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Değerli Paydaşlarımız, 

Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) Standartları, Entegre 
Raporlama Çerçevesi ve Entegre Düşünce İlkelerine ev sahipliği yapan Değer 
Raporlama Vakfı (VRF)'nın 1 Ağustos'tan itibaren Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları Vakfı (IFRS)'nda konsolidasyonunda dikkate değer bir dönüm noktasına 
ulaştık. SASB Standartları, Entegre Raporlama Çerçevesi ve Entegre Düşünce İlkelerine 
ilişkin çalışmalar artık IFRS Vakfı tarafından sürdürülecektir. 

Bu dönüm noktası üzerinde düşünürken, bu anın önemini yansıtmak için IIRC ve 
SASB'nin ilk arşivlerini taradım. On yıl önce, bu iki start-up, aynı hırslı vizyonla 
sürdürülebilirliği ve uzun vadeli düşünmeyi iş ve yatırımcı karar alma sürecinin 
merkezine koydu. Hem IIRC hem de SASB, karar vermede dönüştürücü güç olarak 
bilginin gücüne inanıyordu. IIRC, özellikle entegre düşünme yoluyla, ticari karar alma 
sürecini dönüştürmeye odaklanırken; SASB de yatırımcı karar verme sürecini 
dönüştürmeye odaklandı. 

Daha iyi iş modellerini ve yatırımcılar için doğru karar verme süreçlerini mümkün 
kılmaya, sürdürülebilirlik bilgilerini sermaye piyasası altyapısına yerleştirmeye yönelik 
bu erken vizyonlar, IFRS Vakfı'nda konsolidasyonumuz ile daha etkin bir şekilde 
gerçekleştirilecektir. Bu; son on yılda IIRC, SASB ve VRF'nin çalışmalarına katılan tüm 
dünya genelinden binlerce paydaş için ortak bir başarıdır. Devam eden katılımınız ve 
desteğiniz için teşekkür ederiz! 

Bu konsolidasyonun getirdiklerini şu şekilde açıklamak isterim: 

 SASB Standartlarını kullanmaya devam edin. ISSB yeni raporlama yapısını, 

endüstri tabanlı SASB Standartları üzerine inşa etmeyi ve SASB'nin standart 

geliştirmeye yönelik endüstri tabanlı yaklaşımından yararlanmayı taahhüt 

etmiştir. SASB Standartları ile ilgili kaynaklara yine “sasb.org” adresinden 

erişebilirsiniz. 

 

 Entegre Raporlama Çerçevesini kullanmaya devam edin. IASB ve ISSB, mevcut 

entegre raporlama çerçevesini standart belirleme projeleri ve gereksinimlerine 

entegre etmeyi ve geliştirmeyi taahhüt etmiştir. IASB ve ISSB, Çerçevenin ve 

onu destekleyen Entegre Düşünce İlkelerinin sürekli kullanımını teşvik 



edecektir. Entegre Raporlama Çerçevesi ve Entegre Düşünce İlkeleri ile ilgili 

kaynaklara “Integratedreporting.org” adresinden erişebilirsiniz. 

 

 ISSB’nin hazırladığı “İklimle İlgili Açıklamalar ve Sürdürülebilirlikle İlgili 

Açıklamalar için Genel Gereklilikler Taslak Standartları” na, istişare sürecinde 

değerli yorumları ile katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Gelecekteki 

istişarelere katılmaya hazırlanarak, IFRS Sürdürülebilirlik Açıklama 

Standartlarının piyasa ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamaya yardımcı 

olmanızdan mutluluk duyacağız.  

İleriye baktığımızda, IFRS Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erkki Liikanen, ISSB Başkanı 
Emmanuel Faber ve ISSB Başkan Yardımcısı Sue Lloyd başta olmak üzere; IFRS Vakfı ve 
ISSB'de kararlı ve destekleyici bir liderliğe sahip olduğumuz için şanslıyız. Emmanuel 
Faber ve Sue Lloyd, SASB Standartları ve Entegre Raporlama Çerçevesi’ne ve 
kazanımlarına sahip çıkma konusunda güçlü bir kararlılığa sahiptir. SASB Standartları 
Kurulu üyeleri Verity Chegar, Jeff Hales ve Elizabeth Seeger ile VRF Yönetim Kurulu 
Direktörü Michael Jantzi'nin ISSB üyeleri olarak atanmalarından da heyecan 
duyuyoruz. 

Bu son değil, başka bir başlangıç. Son on yılda hedefimiz, finansal muhasebe olarak 
arzu edilen olgunluk, güvenilirlik ve kabul düzeyine sahip bir sürdürülebilirlik açıklama 
sistemi oluşturmaya yardımcı olmak olmuştur. VRF'nin IFRS Vakfında konsolidasyonu 
ile bu vizyonu gerçekleştirme yolunda büyük bir adım atıyoruz. Nihayet, tıpkı finansal 
muhasebe standartlarının finansal performansı ölçmek için ortak bir dil sağlaması gibi, 
sürdürülebilirlik performansını ölçmek için şirketler ve yatırımcılar arasında ortak bir 
dil yaratmanın bir yolunu bulduk. Bu sonuca ulaştığımızdan emin olmak için, IFRS 
Vakfı'ndaki standart geliştirme sürecine sürekli desteğinize ve katılımınıza ihtiyacımız 
var. 

Bu önemli dönüm noktasına ulaşmamıza yardımcı olduğunuz için çok teşekkür 
ediyoruz.  
 
Birlikte, daha sürdürülebilir bir gelecek sağlamak dileği ile! 


