yılında yayımlanan ve
o tarihte yürürlükteki UFRS ile tam uyumlu “Sermaye Piyasasında Muhasebe
Standartları Hakkında Tebliğ”, bugün bir araya gelmemize vesile olan
Konferans konusu dikkate alındığında, ülkemiz muhasebe düzenlemeleri
arasında bir milad olmuştur. Bu kapsamda Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu tarafından yayımlanan standartların esas alınması yönündeki ilk
kapsamlı girişimi başlatan bir Kurumun Başkanı olarak, 3 yılı aşkın bir süredir
yürürlükte olan uygulamanın değerlendirilmesi amacıyla MÖDAV tarafından
düzenlenmiş olan “4 üncü Uluslararası Muhasebe Konferansı”na katılmaktan
duyduğum memnuniyeti belirterek konuşmama başlamak istiyorum.
Sermaye piyasası için kamunun aydınlatılması ilkesinin önemi hepimizce
bilinmektedir. Günümüzde gelişmiş ülke sermaye piyasalarının düzenlemelerine
hakim temel ilke haline gelmiş olan kamuyu aydınlatma, sermaye piyasası ile
ilgili her türlü bilginin tam, zamanında ve doğru bir şekilde piyasa
katılımcılarına sunulmasını öngören kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır.
Kamuyu aydınlatma yaklaşımı, sermaye piyasasında yatırımcıların yatırım
yapacakları firmaların finansal durumu hakkında yeterli ve doğru bilgiyi
zamanında edinmeleri ve bu bilgilere dayanarak risk-getiri tercihlerini
kendilerinin yapmaları esasına dayanmaktadır.
Kamuyu aydınlatma yaklaşımının en önemli unsuru olan bilginin temel
kaynağı ise, şirketlerin finansal tablo ve raporlarıdır. Bu itibarla, finansal
raporlama, kamuyu aydınlatmanın en temel unsuru haline gelmiştir.
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Değerli Katılımcılar,
Kamuyu

aydınlatma

sisteminin

kendinden

beklenenleri

yerine

getirebilmesinin temel koşullarından biri, kamuya açıklanan bilgilerin
karşılaştırılabilir nitelikte olmasıdır. Bunu temin etmenin en temel yolu ise,
muhasebe sistemlerinde üretilen bilgilerin, belirli standartlara göre hazırlanarak
belirli formlardaki finansal tablo ve raporlarla ilgililere ulaştırılmasıdır.
Şu an itibariyle dünyada 108 ülkede UFRS’nin uygulanması zorunlu
tutulmakta veya UFRS’nin uygulanmasına izin verilmektedir. Ayrıca Avrupa
Birliği’nde de 2005 yılından bu yana borsa şirketleri için UFRS’nin
uygulanması zorunlu tutulmuştur.
Değerli Katılımcılar,
Bugün Konferansın adında da açıkça belirtildiği üzere bir geçiş dönemi
yaşıyoruz. Aslında bu geçiş dönemi sadece ülkemizde değil, tüm dünyada
yaşanan bir süreçtir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını benimseme
yolunda bütün ülkelerde çalışmalar yapılmaktadır. ABD Finansal ve Muhasebe
Standartları Kurulu (FASB) ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Kurulu (IASB) arasında, ABD’nin benimsediği muhasebe standartları (US
GAAP) ile UFRS arasındaki farklılıkların giderilmesi amacıyla 2002 Norwalk
Anlaşmasıyla başlatılan uyum süreci, 2006 yılında imzalanan Mutabakat Zaptı
(Memorandum of Understanding) ile bir yol haritasına kavuşmuştur. Ayrıca
ABD’de ABD kökenli olmayan ihraççıların UFRS’ye göre finansal raporlama
yapabilmelerine ilişkin bir düzenleme taslağı kamuya açıklanmıştır. Uluslararası
Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü, (IOSCO) uluslararası kabul görmüş
muhasebe standartlarının oluşturulmasında IASB’nin çalışmalarını destekleme
politikasını benimsemiştir. Bu amaçla kendisine üye düzenleyici kuruluşlara
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çokuluslu işletmelerin UFRS’yi kullanmalarına izin vermelerine ilişkin bir
tavsiye kararı almıştır. Bu gelişmeler ve ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik
konusundaki kararlılığı, sermaye piyasasında muhasebe standartlarının UFRS ile
uyumunun sağlanması için yapılan çalışmaların önemini artırmış ve hız
kazandırmıştır.
Değerli Katılımcılar,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kurulu, halen yürürlükte
bulunan standartları değerlendirmek ve ülkelerin UFRS’ye geçiş sürecini
kolaylaştırmak amacıyla yeni değişiklikleri 2008 yılı sonuna kadar uygulamaya
sokmayacağını açıklamıştır. Bazı standartlar çok kompleks nitelikte olduğundan
uygulayıcılar arasında ciddi tartışmalar yaratmaktadır. Avrupa Menkul Kıymet
Otoriteleri Komitesi (CESR) tarafından UFRS uygulamaları hakkında bu ay
yayımlanan bir raporda, ihraççıların özellikle UFRS 2, UFRS 3, UFRS 5 ile
UMS 1, UMS 14, UMS 36 ve UMS 39 standartlarının uygulamasında
güçlüklerle karşılaştıkları ifade edilmektedir. Standartların yoruma açık bir
yapıda olması ve bağımsız denetim kuruluşları arasındaki farklı uygulamalar,
UFRS uygulamaları konusunda hepimizi daha dikkatli olmaya sevk etmektedir.
Zira Avrupa Birliği’nde de, geniş seçimlik hak vermesi sebebiyle UFRS’deki bir
hüküm (UMS 39-Gerçeğe Uygun Değer opsiyonu ile ilgili) şimdilik uygulama
dışında tutulmuştur.
Son zamanlarda, IASB ve FASB tarafından birlikte yürütülen
çalışmalarda, finansal tabloların temel içeriklerine ilişkin radikal öneriler yer
almaktadır. Bu öneriler arasında, şirket performanslarının, hisse başına kar
yerine daha kapsamlı gelir raporlamaları ile değerlendirilmesi de bulunmaktadır.
Ancak, böylesi radikal düzenlemelerin özellikle yatırımcıları ve finansal
analistleri önemli derecede etkileyeceği açıktır. Bu ve bunun gibi uluslararası
alanda yapılacak radikal düzenleme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde en
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başta sizlerin görüşleri ve bu gibi Konferanslarda ulaşılacak sonuçlar çok değerli
olacaktır.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun uluslararası standartların
aynen çevirisini yapmış olması piyasanın çok yararlı bir kaynağa kavuşmasını
sağlamıştır. Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında uluslar arası finansal
raporlama standartlarına uygun raporlama yapan şirketler için de bu çalışma iyi
bir Türkçe Kılavuz niteliğindedir.
Değerli Katılımcılar,
Türk Ticaret Kanunu tasarısının kabulü, Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarını kullanacak şirket sayısını artıracaktır. Tüm bu gelişmeler
çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının ve geçmiş üç
yıllık uygulamaların, akademisyenler tarafından objektif ve sorgulayıcı bir bakış
açısı ile değerlendirilmesi, bundan sonraki uygulamalar için çok önemli katkılar
sağlayacaktır. Bu katkılarınızdan dolayı tebrik ediyor ve başarılı çalışmalarınızın
devamını diliyorum.
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