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ÖNSÖZ
Tarih bilinci duygusuna sahip bilim adamları hem ifade hem de
yorumlama tarihlerinin karmaşık konular hakkındaki bilgilere katkıda
bulunmayı amaçlamaktadırlar. Aslında, her tarih türünün avantajları ve
sınırlamaları vardır. İfade tarihi, çağdaş konuları daha eksiksiz bir bakış
açısına yerleştirmek için geçmiş insan başarılarının unsurlarını bilgi
bünyesine eklemek için meşru bir akademik çabayı temsil eder.
Yorumlama tarihi, bilimsel araştırma yöntemlerini ve bunlarla ilgili
titizliği vurgular.
Aslında ne zaman bir sorunla karşılaşılsa, sorunun bir geçmişi ve bir de
geleceği üzerinden hareket edilir. Muhasebe ile ilgili gelişmelere tarihi
bir açıdan bakmak gerekir.
Tarih, politika oluşturma ve uygulamada ve standart ortamda çağdaş
araştırmaları destekler. Muhasebecileri mirasımızı oluşturan bireyler,
fikirler, deneyler ve dersler hakkında bilgilendirir. Bugünkü belirli bir
konvansiyona nasıl ulaşıldığı konusunda bizi bilgilendirir. Muhasebe
tarihi aynı zamanda bilim adamlarınnı muhasebenin disiplinlerarası
görüşünü ve çevre bağlamını dikkate almaya teşvik eder. Bununla
birlikte, insan çabasının diğer tüm ürünlerinde olduğu gibi, tek bir tarihi
yazının sınırları vardır. İlgili tarihi materyallerin etkili kullanımı, bir
yazarın bu sınırlamaların farkında olmasını ve bunlara uyum
sağlamasını gerektirir. Fikirlerin tarihine ilişkin kapsamlı bir çalışma,
fikirlerin bağlamını sağlayan olayları ayrıntılı bir şekilde kaydeder.
Muhasebe ilmi doğuşu ve gelişimi sürecinde çeşitli faktörlerden
etkilenmiştir. Günümüze gelindiğinde muhasebe çok geniş bir alana
yayılmıştır. Bu durumu ifade mahiyetinde Alfred Isaac Muhasebe
Nazariyesi isimli kitabındaki ifadeye göre, eski zamanlarda muhasebe,
yalnız defter tutmakla eşdeğerdeydi. Hâlbuki bugünkü iktisatta defter
tutma usulündeki kayıtlardan başka birtakım kayıtlar da ortaya çıkmış
ve muhasebe mefhumu gittikçe genişlemiştir.
Bu çalışmanın yazımında emeği geçen Zeynep Kaya’ya teşekkürü bir
borç bilirim.
Bu çalışmanın akademik camiaya ve ilgi duyanlara katkı sağlaması
dileğiyle…
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GİRİŞ
Muhasebenin ilk olarak hangi zaman diliminde ve nerede ortaya çıktığı
konusu bilinmemekle beraber insanlık tarihinde hesaplaşmanın,
ticaretin doğuşundan daha da eski olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla
muhasebe tarihi, ekonomi kadar eskidir. İnsanların her zaman sanayinin
ve ticaretin gelişmesine eğilimli topluluklarda yaşamaya başladığında,
hiç şüphesiz başlangıcı vardı. Muhasebe, insanoğlunun hayatını
sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu maddelerin sağlanması, korunması
ve tüketilmesiyle ilgili işlere başladığı zamanlarda, adı ve kuralları net
bir şekilde belirlenmemiş olarak ortaya çıkmıştır.
Bir toplumda, sosyal ve endüstriyel yaşamın aşaması geliştiğinde, bu da
bir tür vergilendirme ile sonuçlanır. Tahsilatlar ve ödemeler yapılırken
bazı kayıtların yapılması çok gereklidir. Bulunan önceki kayıtlardan
bazıları, bugün adlandırılabileceği gibi, büyük ölçüde kamuya açık
kayıtlarla ilgili görünmektedir.
Bazı inançlara göre, yazma sanatı muhasebe bilgilerini kaydetmek için
ortaya çıkmıştır. Muhasebe kayıtları Çin, Babil, Yunanistan ve Mısır’ın
eski uygarlıklarına kadar uzanabilir. Muhasebe, Piramitler gibi büyük
yapıların inşasında kullanılan işçilik ve malzeme maliyeti ile ilgili
kayıtları tutmak için kullanılmıştır.
Muhasebenin gelişimi üç farklı boyuttan incelenebilir. Ancak herhangi
bir boyut kategorik olarak belirli bir zaman noktasına sınırlanamaz.
Uluslararası muhasebe kurumlarının tanıtımı karşısında muhasebenin
tarihi gelişimini ele alacağı boyutlar, taş, kil ve ahşap tabletler üzerine
yazıt şeklinde kayıt tutma ve bu yazıtın korunması üzerinde duran İlkel
dönemdir. Bir işlemin gerçekten gerçekleştiğine dair delil olarak bir
işletme tarafından gerçekleştirilen finansal durumu ve diğer işlemleri
raporlama aracı olarak işlemleri analiz etmek, sınıflandırmak ve
kaydetmek amacıyla defter tutmanın gelişimini gören Orta Çağ ve son
olarak muhasebeye çok fazla incelikle defter tutmanın gelişiminde
ilerlemeye şahitlik eden Modern çağ olarak değerlendirilmektedir.
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Kayıt tutmanın kökeninin özel mülkiyet kurumunda olduğunu ve
sonraki gelişimini hem mülkiyet işlemlerinin artan sayısı ve
karmaşıklığına hem de parasal sistemlerin ortaya çıkmasına borçlu
olduğu ileri sürülmüştür. Özel mülkiyetin geçmişi ilk çağlara kadar
uzanmaktadır ve para biriminin mal ve hizmetlerin değerini ölçmenin
yasal bir aracı olarak tanıtılması, daha sonra defter tutma sanatına
dönüşen kayıt tutma sanatında uzmanlaşma ihtiyacını oluşturmuştur.
Böylece defter tutma mesleği ortaya çıkmıştır.
Muhasebe konuları, 15. yüzyıl sonuna kadar doğal bir seyir izleyerek
gelişmiştir. Bu itibarla, teşebbüsler faaliyetleri sırasında karşılaştıkları
kayıt problemlerini ve organizasyon ihtiyaçlarını, olayların akışına
bağlı bir şekilde pratik çareler arayıp bulmakla gidermeye çalışmıştır.
Ancak Toskanalı bir rahip olup geniş bir matematik bilgisine sahip
Luco Paciola’nun 1494 yılında İtalya’da yayımladığı “Summa
Aritmetica” adlı eserle birlikte muhasebenin doğal gelişme dönemi
kapanmış, uygulamaların yanı sıra nazari düşünceler de konuyu etki
altında bırakmaya başlamıştır. Böylece İtalya prensipleri itibariyle
bütün dünyaya yayılan muhasebe tekniğindeki Rönesans’ında beşiği
olmuştur.
Bazı çevrelerde Pacioli’nin çalışmasının çift taraflı defter tutma
konusundaki ilk çalışma olduğuna dair inancın aksine, Beneditto
Cotrugli otuz altı yıl önce “Delia Mercatura et del Mercante Perfetto
(Trading and The Perfect Trader’dan)” adlı çalışmasında birçok özelliği
açıklayan bir eser yazmıştı. Pacioli’nin çalışmasında kendisine atıfta
bulunulduğu için çift taraflı kayıt sistemidir.
Luca Pacioli çift taraflı defter tutmayı bulmamış olsa da defter tutma
üzerine yaptığı 27 sayfalık tez, bu konuyla ilgili bilinen ilk yayınlanmış
çalışmayı içermekte ve bugün uygulandığı gibi çift taraflı defter
tutmanın temelini oluşturduğu söylenmektedir. Pacioli'nin eseri
neredeyse hiç özgünlük sergilememektedir.
Ticaret, ülkeler arasında hacim açısından gelişmeye ve genişlemeye
devam ettikçe, daha sağlam bir defter tutma sistemi geliştirme ihtiyacı
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ve ayrıca artan sayıda uzman muhasebeci ihtiyacı vazgeçilmez hale
geldi. Bu artan eğilim, aynı zamanda daha fazla gelişmeye ve Finansal
Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi ve daha yakın
zamanda Uluslararası Muhasebe gibi farklı dallara şahit olan
muhasebeye geçişi gerektirdi.
1980’lerin ortalarında yayınlanan bu alandaki tarihi çalışmaların
çoğunu, muhasebenin kalıntılarını tanımlayan oldukça teknik bir
perspektif benimsemiş olarak nitelendirilmekteydi. Bu anlayış,
geçmişte yatan süreçleri ve işteki güçlükleri daha aktif bir şekilde
araştırmak yerine geçmişti. Muhasebe, daha çok olması gerektiği gibi
görülmekteydi. Teleolojik bir gelişim yörüngesi, muhasebe
tekniğindeki değişiklikleri anlamak için bir temel sağlamıştır.
Muhasebe göreceli ve ilericidir. Konusunu oluşturan olgular, sürekli
değişmektedir. Daha eski yöntemler değişen şartlarda daha az etkili
olur. Yeni sorunlar karşısında önceki fikirler önemsiz hale gelir.
Böylelikle çevre şartları yeni fikirler üretir ve dâhiyane insanları yeni
yöntemler geliştirmek için harekete geçirir. Bu tür fikirler ve yöntemler
başarılı olduklarını ispatladıkları için sırayla çevre şartlarını
değiştirmeye başlar.
Aslında muhasebede diğer bilimler gibi durağan olmayan dinamik bir
yapıya sahiptir. Muhasebenin bilinen ihtiyaçlara cevap olarak ne tür
şartlarda ortaya çıktığı, çevresi ile uyum içinde nasıl geliştiği, büyüdüğü
ve değiştiği konusu, o sırada mevcut olan güçlerle açıklanabilir.
Bu nedenle, günümüz muhasebesinin başladığı gerçek çağın ve aynı
zamanda uluslararası muhasebe kurumlarının tanıtımının incelenmesi
gerekir. Yazarların çoğu, Pacioli’nin çalışmasının günümüz
muhasebesinin doğuşunu belirlediğini, bazıları bunun Cotrugli’nin
yayınlanmamış el yazması olduğunu iddia etmiştir. Diğerleri ise,
gösterilecek bir miktar delille M.S. 12. yüzyılda başladığını söylemiştir.
Muhasebe konusunda önemli gelişmeler 20. yüzyıla rastlar. Muhasebe
literatürü, Batı ülkelerinde çift taraflı kayıt yönteminin gelişme çizgisi
doğrultusunda ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda muhasebe sanat olma, bir
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teknik olma yapısından bilim olma yoluna girdiğinde, İtalya, Fransa ve
daha sonra Almanya’da ortaya çıkan muhasebe okulları, çift taraflı
kayıt sistemini 20. yüzyılın karışık düzenine hazırlamak ile uğraşmıştır.
Bu kitap, eski çağlardan günümüze kadar muhasebenin tarihi gelişimini
ele almayı amaçlamaktadır. Birçoğu neden muhasebe tarihini
incelediğini merak ediyor olabilir. Bunun nedeni, muhasebe tarihinin
anlaşılmasının, disiplinin geleceğini geliştirmek ve anlamak için iyi bir
temel sağlamasıdır.
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1. BÖLÜM
1.1. MUHASEBENİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Muhasebenin doğuşu ve gelişimi ile ilgili yapılan literatür taramasında
genel olarak muhasebenin doğuşu ve gelişimini etkileyen faktörlerin
ticaret, din, devlet, hukuk ile bilim ve teknoloji ekseninde toplandığı
görülmektedir.
Muhasebenin tarihi süreç içerisindeki gelişimine faktörler şöyle
sıralanabilir:
1.1.1. Ticaret
Ticaret kâr amacı güden mal veya hizmetlerin alım satımı olarak
tanımlanabilir. Bir işte kar varsa hesap yani muhasebeye vardır. Bir
işletme ürünlerin geniş bir düzeyde takas gerçekleşmesi, iş çeşitliliğini
ve hacmini çoğaltmakta ve daha örgütlenmiş bir pazar ortamı
sağlamaktadır. Bu durum da bir kayıt sisteminin önemini
vurgulamaktadır. Zaten muhasebenin gelişiminde en önemli
etkenlerinden biri hiç tereddütsüz ticaret faktörüdür.
İnsanların sınırsız ihtiyaçlarını tek başına karşılaması mümkün
olmadığı için dayanışma ile kendinde olmayan mal veya hizmeti
başkasından sağlamak zorunluluğu söz konusudur. Ticaretin tarihteki
ilk örneği takastır. Takas yöntemi ile mal ve hizmetler birbiri
karşılığında değiş tokuş edilirdi. Böylelikle ekmek, altın, inci gibi
mallar değişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Paranın keşfiyle
değişim aracı olarak kullanılan malların yerine para kullanılmaya
başlanmış ve böylece ticaret kolaylaşmaya ve yaygınlaşmaya
başlamıştır. Tüm bu gelişmelerin akabinde ticaret değişime uğrayarak
günümüzdeki halini almıştır.
Ticarette meydana gelen değişimler, ticarete konu olan mal ve
hizmetlerin sayısının artması, çok farklı ticaret yöntemlerinin (taksitli,
veresiye, senetli satış gibi) ortaya çıkması, sermayelerin birleşimini
sağlayan şirketlerin kurulması ile ticarî hayat karmaşık bir hale gelmeye
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başlamıştır. Bu karmaşıklıkta ticaretin sağlıklı yürümesi ancak
işlemlerin düzenli kaydı ile mümkündür.
Her ticarî etkinlik bir takım hesap-kitap işini bünyesinde barındırır,
okur-yazar toplumlarda bu birtakım defterlerin tutulmasıyla
mümkündür. Hesap defterlerinin nasıl tutulması gerektiğini anlatan
Avrupa el kitapları, bu noktayı önemle belirtirler; hafızaya güvenmek
yerine kayıtların yazılı olarak saklanmasının önemini vurgularlar.
İnsanoğlu hafızasına ne kadar güvenirse güvensin, hesap işlemleri
muhakkak kaydedilmelidir. Atalarımızın “söz uçar yazı kalır” sözü bu
konuya ışık tutması açısından önemlidir. Çünkü yapılan işlerde bir
işlemin kaydedilmemesi veya bu işlemlerin düzensiz ve karışık bir
biçimde halledilmeye çalışılması, isteyerek veya istemeyerek hem
işletmeye hem de başkalarına haksızlığa neden olabilir. Her insanın
hakkını doğru olarak ayırt edemez, kimini az, kimini daha çok borçlu
çıkma ihtimali daha yüksek olacaktır.
Özel mülkiyet: Şahsi mülkiyet gibi kavramların ortaya çıkışı, mülkiyet
değişimi ve mülkiyet haklarının belgelenmesinin zorunluluğu,
muhasebenin doğuşunda önemli bir etken teşkil etmiştir.
Sermaye: Zengin ve üretici servet olmasaydı ticaret önemini kaybeder
ve borçlanma ve kredi kavramları var olamazdı. Bu sebepten sermaye
faktörü de muhasebenin türemesinde önemli rol oynamıştır.
Kredi (Borçlanma): Gelecekteki yarar sağlayan faktörler için
kaynaklar,
kaynaklardan
çıktı
alabilmek
için
gereken
emek(işgücü)ihtiyacı karşılanması sonrasında kaynakların kullanımı ve
borç kavramlarının oluşumu ile bu borçlanmaların kayıt altına alınması
gerekliliği ortaya koymuştur.
Yazı: Kapasitesinin sınırı olan insan hafızasının bilgi çokluğuna
yetişemediği bunun içinde bu vaziyetlerde ortak bir dilde temelli bir
kayıt yapmak için bir mekanizma olan yazı muhasebenin buluşundaki
ve gelişim aşamasında önemli faktörlerden biri olmuştur.
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Para: Değiş tokuşlar çerçevesinde ortak paydayı tek yerde toplamaktır.
Bu ortak payda olmasaydı muhasebeye gerek duyulmazdı. Paranın
değer kavramı tam olarak ölçülebilir nominal değeri olduğundan her
türlü işleme tâbidir. Bu nedenle muhasebe bir dizi parasal değeri
indirgeyerek çalışmaktadır.
Aritmetik: Muhasebenin temelindeki elzem hesaplama aracıdır.
Aritmetik olmasaydı bilanço finansal tablo amortisman hesabı gibi
birçok işlemlerden mahrum kalınır ve muhasebenin hesaplama işlevi
yerine getirilemezdi.
1.1.2. Din
Din; hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya,
en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür. Başka
bir deyişle; peygamberin bildirdiği biçimde kulluk görevlerini
belirleyen ilahi yol, bu yolu tanımlayan kanunların tümü olarak
tanımlanmaktadır.
Dinlerin toplumlar üzerindeki etkisi tartışılmaz. İnsanların yeme-içme
alışkanlıklarından giyim kuşamlarına kadar hayatın hemen her alanına
etki edebilen dinlerin ticaret alanına sirayet etmemiş olabileceğini
düşünmek ve kabul etmek mümkün değildir. Dolayısıyla muhasebe
gelişmeleri üzerinde dinlerin muhahkak bir etkisinden söz edilebilir.
Muhasebenin tekâmül seyrini takip ederken, Avrupa’nın pek çok asırlar
gerilemiş bulunduğu bir dönemde ileri bir İslam medeniyetinin
mevcudiyetini de gözden kaçırmamak gerekir. Nitekim yedinci asra ait
birtakım vesikalar Eski Yunan medeniyetinde rastlanan cari hesap,
envanter cetveli ve hesap özeti örneklerine benzemektedir.
Can’a göre, İslam dünyasında özellikle matematik alanındaki
ilerlemeler muhasebe gelişmelerinde çok önemli rol oynamıştır.
Sayıları sınırlı da olsa bu konuda bazı çalışmaların, bilgi, belge ve
kayıtların olduğu bilinmektedir. Özellikle İslam dininin doğuşu ile
birlikte Müslüman toplumların bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik
yapılarında önemli değişimler meydana geldiği bir gerçektir. Her alanı

8 | Dr. Nurullah KAYA

etkisi altına alan bu değişimlerin muhasebe gelişmelerini
etkilemeyeceğini düşünmek mümkün olmadığına göre İslam din,
düşünce ve kültürünün muhasebe gelişmelerini etkileyebileceği
ihtimali kabul edilmeli ve araştırmaya- incelemeye değer bulunmalıdır.
Sadece İslam dini olarak değil tüm dinlerin muhasebe gelişmelerini
etkilemiş olma ihtimali üzerinde durulmalıdır.
Hiçşaşmaz’a göre, ticarî hayatın inkişafı ile kayıt tekniği arasındaki
muvaziliğin (paralelliğin) bir gerçek olduğu düşünülür ve İslam
medeniyetinin temel prensiplerini ihtiva eden “Kur’an”daki hükümlere,
aynı zamanda İslam dininin kurucusu olan peygamberin davranışlarına
bakılacak olursa muhasebe tarihi bakımından işlenmemiş bu devre-nin
da birtakım hakikatleri gizlediği şüphesizdir.
İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an’ın diğer kutsal kitaplardan
farklı olarak malî olayların kayıt altına alınması konusunda getirdiği
açıklamalar dikkat çekicidir. “Kur’an” incelendiğinde muhasebenin
temelinde yatan malî nitelikli olayların kayıt altına alınması
düşüncesinin aynı zamanda ilahi emirler ile desteklendiği
görülebilecektir.
Geniza’da saklanan zengin yazışmaların gösterdiği gibi Yahudi ve
Müslüman tüccarlar, Akdeniz’de ve Hint Okyanusu’nda yoğun olarak
ticaretle uğraşıyorlardı ve etkinliklerinde yazıyı geniş kapsamlı iş
amaçlarında, bilgi iletiminde, envanter kaydında, muhasebe defterleri
ile ilgili soruları da kapsayan hukukî anlaşmazlıklarda ve seyahatteyken
aileleri ile haberleşmede kullanıyorlardı. Yahudi cemaatin kayıtları,
Mısır’ın kurak topraklarına gömülüyor, orada saklanıyordu; aynı
uygulama, Müslümanlar ve Hristiyanlar’da da vardı. Çünkü; “Tanrının
adının yazılı olduğu metinler yakılarak ya da başka bir şekilde yok
edilemiyordu.” Bu dönem Kahire’sinde din, ticarette önemli bir
unsurdu, mezhepler arası dayanışma yaygındı; din adamları çoğunlukla
beraber seyahat ediyor, zor durumlarda birbirlerinin desteğini
arıyorlardı.
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Orta çağ Kahire’sinde din ve ticaret arasındaki bağ şu gerçekten dolayı
açıktır: Merkantilist kapitalizm, bir kimsenin, Tanrı üzerine yemin eden
meslektaşına duyduğu güven temeli üzerine kurulmuştur. Aynı şey
defter tutma için de geçerlidir. Din ve muhasebe arasındaki ilişkiyi
ortaya koymak için Defoe, “Bir ticaret adamı, cenneti ve ruhu
düşünerek ölüm için hazırlanmanın yanında, hesap defterlerini de
düşünerek daima ölüme hazır olmalıdır.” Demiştir. William Temple
gibi yazarlardan destek alan bu söylem “muhasebe, defteri tutmayı ilk
kez dine dayalı bir yükümlülük haline getirdiğini” göstermektedir.
Tarihsel süreçte din ile muhasebe arasındaki ilişkiyi ortaya koyan
örnekleri bulmak çok da zor değildir. Katolikler, hesaplarının
doğruluğunu tanıklık etmeleri için Tanrı’yı ve Meryem Ana’yı
çağırırlarken, Yahudi ve Müslüman tüccarlar arasındaki çatışmalar çok
uzun zamandan beri dinsel mahkemeler aracılığıyla çözülüyordu. 1313
ve 1316 yıllarından kalan iki hesaptan kopya edilmiş en eski banker
defterlerinden biri şöyle başlar;
“In nomine domini, amen. Ut Infra Reperitur in Cartularia banci
quondam Lonfronchini de Donato anni de MCCCXIII die XII
Februarii, quad Incipit in primo folioi In nomine domine nostri Jesu
Xristi et Sonctorum sit.”
Yani; “Tanrı’nın adıyla. 1313 yılının şubat ayının 12’si; Lonfranchini
de Donatus hesap defterlerinin ilk sayfası: Yüce Tanrı ve İsa Efendimiz
adına kutsanmıştır.”
Yukarıda belirtilen bu ifadeler göstermektedir ki; dinler sosyal yaşamda
olduğu gibi ticarî hayatta da etkili olmuşlardır. Genellikle bütün
dinlerde ticarî hayatta kayıt tutmanın önemli bir yere sahip olduğu
görülmektedir.
1.1.3. Hukuk
Hukuk kelimesi Arapça “hak” kökünden gelir ve hak kelimesinin
çoğulu olarak bilinmektedir. Türk Dil Kurumu’na göre hukuk kelimesi,
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toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların
bütünüdür.
Bilimsel bir disiplin olarak hukuk, kendi içinde temel olarak ikiye
ayrılır. Genel olarak hukukun kişiler arası ilişkileri konu alan kısmına
özel hukuk, kişiler ile devlet veya devleti oluşturan kurumlar arası
ilişkileri düzenleyen kısmına ise kamu hukuku adı verilir. Medenî
Hukuk, Ticaret Hukuku ve Devletler Özel Hukuku özel hukukun, buna
karşılık Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku kamu
hukukunun başlıca alt dallarıdır.
Ticarî hayatta meydana gelen sorunları çözüme kavuşturan hukuk; özel
hukukun alt dalı olan ticaret hukukudur. Ticaretle uğraşan kişiler veya
şirketler arasında bazı sorunlar çıkabilmektedir. Bu sorunların çözümü
mahkemeler tarafından ticaret hukukuna dayanılarak çözüme
kavuşturulmaktadır. Vergi kaçakçılığı ile ilgili sorunlarda vergi
hukukuna dayanılarak hüküm verilmekte, ticaret mahkemelerinde dava
görülürken tarafların kayıtlarına başvurulmaktadır. Bunun için
hukukun vereceği kararlar açısından tarafların tuttuğu kayıtlar önemli
bir yere sahiptir.
Tarihe bakıldığında muhasebe kayıtlarının hukukî yüzünü gün yüzüne
çıkaran Roma medeniyetidir. Meşhur Romalı hatip Çiçeron
mahkemede müvekkilini müdafaa ederken davacının kayıtlarına şu
şekilde saldırmaktadır. Davacı söz konusu tutarın büyük defterine
kaydedilmemiş olduğunu itiraf etmekte, fakat muhtıralarında mevcut
olduğunu ileri sürmektedir. Muhtıraların büyük defteri ile kıymeti aynı
olsaydı, büyük defter tutmaya gerek kalmazdı. Büyük defteri tanzim
âdetinin kabul edilmesinin sebebi, gelip geçici muhtıralara itimat câiz
olmamasındandır.
Hukukun kararlarında muhasebe kayıtlarının etkili olması, kayıt tutma
etkinliğini daha önemli hale getirmektedir. Bu durum kayıt tutma işini
sistemleştirecek bir muhasebe ilminin doğuşunu ve gelişmesini
sağlamaktadır.
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1.1.4. Devlet
Devlet; üzerinde yaşayacak toprağı olan, üzerinde yaşayan insanları
olan, üzerinde yaşayan insanları bir arada tutan kuvveti olan siyasal bir
kurumdur. Bir başka açıdan devlet, ortak bir hayatı ve kültürü paylaşan
bir toplumda, bu toplumu düzenleme, bu topluma güvenlik, refah ve
huzur sağlama amacını güden ve bu amaca yönelik olarak kanun
koyma, bu kanunları uygulama, yargılama, cezalandırma gibi güçlere
sahip olan kurumdur.
Devlet kurumu, tarihin bilinen en eski toplumlarından bu yana hep var
olmuştur. Hakkında bilgi sahibi olunan en eski medeniyetlerin
hepsinde, güçlü devlet mekanizmaları bulunduğu bilinmektedir.
Bir toplumda asayiş ve güvenliği sağlayabilecek, zararlı olan bütün
davranışları kanunla yasaklayabilecek, çıkarmış olduğu bu kanunlara
da uyulmasını mecbur kılacak tek ve tartışmasız güç, devlettir. Buna
paralel olarak, günümüzdeki toplumların vazgeçilmez ihtiyaçları olan
sağlık, eğitim, milli güvenlik, alt yapı gibi hizmetlerin de sadece devlet
tarafından karşılanabileceği açıktır.
Devletin görevleri zaman içinde ve çeşitli toplumlara göre
değişmektedir. Devletlerin görevlerini yerine getirebilmeleri ve
mensubu olduğu insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri maddi bir
imkânı gerektirir. Devletler bu maddî imkânları büyük bir kısmını
halktan topladığı vergilerle elde etmektedir. Devletler görevlerini yerini
getirirken iki önemli işi de titizlikle gerçekleştirme mecburiyetindedirler.
Bunlardan birincisi ihtiyaç duyulan paraların halktan toplanması,
ikincisi ise toplanan paraların gerek görülen yerlere harcanması
görevidir. Bu görevlerin sağlıklı, âdil ve hatasız yerine getirilebilmesi
ancak düzenli bir kayıt tutma ile mümkündür.
Devlet vergi toplarken, vergide adalet ilkesine riayet etmelidir. Vergi
toplarken devletin âdil olabilmesi için vergi mükellefinin durumunu
ortaya koyan bir muhasebenin olması gerekir. Diğer bir taraftan da
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devletin topladığı vergilerin miktarının ve bu vergilerin nerelere
harcandığının bilinmesi ancak devlet içinde bir muhasebenin yapılması
ile bilinebilir. Bütün bu durumlar toplanan vergileri ve harcamaları
kayıt altına alabilme etkinliğine sahip bir muhasebeyi gerekli kılar.
1.1.5. Bilim ve Teknoloji
Buharlı makineyle başlayan sanayileşme, insanoğlunun işgücünün
yerini almakla kalmamış, hızlı ve esnek üretim süreçlerinin başlamasına
da ön ayak olmuştur. Ayrıca bilgisayarla başlayan yeni teknolojiler ise
insan beyninin gücünü artırmıştır. Bilgisayarların yardımıyla bilgi ve
teknolojinin üretimi ve dağıtımı kolaylaşmıştır.
Bugünkü anlamda bilimsel çalışmalar başlamadan önce teknoloji büyük
bir aşama kaydetmiştir. Bir kurum olarak bilim, teknolojiden binlerce
yıl sonra oluşmuştur. 18. yy. dan sonra teknoloji bilimin uygulama alanı
olmuş, 19. ve 20. yy. da bilimin teknolojinin gelişmesinde etkisi büyük
olmuştur.
Bilim doğal olayların sistematik açıklanması olarak kabul edilmektedir.
Teknoloji ise bilimsel bilginin uygulanmasıdır. Teknoloji, bilimsel veya
organize edilmiş bilgilerin sistematik bir şekilde işe entegre edilmesidir.
Teknoloji bunu yaparken temel araştırma ve teorik bilgi ile gerçek
yaşam problemleri arasında köprü vazifesi görür.
Günümüzde bilim ve teknoloji birbirinden bağımsız iki farklı olgu
olarak algılamak imkânsız hale gelmiş bulunmaktadır. Bilim ve
teknoloji arasındaki sınır günümüzde bu yüzyılın başına göre çok daha
az belirgindir. Bilimin içinde belli bir uzmanlaşma sonucu bir
branşlaşma gözlenirken, bilim ve teknoloji arasında giderek artan bir
bütünleşme söz konusudur.
Bilimin önderliğindeki teknolojik gelişmeler hayatın her alanında
kendini göstermektedir. Bu gelişmeler kuşkusuz bu alandaki işleri de
kolaylaştırmakta ve bu alanın gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bilim
ve teknolojideki gelişmeler muhasebe ilminde de olumlu yönde
etkilerini göstermiştir. Buharlı makineyle başlayan sanayileşme
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üretimde rekabeti artırmıştır. Bu durum da maliyet muhasebesinde
önemli gelişmeleri doğurmuştur. Yirminci yüzyılda ortaya çıkan
stratejik maliyetleme, faaliyet tabanlı maliyetleme, hedef maliyetleme
gibi yöntemler bu gelişmelerin ürünüdür. Yine bilgisayar
teknolojilerinin bir kayıt tutma etkinliği olarak muhasebede
kullanılmaya başlanması muhasebe işlemlerinin kolaylaşmasına ve
gelişmesine büyük katkı sağladığı aşikârdır.
1.2. MUHASEBE TARİHİNE BAKIŞ
Muhasebenin ilk nerede ne zaman ne şekilde ortaya çıktığı tam ve kesin
olarak bilinmemekle birlikte, insanlık tarihi kadar eski olduğu
düşünülmektedir. İnsan sınırsız ihtiyaçları olan bir varlıktır. Bu sınırsız
ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığı için dayanışma yoluyla elde
etmek zorundadır. En eski dönemde ise bu ihtiyaçlar, takasla temin
edilmekteydi. Örneğin bir insanın yakacağa ihtiyacı varsa, yiyecekle
yakacağı takas etmekteydi. Bu takas ta bir hesap çerçevesinde
gerçekleşmekteydi.
Linda Plunkett’e göre muhasebe, diğer bütün mesleklerin en eskisidir.
Literatüre bakılacak olursa, muhasebenin, kökü Arapça olan hesap
sözcüğünden türetildiği anlaşılmaktadır. Bu kökten hareketle,
muhasebede hesabın, çağdaş anlamı ile üzerine aynı değer ölçü
birimiyle işlem yapılan, denetlemeye elverişli, çift taraflı bir hesap
çizelgesinden ibaret olduğu görülmektedir.
Muhasebenin tarihine bakıldığı zaman, beş bin yıl öncesine kadar gittiği
görülmektedir. İlkçağda kayıtları tutma düzenleri, orta çağda çift taraflı
kayıt tutma sistem özellikleri ağır basan muhasebe ekonomik,
teknolojik ve hukuksal çevre şartlarının etkisiyle kendini geliştirmiş ve
günümüzde işletme muhasebesi, sosyal muhasebe ve devlet muhasebesi
gibi ana dallar altında bir bilim dalı olarak yoluna devam etmektedir.
Çağımızda muhasebede işletme ve işletmelerin oluşturduğu ekonomik
sistemin önemi devamlı artıştadır. Bir ülkenin ekonomik kalkınmasında
muhasebenin rolünün büyük olduğu görülmektedir.

14 | Dr. Nurullah KAYA

Muhasebenin tarihi gelişimi hem kronolojik hem de medeniyetler
açısından ele alınacaktır.
1.2.1. İlk Çağlarda Muhasebe
İnsanoğlu yaradılışı gereği toplum halinde yaşamak zorundadır. Bu
nedenle birbirleriyle sürekli bir iletişim halindedirler.
İnsan olmanın bir gereği olan mal veya hizmetlere olan ihtiyaç,
insanların birbirleriyle olan iletişimi ile daha da artmıştır. İnsanlar
önceleri mübadele ile ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Trampa yani değiş
tokuşta mal veya hizmetlerin tam olarak birbirinin yerine değer olarak
eşit olmadığını anlayan insanlar, paranın bulunmasıyla trampa devri
kapanmış ve mal karşılığı olarak paranın verilmesi imkânı ortaya
çıkmıştır. Böylece alışverişte tek bir değer ölçüsünü benimsemişlerdir.
Muhasebe alanındaki gelişmeler de bu eğilime paralel olarak
yürütülmüştür. Örneğin ticaretin geliştiği ülkelerde paranın giriş ve
çıkışını takip için kasa hesabı, mallar için ise mal hesabı
kullanılmaktaydı. Ancak bu hesaplar, basit kayıt yöntemi ile
tutulmaktaydı.
Muhasebe tarihi araştırmacılarının önemli bir bölümü yazı ve
rakamların insanların hesap yapma lüzumundan ötürü icat edildiğini
tasvir etmektedir. Eğer ilk yazının bulunuşu ile muhasebenin
özdeşleştirilmesi dikkate alınacak olursa, muhasebenin ilklerinin M.Ö.
5000- M.Ö. 4000 yıllarında Uzakdoğu’da ve bu arada Çin’ de aramak
daha doğru olacaktır. Ancak bu yıllara ait bilgi mevcut değildir. Bu
bağlamda muhasebenin bilinen bütün yönetim tekniklerinin en eskisi
olduğunu söylemek mümkündür. Ancak daha önce de belirtildiği üzere,
ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktığı konusunda bir belirsizlik
mevcuttur. Bununla birlikte, hesap tutmaya ilişkin yöntem ve kuralların
yanı sıra kayıt ve raporlama teknikleri bir kişi tarafından ya da yazılan
bir eserle yapay bir ortamda ortaya çıkmamıştır. Tam tersine günlük
yaşamın ihtiyaçlarını ve zorunluluklarını karşılamak üzere doğal bir
süreçte gelişmiştir. Dolayısıyla ticaretin ve ticari iş hacminin arttığı
dönemlerde muhasebe tekniklerinin de ilerlediği söylenebilir.
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Ekonominin ve ticaretin durağanlaştığı veya gerileme eğilimi gösterdiği
dönemlerde ise muhasebe tarihine yönelik araştırmalarda bir kesinti
olduğu görülmektedir.
Provasi ve Farag’ın 2013 yılında yayınladıkları “Accounting in Ancient
Times” isimli araştırması, antik medeniyetler çerçevesinde, muhasebe
hakkında araştırma yapan bilim adamlarının çalışmalarını incelemek
üzere ele alınmıştır. Araştırma, M.Ö. 4000 sonlarına doğru tarihlenen
en eski metinlerden (3200-3100) bahsetmektedir. Bunlar Irak’ın Uruk
şehrinin anıtsal tapınak bölgesi dell'Eanna'da bulunan kil tabletleri
üzerine oyulmuş, doğrudan çiviyazımı yazıların öncüllerini temsil eden
piktogram işaretleri dizileridir. Muhasebenin nüfusun ekonomik,
politik ve sosyal gelişimiyle paralel olarak geliştiği gözlemlenmiştir.
Çevresel şartllar ve ekonomik örgüt türü, bilgi hesaplarının
geliştirilmesine en çok katkıda bulunan faktörler olarak bulunmuştur.
Güzel’in 2010 tarihli “Muhasebenin Tarihçesi ve Gelişimi” adlı
araştırmasında, muhasebenin işletme kapsamındaki önemi ve tarihçesi
ele alınmış, muhasebenin tarihi gelişimi örneklerle vurgulamıştır.
Muhasebenin geçmişten günümüze geçirdiği aşamalar incelenmiştir.
Günümüzde teknolojik anlamda muhasebede kullanılan tekniklerin,
hangi süreçlerden geçerek çağımıza kadar geldiği ve ulaştığı
anlatılmıştır. Günümüz muhasebesinin, sadece geçmişi kaydeden bir
sistem olmaktan çıktığı, faaliyetlerin önceden planlanması ve
sonuçların anlamlı biçimde tahliline imkân veren, etkili bir yönetim
aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Carmona, Ezzamel ve Gutiérrez 2004 yılında yayınlanan “Accounting
History Research: Traditional and New Accounting History
Perspectives” isimli makalelerinde, modern muhasebe tarihi
kazanımlarına genel bir bakış açısı sağlamışlardır. Burada yeni ve
geleneksel muhasebe tarihleri dört boyutta karşılaştırılmıştır: Köken ve
soy ağacı, muhasebenin rolü, kaynağı ve tarihi gereçleridir. Bu
boyutların geleneksel ve modern muhasebe tarihine göre farkları ve
modern muhasebe geçmişinin muhasebe tarihine katkısı
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gözlemlenmiştir. Geleneksel ve modern muhasebe yaklaşımlarının
birbirinden farklı olmasına rağmen, birbirlerinin araştırma yollarını
aydınlattığı görüşü savunulmuştur. Nihayetinde modern muhasebenin,
karşılaştırmalı muhasebe tarihi araştırmalarına gerçekten hitap etmek
için ulusal/yerel alan odaklarını genişletmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Bununla birlikte, araştırmaların daha zengin kanıtlar bulma yeteneğine
sahip olacağı ve buna göre muhasebe tarihi disiplinine katkı sağlanacağı
sonucuna varılmıştır.
Farklı ulusların kendine özgü kayıt tutma yöntemleri olduğundan, kayıt
tutmanın kökeni hakkında çok az şey söylenebilir. Keldani-Babil
İmparatorluğu, dünyada düzenli olarak organize edilen en önde gelen
hükümet olarak kabul edilmektedir. M.Ö. 500 yılına kadar süren bu
dönem, Ninova ve Babil Ticaret Merkezi olarak anılmaktaydı.
Bu dönemde, Mezopotamya’dan eski Mısır’a, antik Yunanistan’a, antik
Roma’ya kadar, en eski kayıt tutucular olduğu bilinen ve bu nedenle
avukat ve muhasebeci görevlerini yerine getiren yazıcılar tarafından
hükümet işleri yürütülmekteydi. Ayrıca vergilerin toplanması ve
masrafların ödenmesinden de sorumluydular. Edwards’a göre, Yazarlar
envanter kayıtlarını tuttu ve alınan ve ödenen miktarı gösteren bir
ödeme ve tahliye beyanına benzer hesaplar hazırladı. Bazı durumlarda
kayıt tabletleri işlemlerin nedenini gösterir.
1.2.2. Yazının Keşfedilmesinden Önce: Sembollerle Muhasebe
M.Ö. 5500- 3350
Mezopotamya’daki çiftçiler, ürettikleri malları saymak ve hesaplamak
için bir semboller sistemi geliştirmiştir.
Sembolün şekli, o dönemde üretilen farklı türdeki tarım ürünlerini
temsil etmekteydi. Örneğin, koni şeklindeki bir sembol az miktarda
arpayı temsil etmekte, küre benzeri bir sembol daha büyük bir arpa
kütlesini temsil etmekte, disk şeklindeki bir sembol koyunu temsil
etmekteydi. Yük birimlerinin sayısı “bire bir” sembollerinin sayısı ile
ifade edilmiştir (örneğin, üç küçük arpa ölçüsü üç koni ile gösterildi).
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Daha sonra bu semboller, üretilen malların çeşitliliğini temsil eden 300
şekle çıkarıldı.
Bu disklerde, çeşitli tekstil ürünlerini gösteren birkaç çizgi ve grafik
veya nokta vardır.
1.2.2.1. Sümer Muhasebesi
Bilinen en eski metinler M.Ö. 4000 yılının (M.Ö. 3200-3100) sonlarına
kadar uzanmaktadır. Bunlar, Irak’ın güneyindeki Uruk şehrinin
Eanna’nın anıtsal tapınak bölgesinde bulunan kil tabletlere kazınmış,
doğrudan çivi yazısı yazısının öncüllerini temsil eden resimli işaret
dizileridir. Bu metinlerin içeriği öncelikli olarak idari niteliktedir.
Diğerlerinin yanı sıra çalışanlara dağıtılan yiyeceklerin içindeki ve
dışındaki malların listeleri yer almaktadır. Yazı, güçlü yeniden dağıtım
karakterine sahip merkezi bir ekonomi ile karakterize edilen idari
karmaşık bir toplumun yeni taleplerine cevap niteliğindedir. M.Ö. 4000
yılında Güney Mezopotamya’da sözde “şehir devrimi” nin bir sonucu
olarak oluşan seçkin bir rahiplik tarafından yönetilmiştir.
Tabletlere kazınmış işaretler sistemi (yaklaşık M.Ö. 1200) hâlihazırda
tamamen oluşturulmuştur. Bu tarih öncesi muhasebe sistemleri temelde
iki araca dayanıyordu: muhasebe jetonları (jeton veya taş) ve mühür.
Jetonlar, genellikle tahıllar, çiftlik hayvanları gibi farklı tür ve
miktarlarda malları temsil eden, elle şekillendirilmiş küçük kil
nesnelerdir. Jetonlar ve mühürler ilk olarak Yakın Doğu’da Neolitik
Aseramico (M.Ö. 1000 -800) sırasında ortaya çıkmıştır.
Yiyecekleri uzun süreler boyunca saklama ihtiyacı, en azından ilkel bir
muhasebe biçimi gerektirmekteydi. Neolitik jetonlar (M.Ö. 5.500
yılından kalma sertifikalar), her birinin farklı bir ürün türüne karşılık
geldiği ve her jetonun o ürünün bir birimine karşılık geldiği bir sisteme
göre çeşitli formlara sahipti. M.Ö. 4000 yılında ilk Güney
Mezopotamya’da kentsel merkezler ortaya çıktı nüfus yoğunluğuna ek
olarak, ilk şehirler (100 hektarlık Uruk dâhil) benzersiz anıtsal
mimarinin varlığı, özel faaliyetlerin ve zanaatın çoğalması ve uzun
süren gelişim ile karakterize edilir. Uzaktan ticaret politik-ekonomik
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sistem, kaynakların merkezileştirilmesi ve bunların “büyük kuruluşlar”
(Tapınak, Saray) tarafından gıda tayınları şeklinde yeniden
dağıtılmasıyla karakterize edildi. Yeni kent merkezlerinin artan idari
ihtiyaçları, yeni muhasebe biçimlerinin araştırılmasına yol açtı.
Muhasebe kayıtları, nüfusun büyük bir kısmının çalıştığı halka açık
şirketlerde kontrole ihtiyaç vardı. Bu nedenle, her olay makbuzlarla
birlikte girildi. Bu belgeler iki veya üç nüsha olarak düzenlenmiştir.
İlki, törenin böyle gerçekleştiğini doğrulamıştır. İkincisi, muhasebenin
temelini oluşturmuştur. Bu koleksiyondan, ekonominin aylık beyanları
ve yıllık bireysel dallarına (tahıllar, hayvancılık, ücretler vb.) kadar
özetlenen belgelerin sınıflandırılmasına geçilir. Sınıflandırma, ilk
kayıtlarda zaten yer alabilirdi, örneğin ücretler, farklı işçi kategorilerine
göre sınıflandırıldı. Ardından, ödeme olarak dağıtılan mallara göre
periyodik diğer sınıflandırma ve ilgili kayıtlara geçtiler: arpa, diğer
tahıllar, hurmalar, bira, tekstil ürünleri sayılabilir.
Bu nedenle, sistem çift taraflı hesap kümesinin, ücret hesapları ve
çıktılar deposu ile ilgili hesaplar birleştirilmesine yol açtı. Böylece, bu
kurumsal olaylar iki açıdan yeniden oluşturuldu. Birincisi, bir yandan
üretilen mal ve hizmetler için katlanılan maliyetler ve ikincisi, belirli
bilanço kalemlerinde azalmadır. Bu bulgu, çift taraflı ilkesinin ana
hatlarını çizdiği için önemlidir. Biri, Tapınak mallarının ücretlerin veya
diğer masrafların ödenmesi için sağlanan indirimini kaydetmek ve
diğeri tarım, hayvancılık, balıkçılık ve haraçlar tarafından üretilen
malların artışındaki değişiklikleri kaydetmekti.
Sümer Muhasebesi: Çift Taraf İlkesi
Çift Taraf İlkesi
Üretilen Mal ve Hizmetin
Maliyeti

Eşit

Öz sermaye bileşeninin değişimi
(tapınağın envanteri)

Sümer muhasebesinin aynı zamanda Hammurabi Kanunu’nda yer alan
kurallar olduğunu bilmek çok önemlidir, M.Ö. 2000 yıllarda Babil
Kralı, M.Ö. 1792’den 1750’ye kadar hüküm süren yetenekli bir yönetici
ve savaşçıydı.
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Hammurabi Kanunu, antik çağlardan kalma tek kapsamlı belge olmaya
devam etmekte, suçla ilgili sistematik düzeni olmayan 282 ayrı
maddeden oluşmaktadır. Bu kanunlarda medeni, ticari kurallar ve din
ile ilgili hükümler içermektedir. 88 ila 108 arasında değişen paragraflar,
borsaların, tüccarların ve acentelerin kredi işlemleriyle ilgilidir. İlk
bakışta çoğu modern ve gelişmiş uygulamaya özgü gibi görünen bazı
mekanizmaların ve ekonomik araçların aslında birkaç bin yıl öncesine
dayandığı not edilebilir. En sıra dışı olanlardan biri, karmaşık bir ticaret
ve sistemlerin geliştirilmesiydi.
Muhasebe kayıtlarının ilki M.Ö. 4000 yıllarında Hindistan’da olmak
üzere yazılan Arthasastra adlı kitabın üç bölümü de Babil Kralı
Hammurabi’nin (M.Ö. 1728 - M.Ö. 1686) adıyla anılan Hammurabi
Kanunları’nda görüldüğü ifade edilmektedir. Başta bir “prologue”
(önsöz) ve sonda “epilogue” (sonsöz) olmak üzere 282 maddeden ibaret
olan Hammurabi Kanunları’nda 104- 125. Maddeler ticaret ve
alışverişe ayrılmıştır. Hammurabi Kanunları’nın 104. Maddesinde
“eğer bir tüccar, ayak satıcısına arpa, yün, bitkisel yağ veya herhangi
bir maıl satmak için verirse, satıcı elde ettiği gümüşü kaydedip, tüccara
iade edecektir. Satıcı tüccara verdiği mühürlü gümüşü alacaktır.”
denilmektedir. Bu maddeye benzer bir madde Babil’in eski Kralı
Ammi-Şaduqa Fermanı’nda da mevcuttur. Ammi Şaduqa Fermanı’nın
7. Maddesinde “tahıl gümüş ve malı satış fiyatına, Akkadlı’ya veya bir
Ammurlu’ya veren ve mühürlü belge düzenleyen kimse, düzenlettirdiği
belgesinde süreyi aşarsa, gümüş faiz getirecektir.” Denilmektedir. Bu
basit olmakla beraber yapılan işlemin ticari yönünün belirli düzeni
bakımından anlamlıdır.
Tüccarlar mallarını belli bir şehre transfer ederken, ödemeli olarak
aldıkları ürünlerini satıyorlardı. “Çek”, üzerine bakır veya gümüşün
ağırlığına göre sözleşmeli mal bedelinin işlendiği kil tabletten ibarettir.
Aynı tablet çevrilebilir ve daha sonra başka mallar satın almak için
sunulabilir. Elbette, bu “kontrollerin” garantili bir kapsamı olmalıdır.
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1.2.2.2. Mezopotamya’da Muhasebe (M.Ö. 3500 – M.Ö.
2000)
Dünyadaki en eski muhasebe kayıtlarına Ortadoğu’da tarih öncesine ait,
üzerlerinde farklı dillerde yazılmış olan vazo, çömlek ve taşlarda
rastlanır. Bu kayıtlarda işletmelerin varlıkları ve miktarları çeşitli
şekillerle belirtilmiştir. Ayrıca yazılı olmayan kayıt yöntemlerinden bir
diğeriyse, farklı zamanlarda Peru, Çin ve Havai’de kullanılan “quipu”
bir diğer ismiyle “düğümlü sicimler” yöntemidir. Bu kayıt yöntemi, bir
ana sicime diğer sicimlerin sarkıt halinde bağlanmasıyla oluşuyordu.
Bir köydeki insanların sayısı ya da bir depodaki varlıkların miktarı bu
sicimlerle tutuluyordu. Değerler, düğümlerin ana sicime olan
mesafesine bağlı olarak değişiyordu. Bazen farklı nesnelerin sayılması
için farklı renkler kullanılmaktaydı.
Çift taraflı muhasebe sisteminin ortaya çıkmasından beş bin yıl önce,
Mezopotamya’da (bugünkü Irak) ekonomik faaliyetin muhasebe
kayıtları ortaya çıkmıştır. O zamanki muhasebeciler “Kâtipler” olarak
adlandırılmakta ve saraylar, tapınaklar ve özel şirketler tarafından
istihdam edilmekteydi. Kâtiplik o zamanlar itibarlı bir meslekti. Bu
dönemde, işlemlerin açıklamasına ek olarak, muhasebe sistemi,
ekonomik işlemlerin ayrıntılı kodlamasına özellikle dikkat edilerek,
yapılan işlemlere (sözleşmeler) büyük ölçüde odaklanmıştır.
Kâtipler, bir işlem kaydetme ihtiyacı duyulduğunda şehrin kapılarında
dururdu. İşlemlerin (sözleşme) muhasebecilere (Kâtipler) rapor
edilmesi gerekiyordu ve bunlar, işlem kaydı için özel olarak
hazırlanmış kil tabletlere kaydettikleri mali işlemin kayıtlarını
hazırlamaktan sorumlulardı. Muhasebeci, kil tabletler üzerinde mal ve
para alışverişinde bulunan sözleşme taraflarının veya sözleşmede
verilen her türlü sözün adlarını açıklamıştır. Tarafların killerinin
üzerine kendi damgalarıyla birlikte isimlerini imzalamaları
gerekiyordu. Bu pullar, sahiplerinin isimleri, resimli dini semboller ve
o dönemin sahibi tarafından tapıldıkları tanrıların isimleriyle
yazılmıştır.
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Muhasebenin niçin sayısal mecaz kullandığına dair açıklamanın bir
başka parçası da para, sayılar ve muhasebenin birbiriyle ilişkili olduğu
ve belki de kökenleri itibarıyla ayrılmaz olduğudur. Hepsi malların,
stokların ve işlemlerin kontrol edilmesi bağlamında Mezopotamya’nın
tapınak ekonomisi olarak ortaya çıkmıştır.
Muhasebenin ilk gelişimi, yazma, sayma ve paradaki gelişmelerle
yakından ilişkiliydi. Özellikle, saymanın gelişiminde önemli bir
adımın, somuttan soyut saymaya geçişin muhasebe ve paranın erken
gelişimi ile ilgili olduğuna ve Mezopotamya’dan gelen belgeler,
harcama listelerini, alınan ve ticareti yapılan malları göstermektedir.
Para ve rakamlarla birlikte muhasebenin gelişimi, tapınakların
vergilendirme ve ticaret faaliyetleriyle ilgili olması muhtemeldir.
Mezopotamya’da 5.000 yıldan daha eski tarihli Babil, Asur ve Sümer’
de gerçekleştiğine dair deliller vardır. O zamanın insanları, mahsullerin
ve sürülerin büyümesini kaydetmek için ilkel muhasebe yöntemlerine
güvenmekteydi. Çiftçilik ve hayvancılık için doğal bir mevsim olduğu
için ekinler hasat edildikten veya genç hayvanlar sütten kesildikten
sonra fazlalık elde edilip edilmediğini saymak ve belirlemek kolaydı.
Ancak aritmetik sayı sembollerinin sistematik manipülasyonu, aslında
kadimlerin sahip olduğu bir araç değildi. Aksine, Arap rakamlarının
tanıtılmasından uzun süre sonra finansal işlemler için Roma
rakamlarının ısrarla kullanılması, daha önce çift taraflı kayıt sistemlerin
oluşturulmasını engellemiş görünmektedir.
Bununla birlikte, kadim insanların finansal işlemlerin kayıt tutma,
kontrol ve doğrulama konusunda karşılaştıkları sorunlar, şimdiki
sorunlardan tamamen farklı değildi. Hükümetler, özellikle vergilerle
ilgili olmak üzere, makbuzların ve ödemelerin dikkatli kayıtlarını
tutmak için güçlü teşviklere sahipti. Ayrıca bireylerin servet biriktirdiği
herhangi bir toplumda, zenginler, varlık yönetimi ile emanet edilen
kölelerin ve çalışanların dürüstlüğü ve becerisi üzerinde denetimler
yapma arzusu söz konusu idi.
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Paranın bulunmasıyla birlikte takas ekonomilerinin devri bitmiş ve
ticari işlemlerde mal yerine para kullanılmaya başlanmış, muhasebe
alanındaki gelişmeler de buna paralellik göstermiştir. Örneğin ticaretin
geliştiği ülkelerde paranın giriş ve çıkışını takip etmek için kasa hesabı,
mallar içinse mal hesabı kullanılmaya başlanmıştır. Fakat burada
kullanılan basit bir kayıt yöntemidir, detaylı değildir. Ancak muhasebe
çift taraflı kayıt sistemine dayanır. Alman şair ve filozof Von Goethe,
çift taraflı kayıt sistemi için “İnsan dimağının en mükemmel
buluşlarından biri.” tabirini kullanmıştır.
Ancak, çift taraflı defter tutmanın yukarıda sıralanan öncüllerinin
eksikliği, eski bir muhasebecinin işini olağanüstü derecede zorlaştırdı.
Neredeyse hepsinin okuma yazma bilmediği, materyal yazmanın
maliyetli, numaralandırmanın zor ve para sistemlerinin tutarsız olduğu
toplumlarda, bir muhasebe kaydı tutmayı meşrulaştırmak için bir
işlemin son derece önemli olması gerekiyordu.
Çift taraflı kayıt sisteminin ortaya çıkmasından beş bin yıl önce,
Mezopotamya Vadisi’nde Asur, Keldani-Babil ve Sümer
medeniyetleri, bilinen en eski ticaret kayıtlarından bazılarını üreterek
gelişmekteydi. Dicle ve Fırat Nehirleri arasındaki bu bölgede, şimdi
çoğunlukla Irak sınırları içinde kalan bölgede, dönemsel taşkınlar
vadiyi özellikle tarım açısından zengin bir alan haline getirmişti.
Çiftçiler zenginleştikçe, Mezopotamya Vadisi ve çevresindeki
topluluklarda hizmet işletmeleri ve küçük endüstriler gelişti. Babil ve
Ninova şehirleri bölgesel ticaretin merkezleri haline geldi ve Babil dili
Yakın Doğu’da iş ve siyasetin dili oldu. Mezopotamya’da standart
ölçülerde altın ve gümüş kullanan ve bazı işlemlerde kredi açan birden
fazla bankacılık şirketi vardı
Bu dönemde (M.Ö. 500’e kadar süren), Sümer, yöneticilerinin çoğu
toprak ve hayvanı tanrılarına güvenerek kayıt tutma çabalarına ivme
kazandıran bir teokrasiydi. Dahası, gelişen yasal kodlar, işlemlerin
hafızaya alınmamasını cezalandırdı.
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Babil uygarlığı M.Ö. 2000-3000 yıllarında Antik Babil İmparatorluğu
olarak bilinen uygarlığın yakın Doğu’ya dayattığı derin siyasi, sosyal
ve kültürel etkinin bu tarihsel dönemde en yaygın olanı olduğu
bilinmektedir. Babil, kendisini yüzyıllar boyunca önemli tarihçi
gelişmelerin merkezi olarak konumlandırdı.
Bu dönemde ticaret, ekili arazileri başka şehirlerden ve diğer
imparatorluklardan alıyordu. Sümer Devletleri, başlangıçta şekelin
emtia parasına dayalı bir ticaret ve piyasa ekonomisi geliştirmişken,
Babiller ve onların şehir devletleri daha sonra sabitlenmiş çeşitli
malların metriklerini kullanarak yasal bir kodda en eski fiyat sistemini
geliştirdiler. Yazın erken dönem hukuk kuralları ilk (yazılı) mali yasa
olarak kabul edilebilirdi ve mevcut fiyat sistemini hala kullanmış birçok
niteliğe sahipti. Bugün, iş anlaşmaları için kodlanmış miktarlarda para
(faiz oranı), yanlış yapmak için para cezaları, miras kuralları, özel
mülkiyetin nasıl bölüneceğine ilişkin kanunlar gibi düzenlediler. Daha
sonra M.Ö. 2850 yılında madeni para ve gümüş ticarette kullanıldı. Bu
sistem, defter tutma sisteminin yaygınlaşmasından beş bin yıl öncesine,
M.Ö. 3500 yılına kadar uzanmaktadır. Kayıt defteri, bugünkü karşılığı
muhasebeci olan yazar tarafından tutulmuştur. Kâtibin görevleri, tüm
işlemlerin anlaşmasının Hammurabi Kanunlarında açıkça görüldüğü
gibi, ticari işlem koduna uymasını sağlaması ve bu tür işlemleri kil
tablete kaydetmesi açısından daha kapsamlıdır. Her ne kadar özellikle
Mısır’da bataklıklarda yetişen, ot gibi uzun bir bitki olan papirüs,
yazmak için kullanılan kâğıtlar da mevcut olduğunda kullanılmıştır.
Yazı mürekkebi uygulamasında papirüsün kendisi de kullanılmıştır.
Yine Babil’in ilk hanedanlığı döneminde (M.Ö. 2285- 2242) kabul
edilen ünlü Hammurabi Kanunu, bir tüccar için mal satan bir acentenin
tüccara mühür altında bir fiyat teklifi vermesini veya sorgulanan bir
anlaşmanın geçersiz kılınmasıyla yüz yüze kalmasını gerektiriyordu.
Bu nedenle, çoğu işlemin bu dönemde taraflarca kaydedildiği ve abone
olduğu düşünülmektedir.
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Bugünün muhasebecisinin Mezopotamya eşdeğeri yazıcıdır. Görevleri
benzerdi, ancak daha da kapsamlıydı. İşlemin yazılmasının yanı sıra,
ticari işlemler için sözleşmelerin detaylı kod şartlarına uygun olmasını
sağladı. Tapınaklar, saraylar ve özel firmalar yüzlerce yazıcı çalıştırdı
ve bu itibarlı bir meslek olarak kabul edildi. Zamanın tipik bir
işleminde, taraflar yazarı şehrin kapılarında arayabilirler. İşlemi
kaydetmek için az miktarda özel olarak hazırlanmış kil tedarikinden
alacak olan yazıcıya anlaşmalarını açıklayacaklardı. Papirüs az ve
pahalıyken, bu bölgede kil bol miktarda bulunurdu.
Nemli kil, anlaşmanın şartlarını içermek için yeterli boyutta ve şekilde
kalıplanmıştır. Üçgen uçlu tahta bir çubuk kullanarak yazar, sözleşme
taraflarının, malların adlarını ve değiştirilen para ve verilen diğer
sözleri kaydetmiştir. Taraflar daha sonra kendi mühürlerini etkileyerek
adlarını tablete imzaladılar. Kitlesel cehalet çağında, erkekler
imzalarını, kullanıcının işaretiyle kazınmış taş tılsımlar şeklinde
boyunlarının etrafına taşıdılar ve onlarla birlikte ölümde gömüldü.
Mühürler genellikle sahibinin adını ve sahibi tarafından tapılan
tanrıların resmi ve adı gibi dini sembolleri içermektedir. Tılsımlardan
bu izlenimler yapıldıktan sonra, yazar tableti güneşte veya daha kalıcı
bir kayıt gerektiren önemli işlemler için bir fırında kuruturdu. Bazen bir
turta kabuğu kadar kalın bir kil tabakası oluşturulmuş ve tabletin
etrafına bir zarf gibi sarılmıştır. Ekstra güvenlik için, işlemin tamamı
bu dış “kabuk” üzerine yeniden yazılacak ve aslında orijinalin bir
karbon kopyası oluşturulacaktır. Zarfın değiştirilmeye çalışılması,
zarfın içeriği ile karşılaştırılmasıyla tespit edilebilir ve orijinali, dış
kabuğu kırmadan ve kırmadan değiştirilemezdi.
1.2.2.3. Eski Mısır’ da Muhasebe
Eski Mısır medeniyetinin başarısı, kısmen Nil Nehri Vadisi’nin
şartlarına uyum sağlama yeteneğinden ileri gelmişti. Verimli vadinin
öngörülebilir sel ve kontrollü sulanması, fazla mahsul üretmiş ve bu da
sosyal kalkınma ve kültürü beslemiştir. Yönetim, ayıracak kaynaklarla,
vadinin ve çevresindeki çöl bölgelerinin maden çıkarılmasına, bağımsız
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bir yazı sisteminin erken geliştirilmesine, toplu inşaat ve tarım
projelerinin organizasyonuna, çevredeki bölgelerle ticarete ve yabancı
düşmanları yenmeyi amaçlayan bir orduya sponsor oldu. “Eski Krallık”
(M.Ö. 1050-2181) sırasında, iyi gelişmiş bir merkezi yönetimin
mümkün kıldığı artan tarımsal üretkenlik sayesinde mimaride, sanatta
ve teknolojide büyük ilerlemeler kaydedildi. Eski Mısır’ın en önemli
başarılarından bazıları olan Giza piramitleri ve Büyük Sfenks, Eski
Krallık döneminde inşa edilmişti. Vezirin yönlendirmesi altında, devlet
yetkilileri eski Mısır medeniyetinin başarısını kısmen onun
yeteneğinden geldi, Nil Nehri Vadisi’nin şartları, öngörülebilir sel ve
kontrollü sulamaydı.
Elverişli coğrafi özelliklerin bir kombinasyonu, eski Mısır kültürünün
başarısına katkıda bulunmuştur. Bunların en önemlisi, Nil Nehri’nin
yıllık su baskınlarından kaynaklanan zengin verimli topraklardı. Eski
Mısırlılar böylelikle, nüfusun kültürel, teknolojik ve sanatsal uğraşlara
daha fazla zaman ve kaynak ayırmasına izin vererek bol miktarda
yiyecek üretebildiler. Beşinci Hanedan tarafından, Punt ile ticaret altın,
aromatik reçineler, abanoz, fildişi ve maymunlar ve babunlar gibi vahşi
hayvanlar sağlamıştır. Mısır, önemli miktarlarda kalay ve ek bakır
tedariki için Anadolu ile ticarete dayanmaktaydı. Her iki metal de bronz
üretimi için gerekliydi. Muhasebenin köklerinin Eski Mısır ve
Mezopotamya’da arandığı bilinmektedir. Ancak başlangıcının net bir
şekilde tespiti zordur. Muhasebe tarihçileri, yazının ve sayıların
kullanımı ile muhasebenin başlangıcını özdeşleştirmeye çalışmaktadır.
Bu durum M.Ö. 3400 yıllarına kadar gitmeye imkân vermektedir. Fakat
bu yıllara ait yeteri kadar yazılı eser bulunmamaktadır. Örneğin 104.
Madde: “Bir tüccar nakletmesi için simsara mısır, yün, yağ veya başka
bir mal verirse, aracı, aldığı miktarı belirten bir makbuzu tüccara
vermelidir. Bundan sonra tüccara verdiği para için de ondan bir makbuz
alır.” Ticari işlemleri ele alan bu kurallar basit olmakla birlikte, ticari
işlemleri belirli bir düzene aldığı için anlamlıdır.
Mısır’da kil tabletler yerine papirüs kullanılmakta ve bu da muhasebe
kayıtlarının daha detaylı kaydedilmesine imkân sağlamaktaydı. Bir
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“kâtip” muhasebeci 1000’den fazla sembolü nasıl okuyup yazacağını
bilmek zorundaydı. Papirüs, muhasebecinin verileri gruplandırmasına
imkân sağlayan birkaç yatay çizgiyle bölünmüştü. Muhasebe verileri,
örneğin grup, çalışanların listesi de dâhil olmak üzere inşaat ve ahşap
işleri içermekteydi. Aynı zamanda inşaat projeleri ve yapabilecekleri
işçi sayısı hesaplanmıştı.
Eski Mısır'da hükümet muhasebesi Mezopotamyalılara benzer bir
şekilde gelişmiştir. En eski vergi kayıtlarının yazıldığı kil tabletler, Hz.
İsa’nın doğumundan 3000 yıl önce bulunmuştur. Bu kil tabletlerin
üzerine, o zamanlar Kral Scorpio I’e ödenmesi gereken vergiyi temsil
eden keten ve yağ için muhasebe kayıtları kaydedilmişti.
Kil tabletlerinden ziyade papirüs kullanımı, daha detaylı kayıtların daha
kolay yapılmasını sağlamıştır. Aynı zamanda özellikle “ayni” vergi
ödemelerinin tutulduğu kraliyet ambarları ağı için kapsamlı kayıtlar
tutulmuştur. Ayrıca papirüs kâğıdının kullanılması, Kraliyet Depoları
için ayrıntılı kaydın tutulmasına izin vermektedir. Kraliyet denetimine
sahip köklü bir iç kontrol sistemi ile muhasebeciler ayrıntılı kayıt
tutmuştur. Ancak, mal ve hizmetlerin değerlemesi için tek bir ölçü
birimi bulunmaması, muhasebe sistemlerinin gelişimindeki ilerlemeyi
sekteye uğratmıştı.
Afrika topraklarında, kutsal Nil nehri ülkeye hayat vermiş ve onu çölde
büyük bir vaha haline getirmiştir. Sonuç olarak, ilk ve en göze çarpan
zenginlik tarım ürünlerinden, özellikle buğdaydan oluşuyordu. Tarım
dışında ekonominin diğer dalları da gelişmişti. Nehir, yakındaki
çöllerde balık tutmak ve avlanmak için geniş imkânlar sunuyordu.
Eksik malzemeler çevre ülkelerle ticaret yoluyla ithal edildi. Ülkenin
şartları, gücün merkezileşmesi ve birkaç mal sahibinin elinde toprağın
yoğunlaşması için son derece elverişliydi. Bu durum, Mısırlıların iyi
bilinen yazı eğilimi ile birlikte hesap tutmaya önem vermiştir.
Eski Krallık yarı merkezi idi. Bölgelerin kendi idareleri ve mağazaları
vardı. Merkezi mali otorite, bölge valisinin denetimine tabi olan tüm
illerde mülklerine sahipti.
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İl hazinelerine ek olarak, merkezi hükümet maliyesi vardı. Üstelik
kralın kıyafetleri ve takıları onun evinde bulunmaktaydı. Bu merkezler,
aralarında birkaç yazarın da bulunduğu bir personel kitlesini bünyesine
almıştı. Vergi idaresinin ayrıca ticaret, haraç ve askeri savaş fetihleri
yoluyla metal, yapı taşı, tütsü, parfüm gibi birçok malları toplama
görevi söz konusu idi. Son olarak, sel nedeniyle ekili araziler için de
aynı sistem benimsendi, tek bir yönetim ve ilgili yetkililer “tarla başı”
ve “tarım yazarı başkanı” unvanlarını almıştı. Tüm bu depolarda ofisler
ve hazineler doğru muhasebe tutmuştu.
Eski Krallık’ta devlet varlıklarının merkezi yönetimi Orta
İmparatorluk’ta aynıydı. Belki biraz daha güçlendirilmişti. Muhasebe
büroları, kırtasiye ve idarenin diğer şubeleri gibi muhtelif bürolarda
başkanları ile çok sayıda “ev” olduğu kaydedilmişti. Bu ofislerin
sorumluluğu, bu varlıkları kayıt altına almaktı. Muhasebenin önemi,
Orta Krallık’ta tahıl depolarına (“tahıl sayımını yap”) ve hayvan
şirketlerine (“sığır sayısının evi”) verilen isimlerde yansıtılmaktadır.
Neferhotep tarafından Teb’de yazılan kraliyet mahkemesinin bir hesap
kitabının parçalarıydı. Girdi ve çıktıların analitik listelerinin yanı sıra
çakışan bölümleri olan günlük bir özet içermekteydi. İlk bölümde
girişler ve ikinci bölümde ise çıkışlar kaydedilmekteydi. Günün
sonunda, ertesi gün yeniden başlatılan bakiyeler söz konusu idi. Yeni
Krallık ile birlikte önemli sosyal ve politik değişimler yaşanmış, eski
asalet, Kraliyet Görevlilerinin yerini almıştır.
Tahıl depoları ve hayvancılık idaresi önemini korumuştur (tahıl her
zaman ülkenin ana zenginliğidir). Maliyenin idaresi de dâhil olmak
üzere üst düzey yetkililer tarafından yönetilen Hazine Bakanlığı,
zanaatkârlarını ve üstlerini çalıştırarak kralın kıymetli mücevherlerinin
üretimine ve gözetimine her zaman hak kazanmıştı. “Hazine dengesinin
koruyucuları” ve “Liderler arşivi” tarafından ayakta kalan belgelerden,
hesaplamaların hazinede nasıl yapıldığı anlayabilecek bir liderlik
pozisyonu oluşturuldu. Buna rağmen yine de her bir girişin büyük bir
hassasiyetle, her ayrıntıda ve ayrıca miktar ne olursa olsun çıktılar için
kaydedildiği söylenebilmektedir. Her çıktı için bir ödeme emri
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gerekliydi. Bir çalışana ödenmesi gereken basit bir odun veya kömür
oranı olmasına rağmen, Baş Sayman tarafından onaylanan belgeyi ibraz
etmek zorunda idi.
İşçiye tahıl yiyecek payının teslim edilmesinin ardından, yazarın
“kopyalanacak” veya “dosyada kalacak” işaretlemenin yer aldığı bir
rapor yayınlanmaktaydı. Bu tür kayıtlar, ilk durumda veya başka bir
ofise gönderilecek bir kopya yapmak zorunda olduklarını veya ikinci
durumda daha yüksek notta ayarlamalar yapılması gerektiğini belirtmek
içindir. İfade, adrese hitaben başka bir kopya olduğunu göstermektedir.
Belgeler, gözden geçirildikten sonra ilgili idarenin arşivinin başına
teslim edilmekte ve bir liste oluşturarak gemilerde uygun alanlara
kilitlenmekteydi.
Çeşitli işlemler geçici kayıtlara (ilk nota) yol açmış ve bundan dolayı
daha sonraki bir zamanda, kutsal yazılar kesin, kronolojik ve
sistematikti. Kayıtlar olayların ortaya çıktığı anda yapılmıştır. Bu
nedenle birbirini tamamlayan ve açıklayan iki tür kaynağa sahip
olduğunu söylenebilir. Bu sınıfın yazılarıyla kaplı papirüs ve mezar
kaynakları ile ilgili kayıtlar, daha sonra operasyon merkezlerinden
uzakta ofislerde yapılmıştır.
Bir defterde sadece ekonomik gerçekler değil, yazar, başka bir
sorumluluğa bağlıysa, tüm önemli olaylar yazılmıştır. Bu anıtlara bir
örnek Leida Eski Eserler Müzesi tarafından sunulan papirüstür.
Önceden farklı olan (çok yaygınsa) bir hedef sayfanın kullanılması ve
mevcut yazı türü kabataslağın karakterini vurgulamaktadır. Leiden
döneminde başka bir papirüsten öğrenilen, bazı çalışanların, görev
sırasında ortaya çıkan masrafları kaydetmeleri gerekmekteydi.
Ortak Çağ’dan önceki son yüzyıllarda Mısır, Yakın Doğu’nun diğer
ülkeleriyle aynı kaderi paylaşmıştı. Firavunların gururlu mirası ilk
olarak büyük Pers imparatorluğu tarafından ele geçirildiğinde Büyük
İskender’in silahları tarafından yok edildi. Helen egemenliği ve nihayet
Roma genişlemesinin bir parçasıydı ve bu nedenle Bizans tarafından
yönetilmekteydi.
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Preisigke’nin (Alman Mısır bilimci 1856-1924) Fayum papirüsüne
dayanan araştırmasının sonucu olarak bankaların hesapları çok
önemliydi. Bu papirüs, bir bankadaki nakit gazetede yer alan hesap
özetlerini içermekteydi. Vergi tahsildarlarının ve müteahhitlerin banka
hesaplarına sahip olduğu ve bu hesaplarda muhasebeleştirilen vadesi
gelen tutarların vergi ödemelerini borç tahsildarının veya belirli bir
yüklenicinin banka hesabında kalan para, hesaptaki tutarı devlet
hazinesine yatırma emri vermedikleri sürece gerçekleştirdiği
varsayılmaktaydı. Banka, mükelleflerin harcamalarını gazetede
kronolojik sıraya göre kaydetmekteydi. Belirli bir sürenin sonunda,
sistematik olarak kayda geçmekteydi. Kâtip, bir beyanı tamamlamak
için müşteri A, ardından müşteri B ile ilgili verilerden önce gazeteden
muhasebe ile ilgili bilgilere yer verilirdi. Her vergi mükellefine
uygulandıkları ve ödemeler tarihler ve farklı oranlar altında
göründüğünden, ödemeleri istedikleri şekilde yaptıkları açık bir şekilde
görülemketydi. Ancak nihai tutar her durumda aynı olarak ifade
edilmekteydi. Alman bilim adamı papirüsün sayfa sayısı (123), bunun
vergiler için özel bir gazete olması gerektiğini savunmaktadır. Çünkü
bu sayı genel bir dergi için çok düşük olurdu.
Süreç büyük ihtimalle ilk gibi görünmektedir. Vergi tahsildarlarının,
vergi mükellefinin doğrudan ödeme yaptığı gerçeğine rağmen, kayıt
defterine girilen vergiyi elde edilen sonuçlarla karşılaştırmak için
bankaya ayrıntılı bir hesap vermesi ve bir günlük tutması doğaldır.
Çünkü alacakları tahsildarlara, yazılarını yazmak için kullanan borç
tahsildarlarına iletmeleri gerektiği aşikârdır. Analitik hesapların,
dönemin derin bürokrasisini göz önünde bulundurarak daha iyi kontrol
için her iki banka tarafından da gönderildiği göz ardı edilmemelidir.
Günümüzde “virman” tabiriyle anılan hesaptan hesaba para aktarma
yöntemleri ile çeke benzeyen ödeme vasıtalarının Yunan tüccarlar
sayesinde Mısır’da da kullanılmaya başlandığına dair kaynaklara
rastlanmıştır.
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Mısır’da toprakların halka metrik şekilde pay edildiği, tarım mahsulü
ve vergi hesaplarının yapıldığı ile kaydedildiği, bu görevleri yerine
getirmek için de alınan tecrübeli mühendis ve muhasebecilerin olduğu
elde edilen kaynaklar arasındadır. Muhasebe tarihçileri, ilk hesap kayıt
belgelerinin eski Mısır’da M.Ö. 3400 yıllarına ait olduğunu ifade
etmişlerdir. Malları kontrol etmek ve denetimini yapmak amacıyla
ekmek gibi dayanıksız mallarla gümüş gibi ticari mallarının
kaydedildiği ve böylelikle envanter ve denetimin aynı anda yapıldığı
kaynaklarda yer almıştır. Kaynaklarda Mısır’ın, Yunan uygarlığı ile
karşılaştığı Helenistik çağa ait bazı belgelerin araştırılması sonucunda
kayıtları tutanların, bir takım hileli yollara başvurduklarına dair
bilgilere de ulaşılmıştır.
Bankacılık ile ilgili diğer belgeler, sistem bankasının dikkat çekici
gelişimini göstermektedir. Aynı zamanda, bir hesaptan diğerine, sözde
“Transfer hesabı” olarak da fon aktarımı uygulanıyordu. Ödemeler,
aralarında ilişki içinde olan iki bankanın yardımı ile
gerçekleştirilebilirdi ve bu durumda fiziksel bir para transferi değildi.
Bankalar aslında sınırlı akreditasyon ve bu miktarların
borçlandırılmasıdır.
Mısır’da, hesapları halk ile ilgili olarak tutulan Mısır tapınakları da
vardı. Bilge bir şekilde Floransa Arkeoloji Müzesi’nin bir metni
tarafından sunulan papirüs, M.Ö. 3. yüzyıldan kalmadır ve şarap,
uçurtma ve gümüşün rahiplere ve yazıcılarına dağıtım içeriğini
oluşturmaktadır.
Mısırlılar tarafından keşiflere kadar biriktirilen muhasebe kayıtlarının
en etkileyici olanı, M.Ö. 260-240 yıllarında yazılmıştır. Özellikle
yayınlar aracılığıyla bilinen ve aralarında özel olarak sahip oldukları
hesaplara adanmış olan Zeno Papurisi’dir. Zeno, Mısır’a ulaşan ve
zaten Dioiceta Apollonius dönemiyle ilişki içinde olan ve onu kısa süre
sonra Oikonomos yapan bir araştırmacıydı. Daha sonra Zeno’nun
yönetim geliri alanında, tarımda ve özel sektörde arkadaşının ve
patronunun yükselişine başladı. Diğer yüksek devlet memurlarının
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yaptığı gibi uzun süredir bağımlıydı. Bu nedenle Zenon arşivinde,
Apollonius ve aksesuar Zeno’nun ticaret, muhasebe ve genel olarak
personel işleri ve Devlet arşivleri için ihtiyaç duyduğu açıklamayla
birlikte, her iki işletme bölümünden büyük miktarlarda belge topladı.
Her depoyla ilişkili Mısır muhasebeciler, ayrıntılı bir dâhili doğrulama
sistemi tarafından kontrol edilen titiz kayıtlar tuttu. Bu ilk
muhasebecilerin dürüst ve doğru olmak için iyi nedenleri vardı. Çünkü
kraliyet denetimleri tarafından açıklanan usulsüzlükler para cezası,
sakatlama veya ölümle cezalandırılmaktaydı. Bu tür kayıtlar önemli
olmasına rağmen, eski Mısır muhasebesi binlerce yıllık varoluşunda
hiçbir zaman basit liste yapmanın ötesine geçmedi. Belki de diğer
faktörlerden daha fazla cehalet ve basılmış paranın olmayışı, onun
gelişimini engellemiş görünmektedir.
Mısırlılar, meta hareketlerini takip ederken, altını ve gümüşü,
değiştirilebilir değer birimleri olarak değil, yalnızca değişim maddeleri
olarak ele almıştır. Tüm malların tek bir değerleme ölçüsü ile
tanımlanamaması, biriktirme ve toplamayı zorlaştırdı ve tutarlı bir
muhasebe sisteminin geliştirilmesini neredeyse imkânsız hale getirdi.
Dolayısıyla Mısır gelişimi sırasında kurulan hem iç kontrol sisteminin
hem de dış denetim sisteminin günümüz iş dünyasında elde edilebilen
sisteme çok benzediği söylenebilir.
1.2.2.4. İran’da Muhasebe
İranlarda Muhasebe Eski İran’da muhasebe uygulamaları, ücretlerin
bazen tarımsal ürünlerle ödenmesi bazen de para ile ödenmesi şeklinde
karşımıza çıkmaktadır. İşçilere yapılan ödemelerin belgelerle yapıldığı
ve işçilerin bu belgelerle vezneden paralarını aldıkları ve veznedarların
bu ödemeler için ödeme cetveli hazırladığı ve yapılan ödemeleri bu
cetvellere kayıt ettiği günümüze ulaşan kaynaklarda yer almaktadır.
Ayrıca M.Ö 500-400’lü yıllarda Pers ordusunun beslenme ve giyecek
ihtiyaçlarının karşılanmasında muhasebenin denetim fonksiyonu
kullanılmıştır.
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1.2.2.5. Çin’ de Muhasebe
Hıristiyanlık öncesi Çin, muhasebeyi esas olarak hükümet
programlarının ve bunları yöneten memurların verimliliğini
değerlendirmek için bir araç olarak kullandı. Chao Hanedanlığı
döneminde (M.Ö. 1122- 256), 19. yüzyılda çifte giriş süreçlerinin
ortaya çıkmasına kadar Çin’de aşılmayan bir karmaşıklık seviyesine
ulaşıldı.
Çin’de muhasebe, hükümet programlarının etkinliğini değerlendirmek
için bir araç olarak kullanılmış ve Chou hanedanlığı döneminde (M.Ö.
1122-256) ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, hükümet, hava, kara,
ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere altı yetkili atadı. Hava
görevlisi, devlet mülkiyeti, mali yönetim ve devlet muhasebesinin
yönetiminden sorumluydu. Aynı zamanda hava görevlisi, bütçeyi bir
mali kontrol aracı olarak kullanmaktaydı. Aynı zamanda bütçe, yetki
devretmek ve sorumluluk ve hesap verebilirlik oluşturmak için de
kullanılmıştı. Chou hanedanlığındaki bir diğer önemli olay da finansal
raporların kullanılmasıydı. Her yılın sonunda, her hükümet
departmanının operasyonel kısımları hakkında raporlar hazırlaması
gerekiyordu. Mali raporların kalitesini izlemek ve değerlendirmek için
bazı hükümet yetkilileri denetçi olarak atandı. Değerlendirmeden sonra,
raporlar, hükümetin politikalarına ilişkin bazı tavsiyeleri hazırlayıp
sonunda imparatora sunuldu.
Çin kaynakları M.Ö. 3. yüzyıla dair olaylarda Kırgızlardan
bahsetmektedir. Geçmişi bu kadar eski olan Kırgızlar, tarihleri boyunca
Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Çağataylar, Moğollar, Ruslar ile
mücadele etmişler bazen başarılı olarak bağımsızlıklarını
kazanmışlardır.
Kırgızlar, tarihleri boyunca birçok devletle ilişki içerisinde var olmaya
çalışmışlardır. Tarihte muhasebenin izlerine rastlanan bir diğer eser ise
Manas Destanı’dır. Manas Destanı içerisinde anlatılan olayların, tam
olarak hangi döneme ait olduğu bilinmemekle birlikte bazı
araştırmacılar olayları Hun dönemlerine, bazıları ise 9. yüzyıla
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bağlamaktadır. Manas Destanı’nda geçen ilk ve en önemli
yazma/kaydetme işlemi aşağıdaki dizelerde anlatılmaktadır:
İçine girip varalım!
Malı kaydettirip,
Malı helalince alalım!
Parayı kaydettirip,
Parayı helalince alalım!
Manas Destanı’na konu olan olayların hangi dönemde meydana geldiği
ve hangi dönemi anlattığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, bazı
araştırmacılar destandaki olayları Hun dönemine, bazıları ise IX.
Yüzyılla ilişkilendirilmektedirler. Destanın tarihi zeminini IX. Yüzyıla
bağlama eğilimi daha güçlü görünmekle beraber, epik eserlerin değişik
dönemlere ait tabakaların bir sentezi olduğu, Manas’ın da bütün TürkKırgız tarihinin her tabakasından olayları işlediği kabul edilmektedir.
Manas Destanı sadece bir destan olmanın ötesinde, Kırgız Türklerinin
tarihi, örf ve adetleri, düşünceleri, görüşleri, halkın günlük hayatı gibi
bütün kültürel özelliklerini kapsayan ansiklopedik nitelikte bir eserdir.
Bu yönüyle ele alındığında Manas Destanı birçok alanla birebir içli dışlı
olan bir eserdir. Destanda ticari hayat, mallar, çağın değerli
madenlerinin (altın, gümüş ve bakır) kullanım alanları ve paradan da
bahsedilmiştir. Destanda ayrıca atlı-göçebe hayat sürdüren Kırgızların
günlük hayatlarında, yerine getirmiş oldukları toplumsal hayat kaideleri
ile ilgili bulgular da bulunmaktadır.
1.2.2.6. Yunanistan’da Muhasebe
Yaklaşık M.Ö. 750’den itibaren Yunanlılar, her yönden kolonileri
yerleştirerek, 250 yıllık genişlemeye başlamıştır. Doğuda, önce Küçük
Asya’nın Ege kıyıları sömürge altına alındı. Ardından Kıbrıs ve Trakya
kıyıları, Marmara Denizi ve Karadeniz’in güney kıyıları izlendi.
Sonunda Yunan sömürgeciliği bugünkü Ukrayna ve Rusya’ya
(Taganrog) kadar kuzeydoğuya ulaştı. Batıda lilyria, Sicilya ve Güney
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İtalya kıyılarına yerleşti, ardından Güney Fransa, Korsika ve hatta
kuzeydoğu İspanya geldi. Mısır ve Libya’da da Yunan kolonileri
kuruldu. Atina, antik Yunanistan’ın en büyük savaş filolarından birine
sahipti. Antik Yunan sanatı, antik çağlardan günümüze birçok ülkenin
kültürü üzerinde, özellikle heykel ve mimari alanlarında muazzam bir
etki yapmıştır. Batıda, Roma İmparatorluğu sanatı büyük ölçüde Yunan
modellerinden türetilmiştir. Avrupa'da Rönesans’ın ardından, Yunan
sanatının hümanist estetiği ve yüksek teknik standartları, Avrupalı
sanatçıların nesiller boyu ilham verdi. 19. yüzyıla kadar,
Yunanistan’dan gelen klasik gelenek batı dünyasının sanatına egemen
olmuştur.
Yunanlılar, M.Ö. 6. yüzyıldan daha geç olmayan alfabetik yazıya
sahiptiler ve bu nedenle, bu uzak zamanları yeni alfabetik sistem
hesaplarında kullanmak zorunda oldukları varsayılabilir. Maalesef
dokümantasyon eksikliği, ilk adımlarını geliştiren muhasebenin
yeniden yapılandırılmasına izin vermiyor. Ancak bu alanda
Yunanlıların Mısırlılardan türemiş oldukları söylenebilir. Çünkü bunlar
Yunanlıların çok fazla ışık tuttuğu ana ülkenin kullanımında hesapların
öncülleri Mısır kayıtlarıdır. M.Ö. 500 yılına tarihlenen antik metinler
49 mermer parçadan oluşmaktadır. Üzerlerine imparatorluğun uzun
vatandaş listelerinin kazınmış olduğu Athena tapınağına altıda bir
devlet vergisi ödemesi gerekiyordu.
M.Ö. 500 yılında Yunanistan, vatandaşlarının hükümetin maliyesi
üzerinde gerçek otorite ve kontrol sağlamasına izin vermek için “serbest
muhasebeci” kullanmıştır. Atina Halk Meclisi üyeleri, kurayla seçilen
10 devlet muhasebecisinin gözetiminde mali konularda yasama yaptı ve
kamu paralarının alınması ve harcanmasını kontrol etmiştir. Belki de
muhasebeye en önemli Yunan katkısı, M.Ö. 600 civarında basılmış
paranın piyasaya sürülmesiydi. Madeni paranın yaygın kullanımı ve
muhasebenin gelişimi üzerindeki etkisi zaman aldı. Antik Yunan’da
bankacılık, önceki toplumlara göre daha gelişmiş görünmektedir.
Bankacılar hesap defterlerini tuttu, para değiştirdi ve ödünç verdi ve
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hatta uzak şehirlerdeki bağlı bankalar aracılığıyla vatandaşlar için nakit
transferleri ayarladılar.
Yunan dönemi ve sonraki Yunan üstünlüğü, özel öneme sahip çok
sayıda metin muhasebe politikalarına bıraktılar. Çünkü Mısır’da
uygulanmasının yanı sıra, Mısır toprakları Yunanistan yasalarına ve
Roma’daki muhasebeye iyi bir ışık tutmuştu. Ptolemaic’in en çok göze
çarpan özellikleri arasında, idari sistemin, bürokrasinin (bununla
ilişkili), vergilendirme kuralının, büyük devlet mülkiyetinin ve
tapınağın, tekelci sistemlerin dikkat merkezileştirilmesini hak
etmekteydi.
Tapınaklardaki kayıtlarla ilgili olarak, yakın bir kontrole ve kamu
otoritelerinin bir miktar müdahalesine (varlıklarının bir kısmı doğrudan
devlet tarafından idare ediliyordu) maruz kaldıkları söylenebilir.
Tapınakların miras yönetimi kısmındaki faaliyetler aylık ve yıllık
beyanlar derlendi, bunlar otoriteye sunuldu ve bu raporların bazı
örnekleri (örneğin Yunanistan’daki Zeus tapınağı hesabı, M.S. II-III.
Yüzyıl) gazeteye daha yakındır. Çünkü neredeyse tamamen kronolojik
sıraya göre gözlemlenir. Ancak diğerleri (Yunanistan’daki Soknopaios
tapınağının anlatımı gibi) ihtiyacına sistematik olarak uymaktadır.
Maliyetler, aynı saate ait olanlar ortak bir başlık altında kaydedilir. Bu
nedenle bir hesaplar bütünü olarak görünür. Sistemin kendisi, örnek
olarak belirtilen hesaplarda, depoda olduğu gibi, bir yıllık bir aralık için
her ikisine de atıfta bulunan hesaplarda kesinlikle gelir için benimsendi.
Soknopaios’a bağlı daha küçük tapınakların kıymet hareketleri ile giriş
ve çıkışlarını gösterir.
Delos’un kısa açıklamaları giderek daha önemli hale gelmektedir.
Beyannamelerin kaydedilmesi için kullanılan bilye (taslak papirüse
yayıldı) çok büyük harcamalar içermekteydi (mali tablolarda belirtildi).
Ancak eylemin önemi, belgelerin kamuya açık olarak sergilenmesi ve
uzun süre saklanması, güçlü bir maddi direniş gerektirmekteydi.
Athena’nın hesapları, önleyici hesabın önemi açıklanırken, Delos’un
yazıtlarında, sadece belgelerin kamuya açık olması ve herkesin
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erişebileceği yerlerde teşhir edilmesi gerektiği için nakit reklam
beyanını ifade etmektedir ve bu gelenek tamamen bir Yunan olgusuydu,
insanların her zaman bir güce maruz kaldığı Yakın Doğu’da anlatılar
tapınakların veya sarayların iç meselesiydi.
Delos’a ulaşan belgeler, neredeyse M.Ö. 454 ila 90 yılları arasındaki
dört yüzyıllık bir dönemi içermekteydi. Ancak orantılı olarak
dağıtılmazlar. Siyasi olaylar nedeniyle, tapınak rejimi üç kez ödünç
alındı. M.Ö. 476’dan dördüncü yüzyılın sonuna kadar, Atinalılar
tarafından idare edilmiştir. M.Ö. 315’ten 166’ya Delos vatandaşları ve
sonra tekrar Atinalılar tarafından idare edildi. Bu metinler adanın
yaşamı, fiyatlar, ücretler, ortalama yaşam maliyeti, paranın satın alma
gücü hakkında bir dizi bilgi sağlar. Bu metinler aracılığıyla şirketin
hiyerarşisini ve bireysel konuların kapsadığı çeşitli fonksiyonları
oluşturmak mümkündür. Yönetim kurulu, temsilciler, yazarlar,
muhasebeciler,
mimarlar,
girişimciler,
işçiler,
tedarikçiler,
komisyoncular, bankacılar veya kamu müteahhitleri vergi tahsilatı ve
kutsal nakit ödeme için beklemektedir (Mısır’da olduğu gibi).
Lojistikçiler hesaplar oluşturdular ve son olarak, vergi makamları ile
şahıslar arasında çıkan her türlü anlaşmazlığa halk mahkemeleri karar
vermiştir.
Parnassus’un eteğindeki Delphi’de mermer veya kireçtaşı levhalar
üzerine kazınmış eksik olmasına rağmen benzer bir hesap bulundu.
Bununla birlikte, kalıntılar, özellikle tapınağın mali durumunun idaresi
ile ilgili olarak, çeşitli türlerde bol miktarda bilgi vermekteydi.
Bu hesaplar M.Ö. 400 yılına aittir. Özellikle Godflock hazinesinin
olağanüstü gelire sahip olduğu dönemi ifade eder: M.Ö. 373’te yıkılan
tapınağı yeniden inşa etmek zorunda kaldı. Fenikelilerin ödeme
hesapları, yeniden büyük yapılanma için kasaba imzalarının listelerini
göstermekteydi. Hesaplarda olağan unsurları tanımlayan çok sayıda
gelir, yani mevcut olan toplamlar ve harcama kalemleri, bir toplamda
birleştirilir ve ortaya çıkan toplamlarla bir karşılaştırma yapılır.
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Ayrıca bankanın hesapları Yunanistan’da bilinmekteydi. Bankacılara
trapeziti denmekteydi. Borsayla ilgilenmiş, krediler vermiş, mevduat
kabul etmiş, işlem yazışmalarını gerçekleştirmiş ve hükümet tarafından
tedarikte alınan vergilerin hizmet vergisi tahsilatını sağlamışlardır.
Bankacılardan, alınan ve yatırılanların gerekçesini oluşturmak için,
verilen paranın ve onları alanların anılarını yazmaları istenmekteydi.
Bankacılar, hizmetle ilgilenen çalışanların işlerini ve yaptıkları
ödemelerin kayıtlarını kaptanın sözlü emriyle tutan nakit parayı
kullandılar.
Yunanlılar, tıp alanında da önemli keşifler yaptılar. Hipokrat, Klasik
dönemin bir doktoruydu ve tıp tarihinin en önemli isimlerinden biri
olarak kabul edilmektedir. Alana yaptığı kalıcı katkılardan dolayı
“Hipokrat Tıp Okulu’nun kurucusu” ve “tıbbın babası” olarak anılır. Bu
entelektüel okul, eski Yunanistan’da tıpta devrim oldu. Geleneksel
olarak ilişkilendirildiği diğer alanlardan (özellikle teori ve felsefe)
farklı bir disiplin olarak kurdu ve böylece tıbbı bir meslek haline getirdi.
Ekonomik zirvesinde, M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda, antik Yunanistan
dünyanın en gelişmiş ekonomisiydi. Bazı ekonomi tarihçilerine göre,
en gelişmiş sanayi öncesi ekonomilerden biriydi. Bu, Yunan işçinin
buğday cinsinden yaklaşık 12 kg olan ortalama günlük ücretiyle ispat
edilmektedir. Bu, günlük ortalama ücretin 3 katından fazlaydı.
1.2.2.7. Roma’ da Muhasebe
Eski Roma’da envanter balmumu ile kaplanmış tahtalar ile deri üzerine
yapılmaktaydı. Bu kayıtlar, ilk kolonunda para hareketleri, ikinci
kolonunda ise miktar hareketleri izlenirdi.
Roma muhasebesi yenilikleri arasında, İmparatorluğun çeşitli mali
girişimlerini koordine etmeye çalışan yıllık bir bütçe kullanımı,
harcamaları tahmini gelir miktarıyla sınırlandırdı ve vatandaşlarının
ödeme kabiliyetini dikkate alan bir şekilde vergi toplamıştır.
Eski Roma’da muhasebe işlemleri geleneksel olarak büyük ve soylu
ailelerin tuttuğu hane harcamaları kayıtlarından evrimleşerek
oluşmuştur. Hane harcamaları Roma’da önemliydi. Bundan dolayı
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halka vergilendirme ve hatta sivil hakların belirlenmesi için temel
olarak kullanılan varlık ve alacaklarının düzenli ilanlarını bildirmekle
sorumludur. Romalı bankerlerin, o dönemde muhasebe kayıt tekniğini
geliştirerek iki sütundan oluşan kasa defterlerini tuttukları ifade edilir.
Hatta Roma’da defteri kebir, zimmet defteri ve bir çeşit yevmiye defteri
gibi ifadelerin olması Romalıların hatta Yunanlıların yüzlerce yıl sonra
keşfedilecek olan çift taraflı kayıt yöntemini uyguladıklarını iddia
edenlerin olmasına sebep olmuştur.
Eski Romalıların en önemli katkısı, M.Ö. 600 yıllarında basılmış parayı
piyasaya sürmesiydi. Sikkenin yaygın kullanımı ve muhasebenin
gelişimi üzerindeki etkisi zaman aldı. Yunan bankacılık sistemi, önceki
toplumlardan daha gelişmiş görünmekteydi. Atina Halk Meclisi
(Senato) üyeleri, seçilmiş on devlet muhasebecisinin gözetiminde mali
konularda yasama yaptı ve kamu paralarının makbuzlarını ve
ödemelerini kontrol etmiştir. Devlet muhasebecisinin kullanımı, halkın
kamu maliyesi üzerinde gerçek kontrol sahibi olmasına izin vermekti.
M.Ö. 500 yılında Roma’da, vatandaşlarının hükümet maliyesini
izlemesine ve kontrol etmesine izin vermek için “Serbest
Muhasebeciler” kullanılmıştır. Atina Halk Meclisi tarafından kura ile
seçilen on mali muhasebeci, kamu parasının gelirlerini ve harcamalarını
izledi. Muhasebeye en önemli Yunan katkısı, Hz. İsa’nın doğumundan
yaklaşık 600 yıl önce metal paranın ortaya çıkmasıyla yaşanmıştır. Eski
Yunanistan’da, bankalar önceki toplumlara göre daha gelişmiş
görünmekteydi. Bankacılar muhasebeyi sürdürdüler, para takas ettiler
ve ödünç aldılar ve banka şubeleri aracılığıyla vatandaşların uzak
şehirlerde de para transfer etmelerine izin vermiştir.
Eski Roma'da hükümet ve banka hesapları, geleneksel olarak aile
reisleri tarafından tutulan kayıtlardan gelişti. Burada ev makbuzları ve
ödemeleri günlük girişte veya günlük defterde tutuldu ve aylık postalar,
kodeks kabul giderleri olarak bilinen bir kasa defterine yapıldı. Bu hane
halkı harcamaları Roma’da önemliydi. Çünkü vatandaşların düzenli
varlık ve yükümlülük beyanları sunmaları, vergilendirme ve hatta
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medeni hakların belirlenmesi için bir temel olarak kullanılması
gerekmekteydi. Roma’da, hazineyi yöneten, orduya ödeme yapan ve
hükümet defterlerini denetleyen görevlilerin devlet makbuzları ve
ödemeleri için ayrıntılı bir kontrol ve denge sistemi uygulandı.
Kamu hesapları, bir denetim personeli tarafından düzenli olarak
incelendi ve görevlilerin, görevden ayrıldıktan sonra haleflerine ve
Roma senatosuna hesap vermeleri istendi. Cumhuriyetten
imparatorluğa geçiş, en azından kısmen, Roma mali operasyonlarını
kontrol etmek ve devam eden fetih savaşları için daha fazla gelir elde
etmekti. Cumhuriyetçiliğin görünüşü korunurken, imparatorluk gerçek
mali ve siyasi gücü imparatorda yoğunlaştırdı. Jül Sezar, Roma
hazinesini şahsen denetledi ve Augustus hükümdarlığı sırasında hazine
operasyonlarını tamamen elden geçirdi.
Roma hükümeti, vergi tespiti ve vatandaşların medeni hakları için
vatandaşlarının düzenli olarak varlık ve yükümlülük beyannamesi
sunmasını şart koşmaktadır. Aile reisi, günlük makbuz ve ödeme
kayıtlarının kaydedildiği ve özetin her ayın sonunda kodeks kabul et
giderleri (kasa defteri) adlı başka birine gönderildiği adverseria (günlük
defter) adı verilen geleneksel kayıtları tuttu. Romalı ailelerin başı
tarafından tutulan kayıtların yanı sıra, Romalı bankacılar liberal
rationum (hesap defteri) adı verilen üçüncü tür bir kayıt defteri tuttu.
Bankacı, hesap vermek ve istenirse, bir devlet memuru olan, bir
konsolosun altında yer alan ve adli görevleri olan bir Romalı Yargıç
olan avukat önünde hesabın bir özetini çıkarmakla yükümlüdür.
Bunun, üçüncü bir tarafa rapor verme modern sisteminin başlangıcı
olduğu söylenebilir. Quaestor olarak anılan bankacı, günümüz
Muhasebecisi, Generalin muadili olarak görülebilir
Eski Roma’da Devlet ve Banka Muhasebesi, geleneksel olarak hane
halkı reisleri tarafından tutulan kayıtlardan gelişti; burada hane halkı
ödemeleri için günlük nakit makbuzları ve nakit çıkışları, günlük bir
günlükte bir notta (“rakip”) tutuldu (“Tabula”) ve aylık ödenekler
makbuz gider hesabı “kodeks kabul et giderleri” üzerinden yapılmıştır.
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Bu aile çözümleri Roma'da önemliydi. Çünkü vatandaşların
vergilendirme ve hatta medeni hakların tanımlanması için bir temel
olarak kullanılan varlık ve yükümlülük beyanlarını düzenli olarak
sunmaları gerekiyordu.
Birçok bilim insanı, çift taraflı defter tutmanın kökenini araştırmış ve
ciddi katkıda bulunmuşlardır. Hemen hepsi yeterince yorum yapmanın
zor olduğunu ileri sürmüştür. Özellikle 18. yüzyılın sonlarına doğru
bazı bilim adamları, Romalılar zamanında çift taraflı defter tutmanın
oluşturduğuna dair iddiaları ortaya atmışlardır. Roma döneminde çift
taraflı yöntemin varlığına ilişkin bilim adamları arasındaki tartışma,
Cicero’nun bir Fontejo’nun ifadelerine ilişkin yorumunun dipnotunda
Roman Times’da zaten çift taraflı olduğunu doğrulayan tarihçi Niebuhr
tarafından yapılan bir yayının içeriğinden kaynaklanmaktadır. Niebuhr,
çift taraflı kaydın var olduğu tezini desteklemek için yeterli delil
içermemesine rağmen, tarihi olarak şöhreti ve tahmini, birçok
akademisyeni hipotezi çok doğru bulmaya ikna etmiştir. Cantù, Rossi,
Bariola, Irson, Garnier, Le Gendre gibi İtalyanlar ve Fransızlar başta
olmak üzere bu hipotezi kabul eden pek çok bilim adamı vardır.
Özellikle İtalya’daki anlaşmazlık, birçok argümanla birlikte Romalılar
zamanında çift taraflı kayıt sisteminin olamayacağını iddia eden
Giovanni Rossi ile tersine tezini savunan Plinio Bariola arasında
olmuştur.
Rossi, Romalılar döneminde çift taraflı kayıt sisteminin varlığı için
hiçbir şartın olmadığını açıklar ve gösterir. Roma figürleriyle nasıl
sayılacağı konusunda kesin bilgilere sahip olmadıklarını ve karmaşık
numaralandırma sistemi nedeniyle abaküsü kullanmaları gerektiğini
ispatlamak için tüm büyük Romalı kitaplarını analiz etmektedir. Rossi
ayrıca Romalıların iyi matematikçiler olmadıklarını, karmaşık ve
yapılandırılmış bir muhasebe sistemi tasarlayabileceklerine inanmanın
zor olduğunu vurgulamıştır. Niebuhr’un pozisyonuna gelince, Rossi,
Cicero’nun ifadelerini dikkatlice okuduktan sonra, Hazinelerin krediye
verilen para miktarını ve toplananları maçların metodolojisine göre
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hafızayı saklamak için kaydetmesi çift taraflı kayıt sisteminin
gerektiğini belirtir. Ancak bu yeterli değildir. Rossi, çift taraflı kayıt
sisteminin kökeni için kâğıdın icadı, Arap rakamlarının kullanılması
ticaretin gelişmesi ve yalnızca çift taraflı kayıt muhasebesinin yapıldığı
13. ve 14. yüzyıllar arasında meydana gelen yeni muhasebe kuralları ile
birlikte gerekli olduğu sonucuna varmıştır.
Rossi’nin yaklaşımı, bilim adamı Plinio Bariola tarafından, zamanın
Romalılarında çift taraflı kayıt sisteminin ortaya çıkması için doğru
şartların var olduğunu belirterek reddedildi. Daha kesin olarak, ticaretin
geliştiğini, iş pratiğinin oluşturduğu aritmetik bilgisinin ve çift taraflı
defter tutmanın ortaya çıkması için gerekli şartları gösteren uygun
kayıtlarla yeterli şekilde kontrol altında tutulması gerektiğini ifade
etmiştir. Bariola, Rossi’nin aksine Romalıların iyi ve bilgili matematik
kullanıcıları olduklarını belirtir. Bu, Breviarium’da istatistiksel verileri
sentezleme yetenekleri ve aritmetikte özel okulların varlığı ile ispat
edilmiştir. Bariola yazısında Romalıların hem hatırlatıcı egzersiz hem
de abaküs kullanımı için hesaplamaları çok hızlı yaptıklarını
belirtmiştir. Rossi ve Bariola, uygun argümanlar ile zıt sonuca vararak
mevcut bilim adamlarını Romalılar zamanında çift taraflı kayıt
sisteminin uygulandığına dair makul şüpheler söz konusudur.
Kuşkusuz, bu tartışma muhasebe tarihi çalışmaları çift taraflı kayıt
sisteminin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur.
1.3. MUHASEBECİ ROLÜNÜN GENİŞLEMESİ
M.Ö. 4000 ile M.Ö. 3000 yıl arasında, eski İran’daki yönetici liderler
ve rahipler, insanlara mali epet nidog. idritteltened ıralunok ( )گدين تپهve
Tepe Yahya’da ()تپه يحيی, mahsullerin depolanması için geniş odalara
sahip binalarda kil yazılarda defter tutmak için kullanılan silindirik
jetonlar bulunmuştur. Godin Tepe’nin bulgularında, senaryolar sadece
figürlü tablolar içerirken, Tepe Yahya’nın bulgularında senaryolar da
grafiksel temsiller içermekteydi. Kil jetonları kullanarak bir muhasebe
formunun icadı, insanlık için büyük bir bilişsel sıçramayı temsil
ediyordu.
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M.Ö. 2000 yılında, ticaretin ve iş dünyasının genişlemesi
muhasebecinin rolünü genişletti. Fenikeliler, Mısır hiyeratik yazısına
dayanan “muhtemelen muhasebe amacıyla” fonetik bir alfabe
geliştirdiler ve eski Mısır’da bir bireyin “yazıcıların denetçisi”
unvanına sahip olduğuna dair deliller bulunmuştur. Eski Ahit’te de
erken bir muhasebe biçimine dair deliller söz konusudur. Örneğin, Çıkış
Kitabı, Hz. Musa’nın, tapınağın inşasına katkıda bulunan malzemeleri
hesaba katmak için İthamar ile temas kurmasını anlatır. Yaklaşık M.Ö.
4. yüzyıla gelindiğinde, eski Mısırlılar ve Babiller, sözlü “denetim
raporları” da dâhil olmak üzere ambarlara giren ve çıkan hareketleri
kontrol etmek için denetim sistemlerine sahipti ve bu da “denetçi”
terimiyle
sonuçlandı
(audire”den
Latince”de
duymak).
Vergilendirmenin önemi, ödemelerin kaydedilmesi için bir ihtiyaca
neden olmuştu.

Ancyra’daki Monumentum Ancyranum’daki (Augustus ve Roma
Tapınağı) Res Gestae Divi Augusti’nin bir parçası, M.Ö. 25 – M.Ö. 20
arasında inşa edilmiştir.
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İmparator Augustus zamanında (M.Ö. 63 – M.S. 14), Roma hükümeti,
Res Gestae Divi Augusti tarafından ispatlandığı üzere ayrıntılı mali
bilgilere erişebilmekteydi. Yazıt, İmparator Augustus’un idaresinin
Roma halkının bir hesabıydı ve halka dağıtım, ordu gazilerine toprak
veya para hibe, aeraryuma (hazine) sübvansiyonlar, tapınak inşaatı
dâhil olmak üzere kamu harcamalarını listeleyip ölçmüştür. Bu
harcamalar, kırk yıllık bir dönemi kapsayan, dini adaklar ve tiyatro
gösterileri ve gladyatör oyunları kapsamaktaydı. İmparatorun elindeki
muhasebe bilgilerinin kapsamı, amacının planlama ve karar vermeyi
içerdiğini göstermektedir. Romalı tarihçiler Suetonius ve Cassius Dio,
M.Ö. 23’te Augustus’un kamu gelirlerini, aeraryumdaki (hazine),
vilayet fisci’sindeki (vergi memurları) ve publicani (kamu
yüklenicileri) ve ayrıntılı bir hesap elde edilebilecek azat edilmiş adam
ve kölelerin isimlerini içerdiğini belirtmiştir. Bu bilginin imparatorun
yürütme otoritesine yakınlığı, Tacitus’un Augustus tarafından yazıldığı
şeklindeki ifadesiyle ispat edilmiştir.
Nakit, emtia ve işlem kayıtları Roma ordusunun askeri personeli
tarafından titizlikle tutuldu. M.S. 110 dolaylarında Vindolanda
kalesinde birkaç gün içinde alınan küçük nakit meblağların bir hesabı,
kalenin günlük nakit olarak gelirleri, belki de fazla malzeme satışından
veya kampta üretilen mallardan, kölelere dağıtılan mallardan
hesaplayabileceğini göstermektedir. Bu mallar Cervesa (bira) ve clavi
caligares (çizme çivileri) gibi tek tek askerler tarafından satın alınan
ürünlerdir. Kalenin temel ihtiyaçları, doğrudan üretim, satın alma ve
talep karışımıyla karşılandı. Bir mektupta, 5.000 modii (ölçü) parantez
(bira yapımında kullanılan bir tahıl) satın almak için bir para talebi,
kalenin önemli sayıda insan için yiyecek satın aldığını göstermektedir.
Heroninos Arşivi, büyük bir papirüs belgeleri koleksiyonuna verilen
addır, çoğunlukla mektuplar, ancak aynı zamanda M.S. 3000 yüzyılda
Roma Mısırından gelen çok sayıda hesap da içerir. Belgelerin büyük bir
kısmı, özel bir mülkün işletilmesiyle ilgili olarak adlandırılmıştır.
Çünkü o, tüm yerel çiftlik yöneticileri tarafından takip edilen karmaşık
ve standart bir muhasebe sistemine sahip olan mülkün Phrontistes
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(Koine Greek: yönetici) olduğu için Heroninos’tan alınmıştır. Mülkün
her bir alt bölümündeki her yönetici, mülkün günlük işleyişi, işgücünün
ödenmesi, personel harcamaları, mahsul üretimi, ürün satışı,
hayvanların kullanımı ve genel için kendi küçük hesaplarını oluşturdu.
Bu bilgiler daha sonra, mülkün her bir alt bölümü için büyük bir yıllık
hesapta papirüs parşömeni parçaları olarak özetlendi. Girişler, tüm
farklı sektörlerden nakit harcamalar ve kazançlarla birlikte sektöre göre
düzenlendi. Bu tür hesaplar, bilgi amaca yönelik olarak seçilip
düzenlendiği için mal sahibine daha iyi ekonomik kararlar alma fırsatı
verdi.
Dünyadaki en eski muhasebe kayıtlarına Ortadoğu’da tarih öncesine ait,
üzerlerinde farklı dillerde yazılmış olan vazo, çömlek ve taşlarda
rastlanır. Bu kayıtlarda işletmelerin varlıkları ve miktarları çeşitli
şekillerle belirtilmiştir. Ayrıca yazılı olmayan kayıt yöntemlerinden bir
diğeriyse, farklı zamanlarda Peru, Çin ve Havai’de kullanılan “quipu”
bir diğer ismiyle “düğümlü sicimler” yöntemidir. Bu kayıt yöntemi, bir
ana sicime diğer sicimlerin sarkıt halinde bağlanmasıyla oluşmaktaydı.
Bir köydeki insanların sayısı ya da bir depodaki varlıkların miktarı bu
sicimlerle tutulmaktaydı. Değerler, düğümlerin ana sicime olan
mesafesine bağlı olarak değişmekteydi. Bazen farklı nesnelerin
sayılması için farklı renkler kullanılmaktaydı.
Muhasebenin tarihi gelişimiyle alakalı kısıtlı sayıdaki kaynaklarda,
muhasebenin ilk olarak Asurlar döneminde kullanılmaya başlandığı,
daha sonra Mısır’da gelişim gösterdiği ve yüzyıllar sonra, XV. yüzyılda
İtalya’ya geçtiği belirtilmiştir. Muhasebenin yazılı tarihinin ise yedi bin
yıl öncesine kadar vardığı söylenebilir. MÖ 5000-500 yılları arasında,
Sümer, Mısır, Babil ve Eski Yunan medeniyetinde; pişmiş tuğlalar, kil
ve mermer levhaların, vs. bazı materyallerin üzerine yazılı muhasebe
dokümanlarıyla karşılaşmak gayet mümkündür.
Muhasebenin gelişimi daha sonraki yıllarda ise Roma Uygarlığında ve
Orta Çağda İtalya’da devam etmiştir. Bununla birlikte muhasebe tarihi,
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genel olarak XV. yüzyılda çift taraflı kayıt yönteminin keşfi ve
yayılması çerçevesinde tartışılmaktadır.
Ancak çift taraflı kayıt sisteminin keşfinden binlerce yıl önce Asur,
Keldanian Babil ve Sümer uygarlıkları, Mezopotamya Vadisinde
gelişerek, en eski ticaret kayıtlarını üretmekteydi.
Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bu bölgede gerçekleşen sel baskınları
vadiyi özellikle tarım için zengin bir alan haline getirmiştir.
Çiftçiler geliştikçe, Mezopotamya Vadisi civarındaki ve çevresindeki
topluluklar da hizmet işletmeleri ve küçük sanayi de gelişti. Babil ve
Ninevah kentleri bölgesel ticaretin merkezleri haline geldi ve altın ve
gümüş ile ilgili standart ölçüler kullanılmaya başlandı bununla birlikte
bazı işlemlerde kredi kullanan birden fazla bankacılık şirketleri de
mevcuttu.
Günümüz muhasebecisinin Mezopotamya’daki eşdeğeri olan ve
“yazıcılar (kâtipler)” işlemleri yazmanın yanı sıra, anlaşmaların ticari
işlemler için ayrıntılı kod gerekliliklerine uygun olmasını sağlarlardı.
Tapınaklar ve saraylarda yüzlerce yazıcı bulunurdu ve itibarlı bir
meslek olarak kabul edilirdi. Yazıcılar aynı zamanda kralın gözü ve
kulağı olarak tabir edilirdi.
Tarihteki stok nitelikli işlemlerinin ilk kayıtlarına ise M.Ö. 3400’lü
yıllarda Mısır’da rastlanmaktadır. Özellikle gıda ürünlerinin alım satım
ve sayım işlemlerinin kayıt altına alınmasıyla birlikte Eski Mısır’da
muhasebe düzeni periyodik stokla birlikte günlük kayıtları da
kapsamaya başlamıştır.
Muhasebenin eski depolarda ve stoklarda bulunan mal çeşitlerini ve
miktarlarını ölçmek için kullanılan tekniklerden dolayı ortaya çıktığına
ileri süren Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden ünlü arkeolog Günter
Dreyer, Mısır’ın Abydos şehrindeki Akrep Kral’ın mezarındaki yağlı
ketenlerde çok fazla sayıda stok içerikli fildişi etiketlerin bulgularına
rastlandığını belirtmiştir.
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5300 yıl öncesine dayanan ve dünyanın bilinen en eski yazılarından biri
olarak kabul edilen bu etiketlerde stok sahipleri, miktarları ve
tedarikçileri yazılmıştır.
Mezopotamya muhasebecileri, ticari anlaşmalar için özel olarak
hazırlanmış küçük kil tabletler de kullanılırdı. Killere bu yerde bolca
rastlanırken, papirüs bitkisinin az olması ve pahalı olduğundan dolayı
yaygınlığı azdı. Nemli kil, ticari alım satımların koşullarını içeren bir
boyut ve şekle çevirip, üçgen uçlu ahşap bir çubuk kullanarak, yazar
tarafından, sözleşme taraflarının adları, alışveriş yapılan mallar
yazılırdı. Taraflar daha sonra kendi mühürlerini de nemli kile basarak
imza atarlardı. Çoğunluklar bu dönemde bu mühürler, sahibinin adı ve
sahibi tarafından ibadet edilen tanrıların resmi ve ismi gibi dini
simgeleri içermekteydi.
Netice itibariyle Eski Yunan’da muhasebe maddi sorumluluk doğuran
işlemler kapsamında değerlendirilmiş ve devlet muhasebesine Eski
Yunan medeniyetinde daha çok önem verilmiştir
Atina söz konusu dönemdeki meclis üyeleri, mali konularda ve toplu
paraların makbuz ve harcamalarının kontrolünde, çoğunlukla seçilen 10
devlet muhasebecisinin gözetiminde yasalar getirmiştir
İster özel kesim firmaların yönetimi, isterse devlet yönetimi açısından
oldukça mühim görevler sorumluluğunu üstlenen muhasebe sistemi,
içinde olduğu toplumun sosyal ve kültürel değerlerinden etkilenmekte
olup o toplumun geçmişinden de etkilenir. Çünkü toplumların geçmişte
yaşadığı olaylar, o toplumların niteliklerine etki eder ve bu özellikler de
bir hesaplaşma tekniği olan muhasebenin yöntemlerinde ve
uygulamalarında belirgin farklılıklara neden olabilir.
Ayrıca muhasebe tarihi ile şimdi ilgilenmeye başlayanların, gelecekte
bu alanın ilerlemesine katkı sağlayacağı hatta gidişatını
belirleyebileceği gibi bir imkâna sahip olacağı da söylenebilir.
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1.4. DİNLERDE MUHASEBE
Din, hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya,
en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür. Başka
bir ifade ile; peygamberin bildirdiği biçimde kulluk görevlerini
belirleyen ilahi yol, bu yolu tanımlayan kanunların tümü olarak
tanımlanmaktadır.
Dinler toplumlar üzerinde kuşkusuz tesir sahibidir. İnsanların yemeiçme alışkanlıklarından giyim kuşamlarına kadar hayatın hemen her
alanına tesir edebilen dinlerin ticaret alanına sirayet etmemiş
olabileceğini düşünmek ve kabul etmek mümkün değildir. Dolayısıyla
muhasebe gelişmeleri üzerinde dinlerin mutlaka etkisi olmuştur.
Muhasebenin tekâmül seyrini takip ederken, Avrupa’nın pek çok asırlar
gerilemiş bulunduğu bir dönemde ileri bir İslam medeniyetinin
mevcudiyetini de gözden kaçırmamak lâzımdır. Nitekim yedinci asra
ait birtakım vesikalar Eski Yunan medeniyetinde rastlanan cari hesap,
envanter cetveli ve hesap özeti örneklerine benzemektedir.
Yalnızca İslam dininin değil tüm dinlerin muhasebe gelişmelerini
etkilemiş olma ihtimali üzerinde durulmalıdır. Zira dinler toplumlar
üzerinde kuşkusuz tesir sahibidir. İnsanların yeme – içme
alışkanlıklarıdan giyim kuşamlarına kadar hayatın hemen her alanına
tesir edebilen dinlerin ticaret alanına sirayet etmemiş olabileceğini
düşünmek ve kabul etmek mümkün değildir. Dolayısıyla muhasebe
gelişmeleri üzerinde dinlerin mutlaka etkisi olmuştur. Fakat bu konuda
çok sınırlı sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle bu
etkinin hatta etkileşimin hangi yönde, hangi derinlikte, hangi çapta
olduğunu ortaya koyan çalışmalara ihtiyaç vardır. Ancak bu çalışmanın
kapsamı yalnızca İslam dini ile sınırlı tutulmuştur.
1.4.1. Hinduizm’de Muhasebe
Shubh Laabh, Hinduizm dinine göre iyi başlangıçların sembolüdür.
Hindistan’da her ev ve işyerinin girişinde, hatta hesap defterlerinin
üzerinde bile bu sembole rastlanıl-maktadır. Shubh'un anlamı bilgeliktir
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ve Laabh kar demektir. Diğer bir deyişle, Shubh “hayırlı” ve Laabh ise
“kazanç” anlamına gelir. Temel olarak kar iki çeşit olabilir. Birincisi,
herhangi bir maliyetle kazanılan kâr ve ikincisi ise, toplumsal
maliyetler de dahil olmak üzere tüm masrafları asgari seviyeye
getirmek suretiyle kazanılan maksimum kârdır. Bahse konu olan kar,
Shubh Laabh’ı temsil eder. Burada da fayda- maliyet analizi
düşünülmektedir. Minimum maliyeti olan faydalar, hayırlı yararlar
olarak adlandırılmaktadır. Dahası, genelde Shubh'un Laabh'dan önce
geldiği görülür. Bu, girişimcinin kazanmış olduğu kazanımların
başkalarının fedakarlıkları pahasına kazanılmaması gerektiği anlamına
gelir.
1.4.2. Musevilik’te Muhasebe
Tevrat’ta “Kiminle ticari alışveriş yaparsan yap, daima alıp verdiğini
say ve değerlendir ve ne verirsen ne alırsan mutlaka yaz’’ şeklinde bir
ifade yer almaktadır. Ayetten anlaşılacağı üzere, Tevrat’taki muhasebe
anlayışı daha çok envanter üzerinde yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda,
muhasebenin ilk fonksiyonu olan kaydetme hususuna da gönderme
yapılmaktadır.
1.4.3. Hristiyanlık’ta Muhasebe
Modern muhasebenin başlangıcı, genelde 15.yüzyılda muhasebenin
gelişimine katkı sağlamış olan Pacioli’ye dayandırılmaktadır. Aslında
modern muhasebenin temelini oluşturan temel fikirlerin birçoğu daha
geçmiş yıllarda ortaya çıkmıştır. Genel olarak M.Ö. 1800 ve M.S. 95
yılları arasında olayları kapsayan İncil, muhasebe ve temel muhasebe
kavramlarına hem doğrudan hem de dolaylı olarak birkaç referans
içermektedir:
•

Finansal Muhasebe: Muhasebenin temel amaçlarından biri,
yönetimin performansını izlemektir. Buna ek olarak muhasebe,
muhasebe biriminin aracılar, hem de yabancılar tarafından
dolandırılmamasını sağlamak amacına hizmet eder. İncil,
tapınağın yapımı hakkında yazılan “12 Kings 12: 16” da bu
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•

•

•

hususu dile getirmektedir: “Tapınakta çalışanlara para
ödemekle görevli kişiler öyle dürüst insanlardı ki, onlara hesap
bile sorulmazdı.” Bu olay 22:7’de tekrarlanmaktadır: “Onlara
verilen paranın hesabı sorulmasın, çünkü dürüstçe çalışıyorlar.”
Dolayısıyla İncil, sahteciliği azaltmak için muhasebenin gerekli
olduğuna dikkat çekmektedir. İncil’e göre muhasebe aynı
zamanda taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözme amacına
hizmet eder. Muhasebe, borçluların ve alacaklıların ödenmesi
gereken tutarlar konusunda hemfikir olduklarını ve ortakların ve
diğer sınıf sahiplerinin kazançlarından paylarını bilmelerini
sağlar. "Bunlardan utanmamalısınız. Seyahat arkadaşınızla sıkı
hesaplar tutun" ifadesine bu noktada yer vermek isabetli
olacaktır.
İç Kontrol: İncil, iç kontrol hakkında da tartışma imkânı
sunmaktadır. Büyük miktarda nakit kullanıldığında, kontrolün
gerekli olduğunu belirtmiştir. Varlıklara sınırlı erişim, görev
ayrımı, likit varlıkların ikili vesayeti ve iç kontrol mantığını
tartış-mıştır. İncil, Mika 7:5-6’da “İnanmayın komşunuza,
dostunuza güvenmeyin” ifadesi yer almaktadır.
Yönetim Muhasebesi: İncil, bütçeleme ve bütçeleme sürecine
katılımın sağlanması konusunda birtakım ifadeler içermektedir.
Buna ek olarak İncil, bir ürünün nasıl değerlendirileceği
konusunda tavsiyeler vermektedir. İş planlamasında önemli bir
unsur bütçeleme sürecidir ve bu konu İncil'de yer almaktadır.
Luke 14: 28- 29 şöyle demektedir: “Aranızdan biri bir kule
yapmak isterse, bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu
diye önce oturup yapacağı masrafı hesap etmez mi?”

Dolayısıyla, İncil günümüzün yönetim muhasebesi kavramlarına
göndermeler içermektedir. Bütçelemenin önemini ve bu sürece
katılımın yönetimsel ve davranışsal etkilerini de kabul etmektedir.
Ayrıca İncil, ekonomik mantığın mal ve hizmet üretim kararlarında
kullanıldığını göstermektedir.

50 | Dr. Nurullah KAYA

1.4.4. İslam Muhasebe Sistemi M.S. 652
İslam dünyasında özellikle matematik alanındaki ilerlemeler muhasebe
gelişmelerinde çok önemli rol oynamıştır. Sayıları sınırlı da olsa bu
konuda bazı çalışmaların, bilgi, belge ve kayıtların olduğu
bilinmektedir. Özellikle İslam dininin doğuşu ile birlikte Müslüman
toplumların bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yapılarında önemli
değişimler meydana geldiği bir gerçektir. Her alanı etkisi altına alan bu
değişimlerin muhasebe gelişmelerini etkilemeyeceğini düşünmek
mümkün olmadığına göre İslam din, düşünce ve kültürünün muhasebe
gelişmelerini etkileyebileceği ihtimali kabul edilmeli ve araştırmayaincelemeye değer bulunmalıdır. Sadece İslam dini olarak değil tüm
dinlerin muhasebe gelişmelerini etkilemiş olma ihtimali üzerinde
durulmalıdır.
İslam, tamamen yaşam, sosyal, ticaret, yasalar gibi ilgili düzenlemeleri
dahil ederek tüm yaşam yönlerini düzenler. Kur’an-ı Kerim’in Bakara
Suresinin 282 ve 283. ayetlerinde bildirir. Ayetin Türkçe anlamı
(meali) şöyledir: “Ey iman edenler! Belirli bir süreye kadar
borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda bir kâtip doğru olarak
yazsın. Kâtip Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın,
yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allahtan korksun da ondan
hiçbir şeyi eksiltmesin. Eğer borçlu cahil veya zayıf, ya da bizzat
kendisi yazdırmaya gücü yetmezse, velisi (onu) dosdoğru yazdırsın.
Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek yoksa, razı
olacağınız şahitlerden, bir erkek ve biri unuttuğu zaman diğerinin ona
hatırlatması için iki kadın (şahit de olabilir). Şahitler çağrıldıklarında
(şahitlik etmekten) kaçınmasınlar. Küçük olsun, büyük olsun borcu
süresiyle birlikte yazmaya üşenmeyin. Bu, Allah katında daha adaletli,
şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için de en isabetli
olandır.
Ancak aranızda yaptığınız alışverişlerin peşin bir ticaret olması halinde
onu yazmamanızın bir günahı yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da
şahit tutun. Yazana da şahide de zarar verilmesin. Eğer bir zarar
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verirseniz bu şüphesiz, sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah’tan
korkun. Allah (bunları) size öğretmektedir. Allah her şeyi bilendir.”
(Bakara Süresi: 282. Ayet)
Yukarıda meali verilen 282. ayetin nüzul (iniş) nedeniyle ilgili olarak
Elmalı Hamdi tefsirinde şöyle bir açıklama yer almaktadır: Bu birinci
âyete “Müdâyene Âyeti” denilir ki, Kur’ân’daki en uzun ayet budur.
Bir rivayete göre; nüzul sebebi “selem” denilen alışverişlerdir. Selem,
alışverişe konu malın ödemesinin önceden tesliminin ise sonradan
yapıldığı bir alışveriş türüdür. Selem peşin para ile veresiye mal almak
demektir. Rivayet böyle olmakla birlikte 282. Ayetin her çeşit alışverişi
ve borçlanmayı kapsadığı müfessirlerce kabul edilmektedir.
Bu kelimeler yoğun bir şekilde incelenirse, bunlar Kur’an’daki en uzun
ayetlerden gelir. Kuran’ın bu tür bir işlemi yapılandırdığını ve her iki
tarafın da (Borçlu ve Alacaklı) uyması gereken kriter ve şartlardan
bahsettiği görülecektir. Şartlara göre, sözleşme, belirli bir değeri belirli
bir süre ile hukukta yazılması gereken bilinen bir belge senedine
yazması gereken profesyonel ve tarafsız bir kişi tarafından yazılmalıdır.
Aynı şekilde, eğer bir borçlu, zayıf bir anlayışa veya zayıflığa sahipse
veya şartları belirleyemiyorsa, anlaşma sürecini kendisi yerine
yapmasını nitelikli bir kişiye önermek zorundadır; buna “Wakalla”
ajansı denir.
Burada özellikle vurgulanması gereken 282. Ayetin getirdiği kayıt
zorunluluğunun yalnızca borç para alınması veya verilmesi işlemleriyle
sınırlı olmadığıdır. İfadeler meal ve tefsirlerden de anlaşılacağı üzere
sipariş avanslı, peşin ve veresiye mal veya hizmet alışverişleri gibi tüm
mali olay veya işlemleri kapsayan bir içeriğe sahiptir. Bunun anlamı ise
yapılacak kaydın yalnızca borç veya alacağın parasal tutarı ile sınırlı
olmayacağı; alışverişe konu olan malın hangi özelliklerde olduğu veya
olacağı, ne miktarda olduğu veya olacağı ve ne zaman teslim edildiği
veya edileceği gibi ayrıntıların da parasal değerler ile birlikte kayıt
altına alınmasıdır. Bugün çift taraflı kayıt tekniğine göre mal alımı ile
ilgili yapılan bir yevmiye kaydı incelenecek olursa bir tarafta (borç)
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alınan malın diğer tarafta (alacak) ödeme şeklinin yer aldığı görülür.
282. Ayetin tarif ettiği üzere yapılacak bir yevmiye kaydının, bu
nedenle, çift taraflı kayıt tekniğinin ruhuna uygun olduğu hatta onun
ruşeym (embriyo) hali olabileceği ileri sürülebilir.
İslam dini, emir ve yasaklarını kabul eden bireylere bazı finansal
ibadetleri de belli şartlar altında zorunlu kılmaktadır. Hac ve Zekât gibi
ibadetlerin yerine getirilmesi belli ölçülerde varlıklı olma şartına
bağlanmıştır. Örneğin zekât verecek bir kimsenin ne kadar zekât
vereceğini bilebilmesi envanter (değerleme) ve bilanço benzeri bir
çalışma yapmasını gerekli kılmaktadır.
Ticaretteki büyüme, nakit, alınan ve ödenen mallar için yeterli hesap
verebilirliği sağlayacak bir mekanizmanın geliştirilmesini teşvik
etmiştir. 624 yılında zekâtın tanıtılması ve düzenlenmesi, zekât
hesaplama ve ödeme amacıyla muhasebeyi teşvik etmiştir. Bu gelişme,
Hicri 13 ile 23 (634-644) arasında hüküm süren ikinci Halife Hz. Ömer
döneminde muhasebe kitaplarının, modellerinin ve prosedürlerinin
resmi olarak tanıtılmasıyla iyileştirilmiştir. “İslami muhasebe” Kuzey
Afrika’yı ve Sahra altı Afrika’nın büyük bir bölümünü, Orta Doğu ve
Osmanlı Devleti topraklarını, Hint alt kıtasını, Güneydoğu Asya ve
Endonezya’nın büyük bölümünü ve eski Sovyetler Birliğine kadar
uzanmıştı. Coğrafi olarak, “İslami muhasebe” 8. ve 15. yüzyıllar
arasında İspanya’nın büyük bir bölümünü ve Balkan bölgelerini
kapsamak zorunda kalacaktı. İslam’ın altın çağında Müslüman ticareti
Arap Yarımadası’nın ötesine uzanmaktaydı. Ticaretin genişlemesi,
tamamen ticari işlemler için hesap verebilirliği sağlamak ve benzer
şekilde hayatın tüm yönlerini standartlaştıran şeriata uymak için bir
mekanizmanın geliştirilmesini teşvik etmiştir. Aynı zamanda şeriat hem
cezai hem de medeni yargı yetkisini içermektedir. Müminin her eylemi
İslam hukukuna uymalı ve İslami değerlere dayanan etik standartlara
göre tanzim edilmelidir. İslami muhasebeciler, görevlerini İslam’ın
düzenlemelerine uygun olarak yerine getirmeli ve eylemlerini İslami
ahlaki normlara dayandırmalıdır.

MUHASEBE TARİHİ | 53

Bu nedenle, Müslüman toplumdaki muhasebenin ilerlemesi ve
uygulaması, manevi ve maddi yaşamın bütünsel bir kodu olarak İslam’ı
yansıtmaktaydı. Bu gelişmeler ve uygulamalar, Hicri 150 (MS 768)’de
bir dizi önde gelen Müslüman alimler tarafından çeşitli basılı ve el
yazısıyla yazılmış kitaplarda belgelenmişti. İlk Müslüman alimler İslam
devletinde muhasebe uygulamasına çeşitli bakış açılarından yaklaştılar.
Ancak şunu da belirtmek gerekir ki muhasebe ve muhasebeci terimleri
İslam devletinin ilk ve orta safhalarında kullanılmamıştır. Bu terimlerin
kullanılmaya başlandığı tarih belirlenmemiştir. Al-Amel, Mubasher,
Al-Kateb veya Kateb Al Mal terimleri, muhasebeci ve hesap memuru
için kamuya açık unvanlardı. Bu başlıklar, İslam devletinde Al-Kateb
başlığı ana başlık olmuş ve herhangi bir kişiyi kapsamak için
kullanılmıştı ve bu katiplere finansal veya finansal olmayan nitelikte
bilgi yazma ve kaydetme sorumluluğunu vermiştir. Bu terimler,
muhasebeci ile ilişkilendirilmiştir ve Hicri 365 (MS 976) gibi ilk olarak
Harizmi tarafından kullanmıştır. Muhasebenin anlamı için bu
fonksiyondan sorumlu kişinin “Muhaseb” (Muhasebeci) olduğu
belirtilmiştir. Din, İslam devletinde muhasebenin büyümesine neden
oldu ve Hicri 2. (MS 624) yılında zekât yükümlülüğü ile ilişkilendirildi.
Muhasebe, Beytül Mal (kamu hazinesi) gelir ve giderlerinin
kaydedilmesi için Divanların kurulması ile başlamış gibi
görünmekteydi. İslam devletinde muhasebe sistemlerinin ilk
uygulamasının belirli tarihi belirsizliğini korumakta, ancak bu
sistemlerin ilk olarak Hicri 365 (M.S.976) yılında Harizmi tarafından
tanınmıştır. Burada tartışılan ve incelenen muhasebe sistemleri Harizmi
tarafından kısaca bahsedilmiş ve Mazendarani tarafından
tamamlanmıştır. Sistemler gelir tablosu odaklıydı ve İslam devletinin
acil ihtiyaçlarına yardımcı olmak için tasarlanmıştı.
Zekât yükümlülüğü ve dolayısıyla İslam devletinin çeşitli ve büyük
miktarlardaki gelirleri, giderleri ve bunlarla ilgili faaliyetleri denetim
usullerinin tesis edilmesini gerektiriyordu. Bu kontrol işlemleri,
yetkililerin faaliyetleri yeterli bir şekilde izlemelerine ve dengesiz
defterlerden kaynaklanan devlet hazinesinde herhangi bir açık veya
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fazlalık bulmalarına izin verdi. Burada, bu iç kontrollerin verimliliğini
taklit eden iki durumu belirtmekte fayda var. İlki, Beytül Mal’de bir
Dirhem açığının keşfedilmesiydi. Bu, ikinci Halife Hz. Ömer’ e yazarak
açık hakkında bilgi veren Sahabelerden Amr Bin Al-Cerrah’ın keşfiydi.
Benzer şekilde, Mazenderani (Hicri 765, M.S. 1363) tüm Divanlarda
uygulanan dahili kontrollerin önemini özetlemiştir. İkinci vaka, bir
açığa neden olan kayıt dışı bir masrafın tespit edilmesiydi. Bu açık,
muhasebecinin işlemi kaydetmediği için 1.300 Dinar ödemesine neden
oldu. Bu kayıp gider, mali yılın sonunda, defter bakiyesi anahtar
Divandaki karşılık gelen programlar ve diğer bakiyelerle
eşleştirildiğinde ortaya çıkmıştı.
Tüm bunlar gösteriyor ki İslam dini, toplumda düzeni, adaleti sağlamak,
varlıkları ve hakları koruyabilmek, ekonominin daha sağlıklı
işleyebilmesi için, sosyal hayatı dengelemek için muhasebenin
amaçlarıyla da örtüşen ve bütünleşen bir dizi ilahi kurallar
getirmektedir. İşte İslam dinin özellikle ekonomik yaşamı düzenleyen
bu kurallarının muhasebe gelişmelerinde önemli rol oynadığı
düşünülmektedir.
İslam dini yalnızca insanın canı, aklı ve nesli gibi konuları korumaya
almaz bunların yanı sıra malları ve/ veya hakları da korumayı amaçlar.
Bu amaç muhasebenin varlıkları ve hakları koruma amacıyla bütünleşir.
Mülkiyetin muhafazası, adaletin tecellisi, toplumsal düzenin
sağlanması, yanı sıra israfın önlenmesi ve verimliliğin arttırılması gibi
hususlarda muhasebe ile İslam dininin temelde aynı şeyleri söylediği
görülür. Tüm bunlar insanoğlunun her iki dünya mutluluğunu sağlama
iddiasında bulunan İslam dininin bu amaca ulaşmak için muhasebeye
ne denli önem verdiğini ortaya koymaktadır.
Tarih, geçmişi, bugünü ve geleceği birleştirme gücü aracılığıyla çağdaş
muhasebe düşüncesi ve pratiğine ilişkin takdirleri şekillendirebilir.
Aynı zamanda, tarihi algı, toplumun muhasebenin geleceğini, eserlerini
ve tezahürlerini değerlendirmesine izin verir. Muhasebe ile ilgili tarihi
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çalışmalar, muhasebe akademik bir disiplin olduğu sürece ve hatta daha
önce başlamıştır.
Muhasebe kökeni Arapça olan “hisab” yani hesap sözcüğünden
türetilmiş olup, Türkçe sözlüklerde “hesap yapma, hesaplaşma,
karşılıklı hesap görme, hesap işleriyle uğraşma, hesapların tümü,
saymanlık, bir şeyin olumlu veya olumsuz yönlerini gözden geçirerek
karar vermek veya bir yargıya varmak biçiminde tanımlanmaktadır.
Muhasebe kavramı, yalnızca iktisat ve işletme yazınında değil, kutsal
kitaplardan sosyal yaşamın tüm alanlarına kadar hemen her alanda
karşılaşmak mümkündür
Alfred Isaac Muhasebe Nazariyesi isimli kitabında derki: “Eski
zamanlarda muhasebe, defter tutmakla bir tutuluyordu. Halbuki
bugünkü iktisatta defter tutma usulündeki kayıtlardan başka birtakım
kayıtlar da peyda olmuş ve muhasebe mefhumu gittikçe genişlemiştir”.
Horngren ise şu benzetmeyi yapar: “Muhasebe geniş bir konudur. Nasıl
aritmetik, geniş matematik disiplininin küçük bir parçası ise; defter
tutma da geniş muhasebe disiplininin bir parçasıdır”. Geçmişte salt bir
kayıt sistemi görünümü arz etmiş olan muhasebe kuşkusuz bugün bu
dar çerçeveden çıkmış ve yalnızca kaydetmekle kalmayıp raporlayan,
yorumlayan, eleştiren, önerilerde bulunan modern kimliğine
bürünmüştür. Fakat bu gelişmeler onun geçmişte ve halen özünde mali
olay veya işlemleri kayıtlama esasını ortadan kaldırmamıştır. Bilakis
muhasebenin çağdaş anlamdaki fonksiyonlarını yerine getirebilmesi
her şeyden önce belgeleme ve kayıtlama fonksiyonunu doğru ve
eksiksiz biçimde yerine getirmiş olması ön koşuluna bağlıdır. Diğer bir
anlatımla kayıtlama kalktığında raporlama da kalkmış olur. Zira
muhasebe; kıymetlerin, işlemlerin ve sonuçların izlerini sürekli olarak
saklayan yazılı bir bellektir. Kısaca, bugün ne kadar fazla işlevle
donatılmış olursa olsun muhasebenin özünde halen mali olayların
kayıtlanması vardır ve muhasebenin kendisinden beklenen diğer
fonksiyonları yerine getirmesi büyük oranda buna bağlıdır.
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Çift taraflı defter tutma sistemi, çok önce uygulanmasına rağmen
1494’te Pacioli’ nin Venedik’te yayınlanan kitabında bu yöntemi kesin
bir doğrulukla tanımlayan Luca Pacioli’ye atfedildi. Ancak, gerçekte,
Toskana rahibi hiçbir şey icat etmemişti. Sadece, İtalyan kasabalarının
tüccarları ve bankacıları tarafından uzun zamandır köklü bir uygulama
olduğunu metodik olarak açıklamıştı. Zaten Luca Pacioli’ nin kendisi
de bu sistemi bulan kişi olduğunu iddia etmemiştir. Öte yandan, İtalyan
bankaları nezdinde Defter Tutma Sisteminin temellerini oluşturan
Müslüman yazarların katkıları tartışılmaktadır. Bununla birlikte, 7.
yüzyıldan 14. yüzyıla kadar karanlık çağlardan sonra, bilginin
Müslümanlardan batı dünyasına aktarılmasının herhangi bir onay
olmadan gerçekleştiği görüşü ağır basmaktadır.
Çift taraflı kayıt sisteminin gelişiminden “kimin” sorumlu olduğu ve
“nerede” ve “ne zaman” ortaya çıktığı hakkında ek araştırma ve
geliştirme gerektirir. Şu anda, “çift taraflı kayıt sistemi” “kimin”
geliştirdiğine dair kesin bir delil bulunmamaktadır. Tek bilinen, İtalyan
cumhuriyetinde kullanıldığıdır. Şu anda “çift taraflı kayıt sisteminin”
Müslüman alimler veya İtalyan cumhuriyeti dışındaki (veya içindeki)
başkaları tarafından çözüldüğüne dair hiçbir delil bulunmadığı teyit
edilse de Müslüman muhasebe akademisyenlerinin gelişime doğrudan
veya dolaylı katkısı söz konusudur. Muhasebe defterleri, muhasebe
sistemleri, kayıt prosedürleri ve raporlar aracılığıyla “çift taraflı kayıt
sistemi” göz ardı edilemez. Müslüman tüccarların İtalyan
meslektaşlarının uygulamaları üzerindeki etkisi göz önüne alındığında
bu ihtimal mevcuttur.
Burada üç önemli argüman üzerinde durmak gerekir. Bunlardan
birincisi, Müslüman alimlerin genel olarak bilimlere ve özellikle de
defter tutma konusundaki katkıları hakkındaki tartışmadır.
Alim’ e göre, geleneksel muhasebenin köklü bir alan olduğunu; ancak,
muhasebeye ilişkin mevcut bilgi birikiminin ana katkısının Doğu’dan
çok Batı’dan geldiğine şüphe yoktur. Muhasebe konusundaki çağdaş
bilgi birikimlerinde, en üst düzey teoriler ve çerçeveler, Doğu’daki
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uygulamalara herhangi bir referans veya buluş olmaksızın Batı’dan
gelir. Ayrıca, “muhasebe” ile ilgili çoğu Batılı perspektif, doğası gereği
esasen seküler ve kapitalisttir. Çağdaş muhasebe teorilerinin bu tür
temel inançları, daha dindar veya sosyalist olan Doğu toplumlarında
tomurcuklanan tutarsızlıkla sonuçlanmıştır. Öte yandan, Doğu’dan,
özellikle Müslüman dünyasından çok daha az katkı söz konusudur.
İkinci olarak, Chapra, Beekun, Buraey, Ather, Abuznaid ve Ata’dan bu
yana İslami bakış açısıyla muhasebe üzerine az belgelenmiş bireysel ve
küçük grup düzeyinde çalışmayla yeterli görülmüştür. Sid, muhasebe
alanını İslami öğretilere göre doğrudan veya dolaylı olarak incelemiştir.
Üçüncüsü, Defter Tutma Sisteminin önemi ele alınmıştır.
Defter Tutma, ticari alanda, “şimdiye kadar bulunmuş en önemli iş
aracı” olarak ifade edilebilir ve muhtemel “modern muhasebe
tekniklerini ve dolayısıyla tüm modern iş hayatını ve sonuç olarak
kapitalizmin tüm yapısını ve çağdaş toplumun örgütlenmesini”
muhtemel kıldığı söylenebilir.
Müslüman akademisyenlerin katkıları, Batı dünyası için bir mihenk taşı
ve Bilgi Köprüsünü temsil etmekte ve Pacioli’nin çalışmalarının
temelini oluşturmaktaydı. Defter tutma gibi Arap eserlerinin Batı
dünyası için kopyalanması ve tercümesi, kabul edilmeden çevrilen
diğer eserlere bir örnektir. Margaret Smith, Gazali: The Mystic adlı
eserinde, Aziz Thomas’ın Gazali'nin İhya-yı Ulumud-Din eserinden
kopyaladığının delillerini ortaya koymuştur.
Birkaç durumda St. Thomas, Gazali’nin sözlerini kullanmıştır. Her iki
eserin temaları ve argümanları arasında benzerlikler vardı. Gazâlî’nin
fikirlerinin temel kaynağı olduğu unutulmamalıdır.
İslam dini, Kur’an’ın Hz. Muhammed’e (A.S.M) inmesiyle M.S. 610
yılında Mekke’de kuruldu. Ku’ran, sosyal ve ticari öğretiler hakkında
rehberlik etmiştir. Ticari öğretilere örnek olarak sözleşme talimatları
(Borç ve Alacak), finans, ticaret, zekât ve işlere rehberlik etmek ve
sözleşme yazmak için etik kurallar verilebilir. Ticaret, Arap
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yarımadasının ötesine, Avrupa, Afrika ve Uzak Doğu’nun bazı
bölgelerine yayılmıştı.
Beş yüzyıl boyunca 700 ila 1200 yılları arasında İslam, dünyanın
özellikle Ortadoğu ve Afrika olmak üzere birçok devlete hükmetmiş,
organizasyon ve hükümetin kapsamı, sosyal gelişmeler ve yaşam
standartlarında, edebiyat, bilim, tıp, bilim ve felsefede öncü olmuştur.
Batı tarihçilerin genellikle Karanlık Çağ dedikleri şeye batmış olsa da
bu yarım milenyum boyunca Yunan matematiğini, fiziği, kimyayı,
astronomiyi, finansmanı veya iş ve tıbbı koruyan ve geliştiren
Müslüman bilimiydi.
1.4.4.1. Müslüman Alimlerin Defter Tutma Sistemine
Katkıları
Müslüman ülkelerdeki muhasebeyi kapsayan nispeten az sayıda tarihi
çalışma İngilizce dergilerde yayınlanmıştır. Sonuç olarak, ortak
muhasebe tarihi yazarlarının bu yerlerde muhasebe hakkında
söyleyecek çok az şeylerinin olması şaşırtıcı olmamalıdır. Bununla
birlikte, iddiayı daha sonra ileri süren Zaid’in, bu hipotez için delil
niteliğinde bir destek olmadığını belirtmiştir. Bazı yazarlar Eski
Hindistan’da muhasebeye sadece geçen referanslardan bahsetmiş ve
Arap muhasebesini tamamen görmezden gelmiştir. Bu inceleme
neredeyse tamamen İngilizce materyaller ile sınırlıyken, İslam
muhasebesine uygun tarihi araştırmanın başka dillerde yayınlandığını
hatırlamak zorunludur. Osmanlı Devleti’nden önemli miktarda arşiv
malzemesi sağlandığı için Türk tarihçiler ayrıcalıklıdır. İslam
muhasebesi tarihçileri için en önemli sorunlardan biri, yüzyıllar
boyunca arşivlerin imha edilmesidir: M.S.750 yılında Endülüs Emevi
Devletinin yıkılmasıyla beraber Endülüs Emevi kütüphanelerinin
yakılması, M.S. 1258’de Moğol işgalcileri tarafından Bağdat’ın
yağmalanması, 2003’te Irak Milli Kütüphanesi’nin yıkılması da eşlik
etmiştir. Yıkım düşünülmediğinde bile, İslami bölgelerdeki iklim,
belgelerin korunamamasında belirleyici bir faktör olmuştur. Scorgie,
bir sinagogun deposunda (Geniza) belgelerin ve parçaların tesadüfen
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hayatta kalması nedeniyle 11. ve 12. yüzyıl Kahire’sinde muhasebe ile
ilgili belgelere rastlamıştır. Allah’ın adını içerebilecek yazıların yok
edilmesine yönelik bir isteksizlik nedeniyle muhafaza edilebilmiştir. Bu
belgeler, İslam muhasebesinin tarihi literatüründe, orijinal muhasebe
belgelerine yapılan çok az atıftan biriydi.
Bilim adamları için defter tutmanın tamamen İtalya’da mı
geliştirildiğini, yoksa hem ayakta kalan ticari kayıtlar hem de kamuya
açık kayıtlar ve Pacioli’nin Summa gibi kitapların İtalyan tezahürlerinin
daha önceki ilhamı yansıtıp yansıtmadığını sorgulamak cazip
gelmektedir, Doğu, muhasebe gelişmeleri. İtalya ve diğer Avrupa
ülkelerinin toptancıları, kültürlü iş yöntemlerinin kullanımı konusunda
ilk eğitimlerini, çoğu Müslüman, birkaçı Yahudi veya Hıristiyan olan
Akdeniz’in karşı yakasındaki meslektaşlarından aldılar.
1.4.4.2. İslam Muhasebesi Kaynakları
Arapların kendi içlerinde ilk kez tarım ve ticaret yapmaya başlamasıyla
bu kayıtlarla mal ve hizmet alışverişine neden oldu. Sembolik işaretler,
çizgiler, tarihler, isimler, dönem, ay ve çeşitli boyutlardaki işlemleri
açıklamak için duvarda işaretler ve çizgilerle alışveriş kayıtları
yapılmaktaydı. Arap dillerinde kalem ve mürekkep ile Kayağantaş
olarak da bilinen medeniyetin Arap milletinden başladığı ve kesin
medeniyet olduğu iddiası Mısır’dan başlamıştır. Ayrıca Orta Doğu’da
Ürdün Nehri yakınında ve batı yakasında yer alan antik bir şehir olan
Jericho, kesin olarak en az 11.000 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.
En eski ve sürekli iskân edilen şehirlerden biridir. Bu toplumun yaklaşık
M.Ö. 5000 yılına kadar bir takas sistemi kullandığına inanılmaktadır.
Basit mutfak ve kil topları (çeşitli şekillerde) buğday, koyun ve sığır da
dahil olmak üzere tarım ürünleri için envanter rakamlarını temsil
etmeye başladı. Arapların kendi içlerinde tarım ve ticaret yapmaya
başladıkları zaman, kimliklerin başlamasına yardımcı oldu. Bu da
kayıtlarıyla mal ve hizmet alışverişine yol açmıştır.
Müslüman toplumda muhasebenin gelişimi ve uygulaması, böylece,
manevi ve maddi yaşamın kapsamlı bir kodu olarak İslam’ı
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yansıtıyordu. Bu gelişmeler ve uygulamalar, çok sayıda basılı ve el
yazısıyla yazılmış kitaplarda, 150. yüzyıldan itibaren bir dizi ilk
Müslüman âlimler tarafından belgelenmiştir. İlk Müslüman âlimler 10
İslam devletinde muhasebe uygulamasına çeşitli perspektiflerden
yaklaştılar. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, İslam devletinin ilk ve
orta dönemlerinde muhasebe ve muhasebeci terimleri kullanılmamıştı.
Bu terimlerin tam olarak kullanıldığı tarih bilinmemekle birlikte,
muhtemelen sömürgeleştirmenin etkisine ve 19. yüzyılda Batı
kültürünün tanıtılmasına kadar izlenebilir. Al -Amel, Mubasher, AlKateb veya Kateb Al-Mal terimleri, muhasebeci / muhasebeci ve hesap
memuru için ortak unvanlardı. Bu başlıklar İslam devletinin farklı
yerlerinde birbirinin yerine kullanıldı. Al-Kateb başlığı, baskın başlık
haline geldi ve Müslüman toplumda muhasebenin gelişimi ve
uygulaması sorumluluğunu üstlenen herhangi bir kişiyi içermek için
kullanıldı. Böylece bu tanımlama kapsamlı bir manevi ve maddi yaşam
kodu olarak İslam’ı yansıtıyordu.
Mazendarani, Müslüman toplumda muhasebe
belgeleyen ilk Müslüman âlimlerden biriydi.

uygulamalarını

Mazendarani, muhasebe ile ilgili diğer kitapların kendisinden önce
yazıldığını iddia etmiştir. Bu kitapların özellikle Müslüman
toplumundaki ve Ortadoğu’daki muhasebe uygulamalarını anlattığını
belirtmiştir. Muhtemelen bu eserlerin M.S. 1363’ten çok önce yazılmış
olması muhtemeldir. Mazendarani, kitabını yazarken daha önceki
çalışmalarından elde ettiği faydaları daha da kabul etmiştir.
Mazendarani’nin bahsettiği daha önceki eserler muhasebe tarihi
öğrencileri için değerli olsa da onları aramak “Osmanlı Devleti
haricinde orta Çağdaki Orta Doğu devletlerinin yıkılması ve onların
herhangi bir pratik amaca hizmet etmekten vazgeçen arşivler ihmal
edildi, dağıldı ve kayboldu. Mazendarani’den önce gelen bir çalışma,
Mafatieh Al-Uloom’du (Bilim Anahtarları). Bu çalışma, Divan’larda
tutulan kayıt türlerini ve hesapları kaydetmek için kullanılan kitabı ele
almıştır. “Sekreterliğe” ayrılmış bir bölümde. Mazendarani teknik
terimler bunu ileri sürmüştür. Muhasebe ile ilgili diğer kitaplar
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kendisinden önce yazılmıştır. Bu kitapların özellikle Müslüman
toplumundaki ve Ortadoğu’daki muhasebe uygulamalarını anlattığını
belirtti. Muhtemelen bunlar, 1363’ten çok önce eserler yazılmıştır.
Mazendarani, kitabını yazarken önceki çalışmalarından elde ettiği
faydaları da kabul etmiştir.
Muhasebenin önemini anlayan devlet yetkilileri saraylara kâtiplik
mesleğini getirmişlerdi. Kâtipler, devrin en itibarlı kişileri arasında yer
alır ve defter tutma ile bütçe denkliğini bilmekteydiler. Yusuf Has
Hacib’in 1070 yılında yazmış olduğu Kutadgu Bilig adlı eserde kâtip
için “Kâtip: çok doğru, itimat edilir, iyi ve dürüst olması lazım. Gözü
tok, tavır ve karakteri güvenilir olmalı. Akıllı olmasının yanında, hayâ
sahibi olmalı. Her türlü işlemi kâğıda geçmeli, akla güvenmemelidir.”
denilmektedir.
Mazenderani (M.S. 1363), Müslüman toplumunda muhasebe ve defter
tutma uygulamalarını belgeleyen ilk Müslüman alimlerden biriydi.
Solas, Otar ve Zaid, Mazendarani’nin II Han Hanedanlığı (M.S. 11201350) aracılığıyla Yakın Doğu’da devlet muhasebesi uygulamalarına
ilişkin çalışmalarında Mazendarani’nin yazılarının, muhasebe tarihine
katkısının araştırılmayı hak eden daha geniş çıkarımları olduğunu
belirtmiştir. Mazenderani’nin kitabı Hicri 765 (M.S. 1363) te
yazılmıştır. Kitap, “Risalah Falakiyyah Kitabus Siyakat” başlıklı ve
Otar’ın kullandığı kaynaktı ve onlar tarafından “Risale-I Felekiyye”
olarak adlandırıldı. Bu benzer başlığın Türkçe çevirisidir. Mazendarani,
muhasebe ile ilgili diğer kitapların kendisinden önce yazıldığını
açıklamıştır. Bu kitapların genel olarak Müslüman toplumunda ve
özellikle Ortadoğu’da muhasebe uygulamalarına açıklık getirdiğini
belirtmişti. Mazendarani önceden var olan bir çalışma, Mafatieh AlUloom (Bilim Anahtarları) idi. Bu, Hicri 365’ te (M.S. 976) ortaya
çıkmış ve Divanlarda kayıt türlerinin devam ettiğini ve hesapları
kaydetmek için kullanılan kitabın devam ettiğini iddia eden Harizmi
(976) tarafından onaylanmıştır. Harizmi, “Sekreterliğe” adanmış bir
bölümde, Müslüman toplumda sekreterin görevleriyle ilgili yaygın olan
teknik terimleri tanımlamış ve ayrıca Hicri 4. yüzyıl (10. yüzyıl)

62 | Dr. Nurullah KAYA

sırasında uygulanan muhasebe sistemlerini tanımlamıştır. Harizmi’nin
kitabının zamanının en önemli eseri olarak kabul edilmiştir. Bununla
birlikte, Harizmi ile karşılaştırıldığında, Mazendarani, İslam devletinde
kullanılan muhasebe sistemlerini olduğundan daha ayrıntılı olarak
tanımlamıştır.
1.5. ÇİFT TARAFLI KAYIT SİSTEMİNİN KÖKLERİ
İslam dininin muhasebeye bakışını bir ayetin üzerinden açıkladıktan
sonra tarihsel süreçte muhasebe ve din arasındaki bağlantıları
incelemekte fayda vardır. Kahire Geniza’da saklanan zengin
yazışmaların gösterdiği gibi Yahudi ve Müslüman tüccarlar,
Akdeniz’de ve Hint Okyanusu’nda yoğun olarak ticaretle uğraşıyorlardı
ve etkinliklerinde yazıyı geniş kapsamlı iş amaçlarında, bilgi
iletiminde, envanter kaydında, muhasebe defterleri ile ilgili soruları da
kapsayan hukukî anlaşmazlıklarda ve seyahatteyken aileleri ile
haberleşmede kullanıyorlardı. Yahudi cemaatin kayıtları, Mısır’ın
kurak topraklarına gömülüyor, orada saklanıyordu; aynı uygulama,
Müslümanlar ve Hristiyanlar ’da da vardı. Çünkü “Tanrının adının
yazılı olduğu metinler yakılarak ya da başka bir şekilde yok
edilemiyordu.”
Bu dönem Kahire’sinde din, ticarette önemli bir öğeydi, mezhepler arası
dayanışma yaygındı; din adamları çoğunlukla beraber seyahat ediyor,
zor durumlarda birbirlerinin desteğini arıyorlardı. Orta çağ
Kahire’sinde din ve ticaret arasındaki bağ şu gerçekten dolayı açıktır:
Merkantilist kapitalizm, bir kimsenin, Allah üzerine yemin eden
meslektaşına duyduğu güven temeli üzerine kurulmuştur. Aynı şey
defter tutma için de geçerlidir.
Din ve muhasebe arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için Defoe, Bir
ticaret adamı, cenneti ve ruhu düşünerek ölüm için hazırlanmanın
yanında, hesap defterlerini de düşünerek daima ölüme hazır olmalıdır.
Demiştir. William Temple gibi yazarlardan destek alan bu söylem
“muhasebe defteri tutmayı ilk kez dinsel bir yükümlülük haline
getirdiğini” göstermektedir.
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Tarihi süreçte din ile muhasebe arasındaki ilişkiyi ortaya koyan
örnekleri bulmak çok da zor değildir. Katolikler, hesaplarının
doğruluğunu tanıklık etmeleri için Tanrı’yı ve Meryem Ana’yı
çağırırlarken, Yahudi ve Müslüman tüccarlar arasındaki çatışmalar çok
uzun zamandan beri dinsel mahkemeler aracılığıyla çözülmekteydi.
Parker ve Scorgie, Ortadoğu’da ticaret yapan Yahudi tüccarların
muhasebe yöntemlerini iletmedeki muhtemel rolünü tartışmıştır.
Scorgie, Kahire’deki bir sinagogunun deposunda bulunan 11. yüzyılın
sonundan 12. yüzyılın başından kalma dokümanların atıklarını
kullanarak, bir dergi ve listenin ilk versiyonları olarak okunabilecek
borçlar ve kredi dokümanlarını tanıtmıştır. Ekonomik ve hukuk
tarihçileri (örneğin, Goitein, Ray), “Geniza” belgelerinin çoğunu, orta
çağ İslam ticareti, kredisi ve bankacılığına yönelik araştırmalarının
temel taşları olarak kullandılar. Scorgie belgelerin Arapça yazıldığını,
ancak Müslümanlardan ziyade Yahudiler tarafından klasik olarak
üretildiğini savunmuştur. Burada şu sorular konunun bir yönünü ortaya
çıkarır. Bu belgeler gerçekten “İslam muhasebesi” örnekleri olarak
kabul ediliyor mu? Terim, yalnızca Müslümanlar tarafından kabul
edilen muhasebeye atıfta bulunulduğunda, Geniza belgeleri uygun
olmayacaktır. Bununla birlikte, terim ayrıca mekânsal ve zamansal bir
yere atıfta bulunursa, “İslam muhasebesi” tanımına girer. Birkaç
olayda, Yahudiler, Hıristiyanlar ve diğer dinlerin destekçileri önemli
azınlıkları oluşturdular ve bazı durumlarda, 20. yüzyıla kadar birçok
Müslüman ülkede nüfusun çoğunluğunu oluşturmuşlardır. Sonuç
olarak, bundan dolayı, muhasebe uygulamaları göz ardı edilemez.
Scorgie, kopyaladığı Geniza belgelerinin çift taraflı kaydın habercisi
olduğu iddiasında bulunmamaya dikkat etmesine rağmen, Zaid İslam
muhasebesi yöntemlerinin “İtalyan” çift taraflı yöntemi etkileyip
etkilemediğini sormuştur. Zaid, İslam muhasebesinde bulunan
uygulamalar ve terminoloji arasındaki eşleşmelerin, dergi ve orta çağın
sonlarında İtalyan muhasebesinde görülenler kadar önemli olduğuna
dikkat çekmiştir. Bununla birlikte, İslam muhasebesinin İtalyan
muhasebesini
etkilediği
yönündeki
tavsiyeleri
varsayıma
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dayanmaktadır. Nobes, Zaid’in belirli İslami uygulamalar ile İtalyan
meslektaşları arasında sınıflandırdığı paralelliklerin (derginin
merkeziliği, hesap kitaplarının ve açıklamaların başında “dindar
yazıtların” kullanılması) önerisinde bulunarak İtalyan çift taraflı
kökenini korumuştur. Lieber'i takiben, İtalya ve Orta Doğu arasındaki
kapsamlı ticaret bağlantıları, sadece Müslüman ülkelerde bulunan
satıcılardan İtalyan meslektaşlarına değil, aynı zamanda tam tersi de iş
yöntemlerinin yayılmasına yol açabilirdi.
Nobes’e cevap veren Zaid, Müslümanların İtalyan muhasebe
uygulaması üzerindeki etkisini gösteren arşiv delillerinin olmadığını
kabul etmiştir. Ancak, böyle bir etkinin “göz ardı edilemeyeceğini” öne
sürmüştür. Zaid, gerçekte neyin “çift taraflı” sayıldığı sorusunu
gündeme getirerek terimin değişkenliğini belirtmek için “çift taraflı
kayıt sistemi” ifadesini tırnak içine almıştır.
Zaid, muhasebenin yayılmasında önemli faktörler olarak fethin rolünü
tartıştığı İslam muhasebesi tarihi araştırmasına geri dönmüştür. Ayrıca,
bu sürecin Hindistan’da bulunan BahiKhata muhasebe sistemleri için
bir açıklama sağlayabileceğini önermiştir. Zaid ve Scorgie’nin İngiliz
sömürgeciliğinden önce Hindistan’daki muhasebenin Müslüman
Babürler aracılığıyla İslami muhasebenin etkisini yansıtmasının
beklendiği önerisine olumlu karşılamıştır. Muhasebe yöntemlerinin
Müslüman tüccarlar, askerler ve yöneticiler tarafından Güney ve
Güneydoğu Asya’ya nasıl yayıldığı konusunu incelemek faydalı
olacaktır. Subrahmanyam, 17. yüzyılda güney Hindistan’da faaliyet
gösteren İranlı toptancıların muhasebeden oluşan ticari bilgilerinden
dolayı zaman zaman hükümette rol aldıklarını belirtmiştir.
Sukoharsono, İslam’ın Endonezya’daki etkisini ele almış ve 14.
yüzyıldan itibaren ortaya çıkan İslam devletlerindeki mali yönetimi
değerlendirmiştir.
1.5.1. İslami Defter Tutma Piramidi
İslami muhasebe alanındaki muhasebe tarihi dergilerine yapılan
katkıların çoğu, bir dizi muhasebe el yazması el kitabına veya
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tamamlayıcı
genel
çalışmalarda
muhasebe
referanslarına
dayanmaktadır. Örneğin, Mukaddime olarak bilinen kendi tarihinde,
tarihçi İbn-i Haldun (13321406), halife Hz. Ömer’in dönemindeki
İslam devletinde devlet muhasebesinin kökenleri ele alınıştır. İbn-i
Haldun, Hz. Ömer’in bir divanı nasıl kurduğunu, yazılı bir makbuz ve
ödeme kaydına (özellikle askerlere yapılan ödemelere) atıfta
bulunmaktan, kayıtları tutmaktan sorumlu olanların bulunduğu ofise
atıfta bulunan bir terim oluşturduğunu belirtmiştir. İbn-i Haldun, Hz.
Peygamber’in vefatından sonraki yıllarda Araplar tarafından işgal
edilen topraklarda, divan’ın başlangıçta yerel dilleri, Sasani Pers
imparatorluğunun eski topraklarında Farsça ve daha önce kontrolü
altındaki topraklarda Yunancanın nasıl kullandığını kayıt altına
almıştır. Bizans imparatorluğu, 700 civarında, Emevi halifesi
Abdülmelik tarafından Arapça dil olarak kayıtların tutulduğu
belirlenmiştir. İbni Haldun, şöyle özetlemiştir: “Divan, kraliyet
otoritesinin büyük bir bölümünü oluşturur. Aslında, temel direklerinin
üçüncüsüdür. Kraliyet otoritesi askerlere, paraya ve orada olmayanlarla
iletişim kurmak için araçlara ihtiyaç duyar. Sonuç olarak hükümdar,
“kılıç”, “kalem” ve maliye ile ilgili konularda kendisine yardımcı
olacak kişilere ihtiyaç duyar. Bu nedenle, (vergi tahsilatı) görevini
elinde bulunduran kişi, kraliyet otoritesinin (iyi) bir kısmına kendisi
için sahiptir.”
Neticede Arap ve Fars yazarları muhasebeye yön vermişler. Ebu
Abdullah Muhammed El Harizmi, 977 yılında yazdığı Mihtah-ul-ulum
(Bilimlerin Anahtarları), o dönemde doğu İran dünyasında merkezi
yönetimin tekniklerini ve belgelerini” anlatan bir bölüm içermekteydi.
Bu da İslam muhasebe sistemi için dayanak oluşturan önemli bir
kaynaktır. Tartışmalarını 10. yüzyıl İslam devletinin önemli miktarda
gelir ve harcamayı nasıl kontrol ettiğine dayandırdı. Muhasebe
uygulamaları hakkında bilgi için Mısır ve Suriye Memluk
hükümdarlarının yöneticileri için yazılmış iki ansiklopedi de mevcuttur.
Albraiki, Shihab Ad-Din Ahmad Al Nuwayri tarafından yazılan
Nihayat al-arab fi funun al-adab (“İyi davranış sınıflarında hedefler”)
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adlı geniş kılavuzlar da vardır. Nuveyri bir mali memurdu ve daha sonra
Memluk hükümdarlarının gerçek muhasebe sistemleri hakkında
yazıyor olması kuvvetle muhtemeldi. Albraiki, devletin üçüncü kişilere
karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için devlet tarafından emredilen
ödemeleri yaparak yükümlülüklerini yerine getiren vergi
mükelleflerinden oluştuğundan, Albraiki'nin tarif ettiği sayısız
işlemden dolayı böyle bir görünüm vermemiş olsa da açıklanan
sistemin formda çift taraflı olduğunu önermiştir. Bu nedenle,
anlaşılabilir bir “ikili” yapıya sahip birkaç işlem vardı.
Mısırlı yazar, Memlûk hükümdarlarının meclisinde bir sekreter olan
Ebu’l-Abbas Ahmed Al Kalkaşendi, “sekreterlik Subh al-a'sha fi sina'”
ansiklopedisinin yazarıydı. At al-insha” (“Yazışma tekniklerine ilişkin
körler için şafak”, 1418 civarında tamamlandı). Kalkaşendi bu eserinde,
kelimenin tam anlamıyla kitabın özünü teşkil eden al katib'in
gereklerini ele almıştır. Biraz daha eski bir Arap yazar olan Hariri
(1054-1122), al-katib al-insha (devlet meseleleriyle ilgilenen yazışma
sekreteri) ve al-katib al-hisab (katib al-hisab) arasında bir ayrım yaptı.
Muhasebe sekreteri, finans konularıyla ilgilenen. Zaid, Kalkaşendi'nin
katib rolünü üstlenmeye talip olanlar hakkında tahmin ettiği nitelikler
listesini özetlemiştir. Bu, katib'in teknik olarak bilgili olmasını garanti
etmekteydi. İslam Şeriat hukuku (özellikle ticari işlemler hukuku)
konusunda bilgili ve saygındı. Zaid, bunu Avrupa ve Müslüman
dünyaları arasındaki ticari ortaklara atfederek İslami el-katib'in batılı
muhasebeciyle karşılaştırılabilir olduğunu öne sürse de listelediği
nitelikler muhtemelen kıdemli olan “kıdemli memur” için daha uygun
görünecektir.
Müslüman yazarların İslami katkılarının silsilesi 610’da İslam’ın
kuruluşuyla başlar. Harizmi, Hariri, Sa’adetname, Nuwayri, İbn-i
Haldun, Mazendarani ve 1418’de Kalkaşendi’nin katkısı ile devam
eder. Defter tutmanın inşası için bilgi birikimi, doğal bir ilerlemeyi
yansıtmaktadır.
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1.5.2. Müslümanların Defter Tutma Sistemine Katkılarının
Delili
Bazı yazarlar (örneğin Hamid, Scorgie, Solas ve Otar ve Zaid),
Müslümanların defter tutma sistemine katkılarını belgelemiştir. Birkaç
batılı ve modern Müslüman muhasebeci, erken dönem Müslüman
muhasebesini belgelemeye ve keşfetmeye çalışmıştır. Lai Nigam,
Pacioli'nin 1494 tarihli Summa’sından önce muhasebenin ilerlemesinde
Müslüman Hintli muhasebecilerin oynadığı rolü vurgulamıştır. Yazar,
“Avrupa'daki muadilinden önce gelen ve karmaşıklığı bakımından çok
ileride olan bir muhasebe sistemi”nin gelişimini savunmuştur. Scorgie,
Müslüman Hintlilerin, on altıncı yüzyılın ortalarında Hindistan’ı
fetheden Moğollar tarafından iletilen defter tutma sistemlerini taklit
ettiği ve benimsediği iddiasını destekleyen delilleri incelemiş ve Arapça
ve Hindistan’ın ana dillerindeki kelimelerin benzerliği, Hintli tüccarlar
ve aileler tarafından kullanılan sistemin Arap fatihlerinden
kaynaklandığını belgelemiştir. Kızılderililer mucitlerden ziyade
takipçilerdi ve Lall Nigam’ın iddia ettiği gibi çift taraflı muhasebenin
taşınmasının Batı’dan Doğu’ya değil, Doğu’dan Batı’ ya doğru
olduğunu ifade etmiştir. Scorgie, muhasebe gelişiminin “Arap
fatihlerinden kaynaklandığını” iddia etmiştir. Bu görüş, II. Han
Hanedanlığı döneminde (1120-1350) Yakın Doğu’daki devlet
muhasebesi uygulamasına odaklanan Solas ve Otar tarafından
güçlendirilmiştir. Çalışmaları bir Müslüman devleti olan Osmanlı
Devleti’ne odaklanmıştır. Muhasebenin Yakın Doğu’da uygulandığı ve
Batı’da kullanılan muhasebe uygulamalarından bağımsız olarak
geliştirildiğini” öne sürmüştür.
Hamid ve diğerleri, Müslüman bilim adamlarının muhasebenin
gelişimine katkılarına atıfta bulunan ek bir çalışma yürütmüştür.
“İslam’ın, İslam dünyasındaki yapıyı, temel kavramları ve muhasebe
mekanizmalarını
etkileme
potansiyeline
sahip
olduğunu”
savunmuşlardır. Yazarlar, “İslam'ın muhasebe politikaları ve
uygulamaları üzerindeki muhtemel etkisinin, orijinal laik hukuk, genel
gelenek ve ticari alışkanlığın etkisinden kaynaklanandan daha derin bir
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kültürel boyuta sahip ulusal muhasebe farklılığının analizlerini
ekleyebileceği” sonucuna varmışlardır. Bu sonuç, Zaid tarafından ispat
edilen daha önceki gelişmelere dayanmaktaydı. Lieber, İtalyan
tüccarların karmaşık iş yöntemleri bilgilerini Müslüman
meslektaşlarından elde ttikleri görüşünü savunmuştur.
Buna ek olarak, Heaps, Arapların yazılarından cebiri çeviren ilk
Avrupalı’nın, aynı zamanda defter tutma üzerine ilk risaleyi yazdığının
da düşünüldüğünü belirtmiştir. Elbette Araplar ve Arap olmayanlar
İslam dünyasındaki gelişmelere katkıda bulundular. Genel olarak ifade
edilecek olursa, bu yazarların, muhtemelen konuşulan dil veya ilk
Müslümanların Arabistan kökenli olması nedeniyle, Müslümanlardan
Araplar olarak söz ettikleri anlaşılmaktadır. Arap Müslüman alimlerin
örnekleri Kalkaşendi, Bucasis, Cabir ibn-i Hayyan, Razi ve Kindy idi.
Arap olmayan Müslüman bilim adamlarının örnekleri arasında
Harizmi, Abu-Bacer, Abicenne ve Mazendarany yer alır. 15. yüzyılda
İtalyan cumhuriyetlerinde Roma rakamları kullanılıyor olsa da
Pacioli’nin Summa’sının bir özelliği de Arap rakamlarının
kullanılmasıydı. Ayrıca, Arap rakamlarının Batı’da tanıtılmasının, 9.
yüzyılın başlarındaki Harizmi’nin çalışmalarıyla ilişkili olduğu öne
sürülmüştür. Pacioli'nin Summa’sında Arapça sayıların kullanılması,
İslami Defter Tutmanın orijinalliğini ispatlamıştır veya en azından
Pacioli, Müslüman veya Arap işlerinden veya kültüründen
etkilenmiştir.
1.5.3. Doğu ile Batı Arasında Bilgi Aktarım Aşamaları “Bilgi
Köprüsü”
İslam ekonomisi, finansı ve muhasebesinin tarihi Kuran ve Sünnet’e
kadar uzanır. Hz. Muhammed (S.A.V.) e vahyedilen Allah kelamı
olarak Kur’an ve onun pratik ispatı ve açıklamaları olarak Sünnet,
çeşitli koşullara uygulanabilen bir dizi ekonomik öğreti ve felsefe
içermektedir. Düşünce insan aklının bir ürünüdür, Kuran öğretileri ve
peygamberlik açıklamaları ise ilahi niteliktedir. Sonuç olarak, İslam
ehlinin iş düşüncesinin gövdesini oluşturan, insan yorumları ve
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sonuçları ve bunların birçok değişen zaman, mekân ve şartlardaki
uygulamalarıdır. Müslüman alimler, Kur’an ve Sünnet’in ekonomi ve
muhasebe veya finans öğretilerini kaynak ve çıkış noktası olarak kabul
etmişlerdir. Daha sonra değişen tarihi ve ekonomik şartlarda ortaya
çıkan sorunları açıklamak için kendi akıllarını kullanarak İslam’ın
temel kaynaklarından türetilen ilkeleri uygulamışlardır. Diğer
milletlerin tecrübelerinden yararlanmaktan asla çekinmediler. Aşağı
yukarı bu süreç İslam tarihi boyunca sürdürülür. Bu süreç, aşağıdaki üç
geniş sınıflandırmada ele alınabilir.
1.5.4. Tercüme Dönemi
Tercüme döneminden kastedilen, yabancı klasik eserlerin ve özellikle
Yunan fikirlerini içeren eserlerin Arapça’ya çevrildiği ve Müslüman
alimlerin onları incelemeye ve onlardan yararlanmaya başladığı
dönemdir. Tercüme faaliyeti, Hicret’in birinci asrında başlamış, etkisini
Müslüman alimler arasında hissettirmesi iki asır daha sürmüştür. İlk
tercüme olayı, Hz. Ömer’in Halifeliği döneminde bildirilmiştir. Halid
Bin Velid divan (ofis veya sicil) kullanılmasını tavsiye etmiştir. Hz.
Ömer’e, Suriye hükümdarlarının bir divan tuttuklarını gördüğünü ifade
etmiştir. Hz. Ömer bu fikri Halid Bin Velid’den kabul etmiştir. Hz.
Ömer’e divanı takdim etmesini tavsiye eden kişinin de Hürmüzan
olduğu söylenmiştir. Dîvân kelimesi Farsça bir kelime olduğu için son
hikâye daha kabul edilebilir görünmektedir. Ancak arazi vergisi tahsilat
divanları, Abdülmelik’in Halifeliğine kadar Irak ve Suriye’de buna
karşılık Fars ve Bizans Rumlarında kalmıştır. Arapçaya tercüme
edilmesini emreden Mervan, Daha sonra Halid Bin Yezid tercümeye
sistematik bir başlangıç yapmıştır. Hindistan, İran, Roma ve
Yunanistan’dan bilginler gönderdi ve klasik eserlerin tercümesini
düzenledi.
Hz. Muhammed’in 632’de vefatının ardından, İslam din anlayışı
Ortadoğu’dan Afrika’ya ve en batıda Fransa’ya kadar yayıldı. Bu hızlı
genişleme, üç temel hanedan halifeliğinin büyümesine yol açtı:
Abbasiler (750-1258) İran Bağdat’ta ortaya çıktı; İspanyol Batı’da,
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özellikle Cordov’'da Emeviler (756-1031) ve Mısır Kahire’sindeki
Fatımiler (909-1171). Abbasi Hanedanlığı, İslam’ın Altın Çağını yaşadı
ve bu dönemde, geçmiş ve modern diğer uygarlıklardan yazıların
tercümesi gelişti. Abbasi Halifesi Me’mun (786-833), Bağdat’ta
bulunan Beytü’l-Hikme veya Hikmet Evi ile ilk bilimlerin tercümesini
kurumsallaştırmak ve bunları sistematik bir şekilde ortaya koymakla
sıklıkla ilişkilendirildi. İslam alimlerinin entelektüel merkezi haline
gelen bu kurum, başlıca faaliyeti olarak diğer medeniyetlerden sayısız
tenkit eseri Arapça’ya tercüme etmiş ve bu nedenle sayısız değerli
elyazmasını muhafaza etmiştir. Bu, 9. yüzyılın başlarında başladığında,
İslam, Batı ile temasın yaygın olduğu bir dereceye kadar yayılmıştı ve
bu nedenle, Beytü’l-Hikme, birçok farklı bilim adamının çok
kozmopolit bir karışımını farklı inançlar ve dillerde kullanma
avantajına sahipti.
1.5.5. Yeniden Tercüme ve İletim Dönemi
Üçüncü aşama, Yunan-Arap İslami fikirlerin tercüme ve diğer temaslar
yoluyla Avrupa’ya ulaştığı yeniden tercüme ve aktarım dönemiydi (6.9./12.-15. yüzyıl). İslam iktisadı düşüncesinin üçüncü aşaması, genel
olarak İslam bilimlerinin ve özelde Arapçadan Latince ve diğer Avrupa
dillerine Yunan-Arap bilimlerinin (Müslüman bilginlerin Yunan
felsefesi üzerine eklemeleri ve yorumları) tercümesini işaret
etmekteydi. Bizans’ın başkenti Konstantinopolis’te Hicri 4. yüzyılın
sonunda Arapça'dan Yunanca'ya çeviri faaliyetleri hakkında raporlar
vardır. Zaman geçtikçe, yeniden çeviri çalışmalarının hacmi önemli
ölçüde arttı. Bu nedenle Batı rönesasından önceki dönem “tercüme
çağı” olarak adlandırılmaktadır. Hükema (Müslüman alimler),
hekimler, finans, bilim adamları ve sosyal düşünürlerin eserlerinin
çevirisi sahneye hâkim oldu. İbn-i Sina, El-Farabi, İbn-i Rüşd gibi
alimlerin eserleri Latince, Fransızca, İspanyolca, İbranice ve Almanca
dillerine çevrildi. Grice-Hutchinson, Hıristiyan Batı, 12. ülkenin
başlangıcında, İslami teknolojinin İslam kültürünün üstünlüğüne
uyanmaya başladığını, Batılı Hıristiyanların özlemi entelektüel
kültürlerini zenginleştirmekten çok geliştirmekte olduğunu. Arapların
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olağanüstü yetenekli olduğu bilinen tıp, matematik, aritmetik,
muhasebe, astronomi, astroloji, botanik, işkence ve büyü gibi pratik
faaliyetlerdeki performansları, göz ardı edilemeyeceğini belirtmiştir.
Baeck, Arapça’dan yapılan çevirileri üç dönem olarak sınıflandırmıştır.
İlk olarak, 12. yüzyılın başlarından 13. yüzyılın başlarına kadar “Arap
ve Yunan bilim adamları tarafından yazılan en hayati metinlerin
Kastilya Katalancası ve Langue d'Oc'a çevrilmesi”, ikinci dönemde “bu
yerel dillerden Latinceye çevrilmesi”, 13. yüzyılın ortalarından
başlayan üçüncü dönem, “çift taraflı kayıt sitemine dönüş: Arapça –
Langue d’Oc – Latince” dir. Bu çeviri sürecinde astronomi, matematik,
muhasebe, tıp, kelam ve felsefe ile ilgili en önemli Arapça metinler
Batı’ya aktarılmıştır.
1.5.6. Etki Kanalları
Müslüman bilim adamlarının felsefe, bilim, matematik, finans,
coğrafya, tarih, sanat ve kültür açısından Orta çağ Avrupası üzerindeki
etkisi iyi belgelenmiş ve ilgili konular çemberinde tanınmıştır. Bununla
birlikte, henüz, ekonomik ve mali düşünce ve kurumlar üzerindeki
etkilerinin tam olarak araştırılması ve tanınması gerekmektedir. Orta
çağ Avrupa’sının bu kadar çeşitli alanlarda Müslüman alimlerden
ödünç almış olması gerçeği, Müslüman alimlerin ekonomik ve mali
düşüncelerinden kaçamayacaklarına inanmak için yeterlidir, çünkü
onların bu dinamik ve pratik yönüne bilgili katkılarını görmezden
gelmek için hiçbir neden yoktur. Müslüman bilginlerin etkisi, tercüme
faaliyetleriyle Orta çağ Avrupa’sına kadar ulaşmıştır; eğitim ve sözlü
aktarım, kaşiflerin seyahat hesapları; ticaret haçlı seferleri ve
diplomatik misyonlar ve haclar.
1.5.7. Senaryo Değiştirme
Şüphesiz ikinci derece delillere rağmen, en az tanınan gerçek, skolastik
bir filozofun, özellikle muhasebe alanında, iktisat ve muhasebe
alanındaki Müslüman alimlerden ödünç almasıdır. Bunun temel
nedenlerinden biri, skolastik bilim adamlarının ekonomik konulardaki
söylemlerinde İslami kaynaklardan hiç bahsetmemiş olmaları olabilir.
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Bu nedenle, şu soru ortaya çıkıyor: skolastik alimler neden
Müslümanlardan ödünç aldıklarını kabul etmediler? Birkaç modern
yazar buna cevap vermeye çalışmıştır. İlk ve birincil sebep, âlimlerin
İslam’ı ve Müslümanları aşağılayıcı bir bakış açısına sahip olmalarıdır.
Adını anmadan, Orta çağ Avrupa’sının İslam’ı ve Müslümanları
aşağılayarak İslam’ın yeni bir imajını formüle etmenin bir yolunu
bulduğunu tavsiye eden bir alimden alıntı yapmıştır. Avrupa İslam’a
karşı tepki verdiği için, Sarazenlerin etkisini küçümsedi ve Yunan ve
Roma mirasına bağımlılığını abarttığı öne sürülmüştür. 14. yüzyılda
çok sayıda Avrupalı bilgin, Arapça kitapların tercümesini incelemiş ve
kendi ciltlerini veya özetlerini hazırlamış ve burada sadece Müslüman
yazarların isimlerini yayınlamakla kalmamış, aynı zamanda her şeyi adı
geçen Yunan bilginlerine de atfetmişlerdir. Bu eserlerde nadiren
görülür.
Müslüman sahnesi, batı dünyası için bir mihenk taşı ve bilgi
köprüsüdür. Raymundus Lullus, tüm hayatını Arapça olan her şeye
karşı çıkarak geçirmiştir. Kimya üzerine birkaç kitap yazmış ancak
daha sonra bunların en büyüğünün aslen Arapça eserlerden tercüme
olduğu keşfedilmiştir. Ayrıca, bu tür çok sayıda yazar şu sloganı attı:
“Bilgiyi Arapların pençelerinden kurtarın”. Şüphesiz çok az bilim
adamı adil olmaya ve Müslüman alimlerin çeşitli bilimlere katkılarını
kabul etmeye çalışmıştır. Ancak sahneye itibarsızlaştırıcı güçler hâkim
olmuştu. Müslüman âlimlerin isimlerinin silinmesi ve atıfların atılması,
kendi adına kabul edilmesi niyetiyle de teşvik edildi. Orijinal
Müslüman yazarın adını kaldıran ve kitabı kendi adlarıyla sunan çok
sayıda orta çağ âlimi örneği vardır. Langholm, savaş, kıtlık ve ana
kaynaklarda bir boşluk bırakan 14. yüzyıldaki Kara Veba’dan sonra, 15.
yüzyılda konuların yeniden ele alındığını ve geç skolastiklere özgü
ekonomistler ve finansçılar olarak ün kazandığını, ancak çağdaş
araştırmalar göstermiştir ki, daha önce unutulmuş veba öncesi
kaynaklardan sıklıkla aynen kopyaladıkları belirlenmiştir. Yavaş
iletişim çağında ve yazılı medyanın yokluğunda, bu tür olayların
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meydana gelmesi hayal edilebilirdi. Ancak sadece o dönemle sınırlı
kalmamıştır.
Mirakhor’a göre, onay bulamamanın ek bir nedeni de bildirimsiz
borçlanmanın skolastikler arasında kabul görmüş ve yaygın bir
uygulama olarak görülmesidir. Skolastiklerin kendilerinde kabul
görmeden bu tür kopyalamanın birkaç örneğini vermiştir. Müslüman
alimlerden intihal yapmak çok yaygındı. 13. yüzyılda Süryani Yakubi
Kilisesi’nin bir bakanı olan Bar Heraeus, Gazali’nin İhya-yı Ulum-udDin adlı eserinin birkaç bölümünü kopyalamıştır. Margaret Smith, The
Mystic adlı çalışmasında, Aziz Thomas’ın Gazali'nin İhya-yı Ulum-udDin adlı eserinden yaptığı kopyanın şüphe götürmez delillerini gözler
önüne sermiştir. Smith, İki bilim insanının çalışmalarını karşılaştırdı ve
birkaç durumda, St. Thomas, Gazali'nin sözlerini kullandığını tespit
etmiştir. İki eserin temaları ve argümanları arasında benzerlikler vardı.
1.5.8. Değişen Senaryo
Watt’ a göre, yaklaşık 1100 Avrupalı, Sarazen düşmanlarının bilim,
muhasebe ve felsefesiyle aşırı derecede ilgilenmeye başladığında, bu
disiplinlerin doruklarda olduğunu ve Avrupalılar, kendileri ek
ilerlemeler yapmadan önce Araplardan alabilecekleri her şeyi almak
zorunda kaldıklarını ifade etmiştir. Kabul etmek gerekir ki, başka bir
bilgin, bilimin Avrupa'da yeni bir araştırma ruhunun, yeni araştırma
yöntemlerinin, deney, gözlem ve ölçüm yöntemlerinin, matematiğin
gelişiminin bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirtmiştir. Bu şekilde
görüldüğünde, okul öncesi Müslüman bilim adamlarının katkıları, ana
akım Batı muhasebesiyle çok güçlü bir şekilde ilişkilidir. Aynı zamanda
bilgi aktarımı döngüsünün değiştiğini göstermektedir.
Ticaret, Arap yarımadasının ötesine, Avrupa, Afrika ve Uzak Doğu
sanatlarına kadar uzanıyordu. Ekelund ve diğerlerine göre beş
yüzyıldır, 700’den 1200’e kadar İslam, iktidar, organizasyon ve
hükümetin kapsamı bakımından dünyaya öncülük etti. Sosyal
iyileştirmelerde ve yaşam standartlarında; edebiyat, bilim, tıp ve
felsefede idi. Bu 500 yıl boyunca Yunan matematiğini, fiziğini,
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kimyasını, astronomisini ve tıbbını koruyan ve geliştiren Müslüman
bilimiydi, Batı tarihçilerin genellikle Karanlık Çağ dedikleri şeye
batıyordu. Ticaretteki genişleme, alınan ve ödenen mallar, nakit için
yeterli hesap verebilirliği sağlayacak bir mekanizmanın geliştirilmesini
teşvik etmişti.
1.6. TÜRK DEVLETLERİNDE MUHASEBE
1.6.1. Hunlar
Egemenlik yaşadığı yıllarda Hunlar, en ileri düzeyde askeri
örgütlenmesine sahiptir. Hunlar, babası Teoman’dan sonra devleti
büyük bir imparatorluk haline getiren Metehan’ın geliştirdiği ve
günümüzün ordularında hala kullanılan bir ordu örgütlenme sistemi
olan “tümen sistemi” ile Çin ile savaşmış ve Çin'i yenilgiye uğratarak
İpek Yolu’na egemen olmuş ve Çin’i vergiye bağlamıştır.
Tarihinin büyük uygarlıklarından biri olan Hunlar genel olarak göçebe
bir yaşam tarzı benimsemiştir. Bu sebeple iktisadi ve ticari
faaliyetlerinin gelişmediği ileri sürülmektedir. Ancak askeri örgütlenme
yanında, sürü besleyen atlı göçebe bir toplum olarak, hayvan
ürünlerinin (et, süt, deri, yün vb.) değerlendirilmesinde ve çeşitli araç
gereç yapımında ustaçırak ilişkilerinin geliştiği, bu konulardaki eğitime
ehemmiyet verdikleri söylenebilir. İlaveten hayvancılığın ve askeri
silahların en iyi biçimde yapılabilmesi için devletin yaygın bir mesleki
eğitim ile ilgilenmiş olmasının gerekliliği de aşikârdır. Devletin
muhasebe eğitimi konusuna ilgisinde de durumun aynı olduğu
söylenebilir. Zira böylesine büyük bir ordu için yapılan silahların ve
hammaddelerinin bedellerinin bilinmemesi, yaşam kaynağı olan
hayvansal ürünlerin envanterinin yapılması, takas veya satışlarının
gerçekleştirilmesi gibi konularda hesaplama yapılmadığını ya da kayıt
altına alınmadığını söylemek yanlış olacaktır. Hatta denilebilir ki
göçebe toplumlarda muhasebeye daha çok ihtiyaç vardır, çünkü sürekli
hareket halinde olan bu toplumlarda sürekli envanter yapılması ve
yapılan envanterlerin kaydedilmesi gerekli olacaktır.
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Hunlar kendilerine yetecek kadar at üretip sütünü, derisini ve kılını
ihtiyaçları için kullanmışlar; ehlileştirdikleri öküzleri de icat ettikleri
“tekerlekli evler” in naklinde kullanmışlardır. Ayrıca hun erkeklerinin
giydikleri kıyafetleri ve kullandıkları ok, yay, kılıç, kama, bıçak, okluk,
kemer, eğer, eğer kaşı, üzengi, çizme tokaları, at koşum tokaları ve
çizme bağı gibi malzemeleri, altın, gümüş, kehribar, vb. değerli taşlarla
süslemişlerdir. Öyle ki bu hun süslemeleri o devrin bir modası olarak
İtalya ve Galya’ya kadar yayılmıştır. Bu durum ise Hunların değerli
taşlara olan ilgisini göstermektedir. Şahıslara ve devlete ait olan her
türlü değerli taşların sayımı, kullanımı ve takas edilmesi ve vergi
tahsilatında bu taşların kullanılması gibi konularda muhasebe
muamelelerinden faydalanılacağı da bir başka düşüncedir.
Hunların yaşadığı döneme ilişkin sosyal, siyasal ve kültürel yaşam
biçimleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra iktisadi ve mali yaşamlarına ilişkin
bilgileri Oğuzhan Destanı’ndan öğrenme olanağı bulunmaktadır.
Nesilden nesile sözlü olarak aktarılan bu destan Uygurlar döneminde
yazılı hale getirilmiştir. Aşağıda Oğuzhan Destanı’nda yer alan ve
Hunlar dönemindeki mali yapı ve muhasebeye ilişkin bazı terimlerin
kullanımına ilişkin ipuçları içeren bazı bölümlere yer verilmiştir.
Oğuz kendisi ile yakınları arasındaki çekişmeleri düzene koyduktan
sonra il olmaları ve baş eğmeleri için Hindistan’a elçiler gönderdi ve
mal (vergi) istedi…”
“… İyisi mi iş savaşla sonuçlanmadan, arada hayli insanın ölmesine ve
ülkenin harap olmasına vesile olmadan itaat ediniz. Vergi miktarını
kararlaştırın ve bunu her sene gönderin…”
1.6.2. Göktürkler
MS 552-745 yılları arasında Orta Asya’da hüküm süren Göktürk
Devleti geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.
Dönemin en güçlü devletlerinden birini kuran Göktürkler, sert doğa
koşulları içinde Ötüken Ormanı ile bozkır arasında göçebe bir hayat
sürmüşlerdir. Komşu boyları ve Çin ile sürekli savaş halinde olan
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Göktürkler Moğolistan’ı da ele geçirmiş ve Türk boylarını egemenliği
altında toplamayı başarmıştır. İlk Türk alfabesinin ve Türklerle ilgili
günümüze kadar gelen ilk yazılı belgelerin sahibi Göktürk Devleti
Kuzey Çin’deki iki devlete siyasi olarak büyük bir üstünlük sağlamakla
birlikte, Akhun devletini de ortadan kaldırarak İpek Yolu’nu ele
geçirmiştir. Böylelikle Göktürkler hüküm sürdüğü dönemde dünya
ticaretinde de söz sahibi olmuşlardır.
Göktürkler döneminde, tarihte ilk kez Türkler ile Bizanslılar arasında
Kafkaslardan geçen yol ile doğrudan ticari ilişkiler kurulmuştur. Bunun
yanı sıra Çin, Hindistan ve İran ile de ticari ilişkilerin olduğu
bilinmektedir.
İç ve dış ticaretin yoğun olarak yaşandığı ve geliştiği bu dönemde,
Göktürkler güçlü bir devlet örgütünün ihtiyacı olarak vergi sistemlerini
geliştirmişlerdir. “Tudun” adı verilen vergi toplama görevlileri özellikle
de Çin’den gelen ipekli kumaşların ülkeden geçmesi sırasında “tamga”
olarak adlandırılan gümrük vergisini toplamaktaydı.
Gümrük memuru ise “tamgacı” olarak adlandırılmaktaydı.
Göktürklerin bastıkları ve kullandıkları madeni paralar da günümüze
kadar gelmiştir. Kürkü mübadele aracı olmaktan çıkarabilen
Göktürkler, Çin’de bastırdığı muhtemel olan paraları kullanarak ticari
faaliyetlerde bulunmuşlardır.
Tüm bu gelişmeler, dönemin en güçlü devletlerinden biri olan
Göktürklerin gelişmiş bir kayıt düzeni ve muhasebe sistemine sahip
olduklarının göstergesi olarak kabul edilebilir. Çünkü kayıt düzenine
ihtiyaç duyulması, ticari işlemlerin artmasına ve para kullanımının
başlamasına bağlıdır.
Göktürkler dönemine ait en önemli yazılı kaynaklar ise hiç şüphesiz
Türklerin ilk yazılı belgeleri olarak kabul edilen Orhun Yazıtlarıdır. İlk
yazıt Bilge Kağan’ın oğlu Kültigin adına 732 yılında dikilmiştir. Bu
yazıtın sonunda Kültigin’in ölmeden önceki mal varlıkları, stok amaçlı
olması muhtemel olarak taşa şu şekilde yazılmıştır: “Kültigin’in
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altınını, gümüşünü, hazine ve mallarını, dört çadırını, atlarını buraya
yazıyorum” İkinci yazıt ise Bilge Kağan adına 735 yılında dikilmiştir.
Yoluğ Tegin tarafından diktirilen yazıt da Bilge Kağan’ın ölümünde, o
zamanın âdeti olduğu üzere, cenaze nedeniyle, komşu kavimlerin
getirdikleri hediyelerin dökümü envanter biçiminde, “kıymetli altın,
gümüş, sandal ağacı, iyi cins atlar…” şeklinde sıralanmıştır.
Netice itibariyle, dönemin en güçlü ve en geniş coğrafyaya hükmeden
devleti olan ve ilk Türk alfabesini geliştiren, binlerce yıl kalıcı olacak
yazıtları diken, ilk defa para kullanan Türk devleti olma özelliğine sahip
olan bu büyük medeniyeti ticari ilişkileri de oldukça gelişmiştir. Bu
durumun Göktürklerin muhasebe, kayıt düzeni ve envanter işlemlerinde
gelişmiş bir düzeyde olduğunun göstergesi olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır.
1.6.3. Uygurlar
745 yılında kurulan ve yerleşik hayata geçiş yapan ilk Türk devleti
olarak bilinen Uygur Devleti Türk tarihi açısından oldukça önemli bir
konumdadır. Uygurların yerleşik hayata geçmesi onların ticari
faaliyetlerini geliştirmesinde oldukça etkili olmuştur. Öyle ki İslamiyet
öncesi kurulan Türk devletleri içinde ticaretle en çok ilgilenen topluluk
Uygurlar olmuştur. Bu durum ise Uygurların gelişmiş bir mali düzen ve
muhasebe bilgisine sahip olduğunu göstermektedir.
Çin kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Uygurlar, altın, gümüş ve
bakır eşyalar yapmakta son derece ustalaşmış olup, yü taşını (yeşim ve
nefritin bir türü) işlemeyi çok iyi bilmektedirler. Uygur topraklarında
buğday, arpa, darı gibi tahıl ürünleri ile üzüm, elma dut, erük (kayısı),
kavun, karpuz gibi meyveler çok fazla yetişmektedir. Orta Asya’nın
doğu ucu sayılan tarım vadisinde Uygurların atalarının milattan beş bin
yıl önce dahi tarımla uğraşmaya başladıklarını gösteren bulguların
ortaya çıkarıldıkları da bilinmektedir. Ülke oldukça zengindir, öyle ki,
sansar ve samur derisi, beyaz aba, ipekten dokunmuş işlemeli kumaşlar
çok boldur ve bu kumaşlar ihracat unsuru olarak diğer ülkelere
satılmaktadır.
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Uygurların ticari ilişkilerini Çin’in tarihi kaynaklarından öğrenmek
mümkündür. Özellikle de 760 yılından itibaren Uygurların, Çin’den
uygun fiyatla ipek alıp onlara at sattığı bilinmektedir. Çoğu zaman Çin
başkenti “Ch'angan'a” gelerek bir at için kırk parça ipek alan Uygurların
bu sistemle Çin’e on binlerce at sattığı da bilinmektedir. Bu ticaret, 827
yılında 200.000 parça ipek ve 829 yılında ise 230.000 parça ipek
alımına kadar ulaşmıştır.
Uygurlar dönemindeki mali yapıya bakıldığında ise kendinden önceki
Türk devletleri ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. Uygurların da
Göktürkler ve Hunlar gibi halktan vergi topladığı ve tüccarlardan yol
verme ve koruma karşılığında “tamga” sözcüğü ile gümrük vergisi
aldığı ve vergi toplayan kişilere “agıcı” denildiği bilinmektedir.
Ayrıca Uygurlarda genel olarak üç türlü vergi toplanmaktadır. Bunlar
topraktan alınan vergiler, hayvan vergisi ve mesken vergisi olarak
sınıflandırılmıştır. Topraktan alınan vergiler “kalan vergisi” olarak
adlandırılmakta ve genellikle tarımsal ürün ya da dokunmuş kumaş
olarak tahsil edilmekteydi. Hayvan vergisi ise “koçbır” olarak
adlandırılmaktadır, bu vergi hayvan vererek ödenmekteydi. Mesken
başına alınan vergi ise “tütün vergisi” olarak adlandırılmaktaydı.
Uygurlarda bu vergi bazı dönemlerde kişi başı olarak da tahsil
edilmiştir.
Uygurlar da tıpkı Göktürkler gibi gelişmiş bir alfabeye sahiptirler,
bununla birlikte kâğıt yapmayı öğrenen ve matbaayı kullanan Uygurlar
döneminden çok sayıda yazılı vesika ve kitap günümüze kadar
ulaşmıştır. Günümüze kadar ulaşan Uygur belgelerinden, iktisadi
açıdan ticaret ve ziraat ile uğraşan Uygurların belirli sikke ve ölçü
sistemleri kullandığı da anlaşılmaktadır. Altın, gümüş ve bakırdan
üretilmiş paralar ve “çav” diye adlandırılan kâğıt paralarla yapılan satış
muameleleri, Uygurların mübadele sürecini çoktan geride bıraktığını
göstermektedir. Uygurlarda ticaret ile uğraşanların ölçü birim ve
sistemlerine tamamıyla aşina olmaları ve özellikle de alım-satım
yapılan arazilerin alan hesaplamalarını kolaylıkla yapmaları oldukça
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yüksek bir aritmetik bilgisine sahip olduklarını ve ticaret ehli
olduklarını da göstermektedir.
Uygurlara ait bazı ticari ve hukuki vesikalar incelendiğinde, Uygurların
beş farklı para birimi kullandığı görülmektedir. Bu para birimleri şu
şekilde sıralanabilir:
• Yastuk: “Takriben 2.000 gram ağırlığındaki külçedir. Altun
Yastuk ve Kümüş Yastuk gibi kullanımları vardır.”
• Yarmak: “Takriben 40 gram ağırlığındaki külçedir. Yastuk’un
1/50’idir.”
• Bakır: “Takriben 4 gram ağırlığındaki metali ifade eder.
Yarmak’ın 1/10’idir”
• Vun: “Takriben 0,4 gram ağırlığı birimdir. Yastuk’un 1/5000’i,
Yarmak’ın 1/100’i, Bakır’ın 1/10’idir.”
• Çav: “Bu birim kâğıt para yani banknot yerine kullanılmaktadır.”
Türkolog Prof. Dr. R. Arat, Uygurlardan kalan belgeleri bireylerin
birbirileriyle yaptıkları işlemlere ait olanlar ve devletle ilişkilerine ait
olanlar olarak ikiye ayrılabileceğini belirtmiştir. Bu belgelerden devlet
ile ilgili olanların, nüfus sayımı, vergiler, devlet işletmelerine ait
yükümlülükler gibi konularla ilgili olduğu ileri sürülmüştür.
Diğer taraftan yine Arat’ın tasnifine göre Uygur belgeleri içinde
muhasebe belgesi niteliği taşıyabilecek belge türleri ise şu şekilde
sıralanabilir;
1) Vergilerle ilgili kayıtlar,
2) Vakıf kurumu kayıtları,
3) Arazi ile ilgili kayıtlar (satış, kira, ortaklık vb.)
4) Para hareketleri ile ilgili kayıtlar,
5) Tarımsal ürün ve bu ürünlerden oluşan yiyecek-içecek türlerinin
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6) Satışı, takası, borç olarak verilmesi vb. içerikli kayıtlar,
7) Hayvanlar ve hayvanlardan elde edilen ürünlerle ile ilgili
kayıtlar,
8) Kullanım eşyalarına ilişkin kayıtlar.
Uygurlar döneminde yukarıda sıralanan belgelerin dışında ticaretle
ilgilenenlerin özel cari hesap defteri tuttukları, bu defterlerde ticari borç
ve alacağın izlendiği hatta defterlerde ticari eşyalara yapılan
masrafların ve verilen vergilerin de kaydedildiği bilinmektedir.
Uygurların özel borç ilişkileri ile ilgili olarak yaptıkları anlaşma
belgeleri ise şu şekilde sınıflandırılmıştır. Ödünç verme anlaşmaları,
Kira anlaşmaları,
Satış Anlaşmaları,
Kölelik Anlaşmaları
Belgeler incelendiğinde gerek bireylerin devletle olan ilişkileri gerekse
kendi aralarındaki ilişkileri ile ilgili belgelerin belirli bir düzen içinde
hazırlandıkları anlaşılmaktadır. Belgelerde bulunan bilgiler ise
günümüz muhasebe belgeleri ile yüksek oranda benzerlik
göstermektedir. Uygur hukuki ve ticari belgelerinde sistematik şekilde
şu bilgilere yer verildiği görülmektedir.
•

Sözleşmenin yapıldığı tarih,

•

Tarafların isimleri,

•

Sözleşmenin konusu ve sebepleri

•

Borcun ödenme ve yöntem şartları,

•

Kefil bilgileri,

•

Sözleşmeyi geçersiz bırakmak isteyenlere karşı alınan tedbirler
ve ihlallere karşın verilecek tazminat veya cezalar,

•

Şahitler,
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•

Sözleşme metnini hazırlayan kişi bilgileri,

•

İmza ve mühürler.

Uygurlardan kalan belgelerden dönemin kayıt düzeni hakkında ipuçları
elde etmek de mümkündür.
Özellikle beyler ve elçilerin seyahat ve konaklama masraflarının
yöresel yönetim tarafından karşılandığı bilinmektedir. Bu konuya
ilişkin bir belgede; beylere verilecek yemekte elçiye konakta koyun ve
şarap verileceği, bunu belirli kişilerin verecek olduğunu ve onların
hesaplarına kaydedileceği yazmaktadır.
Kayıt yöntemi olarak da bir koyunun 10. sıraya şarabın ise 3. sıraya
kaydedilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca mühürlenerek resmiyet
kazanan bu kayıtların vergi yükümlülüğünden Düşülmesi için yapıldığı
tahmin edilmektedir.
1.6.4. Karahanlılar
IX – XIII. Yüzyıllar arası Orta Asya’nın farklı bölgelerinde hüküm
süren Karahan’lılar, Türk soyuna mensup bir hanedanlık olarak
bilinmektedir. Togan’a göre; “Karahanlılar devrinde Orta Asya Türk
tarihinin Göktürkler, Selçuklular, İhanlılar ve Temürlüler gibi en parlak
devirlerinden birini oluşturmuştur. Bu devletin sahası, Hazar ve Aral
denizlerinden başlayarak Çin sınırlarına kadar uzanır ve her iki
Türkistan’ı da içine alırdı. 840 tarihlerinde, Fergana taraflarında beliren
Karahanlılar, daha sonra Şarkî Türkistan'ı, 990 senelerinde de
Samanîlerin elinden Batı Türkistan’ı almışlardır.”
Müslümanlığı benimseyip kabul ilk Türk topluluğu olarak da bilinen
Karahanlılar bu yönüyle de Türk-İslam Medeniyetleri tarihi açısından
oldukça zengin yerdedir.
Karahanlıların, hayvancılık, ziraat, el sanatları ve en önemlisi ticaretle
ilgilendikleri bilinmektedir. İpek yolu üzerinde yaşayan Karahanlı
Devleti, bu önemli ticaret yoluna hâkim olarak, Sung ve Kıtanlar
Hanedanlıkları, İran, Hindistan, Afganistan, Kuzey Afrika, Batı Asya
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ve hatta Güneydoğu Avrupa ülkeleriyle dahi ticari ilişkilerde
bulunmuşlardır.
Çeşitli çalışmalarda Karahanlıların içinde çok sayıda tüccar bulunduğu
da belirtilmiştir. Bununla birlikte Karahanlıların ticaretin güvenli bir
şekilde devam ettirilmesi için kervansaraylar kurmaya başlamaları
Türklerin o dönemde ticari hayata katılmalarının en önemli örneği
olarak kabul edilmektedir. Karahanlılar döneminde ticari faaliyetlerde
bulunan 3 farklı grubun varlığından söz edilmektedir. Bunlar:
“Büyük Tüccarlar”: Hanedanlıkla sıkı ilişkileri vardır ve dış ticaret
yapanlardır. Bu tüccarlar “Elçilik Sıfatı” taşır ve kervanları da “Elçiler
Heyeti” adını alırdı.
“Orta ve Küçük Sınıf Tüccarlar”: Şehirlerde dükkân açarak veya
pazarlarda sergi açarak satış yaparlar.
“Doğrudan Malları Üretenler”: Dokuma işçileri ve diğer el sanatçıları
olup, kendilerinin ürettiği malları pazarlarda ya da kendi atölyelerinin
önünde açtıkları dükkânlarda satarlar.
Muhasebenin önemini kavrayan devlet yetkilileri saraylara “katiplik”
müessesesini getrimişlerdir. Katipler, devrin en itibarlı kişileri arasında
yer almakta ve defter tutma ve bütçe denkliğini bilmekteydiler.
Karahanlı Devleti döneminde yaşamış Yusuf Has Hacib ve Kaşgarlı
Mahmud’un yazmış olduğu eserlerdir. Yusuf Has Hacib’in (10171077), 1070 yılında yazdığı “Kutadgu Bilig” günümüz Türkçesinde
“Devlet Olma Bilgisi” veya “Mutlu Olma Bilgisi” adlı eserinde kâtip
için “Kâtip çok doru, itimat edilir, iyi ve dürüst olması lazım. Gözü tok
tavır ve karakteri güvenilir olmalı. Akıllı olmasının yanında, haya
sahibi olmalı. Her türlü işlemi kâğıda geçirmeli ve akla
güvenmemelidir. Denilmektedir.
Kaşgarlı Mahmud’un yazdığı
“Divanü Lügat-it Türk” adlı eserleridir
Şaheser niteliğindeki bu eserler, tereddütsüz Türk ve İslam Tarihinin en
önemli eserleridir. Bu eserler muhasebe bilimi ve muhasebe tarihi

MUHASEBE TARİHİ | 83

açısından da büyük bir değer ve öneme sahiptir. Zira bu eserler
Karahanlılar döneminde gelişmiş bir muhasebe düzeni ve mali yapının
varlığını göstermektedir.
Kutadgu Bilig, mesnevi tarzında kaleme alınmış 6645 beyitten oluşan
nasihatname ve siyasetname niteliklerine sahip bir eserdir. Eserde
astrolojinden antropolojiye, Ekonomiden tarihe, dinden hukuka kadar
yaygın konular dört sembolik karakterin aralarında geçen konuşmalar
şeklide anlatılmıştır. Eserin 39. Babında yer alan 2743-2822 beyitler
arasındaki seksen beyitlik bölüm, devletin mali işlerinden yükümlü
memuru olan “hazinedar” a yani dönemin muhasebecisine ayrılmıştır.
Eserde, ticari ve mali işlemlerin kaydedilmesinde dikkat edilmesi
gereken hususlar, muhasebecinin sahip olması gereken ahlaki
özellikler, mesleki bilgiler ve görevleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
1.7. ABBASİLER’DE MUHASEBE UYGULAMALARI
Orta Doğu’da ilk İslam Devletinin Hazret-i Muhammed’in miladi 622
yılında Mekke’den Medine’ye hicreti ile kurulduğu kabul edilir. Bu
tarih aynı zamanda Hicri takviminin de başlangıcıdır. Hazret-i
Muhammed’in miladi 632 (Hicri 11) yılında vefatından sonra, dört
Halife dönemi başlar. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali
dört halife döneminin halifeleridir. 632- 661 (Hicri 11-40) yılları
arasında halifelik yapmışlardır. Dört Halife döneminden sonra Emevi
Devletinin kurulduğu görülmektedir. Emeviler’in egemenlikleri 661750 (Hicri 41-132) yılları arasında sürmüştür. Emeviler döneminde
Orta Doğu İslam devletinin sınırları genişlemiştir. Emeviler’den sonra
da Abbasi Hanedanı'nın egemenliği başlamıştır.
1.7.1. Abbasiler’de Siyakat Yazı Sistemi
Divan rakamlarının icat tarihi ile ilgili kesin bir kaynak yoktur. Ancak
hicretin ilk yıllarından itibaren Araplar tarafından İran’dan alınan
muhasebe ve defter tutma usulü divan rakamlarının icadına yol
açmıştır. “Divan” usulünün Araplar tarafından kabul edilmesinin
ardından yaklaşık 50 yıl kadar defterler Pehlevice yani İran dilinde,
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Suriye dolaylarında Rumca, Mısır’da Kıptice yazılıyordu. Emeviler
dönemindeki “ırk üstünlüğüne” ve Arap milliyetçiliğine dayanan
yönetim anlayışları nedeniyle Arap uzmanlar yetiştirilmiş ve ortak dil
Arapça olmuştur. Zira Emevi hükümdarlarından Abdülmelik bin
Mervan’ın emriyle M.700’de defterler yabancı diller yerine Arapça
tutulmaya başlanmıştır.
Emevi devletine ait söz konusu bu belgeler “Cemâcim Vak’asında”
tamamen yok olmuştur. Siyakat yazısının ilk olarak Abbasiler
zamanında Irak’ta kullanıldığı sanılmaktadır. Abbasiler tarafından icat
bulunduğu iddia edilmektedir. Anadolu’ya da Selçuklu devleti
zamanında İran yoluyla girmiştir. Diğer bir görüşe göre ise, Menşeinin
İran olduğu iddia edilen siyakat yazısı Abbasilere İran’dan geçmiştir.
Selahaddin Elker, Avusturyalı Von Kremer’in divan rakamlarının
kullanıldığı Abbasi devletinin gelirlerini gösteren bir belgeyi
yayınladığını hatırlatarak Abbasi halifelerinden el-Muktedir Billah
Cafer’in veziri Ali bin İsa tarafından yazılan belgenin divan
rakamlarının tarihi bakımından öneme haiz olduğunu belirtmektedir.
Abbasiler dönemine ait Miladi 918 (Hicri 306) yılına kadar giden Von
Kremer’in yayınladığı bu evrak büyük bir ihtimalle en eski vesikadır.
Nitekim Fekete de siyakat rakamlarının bütün orta doğuda Abbasi
devletinden beri mali işlerde kullanıldığını belirtmektedir. Abbasilerde
siyakat yazısını gösteren daha eski bir vesika henüz bulunamamıştır.
Bunun en büyük nedenlerinden birisi de şüphesiz ki Emevi Devleti’nin
yıkılıp yerine Abbasilerin geçmesi sürecinde yaşanan savaşlar
sırasında, devletin vergi ve tapu kayıtlarını içeren sicil kayıtlarının
kaybolmasıdır. Vergi nispetleri, toprak kayıtları ve nüfus bilgileri gibi
maliyeye temel teşkil edecek belgelerin imha edilmesi, mali sistemi
tamamen “kontrolden çıkartmıştır”.
Bununla da kalmamış Abbasiler’in maliye ve muhasebe evrakını ihtiva
eden defterhanelerin halife Emin ile kardeşi Me’mun arasındaki
mücadele sırasında tamamen yanması büyük bir boşluk oluşturmuştur.
Orta çağ ortadoğusunda kurulan İslam devletleri, Osmanlı devletini
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hariç tutulursa, yıkılmış, beraberinde arşivleri de tahrip edilmiştir. Bu
noktada ilgi duyanların işine yarayacak özellikle Abbasiler dönemiyle
ilgili herhangi bir muhasebe öğreti eseri kalmamıştır.
Bununla birlikte, siyâkat
kullanıldığı açıktır.

rakamlarının

devlet

muhasebesinde

1.7.2. Abbasiler’de Muhasebe Defterlerinde Kurallar ve
İşaretler
Harfle Başlaması: Bu bir başlangıç ifadesidir. İlhanlılar’da ve
Osmanlılar’da da kullanılması bize Abbasiler ile benzeşen hususların
olduğunun sinyallerini vermektedir.
Yekün: Toplam anlamına gelir. Yapılan kayıtlar toplanır ve toplam
yazılır. Muhasebe kayıtları defterlere yazılırdı. Abbasiler horasanda
askerlerin maaş listesini içeren belgelere “defter” demiştir. Diğer bir
ismi de “cerîde”dir. Defterler kullanılmadan önce kayıt altına alınırdı.
Sultanın mührüyle mühürlenerek kayıt altına alınması bir zorunluluktu.
İbn-i Haldun’un İslam devlet yapılarıyla ilgili verdiği bilgiler içerisinde
muhasebe yapısıyla alakalı bilgilerde bulunmaktadır. Abbasi
devletindeki muhasebe sistemi hakkında gelişmelere şahit olmuştur.
İbni Haldun, muhasebeyi tutan kâtiplerin defteri devam ettirerek
defterin sonuna ismini ve imzasını attığını ve bunu sultanın mührüyle
mühürlediğini, mühür’ün ise genelde defterin köşesinde bir delik
açtığını ifade etmiştir. Buna ek olarak defterler kullanılmadan önce
sayfaları numaralandırılırdı.
Bahreyn Üniversitesi’nden Ömer Abdullah Zaid, bir makalesinde
Mahmood Al-Mursy Lasheen’in eserinden, Abbasiler dönemine ait
“kayıt işlemlerini” gösteren detaylar aktarmaktadır. Buna göre;
1. Herhangi bir girdi-çıktı olduysa hemen kaydedilir.
2. Bu girdi ve çıktılar cinsine göre sınıflandırılır. Benzer ve aynı
türden mallar bir hesap altında toplanır ve kaydedilir.
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3. Makbuz, alındı, sayfanın sağ tarafına kaydedilir ki makbuzun
kaynağı açıkça tanınsın ve bilinsin.
4. Ödemeler yeterli bir açıklamayla birlikte sayfanın sol tarafında
kaydedilir.
5. Kaydedilen bilgiler dikkatli bir şekilde açıklanmalıdır.
6. İki girdi arasında hiçbir boşluk bırakılmamalıdır. Eğer herhangi
bir nedenle boşluk bırakıldıysa, bu boşluğa karşıdan karşıya bir
çizgi çekilmelidir. Bu çizgiye “Attarkeen” terkin denilmektedir.
Aksi taktirde manipülasyon ve yanlış gösterme durumu ortaya
çıkabilir.
7. Tekrar tekrar yazmak, karalamak şekliyle düzeltmek kesinlikle
yasaktır. Eğer kâtip (accountant / bookkeeper) yanlışlıkla yekûnu
fazla gösterdiyse hesabı divana vermek zorundadır.
8. Hesap kapatıldığı zaman, belirli bir işaret koyularak hesabın
kapatıldığı belirtilmeye çalışılır.
9. Benzer hareketlilikler bir ön çalışma defterinde toplanarak ilgili
deftere kaydedilmek üzere postalanır.
10. Benzer hareketliliklerin kaydedildiği ön çalışma defterinin
postalama işlemi bağımsız bir kişi tarafından yapılır.
11. El-Hâsâl diye adlandırılan bilançoda, iki tutar arasındaki fark
çıkarılmalıdır.
12. Aylık ya da yıllık rapor hazırlanmalıdır. Bu raporlar detaylı ve
faydalı bilgiler edinmek içindir. Örneğin, gelen ürünlerin ne
oldukları, nereden geldikleri ve ne şekilde dağıtıldıkları gibi
konularda bilgi sağlar.
13. Her mali yılın sonunda kâtip tarafından rapor hazırlanarak
sorumluluğundaki bütün mallar ve paralar detaylandırılır.
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1.7.3. Abbasi Devleti Döneminde Vergiler
Emevi dönemine son veren Abbasiler, çok zor bir devir teslim dönemi
geçirmişlerdir. Emevilerin yıkılıp Abbasilerin kurulması aşamasında
savaşlar olurken devletin vergi ve tapu kayıtlarını içeren sicil kayıtları
kaybedilmişti. Bununla da kalınmamış vergi nispetleri, toprak kayıtları
ve nüfus bilgileri gibi maliye için olmazsa olmaz niteliğindeki bilgiler
imha edilmişti.
Kıtlık kuraklık nedeniyle vergilerin yeni baştan belirlenmesi ve düzene
sokulması gerekiyordu. Mali sistemde kontrol diye bir şey kalmamıştı.
Vergi ve toprak reformu şarttı. Halife Mansur, emir vererek söz konusu
bölgelerde bütün arazilerin ölçülmesini insan, hayvan, ağaç her şeyin
sayımının yapılmasını istedi. Amaç vergi mükelleflerinin yükünü
hafifletmekti. Kaçak vergiler ortaya çıkarılacak ve adil bir vergi
dağılımı yapılacaktı. Fakat sayımdan sonra ortaya çıkan kaçak araziler,
vergilerin artırılmasına neden olmuştu. Kısacası arazi ölçümü ve vergi
miktarının belirlenmesi sırasında mükelleflere indirim değil ilave
vergiler konulmuştu.
Arazi ölçümü sırasında ve vergi miktarının belirlenmesi sırasında
zaman zaman görevli memurların usulsüzlük yaptıkları oluyordu.
Ölçüm kayıtları fazla yazılabiliyordu. Buda halka vergi artışı olarak
yansıyordu.
Halife Mansur döneminde özellikle Cezire’de yaşanan doğal afetler, sel
baskınları, kıtlık, kuraklık ve don gibi hadiseler bölge halkının vergi
yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirememelerine neden
olmaktaydı. Bunun üzerine köylülere geniş mülkiyet hakları tanınarak
adil bir vergi sistemi getirilmeye çalışılmıştır. Sabit miktar yerine elde
edilen üründen belli bir oranda alınıyordu.
Abbasi devletinin başlıca gelirini zekât, ganimetler, örfi vergiler, haraç,
cizye, öşür, fey gibi vergiler oluşturmaktaydı. Elde edilen söz konusu
bu gelirlerin, askeri ihtiyaçlara, yol, köprü gibi ulaşım faaliyetlerine ve
sulama işlerine, bunun yanında halife, vezir ve diğer devlet adamlarının
maaşlarına sarf edildiği anlaşılmaktadır.
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Burada devlet muhasebesinde kaydı yapılan gelirleri ortaya koymak
için vergi türleri üzerinde durmak gerekmektedir.
Haraç: Araziden alınan bir vergidir. Ya ürün olarak alınır ya da para
olarak tahsil edilirdi. Bu verginin genellikle fethedilen ülkelerden
alındığı bilinmektedir. Bu nedenden olsa gerek, toplanan vergilerden
önce o bölgede görev yapan askerlerin ve devlet memurlarının
maaşlarının ödenmesi, ayrıca savaş için gerekli malzemelerin alınması
ve o bölgenin yol, köprü, kanal yapımı gibi imar işlerinin
tamamlanması ve kalan verginin de merkezde, yani Bağdat’ta bulunan
devlet hazinesine gönderilmesinin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır.
Bunun için bu vergi ile ilgili muhasebe kayıtlarının iki yerde ayrı ayrı
tutulması gereği vardır. Bu kayıtlardan biri verginin toplandığı bölgede,
diğerinin de devletin merkezinde yapılma zorunluluğu vardı.
Haraç vergilerine bütün Orta Doğu kültürlerinde rastlanmaktadır. İran’
da, Osmanlı’da haraç vergileri vardır. Ancak daha farklı anlamlar
taşıdıkları görülmektedir. Dikkat edilirse doğudaki vilayetlerin haracı
dirhem olarak alınırken batıdakilerin dinar olarak alındığı görülecektir.
Bu ise gümüş madenlerinin doğuda, altın madenlerinin ise batı da daha
çok bulunmasından kaynaklanmaktaydı.
Cizye: Müslüman olmayan halktan alınan bu verginin kaynağının
Kur’an’da bulunduğu gözlenmektedir. Akıllı ve hür erkeklerden alınan
bir vergiydi. Çocuk, kadın, mecnun ve kölelerden alınmazdı.
Bu vergi yüzyıllar boyunca Osmanlılarda da yer almıştır. Verginin
dayanağı ise Müslüman olmayan halkın askere alınmaması ve devlet
güvencesi altında korunmalarıdır. Bu verginin muhasebe kaydını
önemli kılan husus, birbirini izleyen yıllarda Müslüman olmayan
halktan ne ölçüde vergi alındığının kişi olarak takip edilmesi
gerekliliğidir. Ayrıca bir sonraki yıl kimden ne kadar vergi
isteneceğinin belirlenmesi de (Tahakkuk esası) muhasebe kaydının
önemini artırmaktadır. Bu durum muhasebe kaydının ayrıntılı olması
gereğini ortaya çıkarmaktadır. Cizyenin kişilerden para olarak tahsil
edilen bir vergi olduğunu da belirtmek gerekmektedir.
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Öşür: Öşür onda bir anlamına gelir65, Akariyye (uşûrü’l-ard) ve
ticâriyye (uşûrü’t-ticâre) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Akariyye
(uşûrü’l-ard): toprak ürünlerinin her çeşidinden alınan onda birlik
vergidir. Ticâriyye’ye (uşûrü’tticâre) ise gümrük vergisi de
denmektedir66. Yabancı ülkelere giden Müslüman tüccarlardan ve
ülkeye gelen yabancı tüccarlardan alınan bir vergidir. Ülkeden
götürülen ve ülkeye getirilen malların değeri üzerinden genellikle
yüzde beş oranında uygulandığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar 1/20
anlamına gelse de her zaman bu şekilde alınmaz. Bazen farklı oranlarda
da alınabilirdi. Zimmilerden 1/20 Müslümanlardan ise 1/40 şeklinde
alındığı da ifade edilmektedir. Ama tacirin malı belli bir miktarı
geçmezse ondan öşür alınmazdı. Devletlerin her zaman yararlandıkları
bir vergi olmuştur. Ülkenin belirli noktalarında alındığı için izlenmesi,
tahsili ve kaydı kolay yapılan bir vergi olduğunu da belirtmek
gerekmektedir.
Şehirlerin geçiş yerlerine nehirlerin iki yamacına kuleler inşa edilerek
buralarda âşirler nöbet tutmuşlardır. Âşirler buralardan geçenlerden
duruma göre vergi alırlardı. Dikilen bu kulelere ve alınan vergiye
“Merâsıd” (gözetme yerleri) denmektedir.
Zekât ve Sadaka: Müslüman olmayan halktan alınan cizyeye karşılık
Müslüman halktan da zekât adı ile vergi alınması söz konusudur.
Zekâtın da kaynağının Kuran olduğu görülmektedir. “Belirli yerlere
sarf edilmek üzere dince zengin sayılan kişilerin mallarından belli bir
payın Allah adına alınması” işlemidir. İslam dininde farz olan ve mali
ibadeti simgeleyen zekât, Müslümanların kutsal kitabı Kuran’da ve
hadiste birçok yerde geçmektedir. Sadaka ise aslında ilk etapta kuran
ve sünnette zekât anlamında kullanılsa da daha sonraki yıllarda
“gönüllü mali ödemeler” için kullanılan bir terim haline gelmiştir.
Zekâtın mal varlığından alındığı, genellikle kırkta bir olarak belirlenen
bir oran ile tahsil edildiği anlaşılmaktadır. Verginin matrahı, sahip
olunan altın ve gümüş, hayvanlar, ticaret malları, tarımsal mahsul
olarak belirlenmiştir.

90 | Dr. Nurullah KAYA

Matrahın saptanması ve kayıt altına alınması güçtür. Ancak tahsil edilen
verginin kaydının yapılması söz konusudur. Abbasilerde uygulanan bu
verginin bir varlık vergisi niteliğinde olduğu, Osmanlıların genellikle
bu vergi türü ile ilgilenmedikleri anlaşılmaktadır.
Mükûs: iç ve dış gümrük vergisi, aşırı vergi anlamında kullanılan
“meks” kelimesinin çoğuludur. Bir ülkedeki mahalli idarelerin kendi
bölgelerine giren ticaret mallarından sınır gümrükleri, şehir kapıları,
rıhtımlar, köprübaşları, derbendler, kapanlar ya da pazarlarda aldıkları
“duhûliye” vergileridir. Abbasiler devrinde meks uygulaması
yaygınlaşmıştır. Halkı ağır vergilerden kurtarmak için girişilen mali
düzenlemeler sırasında iptal edilen mekslerin yıllık tutarı 500.000
dinarı tuttuğu söylenmektedir. Abbasi hanedanının çöküş döneminde
bu tür vergilerin tekrar ettiği görülmektedir.
Memlehalar ve balıklar: Tuz çıkan yerlerden ve balıklardan alınan
vergi.
Merâkib-i bahriye âşârı: Deniz taşıtlarından alınan vergi
Madenler Humsu: Humus ganimetten ve bu hükümde yer alan belli
mallardan alınan 1/5 lik payı ifade eder. Diğer bir tabirle ganimetlerden
devlet bütçesine ayrılan beşte birlik paydır. Sünni fıkhında daha dar
kapsamlı tutulan humus, Şia fıkhında ve uygulamasında ayrı bir önem
kazanarak kurumsallaşmıştır. Şiaya göre ganimetlerin yanında humusa
tabi olan mallardan birisi de madenlerdir. İnsanların yararına olabilecek
her türlü tabii zenginlikler humus dâhilindedir.
Saraya Gönderilen Hediyeler: 912 senesinde haraç ve vergilerin
yanında hususi hediyelerde saraya gönderilmeye başlanmıştır.
Ganimet: Savaşlarda ele geçirilen bütün mal ve eşyalar ganimet türüne
girer. Kayıtları önemlidir. Çünkü savaşlarda ele geçirilen ganimetin
askerlere dağıtılması ya da askerler tarafından savaşmaları karşılığında
ganimeti kendi payları olarak görmeleri söz konusudur. Muhasebesinin
askerî harekât biçiminde ele alınarak kaydının yapılması söz
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konusudur. Sadece Orta Doğu'da değil dünyanın her tarafında
karşılaşılan bir gelir türüdür.
Fey: İslam devletlerinin gayri Müslim tebaadan aldıkları cizye, haraç
ve ticaret malları vergisinin ortak adı olarak tarif edilen fey’in
ganimetten farkı elde ediliş biçimidir.
Ganimet savaş yoluyla alınırken fey anlaşma yoluyla elde edilirdi.
Müsâdere gelirleri: Yaygın ve devamlı bir gelir olmasa da haksız
kazanç elde edenlerin mallarına el koyulmasıyla elde edilen gelirdir.
Hulefâ-yi Râşidin zamanında başlayıp Emeviler zamanında da devam
eden müsadere işlemi Abbasiler döneminde divanül müsâdere ile daha
da kurumsallaşmıştır. Halifelerin genellikle bürokratların mallarını
müsadere etmesinin nedeni şuydu: Devlet giderlerini karşılamakta
sıkıntıya düşer, askerin erzak ve diğer ihtiyaçlarını karşılayamaz
duruma gelir ise mali sıkıntıdan kurtulmak için kazançları normal
olmayan aşırı mal varlığı olan kişilerden şüphelenerek onların mallarını
müsadere ederdi.
Abbasilerin beş yüz yıllık egemenlikleri döneminde birçok hususta
olduğu gibi vergi düzeninde de gelişmeler olduğu ve zamanla yukarda
belirtilen vergileri üç bölümde sınıf1andırdıkları görülmektedir.
Bunlardan ilki muhasebe usulü olarak adlandırılmış olup, vergilerin
para ya da ürün olarak alınmasını ifade etmektedir. İkincisi, mukaseme
usulüdür, bu usul verginin üründen belirli bir oranda alınmasını ifade
eder. Üçüncüsü ise, Osmanlıda da geniş bir kullanım alanı bulan
mukataa usulüdür. Devlet arazilerinin belirli bir bedel karşılığında
belirli kişilere kiralanması anlamındadır. Osmanlıda mukataa usulü bu
anlamda değil, gümrük, tuzla gibi devletin belirli gelir yerlerinin kiraya
verilmesi biçiminde uygulanmıştır.
Tarihçilerin tespit ettikleri muhasebe kayıtları devletin yıllık gelir ve
giderlerinin kayıtları ile ilgilidir. Devletin gelirlerini kayıt edebilmek
için Hanedanın hâkim olduğu toprakların, yukarıda belirtildiği üzere
vilayetler olarak bölümlere ayrılması gerekiyordu. Bu ayırımda,
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bugünkü lrak’a Sevad kıt’ası veya vilayeti, Basra ve kuzeyine Bataih
denilirdi ki bu bataklık anlamına gelirdi. İran'a Fars Kıt’ ası, Mısır’a
Mısır Kıt’ası denilirdi.
Devletin gelirlerinin sadece parasal olarak değil elbise, kumaş, şeker,
gülsuyu, zeytinyağı, bal, hurma, gümüş külçe, ipek, at, katır gibi
tarımsal ürün, değerli maden, sanayi ürünü ve hayvanlardan
oluşabildiğini de belirtmek gerekmektedir.
Muhasebe kayıtlarında parasal gelir kayıtları yanında mal olarak
yapılan tahsilata da malların adları ve miktarları yazılarak yer verildiği
görülmektedir. Örneğin Abbasilerin ilk halifesi Seffah döneminde
hanesinde “dört gömlek, beş don, dört baş ve boyun şalı, ipek ve
tiftikten mamuller bulunduğu” bildirilmektedir. Ancak daha sonraları
mal olarak alınan vergilerin de parasal değerlerinin yazılmaya
başlandığı ve muhasebe kayıtlarında mal olarak (miktar) kayıtlarına yer
verilmediği anlaşılmaktadır.
Devletin yıllık gelir kayıtlarında kimi zaman bir kıt'anın haracı, yani
çeşitli vergilerden oluşan toplam geliri biçiminde kayıt yapıldığı, kimi
zamanda verginin adı ile kayıt yapıldığı görülmektedir. Haraç adı
altında yapılan kayıtlar genellikle uzak eyaletlerden sağlanan gelirlere
ait idi. Vergiler bölgelerde devletin temsilcisi olan Valiler kanalı ile
tahsil edilirdi.
Para birimlerinin Dinar ve Dirhem olarak adlandırıldığı ve 13 (daha
sonraları 15) Dirhemin bir Dinar olarak hesaplandığı bilinmektedir.
Giderler: Devletin giderlerine ait muhasebe kayıtları gelir kayıtları
örnekleri kadar fazla değildir. Hicri 279 (Miladi 892) yılına ait günlük
gider kayıtlarına rastlanmaktadır. Bu kayıtlara göre, maaşlar başta gelen
devlet giderleridir. Maaş alanlar ise, nöbet ağaları, kapu oğlanları, iç
ağalar, süvariler, güzide askerler, sarayda görevli 17 tür memur
(müezzin, müneccim, alemdar, güldürücü, davulcu gibi), Bağdat’ta
zabıta hizmeti gören askerler, kölemenler, aşçılar, vezir, büyük kâtipler,
divan reisleri, hazinedarlar, imamlar, tekbirhanlar vb. olarak
sıralanmaktadır. Bunların dışında, sarayın elbise, fırın, meşrubat, su
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taşıyan sakalar, terzi, düğmeci, demirci, kürkçü, kâğıtçı, marangoz,
sepetçi, mefruşat giderleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca, askeri amaçlı
olmak üzere değişik masraflara rastlanmaktadır.
Giderlerin, muhasebe kayıtlarında ayrıntılı olarak yer aldığı ve günlük
giderlerin gruplar halinde hesaplandığı, devletin günlük giderlerinin
muhasebeleştirilmesinde yaklaşık otuz gruba ayrıldığı görülmektedir.
1.7.4. Abbasiler’de Muhasebe Kayıtları
Abbasi devleti döneminde muhasebe kayıtları kendinden önceki İslam
devletleri ile kıyaslandığında en yüksek noktaya çıkmıştır.
İslâmiyet’ten önce Muhasebe kayıtları, farklı dillerde tutulmaktaydı.
Mısır’da Koptça (Kıbtice), Irak’ta Farsça (Pehlevî), Suriye'de ve
dolaylarında Rumca (Grekçe). Hulefay-ı Râşidîn döneminde hızlı bir
genişleme yaşanmış, devlet muhasebesi tutulması zorunluluğu ortaya
çıkmıştır. Arapların hâkimiyeti altındaki yerlerde, Emeviler döneminde
Haccac’ın emri ile 700’de muhasebe uzmanı Salih tarafından Muhasebe
sistemi Arapçaya çevrildi.
Yapılan kayıtların önemi anlaşıldıkça muhasebe alanında branşlaşmaya
gidilmiş ve farklı muhasebe dalları ortaya çıkmıştır82. İslam âleminde
merkezi idarede kullanılan defterler hakkında ilk bilgiler Muhammed
bin Ahmed el Hârizmi’nin X. yy.’da kaleme aldığı Mefâtihu’l- Ulûm
isimli kitabında verilmektedir. Nejat Göyünç’ün aktardığı bilgiye göre
yazarın verdiği bilgiler Samanilere ait bilgiler de olsa o dönemde İslam
dünyasında kullanılan ve kabul gören bilgilerdir. Defterler mali ve
askeri iki grupta toplanıyordu. Maliyeye ait olanlar:
Kânûnü’l-harâc: Bütün devlet gelirlerinin kaydedildiği defter.
Ceridetü’l Harâc: Mal sahiplerinden alınan zekâtların alfabetik sırayla
kaydedilmesidir.
Cerüdetü’n-nafakat: Divan-ı nafaka tarafından devlet merkezinin
harcamalarının alfabetik sırayla tutulduğu defterdir.
Ceridetü’l-Mal: Divanül mal tarafından tutulan bu defterde zekâtların
toplanması ve onların ödenmesiyle ilgili kayıtlar vardı.
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Ceridetü’l Müsâderîn: Divan-ı müsadere tarafından tutulan defterdi.
Görevini kötüye kullanan ve haksız kazanç elde eden devlet görevlileri
ve şahıslardan müsadere yöntemiyle alınan malların kaydı
tutuluyordu86.
Defter’ül Yevmiye: Yapılan harcamaların kaydedildiği günlüktür. Bu
defteri doldururken işlemlere uymak gerekmektedir.
Defter-i Tevcihat: Bütçe harcamalarının kaydedildiği defterdir88.
Defter-i Tahvilat: Vilayetlerden merkeze transfer edilen gelirlerin
tutulduğu defterdir. Merkez hükümeti her vilayet için bir bütçe
ayırmıştır. Bu bütçelerin dayanak noktası söz konusu bu defterdir.
Avârec Şaysi: Borçların yazıldığı defter.
Rûznâmce: Günlük gelir gider kayıtlarının aktarıldığı defter.
El-Hatmetü’l Câmia: Yine yıllık gelir gideri içeren kapsamlı bir bitiş
raporudur.
Hatme (Al-Khitmah): Aylık gelir gider hesaplarının ve toplamının
gösterildiği defterdir. Her mali yılın sonunda da hazırlanabilir.
Te’ric: Ödemelere ait belgelerin kaydedildiği kasa defteridir.
Arîza: Esas meblağ ile işlem göreni ve aralarındaki farkı sütunlar
halinde gösterir.
Berâe: Vergi mükelleflerine verilen belgelerin kaydedildiği defter.
Vergi senetleri olarak ta kabul edilebilir.
El-muvâfaka ve’l-cemâa: Düzenlenen umumi hesap defteridir. İbra
hesaplarıdır.
El-Cerîdetü’s-sevdâ’: Askerin soyunu, menşeini, fiziki durumunu ve
ücretini gösteren defter.
Rec’a: Taşradaki askerlere ait hesap defteri.
Er-Rec’atü’l-Câmia: Ordu defterdarının hazırladığı genel hesap
defteridir.
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Söz konusu bu defterlerin tamamını Abbasilerde görmek mümkün
değildir. Lakin bu defterlerden bazılarının Abbasiler döneminde de
kullanıldığını Nejat Göyünç bize Hârizmî’den naklekmektedir.
Abbasiler döneminde 892 ve 918 yıllarına ait muhasebe kayıtları
incelendiğinde değişik bir muhasebe sisteminden yararlanıldığı
görülmektedir. Ancak eldeki mevcut veriler bu kayıtların bu şekilde
yapılmasını mümkün kılacak kayıt kültürünün varlığını göstermektedir.
Abbasiler döneminde Bağdat’ta hazine dairesinin gelirleri ile ilgili 5
listeden bahsedilmektedir. Bunlar
1. İbni Haldun (H.808 / M.1406) (Mukaddime) vermiş olduğu
belgeler kendi devrinden önceye ait belgelerdir ki H.158-170
yıllarına dayandığı belirtilmektedir.
2. Kudâme bin Ca’fer94 (H.204 / M.818) (Kitâbü’l- Harâc).
Kudâme’nin kullandığı belgeler
H. 204-207 yıllarını içerir.
3. İbni Hurdazbih (H.300 / M.913) (el-Mesâlik ve’l- Memâlik).
Hurdazbih’in listesi H.204-237 yıllarına aittir.
4. Ali b. İsa (H.306 / M.918) Abbasi halifelerinden El- Muktedir
Billah Cafer’in veziridir. Vassaf’ın tarihinde bulunan önce Yusuf
von Hammer’ın dikkatini çektiği ama divan edebiyatında
yazılmış olduğu için yararlanamadığı belge A. Von Kremer
tarafından kapsamlıca incelenmiştir.
5. Cehşiyâri (H.331 / M.943) (Kitabü’l-Vüzerâ’ve’lküttâb).
Kremer’in “sahip olduğumuz en iyi en güvenilir vergi listesi”
olarak adlandırdığı vergi listesidir. Bu liste H.170/ (M.786) yılını
kapsamaktadır. Abbasi dönemiyle ilgili sadece beş belgeyle
yetinilmesinin çeşitli nedenleri vardır.
Corci Zeydan bunun nedenini İslam vakanüvislerinin o devirde “fetih
ve muharebat ve katlin zikir ve tafsilatıyla” uğraşmalarına ve muhasebe
kayıtlarına önem vermemelerine bağlamaktadır.
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Yıllık gelir ve giderlerin muhasebe kayıtlarının devletin Hanedan’dan
sonra gelen en büyük devlet memuru olan ve başbakan düzeyinde
bulunan Vezir’in sorumluluğunda düzenlendiği anlaşılmaktadır. Ona
Muktedir'in Veziri denilmektedir. Vezir yıllık gelir ve giderleri kendi
sorumluluğunda düzenledikten sonra, bu kayıtların Divan'da
görüşüldüğü ve Halife'nin yani devletin başı tarafından onaylandıktan
sonra kabul edilmiş sayıldığı anlaşılmaktadır. Buradaki Divan bakanlar
kurulu anlamındadır. Ancak kaynaklarda kayıt işlerini yürüten
muhasebecilerle ilgili fazla bir bilgi bulunmamaktadır.
Kayıtlar vezirin sorumluluğu altında yürütüldüğüne göre Divan’a bağlı,
kayıtları yapan ve onları saklayan ayrıntılı işlerle uğraşan divanların da
bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu divanlarda muhasebecilerin çalıştığı
bilinmektedir. Abbasiler döneminde bunların kâtip sıfatı ile
adlandırıldıkları sanılmaktadır. Çünkü divanların adlarında kâtip
sözcükleri vardır.
Eldeki mevcut kayıt örneklerine göre yıllık gelirlerin önce Sevad
Kıt'ası, Fars Kıt'ası biçiminde devletin egemen olduğu bölgelere göre
ayrıldığı ve sonra devletin tüm gelirlerinin bir muhasebe kaydında
gösterildiği anlaşılmaktadır. Devletin egemen olduğu her bölgenin, yani
kıt' anın yıllık gelirlerinin de o bölgenin alt bölgelerine, yerleşim
yerlerine göre ayrıldığı ve kayıtlarının yapıldığı gözlenmektedir.
Bölgelerin yıllık gelirleri arasında o bölgede yer alan mukataa, yani
devletin arazilerinin kiraya verilmesi gibi gelir yerlerinden sağlanan
kira gelirlerine, gümrük gelirlerine verginin türü itibarı ile yer verildiği
de görülmektedir.
Abbasilerin siyasi ve idari gelişmişlik düzeylerinin egemenlikleri
altında bulunan geniş topraklardan toplanan vergilerin ve devlet
harcamalarının muhasebe kayıtlarının tutulmasına imkân verdiği
görülmektedir.
Günümüze kadar gelen Abbasi dönemine ait muhasebe kayıtları, diğer
Orta Doğu ülkelerinde olduğu gibi devlet muhasebesidir. Bu durum,
Orta Doğu Devletleri’nin devletçi iktisat anlayışına sahip olmalarının
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bir sonucudur. Yukarıda adı geçen muhasebe kayıtları, 350- 400 yıl
sonra İlhanlılar tarafından kullanılan merdiven yönteminin ilkel
biçimidir. Merdiven yöntemi, daha sonra 14. Yüzyıldan itibaren
Osmanlılar tarafından kullanılmağa başlanacak ve
19. yüz yılsonlarına kadar devlet muhasebesinde geliştirilerek
yararlanılacaktır. Buna göre, Orta Doğu'da ortaya çıkan bir muhasebe
sisteminin geliştirilerek, önce bir Arap devletinde, sonra bir Moğol
devleti olan İlhanlılar’da ve daha sonra da bir Türk devleti olan
Osmanlılarda, sırası ile Arabistan, İran ve Anadolu'da 8. yüzyıldan, 19.
yüzyıl sonuna kadar 1100 yıl boyunca kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Bu gelişme sürecine, önce Arapça, sonra Farsça, daha sonra da
Osmanlıcanın harf ve yazı benzerliğinin etkide bulunduğu açık olarak
görülmektedir. Her üç yazı da sağdan sola doğru yazılmaktadır, ayrıca
son harfin ya da aradaki bir harfin uzatılarak defter kayıtlarında
maddelerin
birbirlerinden
ayrılmasında
yararlanılabildiği
görülmektedir.
Her üç dönemde önce ana tutar yazılmakta, sonra bu tutarı oluşturan
tutarlara yer verilmektedir. Ayrıca, kayıtta da kaydın baş tarafına
kaydın hangi konuda olduğu ayrıntılı olarak yazılmaktadır.
Sistem Arap harflerinin özelliğine göre doğmuştur. Sistemin
gelişmesine, Arap rakamlarının zamanının ileri düzeyinde ifadeye
olanak vermesi de etkide bulunmuştur. Devlet örgütlenmesinin siyasi,
idari ve mali yapısının geniş egemenlik alanlarının kontrolüne olanak
vermesi; merkezi yönetimin devletin bölgelerinden sağlanan gelirlerini
birbirini izleyen yıllarda, bir önceki yıla bakarak tespit etmek gereğini
duyması; yine merkezi yönetimin en üst organı olan Divan’ın devlet
gelir ve giderlerini izlemek zorunluluğunda olması muhasebe sistemini
doğuran en önemli etkenler arasında yer almaktadır.
1.7.5. Abbasi Devletinde Mali Yönetim ve Devlet Muhasebesi
Abbasi devleti (750- 1258) bir Arap devletidir. Emevilerden sonra
Müslüman Arapların kurdukları ikinci devlettir. Bugünkü
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Mezapotamya’da Fırat havzasında, Bağdat ve çevresinde egemen
olmuştur. 1258 Yılında İlhanlılar tarafından egemenliklerine son
verilmiştir. Abbasi devletinin özelliği, gelişmiş bir mali düzene sahip
olmasıdır (Elitaş, Aydemir, & Erkan, 2008).
Abbasilerde devletin genel yönetim merkezinde Divan denilen bakanlar
kurulu vardır. Merkezi yönetimdeki bu divana bağlı alt divanlar
bulunmaktadır. Bunlardan mali işlerle uğraşan alt divana Divan-ül
Harac denilmektedir. Bu alt divanda kâtipler çalışmaktadır. Bunlar,
devlet gelir ve giderlerini kayıt eden muhasebecilerdir. Abbasilerde
devletin gelir ve giderleri İslamiyet kurallarına göre oluşmuştur.
Devlet muhasebesinde kayıt konuları oluşturan devlet gelirleri
şunlardır:
Harac: Abbasilerde tarımdan alınan bir vergidir.
Cizye: Müslüman olmayan halklardan, onların askere alınmamaları ve
onların korunmaları karşılığında alınan bir vergidir.
Öşür: Tarımsa üründen %10 olarak alınan bir vergidir.
Bu üç ana vergiye ek olarak, savaşlarda elde edilen varlıklar vardır.
Buna ganimet denir. Bunların yanında mükus denilen gümrük vergileri
vardır.
Bir de devletin mali sıkışıklık zamanında halktan topladığı vergiler
vardır. Bu vergilere müsadere denilir.
Abbasi devletinin gider çeşitleri günümüze kadar gelememiştir. Ancak
asker ücretleri, her kademedeki sivil yöneticilerin ve görevlilerin
ücretleri ile din adamlarına verilen ücretlerin var olduğu bilinmektedir.
Abbasilerden kalan muhasebe bilgileri arasında devlet muhasebesinde
yararlanılan muhasebe defterlerinin adları önem taşımaktadır.
Sözü edilen defterler aşağıdaki gibidir.
a. Kanun-ı Harac: Yukarda sözü edilen, haraç adı altında toplanan
vergilerin kaydedildiği defterdir. Ancak bu defterin bir başka özelliği
daha vardır, o da vergi toplama kurallarının yazıldığı defter olmasıdır.
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Kanun, yasa demektir. Ve yasaya göre toplanacak vergilerin özellikleri,
yani kimden, hangi vergi ne kadar alınacağı bu yasa niteliğindeki
defterde sıralanmıştır.
b. Defter-i tevcihat: Devletin yıllık gelir ve giderlerinin kayıt edildiği
bir defterdir. İlhanlılarda da vardır. Ama özel hesapların izlenmesi
amacı ile kullanılmıştır.
c. Defter – i tahvilat: Devletin merkezi ile vilayetler arasında
gönderilen paraların kayıt edildiği defterdir.
d. Defter-i Avarec: Ödemelerin kayıt edildiği defter. Ödemeler ile ilgili
kasa defteri niteliğindedir. İlhanlılarda bu defter, büyük defter hesabı
niteliğinde yardımcı defter olarak kullanılmaktadır.
e. Rec’a: Askerlerin adlarının ve ücretlerinin kayıt edildiği defterdir.
Ücret bordrosu gibidir. Ölen ya da ayrılan askerlerin ücretleri üzerinde
fazla hile yapıldığından, Orta Doğu’da her zaman asker ücretlerinin
kayıtları önem kazanmış ve ayrı izlenmiştir.
f. Yevmiye defter: Günlük defter demektir. Günlük nakit hareketleri
yazılır. Bugün Türkiye’de günlük defter için bu söz kullanılır.
g. Abbasilerin muhasebe defterleri ile ilgili açıklamaları
tamamlamadan önce, defter sözcüğü üzerinde durulması uygun
olacaktır. Defter Yunanca bir sözcüktür. Önce Araplar kullanmışlar;
sonra İranlılara geçmiş, onlardan da Türkler almışlardır. Bugün de
bölgede kullanılan bir sözcüktür.
Abbasilerin muhasebe kayıtları bugünlere kadar gelememiştir. Alman
kaynaklarından edinilen bilgi ve belgelere göre 770’li yıllarda ilk
kayıtların yapıldığı anlaşılmaktadır
Merdiven yönteminin doğuş sürecinde ilksel şekli olarak kabul edilen,
Abbasi Devletinin 775-786 yıllarına ait gelirleri ile ilgili kayıtlar
mevcuttur.
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Para birimi dinardır ve 22 Dirhem bir Dinar’dır. Gelirler mal olarak ve
para olarak toplanmaktadır. Baş tarafta mal ve nakit gelirleri ayrı ayrı
gösterilmekte ve malların türlerine yer verilmektedir.
1.8. SELÇUKLULAR
1040 yılında Dandanakan Zaferi ile devlet kurduktan sonra Selçuklular
adlarını Oğuzların Kınık Boyu’ndan almışlardır. Bilhassa 1071
yılındaki Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapısını Türklere açan
Selçuklular bu yönü ile Türk Tarihi açısından oldukça önem arz
etmektedir. Zira Malazgirt Zaferi ile Selçuklu kültürü Anadolu’da
yerleşik kültür halini almış, Anadolu Türkleşmiş ve Osmanlı
Devleti’nin alt yapısı oluşmuştur. Bununla birlikte Selçukluların
genellikle İslam medeniyetlerinin etkisi altında kaldığı söylenebilir. Bu
dönemde Türkçe’nin yanı sıra Farsça ve Arapça da konuşma ve yazı
dilinde kendini göstermiştir.
Selçuklular döneminde önemli iktisadi ve ticari gelişmeler yaşanmıştır.
Özellikle Büyük Selçuklu İmparatorluğu, topraklarında iktisadi
gelişmelerin yaşanması için teşvik edici birtakım önlemler almıştır.
Güvemli’nin, Turan’dan aktardığına göre; Türkistan, Harezm, İran,
Azerbaycan, Irak ve Suriye’nin uluslararası ticaret kervanlarının
Anadolu topraklarında güvenlik içinde yolculuk yapmalarını sağlamak
ve ticareti geliştirmek için devlet gümrük ve ticaret vergilerini sık sık
kaldırmıştır. Vazgeçilen bu vergi tutarlarının Sultan Melikşah
zamanında 600.000 dinarı bulduğu bilinmektedir.
Selçuklular döneminde bankacılık gibi kurumların olduğu ve para
ekonomisinin geliştiği ve yasallaştığıda bilinmektedir. Bununla birlikte
bu dönemde Cehbez olarak adlandırılan kişilerin faiz ile borç para
verdikleri ticari işlemlerde çek benzeri bir belge olan “sakka”
kullandıkları hatta %10 oranında satış sonrasında yüzdelik pay
(komisyon) almak şartıyla havale senetleri ile ülkeler arası para transfer
işlemlerinin yapıldığı da bilinmektedir. Selçuklular döneminde bu gibi
işlemler genellikle İslam’ın faizi haram kılması sebebi ile Yahudi
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tüccarlar kendileri yapmaktaydı. Ancak Müslüman tüccarlar da bazı
hile-i şerriye formülleri ile para ticareti yapmaktaydılar.
Kara ve deniz ticaretini son derecede ileri bir düzeye taşıyan
Selçukluların siyasi ve iktisadi durumu ile ilgili ilim sağlayan değerli
bir referansın da Sultan Alparslan’nın veziri olan Nizamü-l Mülk’ün
(1018-1092) yazdığı “Siyasetname” adlı eserinde görüldüğünü ifade
edebiliriz. Farsça olarak Sultan Melikşah’ın talimatları üzerine yazılan
bu eser, devlet yöneticilerinin yükümlülükleri ve yapılması şart olan
hakkında bilgi alışverişi ile birlikte davranış ve ahlaklarını revize etmek
üzere yazılmıştır.
Siyasetname adlı eserin birçok bölümünde mali konulara ilişkin
hususlar da yer almaktadır. Eserde Vilâyetlerde maliye işlerinden ve
vergi tahsilatlarından mükellef olan memur “Amil” olarak
adlandırılmıştır. Eserde amiller hakkında yer alan bir tavsiye şöyle
açıklanmıştır:
“Uhdesine vergi tahsili vazifesi yerilen amillerin halka iyi muamele
etmesi, vergiden başka bir şey almaması, bunu da sızıltıya meydan
vermeden istemesi tavsiye olunmalıdır ki, reaya vaktinden önce
mahsulüne dokunmasın”
Siyasetname’nin mali açıdan ve kayıt nizamına ilişkin olarak en önemli
bölümü ise “Vilayetlerin hesaplarının yapılması ve onların nizama
konulması” başlıklı 51. fasıldır. Bu bölümde sultanlar ve amiller için şu
tavsiyeler yer almaktadır
“…Vilayetlerden hâsıl olan gelirler yazılarak toplamı ve yapılan
harcamalar ortaya çıkarılsın. Bunda beklenilen fayda şudur, vergilergiderler ortaya koyulup doğru bir şekilde hesaplanması sonucu gerekli
görülen miktar çıkarılıp üstü çizilmelidir. Şayet sonuçta birinin bir
diyeceği varsa yahut bir tasarrufta bulunacaksa sözüne itibar edilmeli,
eğer haklı bir talepte bulunuyorsa istediği mal tahsis edilmelidir.
Böylece hesapta bir açık yahut bir eksik olma durumu söz konusu ise
derhal denetlenmelidir. Bundan dolayı bu durum katiyen üstü
kapatılamaz bir hâl alır. Öte yandan padişah dünya malında ve devlet
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işlerinde adil ve ılımlı davranarak meliklerin kadim töre ve
alışkanlıklarını kendisini ayıran özellik edinmeli, sapkın icraatlara
girişmeyerek bunlara müsaade etmemelidir. Amiller ve icra eyledikleri
işleri ince eleyip sık dokuyarak teftiş etmek, gelir ve giderleri
denetlemek, mah muhafaza etmek, düşmanlara gafil avlanmamak ve
tehlikelere karşı hazır bulunmak için hazine ve ambarlar kurmak
padişahların boyunlarına bir borçtur.”
Selçuklularda devlet muhasebesi uygulamaları epeyce ileri düzeydedir.
Vergi gelirlerinin ve giderlerin hesaplanıp saptanması belgelenmesi,
gelirlerden paylara bölünmesi ve en önemlisi ise tahkik edilmesine
ilişkin uygulamaların yapıldığı anlaşılmaktadır. Hele de gelir ve
giderlerin hesaplarının yapılması sorumluluğunu üstlenenlerin kontrole
tabi tutulmaları gerekliliğine dikkat edilmesi Selçuklular döneminde
günümüz kurumsal yönetim ilkelerinden şeffaflık ve hesap verebilirlik
ilkelerinin izlerini gösterir niteliktedir. Bu bağlamda, kara ve deniz
ticaretinin oldukça gelişmiş bir düzeyde seyrettiği, kervansaray, vakıf
ve dernek örgütlerinin ne kadar ileri seviyede işletildiğini Selçuklular
döneminde muhasebe uygulamalarının, kayıt düzeni ve mali sistemin
gelişmiş olmasının da beklenen bir sonucu ortaya koyduğu ifade
edilebilir.
1.9. İLHANLILAR
İhanlılar (1256-1353) yılları arasında İran’da yerleşik hayata geçmiş
Moğol hanedanının idaresine girmiş olan bir devlettir. Özellikle
günümüzde, muhasebenin genel kabul gören ilke ve kavramları
arasında sayılabilecek bazı yeni kurallar, bu dönemde vergi ve
ziraattaki yolsuzlukları önleme adına tedbirler üzerine düşünülüp,
kararlaştırılıp uygulamaya geçilmiştir. Kayıt sistemindeki ortak değer
ölçüsünün tek bir para birimi olarak alınması ve kayıtların dönemsellik
kavramı çerçevesinde tutulması gibi İlhanlılarda gerçekleştirilen
düzenlemeler günümüzde de muhasebenin temel kavramları arasında
yer almaktadır. İlhanlılar Devlet Muhasebesi üzerinde geliştirdikleri bu
kuralları, o tarihlerde pek çok kitap içerisinde de açıklamışlardır. Bu
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kitaplardan belki de en kayda değeri 14. yüzyılda yazılan 4 kitaptan
sonuncusu 1363 yılında yazılmış olan Risale-i Fellekiye adlı eserdir.
İlhanlı devleti bugünkü İran’da kurulmuş bir Moğol devletidir. Devletin
kurucusu Hulagu Han, Cengiz Han’ın torunudur. Bugünkü Bağdat’a
1258 yılında girip, Abbasi devletine son verince, oradaki aydın kişileri,
Abbasi devletinin teknik düzeydeki yöneticilerini yanına alıp, Tebriz’e
gelmiş ve devletin mali yönetimini bu Arap kültürünü temsil edenler ile
Fars kültürünü temsil edenlerden yararlanarak kurmuştur.
Merdiven yöntemini tanıtıcı dört muhasebe öğreti kitabı 1309- 1363
yılları arasında İlhanlılar zamanında yazılmıştır. Bu dört muhasebe
öğreti kitabı Ortadoğu’nun en eski tarihli muhasebe öğreti kitaplarıdır.
Kitapların adları aşağıdadır:
a. Saadetname: 1309,
b. Kanun-ı Saadet – 1336-37,
c. Cami’ül Hesap- 1340,
d. Risale-i Felekiyye -1340- 1363.
Bu dört kitabın her birinde merdiven yöntemi, bir öncekinden biraz
daha fazla geliştirilerek anlatılmaktadır. Ve en önemlisi 1100 yıl
boyunca bu topraklarda kullanılmış olan merdiven yöntemini tanıtan
başka bir kitap yoktur.
1.9.1. İlhanlılarda Devlet Muhasebesiyle Beraber Merdiven
Yönteminin Uygulanması ve Gelişmesi
İlhanlı Devleti, Orta Asya’da Büyük Moğol İmparatorluğu’nun
yıkılmasından sonra, bugünkü İran’da varlığını devam ettiren bir Moğol
Devleti’dir. Kuzeyde Ermenistan’a, güneyde Arap yarımadasına;
Doğuda Hazar Denizi’nin doğusuna ve batıda Anadolu’nun batısına
kadar uzanan coğrafyada egemenliğini yüz yıl kadar sürdürmüştür.
Devlet merkezi, bugünkü İran’da ayni adla anılan Tebriz’dir. Egemen
olunan toprakları eyaletlere (Province) bölerek yönetmişlerdir. Devletin
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merkezi yönetim organizasyonu,
şeklindedir. Bu bakanlar kuruludur.

Abbasilerden

alınan

Divan

Bu kurulda Defterdar-ı Memalik (varlıkları yöneten kişi) adı ile maliye
bakanı yer almaktadır. Defterdar, defterlere bakan, onları koruyan kişi
demektir. Bu sözcük Türkiye’de bugün merkezi mali yönetimin
vilayetlerdeki temsilcisi olarak kullanılmaktadır.
İlhanlılarda merkezi mali yönetimde, Divan kararları ile yapılan işleri
(mali işler) denetleyen İşraf-ı Memalik, hazinenin yönetimi ile görevli
Nazır-ı Memalik, Divan kararlarını yazarak duyuran Uluğ Bitikçi-i
Memalik gibi unvanları taşıyan yöneticilerin varlığı dikkati
çekmektedir.
İlhanlılarda devlet muhasebesini yürüten merkezi örgüte paralel
eyaletlerde de örgütlenmeler olduğunu belirtmek uygun olacaktır.
İlhanlılarda 1309-1363 yılları arasında merdiven yöntemini tanıtan dört
öğreti kitabının bugünlere kadar geldiğine yukarda değinilmişti. Bu
kitaplardan en gelişmişi ve sonuncusu olan, Risale-i Felekiyye – Kitabus Siyakat adını taşıyan kitap üzerinde durulacaktır.
1.9.2. Risale-i Felekiyye’de Yeralan Konular, Muhasebe
Defterleri ve Kayıt Düzeni a. Risale-i Felekiyye’nin içeriği
Risale-i Felekiyye adını taşıyan 1340- 1363 yılları arasında yazıldığı
anlaşılan muhasebe öğreti kitabı, çok yönlü bilgileri içerir. İlhanlıların
egemen olduğu toprakları, gelir türlerini, gider türlerini, devlet
muhasebe yöntemini, Ortadoğu’daki kayıt düzenini, iktisadi yapıyı
ortaya koyar. Muhasebe tarihi açısından önemi, merdiven metodunu
tanıtıcı eser olmasıdır. Kayıt kültürünü oluşturan defter sistemini ve
yıllık gelir – gider hesabına doğru giden kayıt düzenini ortaya koyar.
Kısaca, Risale-i Felekiyye XIV. yüzylda Ortadoğu’nun muhasebe kayıt
kültürünün simgesi durumundadır.
Kitabın düzeni dikkat çekicidir. Ve XIV. yüzyılda kayıt kültürünün
simgesi niteliğindedir. Kitabın içeriği, birisi giriş başlığını taşımakta ve
sonrası sekiz bölüm halinde sıralanmaktadır.
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1. Bölüm: Kesirli sayılar ve tam sayılar. Burada birden ona kadar
sayılar sıralanmakta ve kesirler üzerinde durulmaktadır.
2. Bölüm: Sayma ve ölçme birimleri açıklanmaktadır. Bunlar para
ve miktar birimleridir.
3. Bölüm: Hind kaideleri adı altında, birler, onlar, yüzler, binlerin
nasıl yazıldıkları anlatılmaktadır. Bu bölüm doğu rakam
kültürünün öncü niteliğini ortaya koyması açısından önemlidir.
4. Bölüm: Defter kaide ve işaretleri adını taşımaktadır. Tarih
konulması, kontrol edilme işareti – caize – nin konulması,
maddeleri birbirinden ayırmak için çizgi çizilmesi – madde- ,
toplamayı ifade eden cem – tekmil deyimlerinin açıklanması yer
almaktadır.
5. Bölüm: Haşv (doldurma) ve bariz (belirleme) başlığı altında,
muhasebe kayıtlarının sayfaya yerleştirilmesi esasları
anlatılmaktadır. Sayfaya sonradan kayıt yapılmaması ya da
kaydın değiştirilmesinin önlenmesi için alınan önlemlerdir.
6. Bölüm: Kaideler başlığını taşımaktadır. Alt alta sıralanan tutarlar
arasındaki ilişkileri belirtmek için kayıtlarda kullanılan minha
(ondan), minzalike (bundan) bağcıkları; tutarlara yapılan ekleme
– izafet – deyimi; çıkarma işleminden sonra kalan, artan
anlamındaki -baki- deyimi açıklanmakta ve bir de muhasebe
düzenine adını veren merdiban-ı paye (merdiven basamağı)
deyimi üzerinde durulmakta ve tutarların alt alta merdiven
basamağı gibi sıralanmasından dolayı bu adın verildiği
belirtilmektedir.
7. Bölüm: Muamere başlığını taşımaktadır. Ve mali işleri yürüten
kişilerin unvanlarına yer verilmektedir. Örneğin, vergi toplamak
ile görevli kişi – amil-, kaydı yapan muhasebeciler – kâtip gibi.
Bir de belge düzeni belirtilmektedir. Örneğin bir hesaplaşma
belgesinin – ibraname – nasıl düzenleneceği, hangi bilgileri
içereceği açıklanmaktadır.
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8. Bölüm: Devlet muhasebesinde kullanılan defterlerin tanıtıldığı
bölümdür. Defterler şunlardır:
Ruznamçe: Günlük defter.
Evaece: Büyük defter hesabı niteliğinde yardımcı defterler.
Tevcihat defteri: Özel hesapların – örneğin belirli bir departmanın
ücretleri, izlenmesi gereken bir gelirin nerede kullanıldığının
belirlenmesi gibi –izlendiği defterdir.
Tahvilat defteri: Merkezden eyaletlere gönderilen paraların izlendiği
defterdir.
Müfredat defteri: Eyaletlerin ayrı ayrı yıllık gelir ve giderlerinin kayıt
edildiği defterdir.
Cami-ül hesap defteri: Hesapların toplandığı defter demektir. Ancak
içeriğine bakıldığında eyaletler itibarı ile yıllık gelir hesaplarının
toplandığı görülmektedir.
Kanun-ı memleket defteri: Vergi usul yasası niteliğindedir. Hangi gelir
yerinden hangi verginin ne ölçülerde alınacağını açıklar. Böylece vergi
gelirlerini toplayanın – amil- uyması gereken usul ve kurallar ortaya
konulmuş olur.
Risale-i Felekiyye’nin 8. Bölümünün sonuna ilginç bir ekleme
yapılmıştır. Bu ekleme uzlanım muhasebeleri ile ilgilidir. Uzlanım
muhasebeleri yedi konuda örnekler ile tanıtılmıştır. Ahır muhasebesi,
İnşaat muhasebesi, Çeltik muhasebesi, Ambar muhasebesi, Daphpane
muhasebesi, Koyun sürüsü muhasebesi, Hazine muhasebesidir.
Yukarda içeriği hakkında bilgi verilen Risale-i Felekiyye – Kitab-us
Siyakat ile ilgili değerlendirme aşağıda yapılmıştır.
- Kitabın bir adı da Kitab-us siyakat’tır. Siyakat, Ortadoğu’da
muhasebede ve devletin gizli yazışmalarında kullanılan bir yazı
türüdür.
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Arapça, Farsça ve Osmanlıca siyakat vardır. Arap harflerinin noktasız
yazılmasıdır. Osmanlı merdiven yöntemini kullanırken siyakat
yazısından yararlanmıştır. Siyakat, sadece yazıda değil, rakamlarda da
kullanılır. Muhasebede siyakat yazısından yararlanılmasının iki nedeni
olsa gerektir. İlk neden az yere çok kayıt yapılabilmesini temin
etmesidir. Çünkü Arap harflerinde bir harfin üzerinde ya da altında
noktalama işareti bulunur ve farklı anlama gelir. Sıkışık yazıda bir
noktanın, üstteki harfin altında mı, yoksa alttaki harfin üzerinde mi
olduğu anlaşılmayabilir. Siyakat yazısı noktasız olduğu için bu
sakıncayı önler. Ayrıca devlet muhasebesinin sır olma ihtimali de
vardır. Rakamlar siyakat yazı ile yazılırsa hem okunmaz ve hem de
değiştirilmesi güç olur.
•

•

•

•

Risale-i Felekiyye, XIV. yüzyılda Ortadoğu’da devlet
muhasebesi kültürünü tanıtan önemli bir kaynaktır. Siyakat
yazısı ile yazılmıştır.
Kitabın düzeni, çağın bilimsel eser yazma özelliğini, konuları
bölümlere ayırma becerisini, her bölümün kendi içindeki tasnifi
ve konuların açıklıkla ele alınışını göstermesi bakımından
önemlidir.
Merdiven yönteminin özelliklerinin sıralanması, defter
sisteminin örnekler ile anlatılması, kayıt ilke ve kurallarına yer
verilmesi açısından muhasebe tarihinde öncü niteliği taşıyan
eserler arasındadır. Zamanın önemli uzlanım muhasebelerine
yer verilmesi kitabın önemini farklı bir boyuta taşımaktadır.
Risale-i Felekiyye’nin mükemmelliği hem uygulamayı
anlatmasından ve hem de daha önce 09 – 1340 yılları arasında
üç öğreti kitabı yazılmasından ileri gelmektedir.

b. Risale-i Felekiyye’nin Cami-ül Hesap Defteri bölümünde
Anadolu ile ilgili kısım
Risale-i Felekiyye ile ilgili hem örnek verebilmek ve hem de Anadolu
ile İlhanlı devletinin ilişkisini ortaya koyabilmek için, eyaletlerin
gelirlerinin ayrı ayrı yer aldığı Cami-ül Hesap defteri üzerinde
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durulacaktır. Cami ül Hesap defterinin ilk sayfası kitabın 87/b
sayfasındadır. Son sayfaları ise, 93/a ve 93/b sayfalarıdır ve Anadolu
ile ilgilidir.
1.9.3. Merdiven Yönteminin Anadolu’ya Gelmesi ve Gelişmesi
1.9.3.1. XIV. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu’daki Siyasi ve
İktisadi Ortam ve İlhanlılar ile ilişkiler
XI. Yüzyıldan itibaren Türkler, Ortadoğu’da İslam coğrafyasında
görülmektedirler. Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040 -1092) bölgede
(bugünkü İran’da) hüküm süren etkin bir Türk devletidir. Bölgede
İlhanlılardan önce var olan bu Türk devletinin, Abbasiler ile temas
kurduğu ve idari ve mali yönetiminde Abbasilerden etkilendiği
bilinmektedir. Bu Türk devletini, Anadolu Selçuklu Devleti (10921308) izlemiştir. Anadolu Selçuklu devleti de Arap kültürü ve daha çok
Fars kültürü ile temasta olmuştur ve onlardan etkilenmiştir. Bu durum,
Selçukluların hem Araplar ile ve hem de İranlılar ile barış içinde
olmalarını ve onların idari ve mali kültürleri ile entegrasyona
gitmelerini kolaylaştırmıştır.
Mali yönetimin ve devlet muhasebesi uygulamalarının Fars
kültüründen alınmasına olanak sağlayan başka gelişmeler de vardır. Bu
gelişmelerin bir bölümü, İlhanlı – Selçuklu arasındaki ilişkilerdedir.
İlhanlıların Anadolu’daki Selçukluları baskı altında tuttukları
bilinmekte ve bu baskı nedeni ile İlhanlıların, emirlerindeki İranlıları
Selçuklulara gönderdikleri anlaşılmaktadır. Bu İranlı yöneticiler de
Selçukluların mali yönetimini Fars kültürü çerçevesinde
örgütlemişlerdir. Ancak bu dönemin muhasebe delilleri bugünlere
kadar gelememiştir. Bu nedenle Anadolu muhasebe kayıt kültürünün
doğuşunda Selçukluların ne ölçüde payı olduğu bilinmemektedir. Ama
merdiven yönteminin Selçuklular döneminde XIII. yüzyılın sonlarında
ve XIV. yüzyılın başında Anadolu’ya öncü niteliğinde gelmiş olması
muhtemeldir. Ama Anadolu muhasebecilerinin merdiven yöntemi
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kültürü ile tanışmalarının, XIV. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı
devletinin kuruluşu sırasında gerçekleştiği daha belirgindir.
1.9.4. Orta Çağ Döneminde Muhasebe (M.S. 1130 – M.S. 1485)
Avrupa’nın defter tutma etkinliğinde yaşadığı gelişmeler açık bir
şekilde ticaretin tarihine, özellikle erken dönem Akdeniz ticaretine
bağlıdır. Akdeniz ticaretinin gelişmesi, muhasebenin ilerlemesini teşvik
etmiştir. 12. Yüzyılda bir ticaret gemisinde baş sorumlular dümenci
(nouclerus) ve geminin kâtibiydi. Ücretlerin ve mal taşımak için ödenen
paranın kayıtlarını tutma görevi bunlardan ikincisine aitti.
Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ile Luca Pacioli’nin Summa’sının
yayımlanması arasındaki bin yıl, genel olarak bir muhasebe durgunluğu
dönemi olarak görülmekte ve İtalya dışındaki orta çağ uygulamaları
genellikle tarihi özetlerde göz ardı edilmektedir. Yine de tarihçi
Michael Chatfield’ın gözlemlediği gibi, orta çağ ajansı muhasebesi,
idare ve muhafazakârlık doktrinlerinin temellerini atmış ve orta çağ
dönemi, Rönesans sırasında muhasebe teknolojisindeki hızlı ilerleme
için gerekli şartları oluşturmuştur. Roma İmparatorluğu altında
muhasebe, zamanın merkezileştirilmiş hukuk kuralları tarafından
belirlenirken, orta çağ defter tutma yerelleştirilmiş ve feodal
malikânenin uzmanlaşmış kurumlarına odaklanmıştır. Maliye ve
maliye sistemleri, mal sahiplerinden gerçek sahiplere ve kullanıcılara
kadar mülk üzerinde çok sayıda yetki devri gerektirmiştir. Bu dönemde
muhasebenin temel görevi, hükümetin veya mülk sahiplerinin sosyoekonomik “piramidin” alt kısımlarında bulunanları izlemesine izin
vermekti.
William İngiltere’yi işgal ettiğinde, kral adına tüm mülklerin
mülkiyetini aldı. 1086’da, Domesday Kitabı olarak bilinen tüm
gayrimenkuller ve bunlardan ödenmesi gereken vergiler hakkında bir
araştırma yaptı. İngilizce dilinde hayatta kalan en eski muhasebe kaydı,
İngiltere Kralı’nın MS 1130’dan 1830’a kadar ödenmesi gereken kira,
para cezaları ve vergilerin yıllık bir tanımını sağlayan Pipe Roll veya
“Great Roll of the Exchequer” dir. Domesday Kitabı ve şeriflerin ve
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kraliyet hazinesi için toplanan diğerlerinin ifadelerine göre, Boru
Rulosu, hesap tutmanın temeli olarak tahtadan bir sopayı kapsamlı bir
şekilde kullanan bir “teklif” sisteminin parşömenindeki son kayıttı.
Yılda iki kez, Paskalya ve Michaelmas’da, çeşitli vilayet şerifleri
Westminster’daki Maliye Hazinesine çağrıldı. Paskalya’da bir şerif,
ilçesinin borçlu olduğu toplam yıllık değerlendirmelerin yaklaşık
yarısını ödeyecekti. Bir şerifin hesabına yaptığı ödemeyi (teklif eden)
kabul ederken, sayman, işlemin bir kaydı olarak hazırlanmış ve kesilmiş
bir tahta taksitli çubuk bulunduracaktır.
Boru Rulosunun piyasaya sürülmesinden önce bile kullanılan çetele
çubuğu, alınan miktarı belirtmek için çeşitli boyutlarda çentiklerle
kesilmiş, dokuz inç (1 inç 2,54 cm) uzunluğunda, dar, ela ağacından bir
çubuktu. Bir insan eli büyüklüğünde bir kesim 1.000 pounddu (bir
pound 0,45 kg dır). Bir başparmağın genişliği, 100 pound, bir pound
“tane veya olgun arpa” kalınlığında kesilmiş ve bir şilin, sadece bir
çentikti.
Chatfield, çok az kişinin okuyup yazabildiği bir çağda çetele çubuğunun
makbuz yapmak için nasıl kullanıldığını açıklamıştır:
Şerifin teklifinin miktarı oyulduktan sonra, çetelenin daha kalın olan
ucundan bir veya iki inç çapraz bir çapraz kesim yapıldı ve tüm çubuk,
orta kısımdan eşit olmayan uzunlukta aynı çentikli iki parçaya bölündü.
Her iki parçanın da düz kenarları, aynı borçla ilgili olduklarını
göstermek için Latince yazılmıştır ve ek koruma olarak, çapraz
kesimler, hiçbir “folyo” veya daha kısa parça takılamayacak şekilde,
kendi dışında herhangi bir “hisse senedine” farklı açılarda farklı
açılarda yapılmıştır. Şerif daha sonra ödenen ödemelerin makbuzu
olarak hisse senedi ile ayrıldı ve folyo, Hazine arşivleri için sayman
tarafından saklandı.
Michaelmas'ta her şerif, tüm yılın gelirlerini ödediği son muhasebe için
geri döner. Sayman, Boru Rulosundan ödenmesi gereken miktarı okur
ve şerif, talep edilen olağandışı masrafları gerekçelendirmek
zorundadır. Nihai ödeme, Hazine adının verildiği damalı bir bezle kaplı
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bir masada gerçekleşir. Sayaçlar, kralın o ilçeden ödenmesi gereken
miktarı görsel olarak temsil etmek için karelere yerleştirilir. Başka bir
sayaç satırı, şerifin hesaplama stoku ile Hazine’nin folyosunun birbirine
uyduğunu göstermek için doğrulanan Paskalya ödemesini gösterir.
Roma İmparatorluğu’nun düşüşü, muhasebe sisteminin gelişimini bin
yıldan fazla bir süredir kesintiye uğratmıştır. Bununla birlikte,
Romalılar Kilisenin çabasıyla, mevcut makbuz ve ödeme muhasebesi
tekniklerini korumaya ve geliştirmeye devam etti. MS 812’de,
İmparatorluk mülklerinin idaresi için talimatlar içeren capitulore de
villis olarak bilinen bir kararname, Charlemagne tarafından yayınlandı.
Aynı zamanda Büyük Charles veya 768’den Frankların Kralı olan ve
İtalya Kralı olarak da bilinen I. Charles, 774’te, Batı Roma
İmparatorluğu’nun çöküşünden bu yana Batı Avrupa’daki ilk imparator
olarak bir Kararname düzenlemiştir. Kararname, gelir ve gider
hesaplarının tutulmasını ve işlenmesini öngörmekteydi. Bu gelişmenin
bir sonucu olarak, çok sayıda yetki, mülk / mülk sahipleri tarafından
yıllık olarak veya mülk / mülk sahibinin belirleyebileceği şekilde idare
hesabı vermesi beklenen gerçek sahiplere ve kullanıcılara
devredilmiştir. Bu yönetmelik, uluslararası sınırların ötesinde
muhasebe düzenlemesine bir işarettir.
Her görevli, imparatorun malikânelerinin, arazi envanteri ve kira, para
cezaları, çiftlik ürünleri gibi emlak gelirleri ve ödemeler ayrı defterlere
kaydetmekteydi. Ancak bugün kullanılan terim hesap formuna
benzemiyordu. İşlemler, az ya da çok deneme biçiminde bir dergiye
kaydedilmekteydi.
M.S. 1211 tarihli Florentine Bank Ledger’da çift taraflı kayıt sisteminin
daha gelişmiş özelliklerinin delili bulundu. Bu, mevduat sahibinin
hesabının bir sayfada borçlandırıldığını ve diğerine yatırıldığını
göstermekteydi. İtalya’da bir bankacının günlüğü genellikle kamuya
açık bir kayıt olarak kabul edildi ve bu kayda, mahkemede itiraz
edilemezdi. Burada tanımlanan çift taraflı defter tutmanın doğuşu,
tüccarlar yerine bankacılar üzerinde olması muhtemeldir. Cassa (nakit),
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banco (banka), bancarotta (iflas), giornale (dergi), debito (borç), borçlu,
alacaklı (kredi) ve alacaklı dâhil olmak üzere o sırada Floransa bankacı
loncasında ortaya çıkan muhasebe terminolojisinde bulundu,
Bu tespitler, Pacioli ve / veya Cotrugli’nin modern muhasebenin babası
olduğu iddialarını da geçersiz kılmıştır. Bazı yazarlar çalışmalarında
sınırların ötesinde çift taraflı defter tutmanın yaygın kullanımını
Summa’nın yayınlanmasına borçludurlar. Pacioli ve Cotrugli’nin
muhasebenin babası olduğunu düşünen yazarların iddiaları, defterin
icadıdır. Aslında çift taraflı defter tutmanın Floransalı banka defterine
ve diğerlerine kadar izlenebilen çok sayıda delil nedeniyle bir
yanılgıdır. 13. yüzyılın başlarında Floransalı tüccarlar tarafından
tutulan hesap defterlerinin varlığı söz konusudur.
Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra muhasebe alanı durdu.
Ancak muhasebede bilinen idare ve muhafazakârlık doktrini bu
dönemde kök salmıştır. Orta çağ hesapları yerelleştirildi ve
uzmanlaşmış feodal kurumlara odaklandı. Feodal sistem, doğası gereği
ekonomik, politik ve sosyal sistemdi.
Bu dönemden günümüze kalan bir muhasebe el yazması,
gayrimenkulden kaynaklanan tüm gayrimenkul ve vergileri içeren bir
belge olan “Domesday” kitabıdır. Bu yazılar, tüp şeklinde sarılmış ve
yıllık kira açıklamaları, İngiltere Kralı adına ödenen para cezaları ve
vergileri içeren papirüs içine kaydedildi.
William İngiltere’yi işgal ettiğinde, kral adına tüm servete el koydu.
1086’da, Hereford’lu piskopos Robert’ın yazdığı gibi, kralın halkları,
her bir İngiliz feodallerinin taşınmaz mallarını, yani topraklarını,
evlerini, tutsak ve özgür olan halklarını tespit etmek için İngiltere’nin
her yerinde atlar ve diğer hayvanlarda dâhil olmak üzere bir arama
yaptılar.
1.9.5. Çift Taraflı Defter Tutma
Sekizinci yüzyıl İran'ında âlimler, Kuran’ın Müslümanların
hayatlarının tüm meselelerinde Allah’a hesap verme yükümlülüğünün
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bir parçası olarak borçlarının kayıtlarını tutmaları şartıyla karşı karşıya
kaldılar. Bu, bir bireyin ölümünden sonra mirasın ayrıntılı
muhasebesini gerektiren miras söz konusu olduğunda özellikle zorlaştı.
Cenaze masraflarının ve borçlarının ödenmesinden sonra kalan
malvarlığı, ailenin her ferdine sabit paylar halinde tahsis edilmiş ve
eşleri, çocukları, babaları ve anneleri kapsamaktaydı.
Bu, Hindu-Arap rakamlarının matematiğine bağlı olarak oranların,
çarpmanın ve bölmenin kapsamlı kullanımını gerektiriyordu. Kalıtım
matematiği, orta çağ İslam matematikçisi Muhammed ibn Musa elHarizmi (Avrupa’da “algoritma” türetilen Algorithmi olarak bilinir)
tarafından geliştirilen bir sistem tarafından çözüldü. Harizmi’nin
“Tamamlama ve Dengeleme Yoluyla Hesaplama Üzerine Derli Kitap”
adlı eseri cebirim matematiğini oluşturdu ve son bölüm İslami miras
tahsisatlarının çözümü için gereken çift tarafalı defter tutmaya ayrıldı.
El Harizmi’nin çalışmaları, Arap, Yahudi ve Avrupalı akademisyenler
arasında önemli bir aktif söylem ve ticaretin olduğu bir dönemde geniş
çapta dolaşmaktaydı. İberya’daki Endülüs’teki öğrenim merkezlerinde
öğretildi ve onuncu yüzyıldan itibaren yavaş yavaş Avrupa
bankacılığına girdi. B da Orta Çağ kilisesi tarafından günahkâr
olmasına rağmen Hindu-Arap rakamlarını muhasebe kitaplarına
kaydırmaya başladı. Örneğin Kahire’deki bankacılar, İtalya’da böyle
bir formun bilinen kullanımından önce gelen ve kayıtları Kahire
Genizesi arasında bulunan M.S. 11. yüzyıldan kalan çift taraflı bir
defter tutma sistemi kullandılar. Fibonacci, İtalya ve Avrupa’da yaygın
olarak okunan Liber Abaci’sinde çift taraflı ve Hindu Arap rakamlarını
içermekteydi.
Harizmi’ nin kitabı, miras muhasebesine “restorasyon” anlamına gelen
el-jabr’ı (Avrupalı “cebir” olarak tercüme eder) tanıttı ve üç temel
muhasebeye yol açmıştır:
1. Borçlar = Krediler: Eşittir işaretinin sol ve sağ tarafındaki cebirsel
işlemlerin “dengelenmesi” gerekmekteydi, yoksa hatalıydılar.
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Bu, hata kontrolü için çift taraflı “defter tutma denklemi” nin
cebirsel eşdeğeridir.
2. Gerçek hesaplar: Bunlar, servetin izlenmesine yönelik varlıkları,
bu servete karşı başkalarının taleplerinden doğan yükümlülüklere
karşı ağırlıklandırılmış varlıkları ve mal sahibinin net serveti veya
mal sahibinin öz sermayesi arasındaki farkı içerir. Bu, Harizmi’
nin “temel muhasebe denklemi” idi.
3. Nominal hesaplar: Serveti etkileyen bu takip edilen faaliyetler ve
gerçek hesaplara “restorasyon”, muhasebenin kapanış sürecini ve
mal sahibinin servetteki artışını, yani net geliri yansıtıyordu.
Cebir, eşittir işaretinin solundaki ve sağındaki formülleri dengeler ve
geri yükler. Çift taraflı defter tutma, benzer şekilde borç ve alacak
toplamlarını eşittir işareti etrafında dengeler ve geri yükler. Muhasebe,
servet muhasebesine uygulanan cebirin dengelenmesi ve
restorasyonudur. M.S. 756’da Abbasi Halifesi Al-Mansur, Tang
hanedanının Li Dükleri’ni desteklemek için âlimler, tüccarlar ve paralı
askerler göndermiştir.
Abbasiler ve Tanglar, Abbasilerin Siyah cüppeli Araplar olarak
bilindiği bir ittifak kurdu. Tang Hanedanlığı’nın kapsamlı fetihleri ve
çok dilli mahkemesi, karmaşık bir bürokratik ondalık, isçilik ve vergi
sistemini yönetmek için yeni matematiğe ihtiyaç duyuyordu. Abbasi
âlimleri, cebirsel çift taraflı defter tutma yöntemlerini Tang
bakanlıklarının birçoğunun operasyonlarına uyguladılar. Tang
hanedanı, denizdeki varlığını Hint Okyanusu, Basra Körfezi ve
Kızıldeniz boyunca ve Fırat Nehri boyunca genişletti. Karada bugünkü
Çin’in çoğunu fethettiler. Tanglar, tüccar ve toptancı olarak tüccar
mevduat makbuzlarında kökleri olan kâğıt para birimini buldular.
Tang’ın uçup gitme eğilimi nedeniyle halk arasında “uçan nakit” olarak
adlandırılan para sertifikaları, işlemler için çok daha kapsamlı
muhasebe gerektiriyordu. Bir itibari para birimi, altın ve madenin
aksine, yalnızca hükümet sorunundan başlayarak işlem geçmişinden
değer alır. Kâğıt para, ağır metalik türden çok daha taşınabilirdi ve
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Tang, evrensel kullanımını ceza tehdidi altında ve muhtemelen başka
herhangi bir şeyi kullanmak için infaz altında garanti etmiştir.
Tanglar, muhasebe defterleri ve işlem belgeleri için yaygın kâğıt
kullanımında büyük yenilikçilerdi. Tüm bir metin sayfasını geriye
doğru bir tahta blok haline getirmeyi, mürekkep uygulamayı ve ahşapta
oyulmuş karakterler ve seramik baskı bloklarının oluşturulması da dâhil
olmak üzere erken hareketli tür bularak sayfaları basmayı içeren 8.
yüzyıl Çin baskı tekniklerini geliştirdiler. Tang bilimi, kültürü, görgü
kuralları ve kıyafetleri Asya’da yaygın olarak taklit edildi. Japonya’nın
geleneksel kıyafeti ve yemek için yerde oturmak gibi gelenekler
Tang’lardan ödünç alındı. Emperyal bakanlıklar, vergilerin ve
harcamaların idaresi için Tang’ın çift taraflı muhasebesini kabul etti.
Goryeo krallığı (modern adı “Kore” Goryeo”dan türemiştir) Tangların
imparatorluk sarısı giysilerini giydi, Tang hanedanlığının Üç
Departmanı ve Altı Bakanlık imparatorluk sistemini kullandı ve
Jurchen kabilelerini içeren kendi “mikro dağıtım sistemine” sahipti.
Tang’ın çift taraflı defter tutması, Goryeo haraç ve vergilendirmesini
çevreleyen karmaşık bürokrasileri yönetmek için çok önemliydi. Daha
sonra çift taraflı defter tutma bilgisinin dağılması, Cengiz Han’ın
yükselişine ve daha sonra Tang Hanedanlığı bürokrasisinden derinden
etkilenen torunu Kublai Han’a bağlanabilir. Muhasebeciler, Moğolların
fethettiği bir şehre ilk giren ve Moğolların % 10’unu aldığı şehrin
toplam servetini askerler arasında paylaştıran ilk kişilerdi. Çift taraflı
defter tutma, Moğolların vergiler ve harcamalar hakkında tam olarak
bilgilendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Oranlar, bölme ve çarpma Roma rakamlarıyla zordu ve “ikiye katlama”
adı verilen bir yöntemle elde edildi. Benzer şekilde, toplama ve
çıkarma, Roma rakamlarının hataya açık bir şekilde yeniden
düzenlenmesini içermekteydi. Bunların hiçbiri çift taraflı defter
tutmaya yetmedi ve sonuç olarak orta çağ Avrupa, Doğu ve Orta
Asya’yı çift taraflı defter tutmayı benimsemekte geride bıraktı. HinduArap rakamları Avrupa’da bilinmekteydi. Ancak bunları kullananlar
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şeytanla birlikte düşünülmekteydi. Hindu-Arap matematiğinin
yasaklanması, Roma rakamları dışında herhangi bir şeyin
kullanılmasını yasaklayan kanunlara dâhil edildi. Bu tür yasaların
gerekli olması, tüccarlar için çift taraflı defter tutmanın çekiciliğinin bir
göstergesidir. Fibbonaci’nin kitabı Liber Abaci, çift taraflı defter tutma
ve Hindu-Arap rakamları hakkındaki bilgileri tüccarlara ve bankacılara
geniş ölçüde yaydı. Ancak baskılar elle kopyalandığı için aslında
sadece küçük bir grup insanın, özellikle İtalyanların bilgisine erişebildi.
Tam çift taraflı defter tutmanın mevcut en eski delili 1299-1300 Farolfi
defterinde görülmektedir.
Merkezi Nîmes’de bulunan bir Floransalı tüccar firması olan Giovanno
Farolfi & Company, en önemli müşterileri olan Arles Başpiskoposu’na
tefecilik yapmıştır. Çift taraflı sistemin keşfedilen en eski kaydı, 1340
yılında Cenova şehrinin Messari (İtalyanca: Haznedar) hesaplarıdır.
Messari hesapları, çift taraflı olarak yevmiye defterine tutulan borçları
ve alacakları ve bir önceki yıla ait ileriye dönük bakiyeleri içermektedir.
1309 yılında İlhanlı Devleti’nde yazılmaya başlandığı bilinen ve
Ortadoğu’da ilk muhasebe öğreti kitabı olarak kabul edilen
Saadetname, Felek Ala’yı Tebrizi tarafından, Gazan Han’ın veziri,
Saadettin Muhammet İbn Taceddin Ali Üs Saveci’nin oğlu Şerefeddin’e
devlet muhasebesini öğretmek amacıyla ve “siyakat” adı verilen özel
bir yazı tekniği ile yazılmıştır. Siyakat, maliye, defterhane ve vakıf
dairelerinde kullanılan resmi bir yazı türüdür. Bu teknik sadece
Saadetname’de değil, İlhanlı Devleti’nde yazılan diğer muhasebe
kitaplarında da kullanılmıştır. Bu kitapları Kanun-u Saadet (13361337), Cami-ül Hesap (1339-1344) ve Risale-i Felekkiye (1363 –
Kitab-us Siyakat) olarak sıralayabiliriz. Abdullah Püser Muhammed
Bin Kiya-el tarafından yazılan Kitab-us Siyakat’te, merdiven yöntemi
açıklanmaktadır. Gelir ve giderlerin izlenmesinde kullanılan bu yöntem
Osmanlı Devleti’nde 500 yıl, Ortadoğu’da ise 1100 yıl kadar
kullanılmıştır. Bu yöntemi Abbasiler bulmuş ve İlhanlılar da
geliştirilmesine katkı sağlamışlardır.
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Ünlü muhasebe tarihçilerinden Stevelinck, Prof. Dr. Remzi Örten’e,
Luca Pacioli’den önce Ortadoğu’da çift taraflı kayıt sisteminin
açıklandığı bir kitap yazıldığını ve buna ait bilginin İstanbul
Süleymaniye Kütüphanesi’nde olduğunu bildirmiştir. Bunun üzerine
Prof. Dr. Remzi Örten’in başkanlığını yürüttüğü komisyon tarafından
bu eser incelenmiş ve çevirisini yapan kişinin muhasebe teknik bilgisine
sahip olmadığı için sağlıklı bir çeviri yapılamadığı görülmüş ve bu
yüzden çift taraflı kayıt sisteminin bu kitapta yer aldığı
anlaşılamamıştır.
Kitab-us Siyakat, İlhanlı Devleti zamanında yazılan 4 temel muhasebe
kitabı arasından en gelişmişidir. Eserin dili Farsçadır ve Arapça bir
yazılımı da bulunmaktadır. Esas, el yazması hali ve Arapça kopyası
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Ayrıca Farsça
yazılan diğer nüshanın da Tahran’daki Kütüphane-i Meclis’te
bulunduğu bilinmektedir. Kitapta merdiven yöntemi kullanılmış ve
devletin muhasebesi için yazılmıştır. Ayrıca eserde, dönemsellik ilkesi
benimsenmiştir.
Kitab-us Siyakat’te 7 farklı defter bulunmaktadır. Bunlar:
1-Ruznamçe (Günlük Defter),
2-Avarece (Defteri Kebir),
3-Tevcihat (Vilayet Gider Defteri),
4-Tahvilat (Vilayet Gelir Defteri),
5-Müfredat (Vilayet Gelir-Gider Defteri),
6-Cami-ül Hesap (Toplam Gelir-Gider ve Sonuç Defteri),
7-Defter-i Kanun-u Memleket (Vergi Tutar ve Tarife Defteri).
Kitab-us Siyakat’te hayvan (baş) muhasebesi, tarım muhasebesi, inşaat
muhasebesi, ambar muhasebesi, darphane muhasebesi, hazine
muhasebesi gibi çeşitli ihtisas muhasebesi alanlarından da
bahsedilmiştir.
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1.10. OSMANLI DEVLETİ’NDE MUHASEBE SİSTEMİ
Osmanlı’da devlet, temelde hükümdarın kuvvet ve kudretinden
ibarettir. Devleti oluşturan bütün unsurlar, yani ahali, ülkenin zenginlik
kaynakları, yalnız ve yalnız hükümdarın kudretini desteklemeye ve
artırmaya hizmet etmelidir. Bu nedenle, bütün siyasi-sosyal örgüt, her
türlü ekonomik faaliyet bu amaca göre hükümdar tarafından
belirlenmiştir. Halk, hükümdarın otoritesini temsil edenler (yöneticiler,
asker, din adamları) ve tebaa (reaya) olarak ikiye ayrılmıştır. Tebaa
üretim işleriyle uğraşır ve vergi verir; bu sınıf içinde hiyerarşik sıra ile
çiftçiler, tüccar ve hirfet erbabı yer almaktadır.
Osmanlı devleti çok büyük topraklara sahip olmasına rağmen güçlü bir
merkezi otoriteye sahipti. Bunun nedeni köyde yaşayan çiftçilerden,
bölgeler arası ticaretle uğraşan tüccarlara, oradan küçük çapta ticaretle
uğraşan hirfet erbabına kadar her zümrenin elde etmiş olduğu
kazançlarının kendine has usulleriyle çeşitli defterlere kaydedilmesi ve
bunların raporlarının merkezi otoriteye bildirilmesiydi. Bu raporlar
sayesinde merkezdeki bürokrat, bir sancakta hangi köyde hangi statüde
ne kadar nüfus bulunduğu, köylülerden hangilerinin ne kadar toprağı
olduğu, hangilerinin topraksız olduğu, ürettiği ürün miktarı ve fiyatını
kısa bir zamanda bulur, belirler ve gereken kararı alırdı.
Bütün bu ifadeler göstermektedir ki; Osmanlı Devleti’nin uzun yıllar
ayakta kalmasının ve güçlü bir merkezi otoritesinin olmasının
nedenlerinden birisi etkili bir muhasebe sisteminin mevcut olmasıdır.
Muhasebe sistemindeki aksaklıkların devletin çöküşüne zemin
hazırladığına dair ifadeler kayıtlarda göze çarpmaktadır.
Defter-i Hakani Emini Müezzinzâde Ali Efendi, 16. yüzyıl sonunda
tahrir ve defter sisteminde baş gösteren ihmal ve kargaşanın, nasıl
Osmanlı Devleti’nin idare sisteminin çöküşüne yol açtığını
vurgulamıştır.
Osmanlı tarihine bakıldığında savaşların çok sık cereyan ettiği
görülmektedir. Savaşlar sonucunda fetihler gerçekleşmekte ve yeni
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topraklar kazanılmaktadır. Yeni kazanılan toprakların devlete katılması
bir muhasebe işlemini gerektirmektedir. Fethedilen toprakların
muhasebesi şu şekilde yapılmaktaydı: Bir yer fethedildiği zaman, sultan
bir emir ve kâtipten oluşan bir komisyon göndererek o ülkeyi tahrir
ettirirdi. Yani ülkenin neyi var neyi yok kayıtlara geçirilirdi.
Kayıtların sonucunda ne kadar vergi alınacağı belirlenirdi. Altı yüz
yıllık İhtişamlı bir devlet geleneğinin tarihinde görülen hadiselerin
muhasebe ilminin gelişmesine büyük katkılar sağladığı aşikârdır. Bu
kısımda sadece Osmanlı Devleti üzerinden devlet faktörünün
muhasebeye etkisi açıklanmıştır. Dolayısıyla tarih boyunca tüm
devletlerin de kendi yapıları veya sistemleri gereği muhasebe ilminin
gelişmesine katkıda bulunduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti tarihine
bakıldığında aktif bir ticarî hayat göze çarpmaktadır. Özellikle Bursa,
Edirne ve İstanbul ticaretin merkezleri konumundadır. 15. yüzyılın
ikinci yarısında yazılmış bir nasihatnamede, hükümdara şu öğütler
yapılır: “Hükümdar memlekette olan tacirleri hoş göre, dâim onları
reayetle gözliye, onların ticaretiyle memleket abâdân olur ve onların
bizâatleri (becerileri) ile âlem içi erzan (ucuzluk) olur, onların
vasıtasiyle Padişahın nâm-ı haseni (güzel adı) etrafa gider ve onların
sebebiyle memleket içinde olan emvâl artar.” Osmanlı’da etkin ticarî
hayat tahrir, icmal, mufassal, derdest, tevcih, cizye, zevayid, mevkuf,
tereke gibi birçok defterin tutulmasını gerekli kılmıştır. Bu durum
muhasebenin gelişmesi açısından kayda değerdir.
Osmanlı Devleti’ nin dokümanlarından bugüne miras kalan 95 milyon
adet belge ve 360.000 adet defter olduğu bilinmektedir. Bahsi geçen
belgelerin tam 95 milyonunda 360 bin adet defterinde 180 bininin
muhasebeyle alakalı olduğu öngörülmektedir. Bu ise Osmanlı’da devlet
muhasebesi düzeyinde her yıl (yalnız bugüne ulaşanlar ile
hesaplandığında) ortalama en az 300 defter tutulduğu ve 25 bin adet
belge hazırlandığı manasına gelmektedir. Defter ve belgelere ilişkin bu
kısıtlı istatistikler dahi Osmanlı Devleti’nde muhasebeye verilen
değerin bir göstergesidir.
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Osmanlı Devleti’nin ne kadar gelişmiş olduğunun göstergelerinde
biride hiç tereddütsüz Tahrir Defterleridir. Bahsi geçen defterlerin
içerik ve teknik üstünlüklerinin yanında, defter kayıtlarında kullanılan
özel yazı dilinin ve rakamların da bu sistemin gelişmişliğinin bir
göstergesi olarak kabul edilmesi gerekir. Aslında bunlara ek olarak en
önemli bir husus ise kayıt yöntem ve teknikleridir. Osmanlı mali olay
ve işlemleri batı dünyasından farklı bir teknikle kayıt altına almıştır.
Yüzyıllarca Osmanlı’da kullanılmış olan bu yöntem ve tekniklere adını
veren merdiven yöntemi’’ dir.
Merdiven Yönteminin Başlıca Özellikleri
Merdiven Yöntemi’nin başlıca aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
•

Temelinde devletin gelirleri ve giderleri bakımından vergi
gelirlerinin toplanması ve harcanmasına dayanır.

•

Vergi, toplam vergi gelirlerinin ve vergi türlerinin alt alta
yazılması yöntemiyle bütün eyalette hesabı yapılır ve tahmin
edilir.

•

Harcamaların tutar ve türlerinin alt alta sıralanması gerektir.

•

Devletçilik anlayışının hâkim olduğu
muhasebesi için bu metot kullanılmıştır.

•

Bu sistem tutar ve miktarları yazma bakımından uygun bir
yapıdır.

•

Devletin bir yıllık gelirlerinin tek bir kayıtta toplanıp ile
yapılabilmesini mümkün hale getirir.

•

Tahakkuk esasına göre çalışması lazımdır. Ancak tahakkuk
maddesi uygulanmadan işlemlerin yürütüldüğü anlaşılmaktadır.

ülkelerde

devlet

Merdiven yönteminde kullanılan yazı şekli ise siyakattır. Siyakat yazısı
Arap harfleriyle değildir ve kullanımı tamamen farklıdır. Siyakatta
nokta nerdeyse yok gibidir.
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İslam halifesi olan Hz. Ömer zamanın beri kullandığını öne sürenlerde
olmuştur.
Farsça sözcüklerden bazılarını içeren muamele kayıtlarıyla beraber
kullanıldığı, İran tarafından Anadolu’ya getirilmiş olabileceği
kanaatine varılır. Eski yazılardan biri olan Siyakat resmi işlerde ve mali
işlerde de kullanılmıştır.

Bir diğer önemli sistem ise çift taraflı kayıt sistemidir.
Çift taraflı kayıtlı muhasebe sistemi Osmanlı’da etkili olmuştur ancak
muhasebenin yaygınlığının düşük düzeyde olması ve birikmiş
sermayenin olmaması gerekli ticaret ve üretim deneyimlerinden yoksun
olması sebebiyle ancak Cumhuriyet döneminde özel sektörlerde
kullanımına başlanabilmiştir.
Tek taraflı muhasebe ile Çift taraflı muhasebenin farkları
Tek taraflı muhasebe sisteminde hesapları tutanlar. 2. Sınıf tacirler iken
çift taraflı muhasebede 1. sınıf tacirler tutar.
Tek taraflı muhasebe sisteminde tek taraflı yapılırken çift taraflı
muhasebe sisteminde en az 2 kayıt yapılır.
Tek taraflı muhasebe defterinde işletme ve günlük perakende hasılat
defterleri olurken, çift taraflı muhasebe defterinde ise envanter defteri,
yevmiye defteri ve büyük defterler tutulur.
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Çift taraflı muhasebe sistemi günümüzde yaygın olarak kullanılır. İki
kayıtın olduğu çift taraflı muhasebe sisteminde örneğin bir tarafa borç
diğer tarafa alacaklar yazılır. Borçlanan hesapların tutarı alacakların
hesabının tutarı birbirine eşit olması gerekir. Aksi düşünüldüğünde
borcuna yazılan rakamların toplamı, alacağına yazılan rakamların
toplamından fazla ise hesap, aradaki fark kadar borç kalanını verir tam
tersi durumunda ise yani alacak toplamı borç toplamından fazla ise de
alacak kalanını (bakiyesini) verir. Yani borç hesaplarının toplamı
alacak hesapları toplamına eşit olacaktır. Bir tarafta aktifler bir tarafta
pasifler olur. Aktifler toplamı pasifler toplamına eşit olur.
Büyük defter, yevmiye defterlerine kaydedilmiş olan işlemleri buradan
alarak düzenli bir şekilde hesaplara bölüştüren ve düzenli olarak bu
hesaplarda birleştiren muhasebe defteridir. Büyük defterin diğer adı da
Defteri Kebir'dir.
Yevmiye defteri, ispat ve belgelerle kayda geçirilmiş işlemlerin
desteklenmesi sonucu gerekli evraklarda çıkartılarak tarih sırasına ve
madde nizamına uyulup yazıldığı defterlere denir.
Yevmiye Defterinin İçeriği
Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır;
•

Madde sıra numarası,

•

Tarih,

•

Borçlu hesap,

•

Alacaklı hesap,

•

Tutar,

•

Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve
sayıları.

Bununla beraber, Merdiven Kayıt Yöntemi ile çift taraflı kayıt
düzeninin ortak özellikleri ve farkları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır;
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Ortak Özellikler
•

Yevmiye madde numarası,

•

Yevmiye maddesi başlangıç çizgisi,

•

Tarih,

•

Açıklama,
Borçlu hesapların ve tutarlarının yevmiye
maddesinin soluna yakın bir şekilde yazılması,
Alacaklı
hesapların ve tutarlarının yevmiye maddesinin ortasına yakın
bir şekilde yazılması,

Farklar
Merdiven kayıt yönteminde;
•

Borçlu ve alacaklı hesaplara ait kayıtların yevmiye kayıtlarında
her zaman çok belirgin şekilde yazılmadığı bunun da kimi vakit
hangi hesabın borçlu hangi hesabın alacaklı olduğunun
belirlenmesinde biraz zaman harcanmasına yol açması.

•

Yevmiye maddesi bitiş çizgilerinin her daim kullanılmadığı da
görülen başka bir kayıp olmuştur. Bununla beraber, biten bir
yevmiye kaydının ardından gelen yeni bir yevmiye maddesinin
başlangıç çizgisi önceki maddenin bitiş çizgisi olarak da kabul
edilebilir.

•

Diğer taraftan kayıtlarda miktarlar ile tutarların beraber
kullanıldığı da olmuştur. Bu kullanımlar daha çok miktarın ne
kadar para ettiğini göstermek düşüncesiyle bir matematiksel
işlemi takiben gelen tutarın yazılması şeklinde olmuştur.

Osmanlı Devleti’nde mali yapıda iki tane çok önemli görevli vardır.
Nişancı: Tahrir defterlerini tutmakla yükümlüdür. Gerektiğinde ise örf
adet ve hukuk hakkında bilgiler verir.
Defterdar: Mali işlerle ilgilenirdi. Anadolu ve Rumeli olmak üzere
sayıları ikidir.
Defterdarın görevleri şunlardır:
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1. Hazine ile ilgili işlerde hüküm yazmak
2. Rütbe ve dirlik verilecek kimseleri hükümdara teklif etmek
3. Akçenin değerini korumak
4. Bütçeyi hazırlayarak hükümdara sunmak
Defterdarlığa bağlı başlıca kalemler şunlardır; Ruznamçe Kalemi,
Maliye Emirleri Kalemi, Tarihçi Kalemi, Gelir ve Giderler kalemi.
Ruznamçe Kalemi: Her gün çeşitli kalemlerden gelen gelirleri kayda
geçirmek.
Maliye Emirleri Kalemi: Maliye ile ilgili fermanların yazılıp ilgili
yerlere gönderilmesi.
Tarihçi Kalemi: Maliye belgelerini tarihlendirmek.
Maliye teşkilatının taşradaki görevlileri ise şunlardır; Eyaletlerde Mal
Defterdarları, Sancaklarda Beytülmal Emirleri, Gümrük ve Bac
Emirleridir. Bunlar taşrada kamu hakkını savunur ve devletin
vergilerini toplardı.
Merdiven yöntemi, Ortadoğu’da yüzyıllar boyunca kullanılmış bir
devlet muhasebe yöntemidir. Abbasilerde (750-1258) doğmuş,
İlhanlılarda (1256-1353) gelişmiş ve Osmanlılarda (1299-1922)
mükemmelleşmiş bir yöntemdir. Yöntemin, Moğol hanı Hulagu’nun
Bağdat’ı alarak Abbasi Devleti’ne son vermesi sırasında, Abbasi
kültürünün bugünkü İran’da kurulmuş bir Moğol devleti olan
İlhanlılara yansımaya başlaması sonucu ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.
Merdiven yöntemi, burada Fars kültürü çerçevesinde, siyakat yazı ve
rakamları kullanılarak gelişme göstermiştir. Merdiven yöntemini
tanıtan, 1309-1363 yılları arasında Farsça yazılmış dört öğreti kitabı
bugünlere kadar gelmiştir. Bu kitaplardan en tanınmışı 1363 yılında
Abdullah el Mazenderani tarafından yazılmış olan Risâle-i
Felekiyye’dir (Kitab-us Siyakat). Osmanlılarda beş yüzyıl boyunca
kullanılmış olmasına rağmen bu yöntemi tanıcı bir kitabın varlığına
bugüne kadar rastlanmamıştır. Bunun nedeni, Osmanlı devlet
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muhasebesi örgütünde eğitimin usta – şakird (çırak) ilişkisi içinde
gelişmiş olması muhtemeldir.
Yöntemin Osmanlılara geçmesi süreci ile ilgili açık bilgiler yoktur.
Ancak iki ihtimal üzerinde durulabilmektedir. Bunlardan ilki,
Osmanlıların kuruluş döneminde İlhanlılara vergi ödemiş olması ve bu
mali ilişkiler dolayısı ile yöntemi öğrenmiş bulunmalarıdır. Daha güçlü
olan ikincisi ise, İran devlet muhasebesinde görev yapmış İranlı
uzmanların Selçuklularda ve daha sonra Osmanlı mali idaresinde görev
yapmalarıdır.
Yöntemin Osmanlı devletinde kullanılması ile ilgili, kuruluş dönemine
(1299-1453) ait günümüze ulaşan bir örneğe rastlanılmamıştır.
İlk örnekler XV. yüzyıl sonları ile XVI. yüzyıl başlarına aittir. Osmanlı
bu yöntemi, devlet muhasebesinde yüzyıllar boyu, gereksemeye göre
geliştirerek kullanmıştır. 1879 Yılında çift taraflıı kayıt yöntemine
geçilmesi ile, merdiven yöntemi tarihteki yerini almış ve kullanım dışı
kalmıştır. Merdiven yöntemi Orta Doğu’da 770-1879 yılları arasında
1100 yıl boyunca kullanılmıştır. Bu süre, tarihte bir muhasebe
yönteminin kullanımındaki en uzun sürelerden birisidir. Halen dünyada
geniş bir şekilde kullanılan çift taraflı kayıt yönteminin ilk örneklerine
1300’lü yıllarda rastlanmaktadır. Buna göre çift taraflı kayıt yöntemi
henüz yediyüz yıllıktır.
Yöntemin adı, Merdiban-ı paye (merdiven basmağı) şeklinde, bugünkü
İran’da Moğolların kurduğu İlhanlı Devleti (1253-1353) döneminde
devlet muhasebesini anlatan Risâle-i Felekiyye’de yer almaktadır.
Yöntemin bu adı almasının nedeni, ana tutarın başa yazılması (aslı mal)
bu ana tutarı oluşturan ayrıntıların merdiven basamağı şeklinde aşağı
doğru sıralanmasıdır. Az da olsa ana tutarın alta yazıldığı örnekler de
vardır.
Yöntem, bir devlet muhasebe yöntemi olarak, Orta Doğu yazı ve kayıt
geleneği içinde, sağdan sola yazı tekniği çerçevesinde doğmuş ve
gelişmiştir. Orta Doğu’nun devletçi ve merkeziyetçi yönetim anlayışı,
yöntemin gelişmesine uygun bir zemin hazırlamıştır. Özel kesimde
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kullanılmamıştır. Bunun bir nedeni, özel kesim işletmelerinin bir
muhasebe yöntemi kullanma ihtiyacını duyacak kadar büyük
olmayışıdır. İkinci neden ise, merdiven yönteminin kâr amaçlı işletme
muhasebesine (maliyet hesaplaması dahil) uygun yapıda olmamasıdır.
Nitekim, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren devletin ihtiyaç duyduğu,
iktisadi devlet kuruluşu niteliğindeki işletmelerin yatırım ve işletme
dönemlerindeki muhasebelerinde bu yöntemden yararlanılmasında
güçlükler ile karşılaşılmıştır. Örneğin, sözü edilen yüzyılın sonlarında
bir kumaş üretim fabrikası hesaplarında merdiven yönteminden
yararlanılmaya çalışıldığı, ama fazla başarılı olunamadığı
gözlenmektedir.
Burada belirtilmesi gereken bir başka husus, İlhanlı Devleti’nde (12531353) olduğu gibi Osmanlılarda da devlet muhasebesinde siyakat yazı
ve rakamlarının kullanılmış olmasıdır. Siyakat Arap harflerinde nokta
kullanılmadan yazı yazılması demektir. Siyakat yazısı yanında siyakat
rakamları da vardır. Siyakat yazısının kullanımının iki nedeni vardır:
Bunlardan birisi, muhasebede dar bir yere çok bilgi sığdırmak ile
ilgilidir. Çünkü Arap harflerindeki noktalama işaretlerinin harflere
bitişik olmaması ve ayrı yazılması, alt alta sıkışık satırlarda yazılan
kayıtlarda güçlüğe neden olmaktadır. Bu güçlüğü, siyakat yazısı
ortadan kaldırmaktadır. İkinci neden, devlet muhasebesi bilgilerinin
gizliliği ve devlet sırrı olarak kabul edilmesidir. Bununla ilgili
Kanunname-i Âli Osman’ın 19. ve 20. maddelerinde mali kayıtlardaki
gizlilik vurgulanır.
Bugün, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde ve diğer bazı arşivlerde
merdiven yönteminin kullanıldığı binlerce muhasebe defteri ve
muhasebe belgesi mevcuttur.

1.10.1. Kayıt Düzenini Oluşturan Defter Sistemi
Osmanlı klasik döneminde Hazine-i Amire çatısı altında yer alan kayıt
düzenini oluşturan defter sistemi üç kümeye ayrılarak incelenebilir.
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a. Yıllık gelir ve gider hesabının düzenlenmesine ve hazinenin
yönetimine yönelik defter düzeni
Bu kümede yer alan defterler iki ana gruba ayrılır. İlk grubu, günlük
defter (ruznâmçe), ikinci grubu da büyük defter hesabı niteliği taşıyan
yardımcı defterler oluşturur. Büyük defter demek, her konu için açılan
hesapları ayrı ayrı gösteren defter demektir. Bu hesaplar fazla hacimli
olduğu için her hesap için ayrı defter tutulması söz konusu olmaktadır.
Osmanlılarda günlük defterin üç fonksiyonu vardır. İlk fonksiyonu,
günlük gelir ve giderlerin izlenmesine imkân sağlamasıdır. İkinci
fonksiyonu, merkezi hazinenin yönetimine yönelik kayıt düzenine
sahip olmasıdır. Yani, hazineye girişlerin ve hazineden çıkışların
günlük defter kayıtlarına bağlı olarak yapılması söz konusudur. Üçüncü
fonksiyonu da yardımcı defterler olarak adlandırılabilecek (büyük
defter hesabı niteliğinde) ikinci grupta yer alan defterlerin kayıtlarının
kontrolünü sağlamaktır. Bu üçüncü fonksiyon üzerinde, aşağıda defter
düzeninde bilgi akışı incelenirken ayrıca durulacaktır. Osmanlı devlet
muhasebesinde genellikle gelirler için ayrı, giderler için ayrı günlük
defter tutulduğu gözlenmekte ve belgelere dayalı kaydın beş- on gün
içinde yapıldığı bilinmektedir. Günlük defterin gelirler ve giderler için
ayrı tutulması hazinenin yönetimini kolaylaştırıcı etkide bulunduğunu
belirtmek gerekmektedir.
İlk kümenin ikinci grubunu oluşturan defterler (yardımcı defterler –
büyük defter hesabı niteliğinde olan defterler) gelirlerin türlerine göre
ayrı ayrı kayıt edildiği ve izlendiği defterler ve giderlerin türlerine göre
ayrı ayrı kayıt edildiği ve izlendiği defterler olarak ikiye ayrılabilir.
Cizye defterleri (Müslüman olamayan halktan onların askere
alınmamaları karşılığında alınan vergiler), Mukataa defterleri (devlet
gelir yerinin kiraya verilmesi ile ilgili defterler), Âdet-i ağnam defterleri
(hayvan vergileri), Harc-ı hassa (tarımsal arazinin kiraya verilmesi)
defterleri ilk gruba örnek gösterilebilecek defterlerdir. Mevacib
defterleri (ücret) de ikinci grubu oluşturan defterlere örnek
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gösterilebilir. Bu grup, devlet muhasebesinin en büyük departmanını
oluşturur.
Bütün bu kayıtlar, günlük defter ile koordineli olarak yürütülür ve yıllık
gelir ve gider hesabının düzenlenmesi ile son bulur. Yıllık gelir ve gider
hesabı, devlet muhasebesinde önemli bir departman olan baş muhasebe
bölümünde yardımcı defterlerden alınan bilgilere dayanılarak
düzenlenir. Günlük defter kayıtları da ayni bölüme bağlı olarak
yürütülür
Kontrol amaçlı rapor defterleri
Bu kümedeki defterler, ilk kümeyi oluşturan muhasebe sisteminin
düzgün yürümesine ve devlet gelir ve giderlerinin kontrolüne yönelik
bir nitelik taşır. Belirli bir konuda düzenlenmiş kontrol ve denetim
raporları şeklindedirler.
Osmanlı devlet muhasebesinin özelliği defter deyimini, günlük defter
ve yardımcı defterler yanında, muhasebe kontrol raporları için de
kullanmasıdır. Oysa muhasebede defter düzeni, zamana bağlı
sürekliliği ifade eder. Ama kontrol raporları ihtiyaç duyulduğunda
hazırlanır.
Osmanlı sisteminde bu raporların yazıldığı, yer aldığı belgelere de
defter denir. Bu nedenle, bu bölümün açıklanmasında da defter sözcüğü
kullanılmıştır.
Bu kümedeki defterleri üç grupta toplamak mümkündür. İlk grubu
oluşturan defterler devlet gelirlerinin kontrolü ile ilgili raporları içerir.
Örneğin belirli bir mukataa ile ilgili işler, sözleşmesine uygun olarak
yürümüyorsa, nedenini araştırmak ve düzene sokmak için bir rapor
düzenlenir. Bunun dışında bir bölgeden alınan cizye gelirlerinde düşme
ve yolsuzluk olur, bunun incelenmesi için de bir rapor hazırlanır. Bunlar
Osmanlı devlet arşivlerinde mukataa ve cizye defterleri arasında yer
alırlar, ama ilk bölümdeki defterlerden farklı fonksiyonları vardır.
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İkinci grubu oluşturan defterler ise, devlet giderlerinin kontrolüne
yönelik defterlerdir. Örneğin Galata tersanesinin bir yıllık gelir ve
giderlerinin hesaplanmasına yönelik raporun ayrıntısı, tersaneye yıllık
olarak gönderilen para ve malzemenin kullanım yerlerinin
saptanmasına yönelik amaç taşır. Bu tür raporlar Matbah-ı âmire (saray
mutfağı), Istabl-ı âmire (saray ahırları), Darphaneler için de
hazırlanabilir. Genel amaçları hem kontrol ve hem de o yerin gelir ve
giderlerinin izlenmesi ihtiyacının karşılanmasıdır.
Üçüncü grubu oluşturan raporlar, yolsuzluk ihbarı üzerine ya da vadesi
geçmiş devlet alacağının tahsil olanağının araştırılmasına yöneliktir. Bu
tür raporlar daha çok baki kulları tarafından hazırlanan denetim
raporlarıdır.
Kontrol ve denetim amaçlı raporları içeren muhasebe defterleri çok
sayıdadır.
Buraya kadar ele alınan defterler Osmanlı merkez teşkilatındaki
muhasebe departmanlarında tutulan defterlerdir ve hepsinin ortak
özelliği merdiven yöntemi ile yapılmış kayıtları içeriyor olmasıdır.
Aşağıda ele alınacak defterler ise, dışarıda tutulan, ama bir kısmı
merkez muhasebe teşkilatı tarafından kontrol edilerek kaydı yenilenen
türlerdir.
c. Vakıf ve tereke (miras) muhasebesi kayıtları
Bu iki defter türü, kadının (yargıç) denetiminde yürütülen kayıtlardır.
Vakıfların uzun ömürlü olmalarının iki nedeni vardır. Birisi vakıflar
için uygulanan hukuk düzenidir. İkincisi de, merkezi devlet
muhasebesinin yakın muhasebe kontrolünün altında bulunmalarıdır.
Vakıf muhasebesi üç aşamada ele alınabilir. İlk aşama vakfın
muhasebecisi tarafından kayıtların tutulması ve yıllık gelir ve giderleri
gösteren yıllık mali raporun düzenlenmesidir. İkinci aşama bu mali
raporun, hukuk düzenine ve vakıf senedine uygunluğunun mahallin
kadısı (yargıç) tarafından kontrol edilmesidir. Üçüncü aşama ise,
merkezi muhasebe örgütünde, kadıdan gelen mali raporun incelenmesi
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ve merdiven yönteminin taşrada iyi bilinmemesinden kaynaklanan
düzgün olmayan kaydın, merdiven yöntemine göre, devlet
merkezindeki deneyimli muhasebeciler tarafından yeniden
düzenlenmesidir. Merkezi muhasebe örgütü dışında tutulduğundan,
Vakıf muhasebe kayıtlarının yer aldığı belgeler için defter sözcüğü
yaygın olarak kullanılmamaktadır.
Türkiye’de başta Vakıflar Genel Müdürlüğü olmak üzere, çeşitli arşiv
ve eski eser kütüphanelerinde bunların örnekleri bulunmaktadır.
Tereke defterleri ise, kadının yönetimi ve denetiminde oluşturulan ve
merkezi muhasebeye gelmeyen hukuki uygulama araçları olarak ortaya
çıkan kayıtlardır. İlk örnekler XV. yüzyılda Bursa tereke muhasebe
kayıtlarına aittir. Mirasçılardan birisinin isteği üzerine, kadı tarafından
yönetilen ve denetlenen bir ekip tarafından düzenlenen bir tür
raporlardır. Kayıtların özelliği bugünkü tasfiye bilançosu niteliği
taşımasıdır.
Tasfiye bilançosu niteliği yanında envanter çalışması özelliği de taşıyan
Osmanlı tereke kaydı uygulamalarında, kaydın bir tarafında
(bilançonun aktif tarafında) vefat edenin parası, mal varlığı ve
alacaklarına yer verilmektedir. Bu kısımdaki kayıtların envanter
niteliği, mal varlığında malın cinsine, adedine ve tutarına yer
verilmesinden kaynaklanmaktadır. Bir tarafta da (bilançonun pasif
tarafı), borçları, cenaze masrafları, kadı ve yardımcılarına, varsa devlete
yapılacak ödemeler (yani borçların devamı) ve kalanın mirasçılar
arasında bölüşümü (yani özsermaye) yer almaktadır. Bu tasfiye
bilançosu niteliği taşıyan uygulama, asırlar boyu Osmanlı devletinde
devam etmiştir. Bu kayıtların özelliği, bugünkü tasfiye bilançolarına
benzemeleri ve evrensel muhasebe anlayışına uygun nitelik
taşımalarıdır. Yoksa merdiven yönetiminin bu alanda kullanımını
aramamak gerekir.
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1.10.2. Yıllık Gelir ve Gider Hesabının Düzenlenmesi
Türkiye’de kimi iktisat ve maliye tarihçileri Osmanlı’nın yıllık gelir ve
gider hesapları üzerinde yaptıkları çalışmalarda bu hesaplar için bütçe
deyimini kullanmaktadırlar. Bu yanlış bir ifadedir. Osmanlılarda yılın
başında gelir ve giderlerin öngörüsüne dayalı bütçe anlayışına yakın
görüşler XVII. yüzyılın ikinci yarısında ortaya atılmışsa da bütçe
uygulaması XIX. Yüzyılın ortalarında başlamıştır. Burada söz konusu
olan devletin yıllık gelir ve gider kesin hesabı, yıllık gelir ve gider
hesabı ya da yıllık gelir ve gider özeti’dir. Bu bir muhasebe kaydı
ürünüdür. Adının da muhasebede kullanıldığı gibi olması uygun olur.
Muhasebe bir hizmet sektörü olarak bu ürünü ilgililerin yararına sunar.
Burada bir de Türkiye’deki kimi araştırmacılar tarafından bilanço
sözcüğünün kullanıldığının yanlışlığına da değinmek gerekmektedir.
Örneğin bir tersanenin, bir darphanenin yıllık gelir ve gider hesabı için
bu deyimin kullanıldığı görülebilmektedir. Öncelikle bilançonun
Osmanlı Devlet Muhasebesinde yeri olmadığını belirtmek yanlış
olmayacaktır. Bilanço, bir yanında varlıklar ve bir yanında varlıkların
finansmanda kullanılan kaynakları gösteren bir mali tablodur. İktisadi
bir kuruluş olarak bir tersanenin bilançosu olabilir, ama Osmanlı Devlet
Muhasebesinde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Bilanço
anlayışı, Osmanlı muhasebe kültürüne Tanzimat döneminde (1839)
girmiştir. Osmanlı Devlet Muhasebesinde görülen gelir ve gider
hesabıdır.
Yukarıda muhasebe defterlerinin ilk kümesinde ele alınan günlük defter
ve yardımcı defterlerin, yıllık gelir ve gider hesabı düzenlenmesi
amacına dönük olarak tutulduğuna değinilmişti. Ayrıca yardımcı
defterlerden alınan bilgilere göre bu hesabın oluşturulduğu üzerinde de
durulmuştu. Burada belirtmekte yarar vardır ki, düzenlenecek gelir ve
gider hesabı aylık, üç aylık, altı aylık da olabilir. Ama genelde olduğu
gibi Osmanlı Devleti de yıllık mali tablo hazırlayarak mali işleri
yürütmek arzusunu göstermiştir.
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Osmanlı Devlet Muhasebesinde yıllık gelir ve gider hesabının
hazırlanışının ilk örneklerine XVI. yüzyılın başlarında rastlanmaktadır.
Tanzimat’a (1839) kadar Osmanlı bu yıllık gelir ve gider özetinin
çıkarılmasına büyük önem vermiştir. Ancak bu süre içinde, yıllık gelir
ve gider hesabının hazırlanmasındaki gelişmeleri iki döneme ayırarak
incelemek gerekmektedir:
Başlangıcından XVII. yüzyıl ortalarına (1661) olan süre ve ve sonrası,
yani 1661-1839 arası. Başlangıçtan itibaren XVII. yüzyılın ortalarına
kadar yıllık gelir ve gider hesabında, gelir türlerinin defterdarlıklar
itibarı ile kümelenerek hazırlandığı, giderlerin türlerine göre sıralandığı
görülmektedir. Bunun nedeni, merkezi devlet muhasebe örgütünde,
defterdarlıklara bölgelerin bağlanmış olmasıdır. Yani bir bölgedeki
cizye ve mukataa muhasebesi bir defterdara, bir başka bölgedeki cizye
ve mukataa muhasebesi bir başka defterdara bağlı idi. Bu durumda
yıllık gelir hesabında yer alacak cizye gelirleri, bağlı oldukları
defterdarın adı altında gösteriliyordu (Rumeli defterdarı, Anadolu
defterdarı gibi).
XVII. Yüzyılın ortalarında karşılaşılan mali kriz nedeni ile yapılan
çalışmalar arasında muhasebe örgütünün reorganizasyonu da yer
alıyordu. Örgütün yeniden düzenlenmesinde her bölgenin bir defterdara
bağlanmasından vazgeçilmiş ve örneğin mukataa muhasebeleri bir
araya, cizye muhasebeleri bir araya toplanarak, gelir ve gider türleri
itibarı ile muhasebe departmanları oluşturulmuş ve muhasebe
örgütünde, coğrafi bölgeler itibarı ile değil, iş konuları itibarı ile
departmanlar defterdarlara bağlanmıştır. Yani muhasebe uzlanım
dallarına göre muhasebe örgütü yeniden oluşturulmuştur. Böylece hem
bilgilerin toplanması kolaylaşmış ve hem de yıllık gelir ve gider
hesabının daha kısa sürede hazırlanma imkânı sunulmuştur. Örneğin
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’ndeki 1175 (1761) yılına ait yıllık gelir
ve gider hesabı bu şekilde hazırlanmıştır ve büyük boy 11 sayfadır.
17. Yüzyılın ortalarında başlayan dönemde devlet muhasebecilerinin
görüşlerine daha fazla önem verilmeye başlandığı ve devlet
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muhasebesinin daha doğru ve daha kısa sürede yıllık gelir ve gider
hesabının hazırlanmasına imkân sağlandığı gözlenmektedir. Sözü
edilen yüzyılın sonlarına kadar süren ve sonraki yüzyıla da sarkan bu
arayış ve değişim, Osmanlı devlet muhasebesi tarihinde, muhasebe
mesleğine verilen önem açısından dikkat çekicidir.
Bu dönemde Osmanlı muhasebecilerinin, karşılaşılan mali krizin
çözümüne yardımcı olacak, yukarıda özetlenen reorganizasyon dışında
birçok çalışması daha vardır. Yıllık gelir ve gider hesabı açısından bu
çalışmalara örnek olarak 1103 (1691) yılına ait yıllık gelir ve gider
hesabı alınabilir. Bu yıla ait gelir ve gider hesaplarında dokuz ayın fiili
tutarlarının alındığı ve son üç aylık tahminlerin buna eklenerek yıllık
gelir ve gider hesabının, sonraki yıl başına yetiştirilmesine çalışıldığı
gözlenmektedir. Aşağıda ayrıca üzerinde durulacağı üzere, Osmanlı
devlet muhasebesinde tahakkuk muhasebesi uygulandığından ve buna
göre yıl başında vergi yükümlüsüne yıl içinde ödeyeceği tutarın
bildirilmesi önem taşıdığından yıllık gelir ve gider hesabının bir an önce
düzenlenmesi önem taşımaktadır. 1691 Yılındaki bu uygulamayı bir
bakıma bu açıdan değerlendirmek imkânı vardır.
1.10.3. Devlet Muhasebesinde Tahakkuk Muhasebesinin
Uygulanması
Tahakkuk muhasebesi demek, bir gelir ve gider türü kaydının tahmini
olarak önceden yapılması ve gerçekleşen tutarların tahminler ile
karşılaştırılmasıdır. Bu tutum, bütçe hazırlanmasının da esasıdır. Ama
Osmanlılarda tüm gelir ve gider tahminlerini yaparak yıllık tahmini
gelir ve gider hesabı oluşturma geleneği ve tekniği yoktur. Ancak
mukataa (devlet gelir yerinin kiraya verilmesi), cizye (Müslüman
olmayanlardan, onların askere alınmamaları karşılığı alınan vergi) gibi
kimi vergi konularında, tımar (Osmanlı tarımsal gelir düzeni)
sisteminde ve bazen askeri mevaciblerde (ücret) tahmini muhasebe
kayıtlarına yer verildiği, yani tahakkuk muhasebesinin uygulandığı
gözlenmektedir.
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Bu tahmini kayıtlara, mukataa ve cizye gibi gelirlerdeki uygulamaların
özellikleri neden olmaktadır. Devlet gelir yerinin kiraya verilmesi
demek olan mukataa sözleşmelerinde yer alan ve sözleşmeyi
imzalayanı bağlayan tahmini gelir tutarlarının gerçekleşme durumunun
izlenmesi için mukataa departmanında tahakkuk muhasebesine ihtiyaç
vardır.
Bunun dışında Osmanlı muhasebesinde tahakkuk muhasebesinin en
geniş kullanım alanı cizye muhasebesi olmuştur. Çünkü cizye
uygulaması, özellikle XVII. yüzyıl sonlarındaki büyük cizye reformu
ile kimi özelliklere sahip, standart bir yapıya kavuşmuştur. Bu büyük
reformun olumlu sonuçlar vermesinde, cizye muhasebesinin başarılı
uygulamasının da payı vardır. Muhasebenin bu başarısı, yılbaşında
yükümlüye o yıl içinde ödeyeceği vergi tutarını bildirebilmesi ile
sağlanmıştır. Bunda tahakkuk muhasebesi uygulamasındaki becerinin
de kuşkusuz payı bulunmaktadır. Cizye vergisi uygulamasının önemi,
geçirdiği karmaşık aşamaların dikkat istemesinden kaynaklanır. Âla
(yüksek gelir düzeyli), evsat (orta gelir düzeyli) ve edna (düşük gelir
düzeyli) şeklinde yükümlülerin ayrılarak tespitlerin yapılması ile
başlayan süreç, onların ödeyecekleri bedellerin belirlenmesi ile devam
etmekte, hazırlanan listeler cizye yükümlülerinin bulundukları
bölgelerdeki yetkililere ulaştırılmakta ve yıl içinde yapılan tahsilat
merkeze geldiğinde, tahakkuk muhasebesi ile yıl başında yapılan
tahminler ile karşılaştırılarak kayda alınmaktadır. Aynı işlemler her yıl,
önceki bilgiler revize edilerek yinelenmektedir. Bu uygulamanın
önemi, Osmanlı Devleti’nin büyüklüğü göz önünde tutulursa daha iyi
anlaşılır.
Müslüman olmayan halkların sosyo – ekonomik durumunu da gösteren
ve yüksek sayılara ulaşan bu bilgilerin ayrıntılı olarak ortaya
konulmasında, tahakkuk muhasebesini ustalıkla kullanan muhasebe
çalışanlarının büyük payı vardır. Üstelik bu ayrıntılı çalışmalar sonuç
verici olmuş ve cizye gelirleri, yıllık gelirin büyük bölümünü
oluşturmaya başlamıştır.
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Osmanlı tahakkuk muhasebesinin bu kısa anlatımını tamamlamadan, iki
hususu belirtmek uygun olacaktır. Bunlardan ilki, devlet gelirlerinde
tahakkuk esasının Osmanlı devlet muhasebesinde genellikle
benimsenen bir yöntem oluşudur. Bu uygulama, Cumhuriyet
döneminde beyan usulüne geçilmesi ile son bulmuştur. Üzerinde
durulması gereken ikinci husus ise, dünya muhasebe tarihinde, Orta
Doğu muhasebe kültüründe tahakkuk muhasebesi uygulamalarının özel
bir yeri olmasıdır. Bu özellik İlhanlılar’da merdiven yönteminin ilk
öğreti kitabı (1309) Saadetnâme’de tahakkuk muhasebesinin
kullanımından da ortaya çıkar. Orta Doğu’da tahakkuk muhasebesinin
bu tarihi derinliği, yöntemin uygulanmasındaki başarının nedenini
oluşturmaktadır.
1.10.4. Muhasebe Departmanları Arası Bilgi Aktarımı
Yukarıda bahsedilen günlük defterin üçüncü fonksiyonunun, yardımcı
defterlerdeki kayıtların kontrolünü sağlamak olduğuna değinilmişti. Bu
fonksiyonun yerine getirilebilmesi için ise bilgi akımına ihtiyaç vardır.
Bilgi akışının kapsamı, yardımcı deftere yapılan bir kaydın günlük
defterde de yer almasının sağlanmasıdır. Bu akışı, önce muhasebe dili
ile ve bir örnek ile anlatmak, sonra da Osmanlı yazarlarının anlatımına
yer vermek uygun olacaktır.
Örnek olarak bir cizye gelirini alalım. Nakit olarak bir geliri getiren kişi
(emin ya da bir başkası) cizye bölümüne gelir (yardımcı defterler
bölümü), o bölgeye bakan muhasebeciyi bulur. Muhasebeci gelen
paranın tahakkuk muhasebesinde yer alan tutara uygunluğuna bakar ve
yardımcı deftere o bölgenin gönderdiği nakdi kaydeder. Ama parayı
almaz.
Parayı getirene bir makbuz (tahvil) hazırlayarak verir. Makbuzda,
parayı getiren kişinin adı, gelen para tutarı, paranın hangi bölgeye ve
hangi döneme ait gelir olduğu yer alır, makbuzu düzenleyen
muhasebeci bunu imzalar. Parayı getiren kişi bu makbuzla birlikte
günlük defter bölümüne gelir. Günlük defter muhasebecisi deftere kayıt
yapmak için bütün bilgileri alır. Makbuza (tahvil) iki bilgiyi yazar.
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Bunlardan ilki, günlük defter kaydının yapıldığına ait nottur. İkinci
olarak da günlük deftere yapılan kaydın madde numarasını makbuza not
eder. Parayı getireni hazineye yönlendirir. Parayı getirenin elinde
üzerinde gerekli notlar bulunan makbuz (tahvil) ve para vardır. Hazine
muhasebecisi (sergi muhasebecisi- veznedar) parayı sayar, alır ve
makbuz (tahvil) üzerine nukulet yani para kayıt edildi, alındı anlamına
notunu yazar ve makbuzu parayı getirene verir. Parayı getiren (emin,
görevli) makbuzu, yardımcı defterlerin bulunduğu yere, cizye
bölümüne getirir ve ilk kaydı yapan muhasebeciye teslim eder. Bu
muhasebeci, kendi kaydı ile günlük defter kaydı arasındaki ilişkiyi
kurmak için, kendi kaydına, günlük defter muhasebecisinin makbuz
üzerine yazdığı günlük defter madde numarasını koyar, bunu gün gelip
kendisine sorulduğunda karşılıklı kaydın kontrolü için yapar. Sonra
makbuzu da bir kanıt belgesi olarak hıfzeder.
Lütfi Paşa tarafından 1566-67 yıllarında yazılan teşkilat
Kanunnamesinin Hazine-i Âmire’de olan kâtiplerin ahvâlin beyân eder
başlıklı bölümünün birinci kısmı, Ruznâmçe-i evvel – Ruznâmece-i
sâni başlığını taşır. Bu başlık altında yapılan sıralamanın 2. Maddesi
şöyledir.
2. Ve umumen cizyede hasıl olan emvalin defterini haraççılar getürüb
muhasebeciye verürler. Muhasebeci dahi kendü şâkirdlerine ve erbâb-ı
kalemin bazı şâkirdlerine verüb erkamını görüb muhâsebe-i âtik ile
tatbik edüb zir -ü bâlâ görüldükden sonra muhasebeci tahvil edüb sûreti tahvili Ruznâmeye gönderüb ber mûceb-i tahvil akçe Hızane-i
Amire’ye alınub ol tahvil gerü muhasebeciye gelüb muhasebeci dahi
cümle cizyeyi fihrist edüb sene tamam oldukda muhasebeyi ol aradan
okur.
Bu ifadeler, yukarıda bugünkü muhasebe dili ile anlatılanları, o zamanın
anlayışı ile nakleder. Ama bununla kalmamakta, yıl sonunda yıllık gelir
ve gider hesabının düzenlenmesi için gerekli cizye geliri bilgilerinin bu
bölümden, yani cizye defterlerinin bulunduğu yardımcı defterler
bölümünden verildiğini de belirtmektedir.
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Buradaki açıklamalarda bir nakit girişinin bilgi akışı üzerinde
durulmuştur. Bir de nakit çıkışın bilgi akışı vardır. Bu konudaki bilgi
akışını, başka bir deyişle hazineden para çıkış usulünü, Lüfti Paşa’nın
kanunnamesindeki bilgilerden anlamak mümkündür.
4. Ve umumen müteferrikaların ve ağaların ve çaşnigirlerin ve erbab-ı
kalemin ulûfelerini aydan aya ruznâmeciler verirler ve külliyen vaki
olan ibtidâ ve izdiyadı rü’usdan reisin imzasıyla suretin alub ruznâmeye
kaydederler ve külliyen içerü saraylardan ve yeniçeriden ve gayriden
bölüğe ilhak olanlar için tirkeş- beha beşer filori verilüb ruznâmeciler
tahvil eder.
5. Ve beytülmalden varis zâhir olub Divan-ı Âli’de kadıaskerler
huzurunda beytülmalcı yüzüne verâsetin isbat edüb hazineden akçe
çıkmak lazım geldikde, huccetlerinin sûretin ruznâmeciler defterlerine
kayd edüb ve hüccetlerin hıfz edüb ba’dehu akçeyi verirler.
6. Ve hazineden ihrac olunan altın ve gümüş ve kürk ve akmişe-i
mütenevvi’a ve ser-i âlem ve gayrı her ne vaki olursa iki ruznâmeci
tahvil eder.
Bu açıklamalar hazine odaklı olarak, nakit çıkış usulünü anlatmaktadır.
Kuşkusuz muhasebe dili açısından farklı bir anlatım gerekir. Ama
esaslar ayni olduğu için bu açıklamalar ile yetinilmesi uygun olacaktır.
Ne var ki, Osmanlı’da özellikle asker ücretlerinin ödenmesine çok
dikkat edildiğini ve bu ücretlerin tespiti ve ödenmesi sürecinin önemli
bir kontrol mekanizmasını içerdiğini belirtmek uygun olacaktır.
1.10.5. Risale-i Felekkiye’de Yer Alan Uzlanım Muhasebeleri
ve Açıklaması
Risale-i Felekkiye’nin son kısmında bir ihtisas muhasebesi sınıflaması
yapılmış ve bu konularla ilgili bilgiler verilmiştir. Eserde, uzlanım
konularına göre aşağıdaki muhasebe sistemleri yer almaktadır, Kitâb-ı
Felekiyye Fî Siyakat der Mazendarân’ da, ihtisas muhasebeleri özetle
aşağıdaki sırayla anlatılmıştır.
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•
•
•
•
•
•

Hayvan (Baş) Muhasebesi,
Tarım Muhasebesi,
İnşaat Muhasebesi,
Ambar Muhasebesi,
Darphane Muhasebesi,
Hazine Muhasebesi,

Risale-i Felekkiye’de yer alan uzlanım muhasebelerine ait açıklamalar
aşağıda yer almaktadır:
Hayvan (Baş) Muhasebesi: Bu muhasebe uygulamasında çobana
teslim edilen hayvanlar asıl olarak kaydedilir. Sürüden çıkışlar toplam
mevcuttan düşülür. Bu bölümde her bir canlı hayvan için bir vergi
belirtilmiştir. Hayvanların hem akşam hem de sabah sayılmasının
gerektiği belirtilmiştir. Kesimlik hayvanların, kesime gitmeden önce
tartılması gerektiği kitapta ifade edilmiştir.
2. Tarım Muhasebesi: Tarım mahsulünün üretimiyle ilgili olarak
Risale-i Felekkiye’de üretime ilişkin harcama ve çıkışların yazılacağı
belirtilmiştir. Risale-i Felekkiye’de yapılan çift taraflı kayıt sistemine
göre yapılan tüm işlemler tutar üzerinden yapılırken, tarımsal
mahsulünün kayıtlarının miktar olarak tutulduğu anlaşılmaktadır.
3. İnşaat Muhasebesi: Risale-i Felekkiye’de inşaata ait Ruznamçe,
inşaatın başından tamamlanmasına kadar devam ettirilir. Divan Kâtibi
(muhasebeci) ile hesap memuru gelen inşaat malzemelerini, duvarcı
ustalarını, dülgeri ve bunlar gibi inşaat ile ilgili her şeyi mimarın
huzurunda Ruznamçe’ye kaydeder. Fazlalık ve eksikliklerin hepsini
defterde nedenleri ile birlikte açıklar.
Söz konusu deftere Ruznamçe denilmekte ise de bir inşaatın maliyetinin
hesaplanmasını amaçlaması açısından özelliği olan bir defter niteliği
taşımaktadır.
4. Ambar Muhasebesi: Bu muhasebe kolu, vilayet ve hassa
ekimlerinden elde edilen hububatın, emin kişilerden birinin uhdesinde
ve sorumluluğunda toplanmasını ve kaydedilmesini esas alır. Hangi
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yörelerden ne kadar hububat geldiğinin belirlenebilmesi için bunları
ayrıntılı olarak yazmak gerekir. Eksiklik veya fazlalık durumunda
ambar memuru sorumlu tutulur.
Ambar Muhasebesi defteri de miktar olarak izlenen ve ambardaki mal
miktarı hesabının tutulmasını amaçlayan bir defterdir. Bu defter,
Merdiven Basamağı Yöntemi kullanılarak tutulan kendine özgü bir
defter niteliği taşımaktadır.
5. Darphane Muhasebesi: Risale-i Felekkiye’de darphanenin görevi
belirtilmiş ve darphanenin, esnaf ve tüccarın külçelerinin eritildiği
bağımsız bir kuruluş olduğu ifade edilmiştir. Bu durum, darphanenin
merkezi yönetime bağlı ama ayrı (özerk) olarak yönetilen bir birim
olması nedeniyle, muhasebesinin de bağımsız olarak yürütülmesini
gerektirmiştir.
Darphaneye gelen altın külçelerin eritilip sahiplerine verilmesi ve
darphanenin eritme masrafı olarak aldığı paylar, Darphane Muhasebesi
içerisinde kayda alınır. Bu yönüyle Darphane Muhasebesi de kendine
özgü niteliği olan bağımsız bir defterdir. Ancak kayıt yöntemi açısından
Merdiven Yöntemi kullanılır.
6. Hazine Muhasebesi: Bu muhasebenin kuralarına göre gelir tahsil
edilmişse, hazineye giriş, gider ödenmişse hazineye çıkış yazılır.
Hazineye giren ve çıkan mallarda bir anlaşmazlık olursa bu durum
kayıtta belirtilir. Risale-i Felekkiye’de Mazanderani, bazı yazarların
Arap usulüne göre girişlerin sağ, çıkışların ise sol kısma yazılması
gerektiğini, Fars usulünü benimseyen bazı yazarların ise giriş ve
çıkışların işlemlerin yoğunluğuna göre ayrı defterlere kaydedilmesinin
uygun olacağını ifade ettiğini belirtmiştir.
Risale-i Felekkiye’de, Hazine Muhasebesi’nin giriş ve çıkışlarının
birlikte yazılması usulünden de bahsedilmiştir. Bu uygulamada giriş bir
yanda, çıkış öbür yanda olacak şekilde bir kayıtlama da söz konusu
olabilmektedir.
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Ayrıca, Hazine Muhasebesi’ne ilişkin defter daha sonra incelendiğinde
para ve malların ayrı ayrı gösterimi istenmektedir. Mazendarani Hazine
Muhasebesi’ndeki mal giriş-çıkışları için ilk giren ilk çıkar yönteminin
uygulanması gerektiğini kapalı bir biçimde ifade etmiştir.
Hazine Muhasebesi’ne ait kayıtlama kuralları özet olarak aşağıdaki
şekilde ifade edilmiştir:
1- Hazine kayıtları
yapılmalıdır.

ve

kontrolü

yetkili

kişiler

tarafından

2- Hazine ile ilgili gelir ve giderlerden oluşan bölümler ayrıca
belirtilmiştir.
3- Gelirler ve giderler birbirinden bağımsızdır.
4- Hazine ile ilgili işlemlerin yapılacağı gün, yetkili kişiler
tarafından belirlenir.
5- Şeriata ve adalete uygun olarak bölüştürülen tutarlar ilgili
bölümlere kaydedilir.
6- Deniz yolları ile ilgili gümrük vergilerini ancak bu konu ile yetkili
olan kişiler belirler.
7- Yevmiye defterinde (Ruzmaçe’de) tarih sırasına göre yapılan
kayıtlar hazineye nakledilir
(Aktarılır).
1.10.6. Merdiban Paya (Merdiven Basamağı)
Merdiven basamağının ilk kısmı (ilk yevmiye maddesi) bir mali olaya
ilişkin defter-i kebir hesaplarına aittir. Bu kısımda ilgili defter-i kebir
hesaplarına borç ve alacak kaydedilecek tek ve ortak bir tutar yer
almaktadır. Defter-i kebir hesabındaki tutarın yardımcı hesap veya
hesaplardaki tutarlara, yardımcı hesap veya hesaplardaki tutarların
yardımcı hesaplara ait daha alt hesap veya hesaplardaki tutarlara eşit
olarak (merdiven basamağı gibi alt alta) yazılmasına merdiven
basamağı denmektedir. Mazendarani kitabında, merdiven basamağını
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kendisinin bulmadığını, bu yöntemi kayıt usulünü kısaltmak
isteyenlerin geliştirdiğini ifade etmiştir. Bu yöntemin kendisinden önce
yazılan Saadetname’den sonra sürekli olarak geliştiğini ve kendisinin
de bu gelişmeyi dikkate aldığını belirtmiştir. Kitaptaki ifadelere göre,
Mazandarani uzun ve karmaşık olan geleneksel merdiven yöntemini
yetersiz bulmuş, bu yöntemi daha kısa, silinti, kazıntı ve hileyi
önlemeye daha uygun bir duruma getirmiştir. Mazandarani merdiven
basamağına ait bu görüşünü aşağıdaki örnekle açıklamıştır:
Harcamalar (Giderler) (Defteri Kebir Hesapları) -------------------------------------------- Belde işleri, burslar, ücretler, ruhaniler
ve inşaat işleri, gümüş dinar
20.000 Dinar
Minha (Yardımcı hesap) --------------------------------------------------------- Belde işleri, burslar, ücretler, ruhaniler için
ücretler
15.000 Dinar
Minzalike 1 (Yardımcı hesabın ayrıntısı) -----------------------Belde işleri, burslar, ücretler
10.000 Dinar
Minzalike 2 -----------------------------------------Belde işleri,
5 000 Dinar
Minzalike 3 -------------------------El Mücmel
2.000 Dinar
Minzalike 3 ------------------------- El
Maksat
3.000 Dinar
Minzalike 2 -----------------------------------------Burslar ve ücretler
5.000 Dinar
Minzalike 3-------------------------Burslar
2.500 Dinar
Minzalike 3--------------------------Ücretler 2.500 Dinar
Minzalike 1 -----------------------------------------------------
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Ruhaniler için giysiler
5.000 Dinar
Minha (Yardımcı Hesap) -------------------------------------İnşaat işleri (hanedan evleri için)
5.000 Dinar

Mazandarani yukarıdaki geleneksel merdiven yöntemi uygulamasını ilkel,
uzun ve yetersiz bulmuştur. Bu yöntemin daha kısa, silinmeye, hata ve hileye
meydan vermeyecek şekli olarak aşağıdaki özet yöntemi önermiştir:
Harcamalar (Bütçe Giderleri) Defter-i Kebir Hesapları ---------------------20.000 Dinar
Yardımcı Hesaplar
Belde işleri ------------------- Burslar -------------------- Ücretler ----------------5.000 Dinar
2.500
Dinar
2.500 Dinar
Ruhaniler ------------------- İnşaat İşleri --------------5.000 Dinar
5.000 Dinar
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2. BÖLÜM
2.1. MODERN ÇAĞ
15. yüzyılın sonları ve 16. yüzyılın başlangıcı, kayıt tutmanın bugünün
muhasebesine tam geçişine şahit olmuştur. Bu dönemde işletmeler artık
kalıcı mali kayıt, varlık, yükümlülükler ve gelir beyanı tutacak bir
muhasebecinin hizmetlerine ihtiyaç duymaya başlamıştır. Ortaklıkların
ve anonim şirketlerin muhasebesinin büyümesi, raporlamayı geliştirdi.
Bu da istihdamdaki muhasebecilerin sayısında doğru orantılı bir artışa
neden oldu.
Defter tutma pratisyenlerinin sayısının artması, muhasebecilerin halkın
belediye hayatında ve aslında iş hayatında kalmasındaki önemini
artırdı. On beşinci yüzyılın ikinci yarısında İtalya’daki muhasebecinin
önemi, 1484’te Milanlı Dük Gradaliazzo Maria Visconti’nin
muhasebecisi Giocanni Longone’nin soyundan gelenlere Milan
muhasebecisi unvanı verilmekteydi. Bu hareket aynı zamanda
günümüzün Muhasebeci Genel Bürosunun kuruluşuna da bir işarettir.
İngilizce dilinde yazılmış en eski ve iyi korunmuş muhasebe kaydı,
İngiltere ve İskoçya Maliye Dairelerinde bulunabilen M.S. 1130-1131
yıllarına ait Boru Rulosu veya Büyük Rulo’da olmasına rağmen, tam
bir çift taraflı sistemin ilk kaydı, 1340 yılında Cenova’daki görevlilerin
hesap defterlerinde tutulduğu bulunmuştur. 1406’da Soranzo ve
Kardeşler olarak bilinen bir tüccar firması sadece defterleri değil, aynı
zamanda gelir tablosu ve Capital’in hesaplarını da tuttu ve 1482’de
yıllık bazda hesaplanan karlarla defterler kapatıldı. Burada, eksiksiz
finansal tabloların farklı aralıklarla hazırlandığını ve 15. yüzyılın
sonunda tam gelişmiş bir çift taraflı defter tutma sisteminin ortaya
çıktığı söylenebilir.
14., 15. ve 16. yüzyılların İngiliz Lordları, mülklerinin tüm mülkü
denetleyecek olan görevli, değerleme amacıyla eksper gibi uzmanların
hizmetlerini kullanmak için gereken büyük getiri sağlaması nedeniyle,
nakit alacak ve ödeme yapacak olan alıcı ve düzensiz aralıklarla
denetim yapacak denetçilerdi. Bununla birlikte, muhasebenin defter
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tutmadan evrimleştiği belirli bir zaman noktası olarak net değildi. 16.
yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başlarındaki anonim girişimlerde
bulunan sınırlı yükümlülüğün özellikleri, gelişimsel muhasebe
tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bununla birlikte, ayrıntılı bir araştırma,
Fransa’nın Toulouse kentinde M.S. 1250 civarında Société des Moulins
du Bazacle'ın (Bazacle Milling Company) 96 hissesinin, toplumun
sahip olduğu değirmenlerin karlılığına bağlı bir değerde işlem
gördüğünü ortaya çıkarmıştır.
Tarihte bu tür özellikleri gösteren türünün ilk şirketi. İngiltere’de
tanınan en eski anonim şirket, 1553 yılında 250 hissedarla kiralanan
Merchant Adventurers to New Lands Şirketi idi. Moskova ile Londra
arasındaki ticarette tekel sahibi olan Rusya’nın Muscovy Şirketi
1555’te kiralandı. Çok daha ünlü, zengin ve güçlü İngiliz (daha sonra
İngiliz) Doğu Hindistan Şirketi, 31 Aralık 1600’de Elizabeth I
tarafından İngiliz Kraliyet Şartı ile ödüllendirildi. Kısa bir süre sonra,
1602’de, Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, Amsterdam Borsasında
işlem gören hisseler ihraç etti. Bu buluş, anonim şirketlerin artık
hisselerini kolayca elden çıkarabilecekleri için yatırımcılardan sermaye
çekme kabiliyetini artırdı. Anonim şirketlerde, yatırımları koruma
ihtiyacı, İngiliz Doğu Hindistan Şirketi yöneticilerinin, gelecekteki
dağıtımların yatırımın geri dönüşüne karşı kazanılan karlardan
oluşacağına dair beyanında da görüldüğü gibi, muazzam bir sorun
haline geldi. Bunlar, modern zaman şirketinin öncüleriydi ve dolaylı
olarak, çift girişli defter tutmanın yanı sıra modern muhasebe sisteminin
gelişmesine ve yaygınlaşmasına yardımcı oldular. Bu politika, gelir ve
yatırılan sermaye arasındaki farkı belirleme sorununu ortaya çıkardı ve
böylece muhasebecinin sorumluluğunu artırdı.
2.2. ÇİFT TARAFLI MUHASEBE SİSTEMİNİN DOĞUŞU
(1494)
Sermaye birikiminin eşlik ettiği yazı, ticaret ve üretimin gelişmesi,
ekonomik faaliyet kayıt sisteminin gelişimini etkiledi. Rönesans
döneminde, sanatta, bilimde, edebiyatta, mimaride ve felsefede olduğu
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gibi muhasebe de gelişti. Muhasebenin gelişimi, finansal bilgiye olan
artan ihtiyaçla ilgilenmiştir. Modern muhasebe ayağı, ikincil muhasebe
sistemidir. İş ortamındaki şartlara ve değişikliklere rağmen, bu sistemin
beş yüzyıldan fazla bir süredir yararlı ve etkili olduğu ispatlanmıştır.
Muhasebede çift kayıt sistemi, her bir nüfus sayımının ekonomik işlem,
en az iki hesabı etkileyen iki unsurdan oluşur. Muhasebede mülkiyet
hakları, sermaye sahibine / sahiplerine borç ve alacaklılara karşı bir
yükümlülük olarak sunulmaktadır.
Çift taraflı muhasebenin teorik olarak tanınma zamanı, teolog ve
Venedikli matematikçi Luca Pacioli'nin orijinal başlığı (Summa de
arithmetica, geometri ve oranlar) Matematik bilgisi ayrıca muhasebenin
çift kayıt yöntemiyle de ilgilenmiştir. Pacioli bu kitapta “Muhasebeci
baba” olarak bilinmesine rağmen, yalnızca küçük bir bölüm çift taraflı
kayda ayrılmıştır. Pacioli, bölümün başında çift taraflı muhasebeyi icat
eden kişinin kendisi olmadığını, sadece “tavsiye edilen ve başkaları için
bir kılavuz olarak kullanılabilen Venedik yöntemi olarak”
bilinmektedir. Literatürü gözden geçirerek, birçok yazar Pacioli'nin çift
taraflı bir muhasebe sistemi keşif etmediğini, yalnızca mevcut bir
sistemi aştığını belirtmektedir.
Derneğin periyodik bir yazısına ve yazarların Benedetto Cotrugli’nin
“Ticaret Sanatı Kitabı" adlı kitabına göre de Pacioli’inin çift taraflı
muhasebe sisteminin kurucusu olmadığını iddia etmiştir. Bunun için,
bu yazılara göre 1458’de “ticaret ve mükemmel tüccar” adlı kitabında
çift taraflı defter tutmayı ele alan Benedict Cotrugli’ye itibar etmiştir.
Ancak bu kitap yüzden fazla basılmadı. “Muhasebe Geçmişi” nde,
Venedik’teki tüccarların ve bankacıların, Cotrugli’nin kitabında ele
almadan yüz yıl önce bazı çift taraflı muhasebe kavramlarını
kullandıkları belirtilmektedir. Hem Pacioli hem de Cotrugli'nin mevcut
bir sistemi tanımladığına ve hiçbirinin onu keşfetmediklerine
etmediklerine inanılmaktadır. Venedik’teki çift taraflı muhasebe
kavramının, modern muhasebe sisteminin Avrupa’ya geldiği kadar hızlı
bir şekilde nasıl geliştiği sorusu ortaya çıkmıştır.
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Muhasebe bilimi dünyasında, çift taraflı muhasebe sisteminin kökenine
dair kesin bir cevap hâlâ yoktur. Bazı yazarlar Bahi-Khata’nın çift
taraflı muhasebe gelişiminin öncüsü olduğunu ve çift taraflı kayıt
sisteminin İtalya’da kullanılmadan yüzlerce yıl önce Hindistan’da
kullanıldığını iddia etmektedir. Nobes, Lall Nigam’ın iddialarının
sistem Inka’nın Peru’daki muhasebe uygulamalarından kaynaklandığı
tarafından desteklendiği sonucuna varmıştır. Forrester, İnka’nın para
için kullanılmayan bir ekonomiye sahip olduğunu savunmuştur.
Mattessich, bir tür olarak ya da yazarın çift taraflı muhasebe prototipi
olarak adlandırdığı gibi, Mezopotamya’da “jetonlu kil” den “zarflara”
aktarılmaya çalışılmıştır. Bu durum birkaç açıdan ele alınabilir.
Çift taraflı muhasebenin kökenine rağmen, birçok yazar etkinliğine
odaklanmıştır. Araştırmalarında bazı yazarlar, çift taraflı muhasebenin
ekonomik gelişmeyi etkilediğine işaret etmişlerdir. Örneğin, çift taraflı
muhasebenin kapitalizmin temel bir yönü olduğu, neredeyse onunla
aynı anda ortaya çıktığı ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduğu
sonucuna varılmıştır. Bazı yazarlar, Pacioli’nin, Columbus,
Copernicus, Galileo, Descartes ve Newton gibi büyük tarihi başarılarla
sıralanan kültürel bir olay olarak kalacağını" vurgulamaktadır. İtalyan
Rönesansı döneminde muhasebede elde edilen büyük başarı, yalnızca
çift taraflı kayıt sistemi değil, aynı zamanda mal sahibinin öz
sermayesinin ayrı ama yine de ayrılmaz bir parçası olarak bir gelir
tablosu oluşturulmasıdır. Çift taraflı kayıt sistemi “insan aklının en iyi
buluşları arasında sayılmaktadır. Çift tarflı hesap sistemi güzel bir
sistemdir ve bilimsel bir gerçektir. Şaşırtıcı olan, günümüzde teknolojik
gelişme ve iş ortamı oldukça karmaşık olmasına rağmen, çift taraflı
sistem yaklaşımının sürdürülebilirliğidir. Bu da çift taraflı sisteme
muhasebe açısından akademik bir disiplin olarak bakılmasından
kaynaklanmaktadır.
2.2.1. İtalyan Rönesansı: Çift Taraflı Defter Tutma
Rönesans’ın yenilikçi İtalyanları (14-16. Yüzyıl), modern muhasebenin
babaları olarak kabul edilmektedir. Ticareti yeni seviyelere çıkardılar
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ve aktif olarak kârlarını belirlemek için daha iyi yöntemler aradılar.
Arap rakamları çok daha önce tanıtılmış olsa da İtalyanlar bu rakamları
ticari hesapların izlenmesinde önemi araç kabul etmiş ve bu gelişmeyi
düzenli olarak ilk kullananlar olmuştur. Büyük ölçekte sermaye ve
kredi kullanımı geliştikçe, kapsamlı ticari kayıtlar tuttular. Çift taraflı
defter tutmaya doğru evrimsel eğilim sürmekteydi.
İtalyan rahip ve matematikçi, aynı zamanda Da Vinci’nin arkadaşı (bazı
kaynaklara göre hocası) Luca Pacioli, 1494 yılında “Summa di
Aritmetica, Geometria, Proportionni ét Proportionnalite” adlı eserini
yayınlamış ve bu eserin bir kısmını muhasebe konularına ayırmıştır.
Bazı kaynaklar Pacioli’yi muhasebenin ve çift yanlı kayıt sisteminin
kurucusu olarak kabul etse de bazı kaynaklar bunu reddetmektedir.
Pacioli’den önce, Ortadoğu’da yazılmış olan eserleri de göz önüne
alınacak olursa Paciloi, çift taraflı kayıt sisteminin kurucusu değil; bu
sisteme katkı sağlayanlardan biri olarak kabul edilebilir. Pacioli,
muhasebeyi “tacirine malvarlığını ve yükümlülükleri hakkında
gecikmeksizin bilgi vermek” olarak tanımlamıştır ve çift taraflı kaydı
sağlamak için borç (debit) ve alacak (credit) kavramlarını kullanmıştır.
Pacioli tüm kayıtların çift taraflı olması gerektiğini savunmuş ve “Eğer
bir alacaklı varsa, bir de borçlu olmalıdır.” demiştir. Bu çalışmada
ajanda, yevmiye defteri ve büyük defter olmak üzere üç farklı defterden
söz edilmiştir. Girdiler oldukça açıktır. Pacioli, sadece satıcının ya da
alıcının adının kaydedilmesinin yeterli olmadığını, işleme konu olan
varlıkların ağırlığının, boyutlarının ve fiyatının açıklanması gerektiğini,
böylece ödeme şartlarının gösterildiğini ve nakit nerden çıkıyor veya
nereye giriyorsa, kaydın da para birimiyle ve dönüştürülmüş değeriyle
yapılması gerektiğini belirtmiştir. Kısa süren iş girişimleri de göz önüne
alındığında Pacioli, dönemsel olarak karın hesaplanmasını ve
defterlerin kapatılmasını önerir ve şu ifadeyi kullanır.
“Defterleri her yıl kapatmak iyidir, özellikle de bir ortaklık
içindeyseniz. Devamlı yapılan muhasebe uzun arkadaşlıklar kurar.”

148 | Dr. Nurullah KAYA

Pacioli, defterlerin yetkili makamlar tarafından onaylanıp denetlenmesi
gerektiğini, şüpheli alacaklara karşılık ayrılması ve duran varlıklara
amortisman ayrılması gerektiğini söyler. Ayrıca bilançodaki hesap
düzeninde aktiflerin, en likitten daha az likit olana doğru sıralanması
gerektiğini öne sürmüştür.
Pacioli’nin kitabı birçok farklı dile çevrilmiş olup, İngilizce’ye bu
çalışma 1543 yılında çevrilmiştir. Bu çeviriler İtalyan Metodu olarak da
bilinen Pacioli’nin çalışmasının, popülaritesinin artmasına ve
yayılmasına katkıda bulunmuştur.
Pacioli’den sonra 19. yüzyıla kadar geçen dönemde yeni gelişmeler
görülmemiş olsa da 1525 yılında Antonio Tagliente yayınlamış olduğu
“Limunario di Aritmetica” adlı eseriyle muzaaf (çift yanlı) kayıt
sistemi kavramını ilk kez kullanmıştır. Bu sistemde bir işlem hem
yevmiye defterine hem de defteri kebire kaydedildiği için muzaaf (çift
yanlı) kayıt sistemi denilmiştir.
1540 yılında Domenico Manzoni “Quaderno Doppio” adlı eserinde
hem kuram hem de uygulama açısından çift yanlı kayıt sisteminin
ilkelerini tam anlamıyla açıklığa kavuşturmuştur.
Muhasebenin Doğuda ortaya çıkıp daha sonra ticari ilişkilerle
Avrupa’ya aktarıldığına dair bazı belirtiler de bulunmaktadır. Örneğin
Pacioli’nin eserinde sıkça “…Anadolu’da olduğu gibi” ifadesine yer
vermesi, kendisinden önce bu alanda çalışmalar yapıldığını
göstermektedir. Pacioli’nin eserinin yayınlandığı 1494 yılında Osmanlı
tahtında Padişah II. Bayezid oturuyordu ve devletin her türlü
malvarlığının kaydı tutulduğu bilinmektedir.
2.2.2. Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Gelişimi
Çift taraflı kayıt sistemi 16. ve 17.yüzyıllarda Avrupa’da giderek
yayılmış, yeni karakteristikler edinerek gelişmiş ve bugünkü çift taraflı
kayıt yöntemi olarak bildiğimiz modele dönüşmüştür. Bu dönemlerde
finansal tablolarda dönemsellik uygulamalarının kullanımı gelişmiştir.
Ek olarak 17. Ve 18. yüzyıllarda tüm hesap ve işlemlerin
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kişiselleştirildiği, borç – alacak kurallarının kabul edildiği görülmüştür.
Bu yıllarda çift yanlı kayıt sisteminin kullanım alanının genişlediği ve
farklı organizasyonlarda örneğin manastırlarda da kullanıldığı
görülmüş, ayrıca genişleyen muhasebe alanlarıyla ilgili teorik
araştırmalar başlamıştır. 17.yüzyılda farklı tip varlıklar için ayrı
envanter hesapları kullanılmaya başladığı görülmüştür. Yine bu
dönemde East India Company gibi büyük şirketlerin kurulması, devam
eden büyüme, sanayi devrimi ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle
birlikte muhasebe daha iyi bir yer edinmiş ve süreklilik, büyüme ve
dönemsellik kavramlarına olan güven artmıştır.
Sanayi devriminin ürünleriyle birlikte 19. yüzyılda maliyet muhasebesi
ortaya çıkmıştır. Scott, sanayi devriminden önce muhasebe, aslında bir
işletmenin diğer bir işletmeyle olan dış ilişkilerinin bir kaydı iken
büyük ölçekli işletmelerin kurulmasıyla birlikte işletme üzerinde idari
kontrol aracı olarak muhasebe kayıtlarının kullanılması üzerine daha
çok vurgu yapılmaya başlanmıştıdığı görüşünü öne sürmüştür.
19. yüzyılın başlarında büyük şirketlerin kayıtları iki hipotezi
desteklemek için kullanılmıştır:
a) Sabit varlıkların kullanımındaki artış, maliyet muhasebesinin
gelişmesine neden olmuştur.
b) Yalnızca maliyetlerin yapısındaki zamana bağlı değişimin
değil, ekonominin düzenlenmesindeki değişikliklerin de
maliyet muhasebesinin geliştirilmesine neden olduğu
görülmüştür.
2.2.2.1.Pacioli ve Defter Tutma Sistemine Batı Katkıları
Pacioli’nin kitabı, on yıllık telif hakkı ile 1494’te Venedik’te
yayınlandı. Bu sürenin 1504 yılında sona ermesiyle, aynı matbaacılar
bu kitabın belirli bir kopyasını farklı bir başlık altında yayınladılar.
Pacioli, çift taraflı defter tutmayı bulduğunu iddia etmedi, ancak diğer
yandan kitabında eski geleneklerin varlığını gösteren referanslar ve
kullanıldıkları yerlerin adını taşıyan sayısız yöntem yer almaktaydı. Bu
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nedenle, tanımladığı defter tutma yöntemini, diğer şehirlerde
kullanılanlar kadar iyi bilinen, isimleri tercümede geçen Venedik
yöntemi olarak adlandırdı. 1525’teki son tarihten yirmi bir yıl sonra,
Venedik’te Giovanni Antonio Tagliente’nin defter tutma konusunda
çok yetersiz ve kusurlu bir çalışması ortaya çıkmıştır. Tarihçiler bu
konuda pek bir şey söylememişlerdir. Pacioli’nin 1534 yılındaki
kitabından kırk yıl sonra, Domenico Manzoni Venedik’te muhasebe
üzerine kitap yayınladı. Bu, 40 yılı aşkın bir süre boyunca altı veya yedi
baskıdan geçtikten sonra popüler hale geldi. O zamanların şartları göz
önüne alındığında, bu harika bir başarı olarak adlandırılabilir, Manzoni,
Pacioli’nin gerekli görmediği girişleriyle birlikte dergi ve defterin tam
örneklerini vermiştir.
Brüksel’den bir Hollandalı olan Passchier Goessens, bugüne kadar
devam eden bir izlenim bırakmayı başaran ilk yazardı. 1594’te
Hamburg’da yaşarken muhasebe üzerine bir kitap yazdı. Goessens,
önsözünde, sanatı temelde nereden öğrendiğini ve başlıkta İtalyan
sistemini takip ettiğini belirtmiştir. Bilgisini daha önceki bazı Hollanda
yazılarından elde etmiştir. Bu nedenle, Alman muhasebeciler, kendi
vatandaşlarının
doğrudan
İtalya’dan
getirdiklerinden
çok,
Hollandalıların kendilerine ilettikleri bilgilerden daha fazla
yararlandılar. Pacioli’den tam 283 yıl önce, Bologna’da basit muhasebe
yönteminin kullanıldığı 1211’de başlandığı görülmektedir. Pacioli’nin
kitabını yayınladığı 1211’den 1494’e kadar, defter tutma sistemine Batı
katkılarının ilerlemesini gösterir.
Şu anda mevcut olan en eski çift taraflı Ceneviz defterleri, Cenova
Topluluğu’nun tanınmış belgeleridir. Bir dizi defter (1340-1466) şehrin
görevlilerine aitti ve “cartularium massariomm sapientum” olarak
adlandırılmaktaydı. Diğer defter seti (1340-1437) magistri racionali
tarafından tutuldu ve “cartularium magistrorum racionalium” olarak
adlandırıldı. İki massari, yerel yönetimin mali durumunu belirleyen
bütüncül bir terim olan massaria’dan sorumluydu, oysa iki magistri
racionali, massari’nin işini ve onların iş güçlerini kontrol etme görevini
tamamladı. 1340’tan beri elde bulunan yerel yönetiminin kitaplarında,
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çift taraflı defter tutma sistemi zaten mevcuttu ve henüz emekleme
döneminde değil, tamamen olgunlaşmıştı. Bu nedenle, böyle bir
yöntemin uzun süredir kullanımda olduğu sonucuna varılabilir. Cenova
Topluluğunun massari ve magistri racionali kitapları, çift taraflı defter
tutmanın 1340 yılında iyi kurulmuş bir teknik olduğunun deliliydi.
Sistemin tüm temel özellikleri zaten mevcuttu. Bunlar, yan yana
bölünmüş bölümleri olan hesaplar, aynı para biriminin sürekli
uygulanması ve çapraz girişine her giriş için sürekli referans ve iki tam
karşıt açıklama dizisinin tutarlı kullanımıydı. Benzer şekilde, orta çağ
muhasebeciliğinin karakteristik aracının, massari'nin defterinde, yani
klasik yazılarda alıntılanan tabula rasyonunda kullanılan ikili hesapların
ana hatlarını izleyen yanal olarak ayrılmış bölümlere sahip hesap
bulunduğuna inanmak için nedenler vardır. Elbette Cenevizlilerin hesap
defterlerinde hesap tamamlanmıştı. Firmanın ihtiyaçları doğrultusunda
şekillendirilmiş ve tamamen muhasebe sistemine çevrilmiştir.
Basitleştirilmiş ve matematiksel işlevi bakımından yapısal olarak daha
verimli hale getirilmiş ve yöntemle kontrol edilen sistemde güvenle
somutlaştırılmıştır.
Genellikle geniş kapsamlı suçlamalar yalnızca Yahudilere yönelikti.
Bununla birlikte, burada bile, Venedik’te olduğu gibi, “küçük
borçlulara ve hatta bazen soylulara borç para alan Yahudi tefecilerin
(1382-7) ilk condotta’sını (Derneği) kabul etmeyip istifa eden” gibi
olağanüstü istisnalar vardı. 1500 civarında Venedikli, doğrudan bir
anlam olarak Venedik gettosunun kurulması ile Fransisken bankacıların
Yahudi rakiplere karşı en katı mücadelesine sahne olmuştur. 13. ve 14.
yüzyıllarda, Thomas of Aquinas veya Nicolas Oresme gibi çok sayıda
ses, belirli ticari faaliyetleri eleştirmekte, ancak sonunda yine, malları
bir yerden tedarik eden insanlar için talep edilen yerlere temel bir teşvik
olarak ticareti ve kar elde etmeyi desteklemişti. (De Roover’ın Kirshner
1976’daki duruşu). Defter tutma üzerine ilk incelemelerden birinin
yazarı olan Fransisken keşiş Lucas Pacioli, her toptancının amacının
işini sürdürmek için yasal ve makul bir kâr elde etmek olduğunu
belirtmiştir.
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Luca Pacioli çok az kişinin okuyabildiği bir dönemde edebiyat, sanat,
matematik, işletme ve bilimler bilgisine sahip gerçek bir Rönesans
adamıydı. Yaklaşık 1445 yılında Toskana’daki Borgo San Sepulcro’da
doğan Frater Luca Bartolomes Pacioli, din, ticaret, askeri bilim,
matematik, tıp, sanat, müzik, hukuk ve dil gibi çeşitli teknik konularda
inanılmaz bir bilgi edindi. Bu geniş ölçüde değişen disiplinlerin
birbiriyle ilişkili olduğuna ve uyum ve denge sergileyen matematik ve
muhasebe gibi bunların özel önemine olan yaygın inancı kabul etmişti.
Arkadaşı Leonardo da Vinci, Pacioli’nin 1497 tarihli çalışması Divina
Proportione için çizimlerin hazırlanmasına yardım etti. Buna karşılık,
Pacioli’nin da Vinci için sanatçının devasa Milano Dükü Lidovico
Sforza heykeli için gereken bronz miktarını hesapladığı
söylenmektedir. 1482 civarında, matematik üzerine üçüncü tezini
tamamladıktan sonra, zamanının çoğunda öğretmen olarak tercih eden
Pacioli, bir Fransisken rahibi oldu. Matematik dersleri vererek
İtalya’nın her yerine seyahat etti ve 1486’da doktora derecesine eşdeğer
üniversite eğitimini tamamladı.
Pacioli hiçbir zaman çift taraflı defter tutmayı bulduğunu iddia
etmemiştir. Pacioli’nin kitabından otuz altı yıl önce Benedetto Cotrugli,
çift taraflı kaydın birçok özelliğini açıklayan kısa bir bölüm içeren Delia
Mercatura et del Mercante Perfetto (Ticaret ve Mükemmel Tüccar) adlı
kitabı yazdı. Bu çalışma bir asırdan fazla bir süredir yayınlanmamasına
rağmen, Pacioli el yazmasına aşinaydı ve Cotrugli’ye çift taraflı
yönteminin kökenini vermiştir. Pacioli, 1494’te, Columbus Amerika’yı
keşfettikten sadece iki yıl sonra beşinci kitabı Summa de Arithmetica,
Geometria, Proportioni et Proportionalita’nın (Aritmetik, Geometri ve
Orantı Hakkında Her Şey) yayını için Venedik’e döndüğünde yaklaşık
50 yaşındaydı. Bir özet ve mevcut matematiksel bilgi için bir rehber
olarak yazılmıştır ve defter tutma, kapsanan beş konudan yalnızca
biriydi.
Summa’nın muhasebe üzerine “De Computis et Scripturis”
(“Hesaplamalar ve Yazılar”) başlıklı 36 kısa bölümü eklendi. En nazik
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Urbino Dükü'nün konularının işin yürütülmesinde eksiksiz talimatlara
sahip olabilmesi için ve tüccara varlıkları ve yükümlülükleri hakkında
gecikmeden bilgi vermektir. (J.B. Geijsbeek’in çevirisinden tüm
alıntılar, “Antik Çift Girişli Defter Tutma: Lucas Pacioli'nin
İncelemesi,” 1914). Pacioli’nin çalışmasının, yayınlandığı sırada bile
potansiyel olarak önemli sayıldığının belki de en iyi delildi, 10 Kasım
1494’te basılmış olmasıydı. Gutenberg, sadece çeyrek yüzyıl önce
metal tipini icat etmişti ve hala kitap basmak için son derece pahalı bir
teklifti.
2.2.2.2. Pacioli’nin Sistemi: Muhtıra, Günlük ve Defter
“De Computis” ticaret için bazı temel talimatlarla başlar. Pacioli,
başarılı tüccarın üç şeye ihtiyacı olduğunu açıklamıştır. Yeterli nakit
veya kredi, iyi muhasebeciler ve mali durumunu bir bakışta görmesini
sağlayan bir muhasebe sistemidir. İşe başlamadan önce, tüm ticari ve
kişisel varlıkları ve borçları listeleyen bir envanter hazırlanmalıdır. Bu
envanter bir gün içinde tamamlanmalı ve gayrimenkul cari piyasa
değerlerinde değerlendirilmeli, hareketlilik ve değere göre
düzenlenmeli, nakit ve diğer değerli eşyalar en kolay kaybedildikleri
için ilk sırada listelenmelidir.
Mutabakat veya anma, Pacioli’nin ticari işlemlerin gerçekleştikleri anda
kronolojik sırayla kaydedilmesi için bir günlük defterine eşdeğerdi.
İşlem, zamanın İtalyan şehir devletlerinde kullanılan çeşitli para
birimlerinin herhangi birine girilebilir ve daha sonra çift taraflı kayıt
için ortak bir para birimine dönüştürülebilir.
Günlük, tüccarın özel hesap defteriydi. Girişler, sürekli bir paragrafta
anlatılan bir borç, alacak ve açıklamadan oluşuyordu. Dergide
toplanmayan tek bir sütun vardı. Bileşik girdi yoktu.
Pacioli'nin defteri, üç kitabından en çok modern eşdeğerine
benzemekteydi. Para ve tarih sütunları, kısa paragraflar, çift sayfanın
sol tarafındaki borçlar ve sağdaki krediler içeren girişlerle, modern
defterlerdekilerle hemen hemen aynıydı.
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Muhasebeci, tıpkı günlüğe ilk girildiği gibi, defterin birinci sayfasında
borç olarak “elde nakit” yazar. Genel muhasebe kayıtları yapıldıkça, her
yevmiye kaydı boyunca, borç kaydedildiğinde biri soldan sağa, diğeri
alacak kaydedildiğinde sağdan sola olmak üzere iki çapraz çizgi çizilir.
“De Computis” in ilk 16 bölümü bu temel defter ve hesap sistemini
açıklarken, geri kalan 20 bölüm tüccarların özel muhasebe konularına
ayrılmıştır. Bunlar arasında banka mevduatları ve çekme işlemleri,
aracılı satın alımlar, taslaklar, takas işlemleri, ortak girişim ticareti,
gider ödemeleri ve kapatma ve dengeleme defterleri bulunmaktadır.
Deneme bakiyesi (summa summarium), Pacioli’nin muhasebe
döngüsünün sonudur. Eski muhasebedeki borç tutarları bilançonun sol
tarafında ve krediler sağda listelenir. İki toplam eşitse, eski defter
dengeli kabul edilir. Pacioli, eğer öyle değilse, “bu, defterinizde bir hata
olduğunu gösterir, bu hatayı sektör ve Tanrı’nın size verdiği zekâ ile
özenle aramanız gerekecek” diyor.
2.2.2.3. Summanın Önemi
Summa, yayınlanmasından sonraki ilk yüzyılda beş dile çevrildi ve
Hollandaca, Almanca, İngilizce ve İtalyanca olarak çift taraflı defter
tutma ile ilgili çok sayıda kitap çıktı ve açıklamaları “De Computis” ten
kaldırıldı. Birçoğu, bu eserlerin, Pacioli tarafından çok açık bir şekilde
ifade edilen sisteme ilişkin aşağı açıklamaların olduğunu düşünmüştür.
Bir tarihçi, bu dönemde yayınlanan eserleri, en iyi ihtimalle, orijinal
yazara atıfta bulunma nezaketi bile olmaksızın en kötü köle
transkripsiyonları olan Pacioli’nin revizyonları olarak tanımlamıştır.
Yine de İtalyan yöntemi bilgisinin Avrupa çapında hızla yayılmasına
yardımcı oldular.
Belki de en şaşırtıcı olanı, Pacioli'den bu yana muhasebe yöntemlerinin
çok az değişikliğe uğramasıdır. Hem muhasebe döngüsündeki olaylar
dizisi hem de “De Computis” te anlattığı özel işlemlere modern
muhasebeciler aşinadır. Aslında, mevcut defter tutma uygulamaları ile
“Venedik Yöntemi” arasındaki temel farklar, daha büyük ölçekli bir iş
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operasyonunun ihtiyaçlarının getirdiği eklemeler ve iyileştirmelerdir.
15. yüzyıl İtalya’sının küçük mülk sahiplerinin özel dergilere, yardımcı
defterlere, kontrol hesaplarına, resmi denetim sistemlerine, maliyet
muhasebesine veya bütçelemeye ihtiyaçları yoktu. Tahakkuk ve
ertelemelere değinememe gibi bazı ihmaller, muhtemelen Pacioli’nin
yeni başlayanlar için çok gelişmiş olduklarını düşündüğü için meydana
geldi. Ancak, Pacioli tarafından ortaya konan sayısız defter tutma
tekniklerinin sayısız küçük detayı, muhasebe tarihçisi Henry Rand
Hatfield’ın dediği gibi, en azından önümüzdeki dört yüzyıl boyunca
metinlerde ve mesleğinde takip edildi, “manto kollarımızdaki düğmeler
gibi, önemi ortadan kalktıktan çok sonra da devam etmiştir.
2.3. İSKOÇYA- MODERN MESLEĞİN DOĞDUĞU YER
Modern muhasebeci mesleğini ele alındığında, Yeminli Mali Müşavirin
ortaya çıktığı yer İskoçya olması ve en eski mali muhasebeci
toplulukları bulunmasına rağmen öncelikli yeri işgal etmesi uygun
değildir. Çünkü on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda orada
muhasebeciler oturmuş olsa da nüfuzları şüphesiz ondan sonra azaldı
ve eski Gilds ve Kolejler ya hareketsiz hale geldi ya da soyu tükendi.
Başka yerlerde olduğu gibi İskoçya’da da mesleğin gelişiminin izini
sürerken birçok güçlükle karşılaşılmaktadır. İskoçya’daki önde gelen
Avukatlar Derneği olan Signet Yazarlar Derneği’nin muhasebeci olarak
çalışan birkaç üyesi vardır. Üstelik nispeten yakın zamanlara kadar,
avukatlık bürolarında muhasebecinin çoğu işi yapılmaktaydı. Yine,
belli bir dereceye kadar Edinburgh’da, ancak daha büyük ölçüde daha
ticari olan Glasgow kentinde, muhasebeci atanması, ilk zamanlarda
tüccarınkiyle karıştırılıyordu, o zamanlar olduğundan çok daha geniş
bir anlam taşıyordu.
2.4. PROFESYONEL MUHASEBENİN DÜNYA ÇAPINDA
SEYAHATLERİ
İlk İskoç muhasebecilerinden George Watson (1645-1723),
Hollanda’da eğitim gördü ve meslektaşları tarafından kullanılan
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öğretim materyallerini dağıttı. 19. yüzyılın ortalarında İngiltere, Sanayi
Devrimi’nin getirdiği müreffeh zamanların ortasındaydı. Kömür, demir
ve pamuklu kumaşların önde gelen üreticisiydi ve dünyanın finans
merkeziydi. Bu finansal dalgalanma ile muhasebeciler için hem sağlıklı
endişeler hem de rekabetin ortasında iflas ilan eden şirketler için bir
talep geldi.
1880’de, İngiltere ve Galler’de yeni kurulan Yeminli Mali Müşavirler
Enstitüsü, bu ülkelerdeki tüm muhasebe kuruluşlarını bir araya getirdi.
Başlangıçta kaydolan 587 üyeye ek olarak, deneyimlerine dayalı olarak
kısa süre içinde ek 606 üye kabul edildi. Enstitüye kabul için davranış
standartları ve sınavlar oluşturulmuş ve üyeler “FCA” (uygulamada bir
firma ortağı veya mülk sahibi için Yeminli Mali Müşavir) ve “ACA”
(Yardımcı Yeminli Muhasebeci) bir muhasebeci personelinin üyesi
veya uygulamada olmayan bir üye, mesleki unvanlarını kullanmaya
başlamıştır.
1800’lerin sonlarında, Amerika Birleşik Devletleri’nde hızla büyüyen
endüstrilere büyük miktarda İngiliz sermayesi akıyordu. İskoç ve
İngiliz muhasebeciler bu yatırımları denetlemek için ABD’ye gittiler ve
birçoğu Amerika’da kalarak uygulama kurdu. Mevcut bazı Amerikan
muhasebe firmaları, kökenlerini bu ziyaret eden İskoç veya İngiliz
yetkili muhasebecilerinden bir veya daha fazlasına kadar izler. 1850
yılına ait şehir rehberleri New York’ta serbest çalışan 14 muhasebeci,
Philadelphia’da dördü ve Chicago’da bir muhasebeciyi listelemiştir.
1886’da New York’ta 115, Philadelphia’da 87 ve Chicago’da 31
listelendi. Muhasebe grupları, Amerika’daki şehirlerde profesyonel
topluluklar oluşturmak için bir araya geldi. 1887’de, ilk ulusal
muhasebe topluluğu kuruldu. Amerikan Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Enstitüsü’nün selefi olan Amerikan Muhasebeciler
Derneğidir.
2.5. RÖNESANS
Vatikan ve Cenova, Floransa ve Venedik’teki İtalyan bankacılık
merkezleri 14. yüzyılda zenginleşti. İşlemleri kaydetti, krediler verdi,
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makbuzlar kesti ve diğer modern bankacılık faaliyetlerini yürüttü.
Fibbonaci’nin Liber Abbas’ı İtalya’da geniş çapta okunmaktaydı ve
İtalyan Giovanni di Bicci de Medici, 14. yüzyılda Medici bankası için
çift taraflı defter tutmayı başlattı. 15. yüzyılın sonunda, Venedik’teki
ticaret girişimleri bu sistemi yaygın olarak kullandı. Vatikan, Alman
baskı teknolojisinin ilk müşterisiydi. Baskı, Venedik camcılarının
yaygın olarak bulunan okuma gözlükleriyle daha geniş bir kitleye ulaştı
(ortaçağ Avrupalıları, gözlüklerden önce okumayı zorlaştıran uzak
görüşlü olma eğilimindeydi). İtalya, özellikle Aldine Press’in Yunanca
ve Latince klasikleri basımlarının yükselişiyle Avrupa matbaacılığının
merkezi haline geldi.
Gezici öğretmen Leonardo da Vinci’nin yakın arkadaşı, Luca Pacioli,
Yunanca veya Latince değil, tüccarların iyi anladığı bir dilde, İtalyanca
anadilinde bir kitap yayınladı. Pacioli abbaco eğitimi aldı, yani Latince
yerine yerel dil eğitimi aldı ve tüccarların ihtiyaç duyduğu bilgiye
odaklandı. Pragmatik yönelimi, arkadaşı da Vinci’nin yaygın tanıtımı
ve yerel İtalyanca’yı kullanması, 1494 yayını olan Summa de
Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita’nın (Aritmetik,
Geometri ve Oran Hakkında Her Şey) çılgınca popüler hale gelmesini
sağladı. Pacioli’nin kitabı Hindu-Arap rakamlarını, matematikteki yeni
gelişmeleri açıkladı ve çift taraflı sistemi, giderek daha etkili olan tüccar
sınıfı arasında popüler bir hal aldı. Latince’deki bilimsel özetlerin
aksine, Pacioli’nin yerel metni sıradan insanların erişimine açıktı ve iş
adamlarının ve tüccarların ihtiyaçlarına hitap ediyordu. Kitabı yaklaşık
400 yıl basılı kaldı.
Luca Pacioli’nin kitabı, “kredi”, “emanet etmek” anlamına ve “borç”,
“borçlu olmak” anlamına gelir. Muhasebede “borç” ve “kredi”
kelimelerinin kullanımının kökenini popüler hale getirdi. Latince borç,
“borçlu”, yine Latince kredi ise “güven” anlamına gelir. Ragusan
iktisatçı Benedetto Cotrugli’nin 1458 incelemesi Della mercatura e del
mercante perfetto, çift taraflı defter tutma sisteminin bilinen en eski el
yazmasını içermektedir. El yazması ilk olarak 1573’te yayınlanmıştır.
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Ragusan iktisatçı Benedetto Cotrugli’nin 1458 tarihli incelemesi, Della
mercatura e del mercante perfetto, çift taraflı defter tutma sisteminin
bilinen en eski el yazmasını içermekteydi. Ancak Cotrugli’nin el
yazması 1573’e kadar resmi olarak yayınlanmadı. Aslında, Pacioli
1494’teki çalışmasını yazarken bu durumun farkındaydı. Cotrugli’nin
çabaları ve Cortrugli’yi çift taraflı defter tutma sisteminin ortaya
çıkarılmasıyla ilişkilendirdi. Luca Pacioli çift taraflı defter tutmayı
bulduğunu hiçbir zaman iddia etmemiş olsa da, defter tutma
konusundaki 27 sayfalık incelemesi, geniş tirajı ve yerel İtalyanca
dilinde basılmış olması nedeniyle önemli bir çalışmadır. Pacioli,
muhasebeyi tüccar tarafından tasarlanan geçici bir sipariş sistemi olarak
gördü. Düzenli kullanımı, tüccara işi hakkında sürekli bilgi sağlar ve
işlerin nasıl gittiğini değerlendirmesine ve buna göre hareket etmesine
izin verir. Pacioli, Venedik usulü çift taraflı defter tutma yöntemini her
şeyden önce önerir. Bu sistemin doğrudan temelinde üç ana hesap
defteri vardır:
1. memorandum (İtalyanca: muhtıra)
2. giornale (Günlük)
3. quaderno (defter)
Defter, merkezi belge olarak sınıflandırılır ve alfabetik bir dizin eşlik
eder. Pacioli’nin incelemesi, takas işlemlerinin ve işlemlerin çeşitli para
birimlerinde kaydedilmesine ilişkin fırsat verdi. Her ikisi de bugün
olduğundan çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda
tacirlerin kendi defterlerini denetlemelerine ve muhasebeciler
tarafından yapılan muhasebe kayıtlarına girişlerin anlattığı yönteme
uygun olmasını sağlamalarına da imkân sağlamıştır. Böyle bir sistem
olmadan, kendi kayıtlarını tutmayan tüm tüccarlar, çalışanları ve
acenteleri tarafından daha büyük hırsızlık riski altındaydı. Onun
incelemesinde açıklanan ilk ve son öğelerin doğru bir envanterin
tutulmasıyla ilgili olması tesadüf değildir.
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2.5.1. Rönesans Kültürel Kavramı
Rönesans Avrupa’sında geliştiği şekliyle muhasebe, ruhların yargısını
ve günahın denetimini hatırlatan ahlaki ve dini çağrışımlara da sahipti.
2.5.2. Rönesans’tan- Sanayi Devrimine
Kapitalizm çağında ekonomi ve ticaretin büyük gelişimi, muhasebenin
gelişmesine yol açmıştır. Çift taraflı muhasebe sisteminin ortaya çıktığı
zamandan bugüne, dünya çapında muhasebe gelişmeleri önemli
değişiklikler geçirdi. Muhasebe gelişimi, Büyük Britanya ekonomik
gücünü (on sekizinci yüzyılda küresel ticaret yüzyılı olarak) inşa
ettiğinde ilerlemiştir. Işletmelerin boyutu büyüdükçe, iş ortamına hâkim
olmaya başladığında, en yaygın olarak muhasebeci olarak
kullanılanların yanı sıra, işletme sahiplerinin kayıtları ve muhasebe
kayıtlarını tutması gittikçe daha az yaygın hale geldi. Yöneticiler,
sahiplerinden (şirket sahipleri “hissedarlar”) ayrıldı ve gün geçtikçe iş
yönünde müdahil olmamaya başladılar. Yani izleme yöneticilerine
ihtiyaç vardı. Mali kayıtların denetimi bir kural haline geldi ve bu,
muhasebe mesleğinin gelişimine etkili bir şekilde katkıda bulundu. On
dokuzuncu yüzyılda muhasebe en büyük ilerlemesini sanayi devriminin
başında olan Büyük Britanya’da gerçekleştirdi. Dolayısıyla işletmelerin
gelişimi, muhasebe profesyonellerinin ve organizasyonlarının
gelişimidir.
İlk Muhasebeciler Birliği, Collegio dei Rexonati, 1581’de Venedik’te
kuruldu. Ana görevi denetçilerin eğitimiydi. Ancak muhasebeci
mesleğinin yayılması on dokuzuncu yüzyıla kadar yavaşken, çoğu
ülkede de öyleydi. Bu İtalya’da bir gereklilikti. Muhasebeciler bazı
tanınmış muhasebeciler derneğinin üyeleriyken, yine de ulusal olarak
tanınan yalnızca ulusal bölgesel muhasebe kurumları yoktu.
1854’te, ilk profesyonel ulusal muhasebe kurumu olan İskoçya
Muhasebe Enstitüsü kuruldu. Yavaş yavaş ulusal muhasebeci
dernekleri dünyanın diğer ülkelerinde de görünmeye başladı. 1880’de
Büyük Britanya ve Galler’deki Muhasebe Uzmanları Enstitüsü
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(ICAEW) kuruldu. Büyük Britanya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne
Sermaye ve Fikir Hareketi, ABD muhasebe teorisi ve uygulamasının
gelişimini etkiledi ve 1887’de Ulusal Muhasebe Enstitüsü kuruldu
(bugünün Kamu Muhasebecileri, Amerikan Enstitüsü- AICPA). Bu
enstitüler, iyi bilinen muhasebe uygulamalarına dayanarak, işletmelerin
uygulaması gereken kuralları (ilkeleri) tanımladı ve eğitim süreçleri
başladı. 20. yüzyılda, farklı kullanıcıların muhasebe bilgilerine olan
talebindeki artışın yanı sıra hem muhasebe teorisinde hem de muhasebe
uygulamalarında çok fazla gelişme göstermiş ve muhasebe yazılımı
kullanımıyla bilgi saklama gelişmiştir. 20. yüzyılın ortalarında, finansal
bilgileri uluslararası düzeyde sürdürülebilir ve karşılaştırılabilir kılmak
için uluslararası muhasebe kuralları (uluslararası standartlar)
oluşturulmuştur.
Uluslararası
muhasebenin
temel
değeri
standardizasyon, bu ülkelerin profesyonel muhasebe organları
tarafından 1973 yılında kurulan Uluslararası Muhasebe Standartları
Komitesine (IASC) aittir. Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya,
Japonya, Meksika, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik
Krallık ve İrlanda bu komitenin üyeleridir. IASC Sekreterliği
Londra’da bulunmaktadır. 1977’de Almanya’nın Münih kentinde,
dünya çapında muhasebe mesleğini güçlendirmek için oluşturulan 11.
Dünya Muhasebeciler Kongresi'nde Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu (IFAC) kuruldu ve ana hedefleri olarak:
•

Mali raporlamanın sunumunu gözlemlemek için kamu yararına
olan Uluslararası Muhasebe Standartlarının (IAS) oluşturulması
ve yayınlanması,

•

Denetim, etik, mesleki eğitim, kamu sektörü muhasebesi ve
yönetim muhasebesi için kılavuz ilkelerin yayınlanması ve
uluslararası yüksek kalite standartlarının geliştirilmesi,

•

Diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliği,

•

Muhasebe mesleği için uluslararası bir temsilci olarak hizmet
vermek
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1982’de (IASC), (IFAC) ile yakın ilişkiler kurdu. IASC’nin üyesi olan
muhasebe meslek kuruluşları, aynı zamanda IFAC’ın da üyesiydi.
1977’de kurulan IFAC, 51 ülkeden 63 üyeye sahipti ve şimdiye kadar
üye sayısı 130 ülkeden 175’e yükseldi. Bu da kamuda çalışan 2,5
milyondan fazla muhasebeci temsil etmektedir. 2000 yılına kadar,
IASC 40 uluslararası muhasebe standardı yayınlamıştır. 2001 yılında,
IASC, uluslararası muhasebe standartlarının oluşturulması alanında
IASC’nin halefi olarak (IASB) ile birleşti. IASB, Uluslararası
Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı (IASCF) tarafından atanan
Bağımsız Vakıf bünyesinde düzenlenmiştir.
1 Aralık 2016 itibarıyla IASB Yönetim Kurulu üye sayısı 14’tür.
IASB’nin temel sorumlulukları şunlardır:
•

Uluslararası mali raporlama standartlarının geliştirilmesi ve
yayınlanması ve

•

Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama
tarafından geliştirilen yorumların onaylanması,

Komitesi

Avrupa’da, AB Komisyonu, mali raporlamanın uyumlaştırılmasına
önemli bir katkı sağlamıştır. Muhasebenin uyumlaştırılması ve
niteliksel ilerlemesinin ana hedeflerine direktifler (IV ve VII sadece
Muhasebe düzenlemeleri ile ilgilidir) ve hükümler olmak üzere iki ana
araçla ulaşılmıştır. Avrupa Muhasebe Uyumlaştırma Komisyonu, 1987
yılında kurulan Avrupa Muhasebe Uzmanları Federasyonu’ndan (FEE)
öneriler alır ve sekretaryası Brüksel’dedir.
2014 yılında, IASB başkan yardımcısı Ian Mackintos, Manchester’daki
Business School’da bir konferansta şunları söylemiştir: “İyi haber,
küresel bir finansal raporlama dili hedefine doğru kayda değer bir
ilerleme kaydetmiş olmasıdır. IASB”nin 2001'de kurulmasından çok
kısa bir süre sonra, 2005 yılının başlarında AB, Avustralya, Yeni
Zelanda, Hong Kong ve Güney Afrika, ulusal muhasebe
standartlarından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına
(IFRS). Bu ilk IFRS dalgası, Brezilya, Kanada, Kore, Meksika, Rusya
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ve Tayvan da dâhil olmak üzere IFRS’ye geçen ikinci bir ülke dalgasını
izledi. Dünyadaki hemen hemen her ülke, küresel muhasebe
standartlarına kamu taahhüdünde bulunmuştur. Neredeyse herkes, bu
taahhüdü gerçekleştirmenin en iyi yolunun IFRS’yi benimsemek
olduğu görüşünü belirtmiştir.”
2.6. GEÇİŞ NOKTASI
Pacioli’nin Summa’yı yayınlamasından sonraki yüzyıl, takipçilerinin
defter tutma üzerine bazı yayınlarla çalışmalarını ilerletmeye
çalıştıklarını gördü. Bu tür yayınlar arasında, sınıfta kullanılmak üzere
Pacioli'nin yayınladığı defter tutma sisteminden çok daha iyi
uyarlanmış, defter tutma üzerine M.S. 1525 24 sayfalık bir broşür vardı.
Bundan sonra İtalyan yazarlar için ülkelerinin ticari ilerlemesindeki
düşüşün bir yansıması olarak keskin bir önem düşüşü kaydedildi.
İtalyan yazarlar Pacioli’nin çalışmalarında ilerlemekle meşgulken,
Hollandalı yazarlar merkez sahneye çıkmaya başlamıştı. Hollanda,
İngiliz tüccarların eğitim okuluydu ve o zamanlar Atlantik ticaretinin
lideri olmuştu.
16. yüzyılda farklı zamanlarda Hollandalı yazarlar, günümüz
muhasebesi üzerine çeşitli çalışmalar yayınladılar.
Defter tutma konusunu ele alan ilk yerli Hollandalı yazar, 1543’te
Fransızca ve 1547’de İngilizce olarak tezi yayınlanan Jan Ympyn
Christoffels’di. İlk kez deneme dengesini bu şekilde tanıttı. Daha sonra,
1588’de yine Hollandalı Nicholaus Petrie, bileşik girişin ilk kez
tanıtıldığı defter tutma incelemesini yayınladı. Hollandalı Simon
Stevin, Hypomnemata Mathematica’sını 1605’te yayınladı. Stevin,
defteri ayırdı ve nakit hesabını, gider hesabını ve benzerlerini yardımcı
defterlerde tutma uygulamasını başlattı. Ayrıca, kârı yansıtmak için
resmi bir ifade yerine hesabın kendisini kullanarak her yılın sonunda
kar ve zarar hesabını dengeleme uygulamasını başlattı.
Hem Latince hem de Fransızca olarak yazılmış bu eserlerin bazılarının
İngilizceye çevrilmesi ve başlangıçta İngilizce olarak yazılmış
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olanların, başta İtalya ve Hollanda olmak üzere Avrupa'da muhasebe
kolejlerinin kurulmasıyla çiftleşmesi, yeni geliştirilen modern defter
tutma yönteminin yaygınlaşmasına yardımcı olmuştur.
2.7. İNGİLTERE
On birinci ve on ikinci yüzyıllara dayanan en eski İngilizce muhasebe
kayıtları, Kraliyet Hazinesi veya Hazine ile bağlantılı olarak
bulunacaktır. Tabii ki, bu Kraliyet için vergilerin kaydedilmesi ve
toplanmasıyla ilgiliydi. I. William’ın emriyle derlenen ve ülkenin
vergiye tabi tüm mülklerini gösteren Domesday Kitabında yer
almaktaydı. Şerif vergileri toplayacak ve altı ayda bir Saymana rapor
verecektir. Bu rapor yapıldığında, bir sopayı çentik atarak, yarısı şerife
ve yarısı saymana giderken miktarın bir kaydı yapıldı. Bu çubuk, bir
sonraki ödemede gelecekteki ödemeler için bir makbuz olarak iade
edildi ve saymanın çubuğunu kabul etmesi gerekiyordu. Daha sonra bu
makbuzlar parşömene girildi ve Boru Ruloları olarak biliniyordu.
Bunlar, biri sayman tarafından, biri şansölyenin kâtibi tarafından ve
üçüncüsü de Kraliyetin özel bir temsilcisi tarafından derlenmek üzere
üç kez yapıldı. Kolayca görülebileceği gibi, bu iyi bir kontrol sağladı
ve büyük bir özenle hazırlandı. Bu kayıtlar, çeşitli küçük kayıtlarla
birlikte makbuz ve ödeme rulolarına dönüştü. Çetele çubuklarıyla bu
hantal kayıtlar, yıllar boyunca devam etti ve 1826’da atıldı. 1834’te bu
sistemi kaldıran ve tüm kamu paralarının İngiltere bankasına
ödenmesini sağlayan bir yasa çıkarıldı.
Defter tutma konusundaki ilk İngilizce yayın, Pacioli’nin konuyla ilgili
yazılarının 1543’te Hugh Oldcastle tarafından çevirisiydi. Ancak 1636
yılına kadar, bir muhasebeci ve öğretmen olan Richard Dafforne
Tüccarlar Mirrour’u yayınlayana kadar Pacioli veya Oldcastle’ın bir
kopyasından başka bir şey değildi ve ardından “Mükemmel
Muhasebecilik Sanatını Elde Etmenin Metodik Yöntemleri”
yayınlandı. Daha sonra diğerleri ortaya çıktı, ancak Benjamin Booth’un
“Geliştirilmiş Çift Taraflı Tam Defter Tutma Sistemi” ni yazdığı 1789
yılına kadar kullanılan kitaplarda çok az ilerleme veya gelişme oldu. Bu
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kitapta, gerçekte iş dünyasında gerçekleştikleri şekliyle bir dizi işlem
vardı. Booth, girişte, “Böyle bir ticari ülkede, bu konuda, büyük ölçekli
bir işletmeye uygulandığında, uygulamaya indirgenebilecek tek bir
tezin olmaması şaşırtıcıdır” demektedir. Sisteminin, Esnaf ve
İmalatçılar arasında bile çift taraflı kayıt için yapılabilecek her itirazı
ortadan kaldıracak şekilde hesaplandığını belirtmektedir. Dergi ve
günlükten başka orijinal giriş kitaplarını tanıyan ilk yazar gibi
görülmektedir. Kasa, Fatura Defteri, Fatura Defteri, Günlük Defter,
Satış Defteri, Dergi, Defter gibi kullanımlarını gösteren modeller ve
örnekler verdi. Bununla birlikte, 17. yüzyılda İngiliz defter tutma
yöntemleri ve öğretme tarzı şu anda oldukça sıkıcı olacaktır.
Yukarıdaki tarihte konuyla ilgili yayın, birçok açıdan çok övgüye değer
olan büyük ayrıntılara girmiştir.
Booth tarafından Çift Taraflı Yöntem üzerine yapılan incelemeden kısa
bir süre sonra, 1796’da bir muhasebeci olan Edward Thomas Jones
tarafından İtalyan veya Çift Taraflı defter tutmayı kınayan ve İngilizce
Defter Tutma Sistemi veya Tek Giriş yöntemini tartışan bir inceleme
yayınlandı. Jones, Çift Taraflı yönteme ateşli ve ağır eleştiriler getirdi.
Çift taraflı kayıt, iş adamları tarafından kullanım dışı bırakmak yerine,
Jones’un sert saldırısı, sisteme ilgiyi uyandırmış gibi göründü, bu da bir
çalışma ve karşılaştırmaya neden oldu ve ülke genelinde çift taraflı
sisteminin kalıcı olarak kurulmasıyla sonuçlandı.
On dokuzuncu yüzyılda ve özellikle ikinci bölümde büyük adımlar
atıldı. Kartlı Defter, Gevşek Yapraklı Defter, Kayma Sistemi ve Özel
sütun kitapları arasında artık çeşitli cihazlar kullanılıyordu.
Tek taraflı kayıt yerine çift taraflı defterin kullanılması kesinlikle büyük
bir gelişmedir. Tüm hesapların yevmiye defterine nakledilmesinin
gereksiz olduğu, ayrıca en sık görünen bazı unsurların ay sonuna kadar
gönderilmesine gerek olmadığı görüldü. Mal satışı, dergide yer alan ilk
özel sütunlardan biriydi. Bu sadece satış için kullanılmış ve aylık olarak
yayınlanmıştır. Daha sonra nakit ve satın almalar için sütunlar eklendi.
Bu, tüm işlemlerin yevmiye defterine yazılmasının zahmetli
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yönteminde, dolayısıyla her borç ve kredinin deftere kaydedilmesinde
kesinlikle bir gelişmeydi. Yevmiye kayıtlarının bu şekilde
sınıflandırılması, yevmiye içindeki özel sütununda yer alan maddelerle
ilgilenmek için özel defterlerin kullanılmasını önermektedir. Çok fazla,
sütunlar öyle bir noktaya gelmişti ki, dergi giderek büyüyor ve hantal
hale geliyordu. Dolayısıyla, bu öneriden Satışlar, Satın Alma Defteri,
Kasa Defteri, Notlar Kitapları, gibi defterler çıktı. Muhasebe ile ilgili
ilk Amerikan ders kitabı William Mitchell tarafından 1796’da
yayınlandı. Bu yayındaki özel sütun kasa defteri kullanımı ve çizimi,
Kasa Defteri için özel sütunlar öneren ilk kişi oldu. Bu defterler,
yalnızca sınıflandırmayı daha ileri götürmeyi gerekli kıldı. Ancak
günümüzde büyümekte olan işletmede, muhasebenin farklı dalları için
özel memurlara sahip olmayı mümkün kıldı ve bu da işlemlerin
işlenmesini büyük ölçüde kolaylaştırdı ve daha fazla gönderme
kolaylığı sağladı. Tüm kitapların aynı anda kullanılma ihtimali
olmadığından, kitap kullanılmadığı için gönderme yapılabilirdi.
İşin büyümesiyle, kredinin uzatılması ve defter tutmanın gelişmesiyle
birlikte artık o kadar hantal hale geldi ki, birden fazla kişinin başa
çıkabileceği bir duruma geldi. İlk başta, defter, kontrol edici hesap fikri
olmadan yalnızca alfabetik olarak bölünmüştü. Bu bölüm, tüm kâtiplere
ve muhasebecilere, yayınlamada sakıncalı olduğu ve mülk sahiplerinin
mali işlerine erişim sağladığından pratik değildi. Genel muhasebenin
gelişmesiyle ayrıştırma ilkesi bir adım daha ileri taşındı. Daha sonra
özel defter olarak adlandırılan bu defterde, mal satışları ve alımlarıyla
ilgili hesaplar hariç tutuldu. Bu, gizli bir kişinin bu özel defteri
tutmasını mümkün kıldı. Bu birleşik defterlerden yapılan deneme
bakiyeleri çok fazla sorun çıkardığından, bu tamamen tatmin edici
değildi. Ancak bu, kısa süre sonra kontrol sahibi hesap tarafından
çözüldü. Hem borçlu hem de alacaklı olan kişilerle hesaplar için ayrı
defterler kullanılmaya devam ediyordu ve toplamlar genel muhasebeye
kaydediliyordu, bakiyeler yapılabiliyordu ve kişisel hesap
defterlerinden kalemler alınmadan hesap özetleri hazırlanıyordu. Bu
defter artık bağımsız ve kendi kendini dengeleyen bir hale gelmekle
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kalmadı, aynı zamanda bu kontrol edici hesaplarda başkalarının
çalışmalarının doğruluğunun ölçülebileceği bir gösterge de içeriyordu.
Bugün, bazıları tamamen özel olan ve genel muhasebe hesapları
tarafından kontrol edilen çok sayıda defter var. Birçok yardımcı defterin
genel muhasebedeki hesaplar tarafından kontrol edildiği görülebilir.
Üretim işletmeleri, üretimde kontrol edilen maliyet defterlerine ve
kişisel hesap defterlerine sahiptir. Bankalarda mevduat sahiplerinin
hesapları, emeğin ayrılması, kontrol edilmesi, kontrol edilmesi ve
bölünmesi sonucunda benzer şekilde kontrol edilir. Yardımcı defterler
için yukarıda açıklandığı gibi defterler genellikle gevşek yapraklı veya
kartlı defterlerdir. Bunlar, yalnızca defterdeki aktif hesapları tutarak
kapalı hesapların transferini mümkün kılar. Kart defteri, bazı iş
kollarında ve özellikle bankacılıkta çok popüler hale geldi. San
Francisco’da bir bankacı olan Bay J. A. Langstroth, 1889’da defterler
için kart kullanımını tanıttı ve o zamandan beri bankacılar arasında
büyük bir fayda ve ilgi gördü. Kartlar ayrıca sigorta, sürekli envanter,
doldurulmamış siparişler, vadesi geçmiş senetler gibi muhasebe
hesaplarından başka kayıtlar için de çok popülerdir
Pacioli tarafından 1494’te açıklanan tek sütunlu dergide, aralarında
Kasa, Satış Defteri, Satın Alma Defteri, Kupon Kaydı, Senet Defterleri
ve finans kurumları için özel olarak yönetilen birçok defter de dâhil
olmak üzere çok sayıda defter söz konusudur. Her biri yirminci yüzyıl
iş bölümü fikri ile tasarlanmış, zaman kazandıran, doğruluğu artıran ve
mal sahibine daha hazır bilgi veren iş bölümünü kapsar.
2.8. MODERN İŞLETME EĞİTİMİ
Yirminci yüzyılda defter tutma ve muhasebenin hızlı gelişimi, büyük
ölçüde işletme eğitiminin büyümesine ve gelişmesine bağlıdır.
Günümüzde iş eğitimi, kişiyi özellikle iş kariyerine hazırlayan tüm
eğitimi kapsayacak şekilde anlaşılmaktadır. Bu hazırlığın temeli olarak
defter tutma konusunu incelemeye dayandığı görülmektedir. Bu eğitim
dalının tanınması uzun yıllar ihmal edilmiş ve erken dönemde şiddetle
karşı çıkılmıştır. Hiç şüphe yok ki, yüzyıllar önce, işletme araştırması
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için çok az tartışma vardı. Çünkü o zamanlar ticaret işlemi basit bir
konuydu. Bugün karmaşık iş organizasyonu ve son derece gelişmiş
ticari hayat ile incelemeye değer görülmektedir. Eğitimciler sadece bu
iş eğitimine değil, birçok iş adamına da karşı çıkmıştır. Aslında eğitim
idealleri ve iş dünyasının idealleri doğrudan karşıt olarak
görülmekteydi. Tartışmanın her iki tarafı tarafından her ikisine de çok
zarar verecek şekilde birçok şey söylendi ve yapıldı. Ancak bugün
işletme eğitimine çok az muhalefet ve çok fazla övgü söz konusudur.
Ticari eğitimin gerçek bir ihtiyacı ve acil talebi karşılamak için
büyüdüğünü göstermek için yeterli delil olan rakamlar verilebilir.
Amerika Birleşik Devletleri’nin özel okulları başlamadan önce,
Avrupa’da muhasebe konusunu öğreten özel okullar vardı. İlk özel
okulların açıldığı tarihi kesin olarak söylemek mümkün olmamakla
beraber, New York’ta muhasebeci olan James Bennett, muhasebe
öğretmenliği yaptığı özel bir okul yönetmiş ve 1843’te o şehirde bir
okul açan Philadelphia’dan RM Bartlett, özel işletme okulu alanında
öncülerdi. Esas olarak defter tutmayı öğreten diğer öncü okullar,
Pittsburgh’dan Peter Duff, Boston’dan George N. Comer ve St.
Louis’den Jonathan Jones tarafından açıldı. Bu kurucuların çoğu
muhasebecilerdi ve genç erkekler ve kadınların çıraklık fikrinin yerini
alacak şekilde eğitilebileceği gerçek eğitim ihtiyacını gördüler. Bu özel
okullara katılım hızla arttı.
Yaklaşık 1885, birkaç devlet lisesi iki yıllık işletme kursları vermeye
başladı. Ancak 1890 sonrasına kadar devlet okullarının iş eğitimi
vermek için ciddi bir girişimde bulunduğuna rastlanmadı. Önceki
yıllardaki zıtlığın çoğu artık pes etmeye başladı. 1898’de Philadelphia
Merkez Lisesi ayrı bir ticaret lisesi kurdu. New York Ticaret Lisesi
açıldıktan kısa bir süre sonra, ülke genelindeki tüm büyük şehirlerde
diğerleri onu izledi. Bu Liseler, öğrenciler çok daha uzun süre
tutuldukları için, bu zamanın özel okullarına göre oldukça gelişme
gösteren kurslar verdi. Liselerde verilen bu işletme kursları o kadar
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popüler hale geldi ki, bugün işletme bölümü birçok lisenin en
büyüğünden biridir.
Devlet liselerinde işletme bölümlerine yer verildiği sırada, bazı
üniversiteler artık yüksek işletme eğitimi dersleri veriyordu.
Pennsylvania Üniversitesi’ndeki Wharton Finans ve Ticaret Okulu
1881’de açıldı. Bu, yaklaşık yirmi yıl sonrasına kadar daha yüksek
işletme eğitimi sunan tek üniversiteydi. Yirminci yüzyılın ilk veya
ikinci yılı, büyük üniversitelerin çoğu işletme eğitimine yöneldi. İlki
New York Üniversitesi, Dartmouth Koleji, Chicago Üniversitesi, ticari
eğitim kursları veriyordu. Bunları Kaliforniya, Wisconsin, Michigan,
Illinois Eyalet Üniversiteleri izledi. Bugüne kadar neredeyse tüm büyük
Üniversiteler kadınları ve erkekleri iş kariyerlerine hazırlamak için dört
yıllık eğitim vermektedir. Bu bölümlerdeki kayıtlar başarılarının yeterli
delildir. İş adamları ürünlerini talep etmeseydi bu okullar açılamazdı. İş
adamlarından fikir alınabileceği ve diğer konular gibi öğretilebileceği
görüldü. İş dünyasında bilinen neredeyse tüm mekanik cihazlar artık
öğrencinin ofise gitmeden önce işleyişine aşina olduğu okula
getirilmekteydi. İş dünyasında eğitimli insanlar, iş konularında eğitmen
ve öğretim görevlisi olarak getirildi ve iş ve eğitim kurumları arasındaki
bu işbirliği, modern muhasebenin gelişimine doğru atılan en büyük
adımdı.
2.9. DERS KİTAPLARI
İşletme eğitiminin ilk yıllarındaki en büyük engel ders kitaplarının
eksikliğiydi. 1850 gibi geç bir tarihte, araştırma sonucunda kullanılan
metinlerin ve materyallerin çoğu, mevcut metinlere ve ekipmana
kıyasla çok kaba görünümdeydi. Tek taraflı defter tutma kursunda çok
önemli bir yer aldı. 1851 ve 1852’de Pittsburgh’un en iyi özel
okullarından birinde bir öğrencinin kullandığı, özenle saklanmış
kitaplara göz atmanın zevkini yaşadı. Sol taraftaki sayfalar ve hatta
sayfalar hatıra olarak kullanıldı ve sağ veya tek sayfalar deftere
nakledilecek yevmiye kayıtları için kullanıldı. Her iki sayfada da aynı
alan kullanıldı ve tüm işlemler arasında kırmızı çizgiler vardı. Piyasada
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pek çok değerli metin görünmeye başladı ve bugün piyasanın defter
tutma ve muhasebe konularında bazıları iyi ve bazıları kötü her türlü
metinle dolu olduğu söylenebilir. Yayıncılara talebi karşılama ve
muhasebe biliminin öğretimini pratik hale getirme yönündeki ciddi
girişimlerinden ötürü itibar verilmelidir. Bazıları iş evlerine gitmiş ve
bu kaygı tarafından günlük işlemlerinde kullanılan iş kâğıtlarının
aynısını kullanarak işle ilgili gerçek işlemleri yayınlamış ve bunları
öğrenciler tarafından kullanılmak ve çalışılmak üzere ayrıntılı olarak
çoğaltmıştır. İleri muhasebe ile ilgili metinler, eğitmenler ve pratisyen
muhasebeciler tarafından hazırlanmıştır ve öğrenciye yılların
tecrübesiyle edindiği bilgileri verir.
2.10. TEKNOLOJİNİN KATKISI
19. yüzyılın ikinci kısmı, ticaretteki hızlı gelişimi ve buna karşılık gelen
defter tutma gelişimiyle, bir kerede birçok buluşçunun, muhasebe
hesaplamalarının yükünü taşımaya yardımcı olacak teknolojiyi
geliştirmek için ciddi bir girişimine neden oldu. Eski kayıtlar, bu ilk
zamanlardaki muhasebecilerin, hesaplamalarına yardımcı olmak için
bazı mekanik cihazlara ihtiyaç duyduklarını ve özellikle de
muhasebenin büyük bir kısmı eklendiğinden, özellikle eklemelerin
gerekli gördüklerini göstermektedir. Basit hesaplamalar için bu ilk
araçlardan bazıları, rakamları temsil etmek için toprağa kabuklar ve
çakıllar yerleştirmekti. Ayrıca hesaplama için parmaklar M.Ö. 420 gibi
erken bir tarihte öğretildi ve daha eğitimli olanların bazıları, ayak
parmaklarının kullanıldığı daha büyük miktarları ifade edebildi. Ancak
daha sonraki yıllarda Yunanlılar arasında parmakla hesaplaşma oldukça
gelişti. Babiller, bir tahta ve çakıl taşlarından oluşan bir toplama
makinesi kullandılar. Çakıl taşları, farklı değerleri temsil etmek için
tahta üzerinde kaydırılıyordu. Bunun, kum üzerindeki çizgileri
işaretleme veya bir çubuktaki çentikleri kesme yöntemine göre hafif bir
gelişme olduğu düşünülüyordu. Aztekler, çeşitli renkli iplerden oluşan
bükülmüş iplerden oluşan yumaklara sahipti ve bundan çok sayıda
düğümlü ip sarkıyordu. Bu düğümler sayıları temsil ediyordu ve birçok
ustaca kombinasyonla herhangi bir miktarı ifade edebilirdi.
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Yunanlılar daha bilimsel ama karmaşık bir hesaplama sistemine sahipti,
burada çakıl taşları iyi tanımlanmış bir sisteme göre çapraz çizgiler
üzerine serilmekteydi. Ancak değer yerleştirme sistemi çok karmaşıktı.
Daha sonra Romalılar benzer bir sistem kullandılar. Bir tahta kumla
serpildi, parmaklarla çizilen çizgiler ve değerler belirli noktalarda
tozdaki parmak izleriyle temsil edildi. Çinlilerin de uzun yıllardır bugün
kullandıkları “Abaküs” adı verilen bir hesap makinesi vardı. Bu, Yunan
ve Roma yöntemlerine göre bir gelişmeydi ve açık bir çerçeveye asılmış
tellerden oluşuyordu. Bunlar yatay ve dikey olarak dizildi ve panoları
iki eşit parçaya böldü. Kısa kısımda ikisi kısa ve beşi uzun tellerde
olmak üzere delikli çakıl taşları vardı. Çinliler bugün bunları benzer
cihazlarda kullanmaktadır. Japonlar “Soroban” olarak bilinen ve Ruslar
da “tschotu” olarak bilinen benzer cihazlar kullanmaktadır. Ancak
kayıtlar bu cihazların patent hakkının ihlali için kullanıldığını
göstermemektedir.
Bugünün Karbon Kopyası, onuncu yüzyılda İngiltere’de
kullanılmakytaydı. Dolandırıcılığı önlemek için iki tarafa, diğer
taraflarda tarihler ve tarafların isimleri ile bir sopa çentiklenecekti. Sopa
bir balta ile bölünmüştü, yarısı alacaklıya gitmekte, diğer yarısı borçlu
tarafından tutulmaktaydı. Anlaşmazlık durumunda bunu doğrulamak
için yarımlar bir araya getirildi ve elbette her şekilde eşleşip
eşleşmedikleri kesinleşirdi. 1785’te çetele sistemi terk edildiğinde
kerestenin elden çıkarılmasıyla ilgili büyük bir tartışma çıktı. İlk olarak
onu fakirlere yakıt olarak verilmesi önerildi. Ancak bazıları
sahtekârlardan birkaçının ödeme taleplerini sunabileceğinden
korkuyordu. 50 yıl süren uzun tartışmalardan sonra, bu muhasebe
çubukları birikimi yok edildi.
Orta çağda defter tutma biliminde, çok az ilerleme kaydedildi. Daha
önce de belirtildiği gibi, çok hantal olan Roma rakamları kullanımdaydı
ve Arap rakamları kullanılıncaya kadar muhasebe kayıtlarında çok az
ilerleme kaydedildi. Arap sisteminin kullanılması ve ticaretin
artmasıyla birlikte kayıtları tutmak için muazzam miktarda çalışma
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gerekiyordu. Hesaplamaya mekanik yardım için 17. yüzyılın başlarında
bu dönemde daha da büyük bir çaba sarf ediliyordu. Napier, bu zamana
kadar en verimli hesaplama makinesini üretti ve Napier’in Çubuğu
olarak biliniyordu. Bu cihaz, bazı hesaplamalarda büyük ölçüde
yardımcı olan, kombinasyonları etkileyecek şekilde çeşitli pozisyonlara
getirilebilecek şekilde kenarları numaralandırılmış kemik şeritlerinden
oluşuyordu. Buluşunun bugün mühendisler, teknik ressamlar,
araştırmacılar tarafından kullanılan varyasyonları ile hesap cetvelinin
öncüsü olduğu söylenmektedir.
Bir hesap makinesi üretmek için ilk ciddi girişim 1823’te Charles
Babbage tarafından yapıldı. Cambridge Matematik profesörü kendi
parasının tamamını ve İngiliz hükümeti tarafından verilen binlerce
poundu harcadı. Bu proje, kaynak yetersizliği nedeniyle durduruldu ve
makinenin terk edilmiş hali, Museum of Kings College’da görülebilir.
Babbage’ın girişimini ve başarısızlığını okuduktan sonra Scheutz
adında bir İsveçli matbaacı benzer bir makine üretmek için ilham aldı.
O ve oğlu, hesap yapacak bir makineyi tamamladı, bu da böyle bir
makinenin bir ihtimal olduğunu ispatladı. Ancak genel kullanıma hiç
girmedi. On dokuzuncu yüzyılın başlarında Thomas deColmar,
günümüzün çarpma ve bölme makinesinin öncüsü olan bir hesaplama
makinesi geliştirdi. Yaklaşık bu zamanlarda, bir ofis makinesi olarak
paha biçilemez değeri ispat edilmiş daktilo üretildi. Bu ürün,
muhasebenin gelişiminde önemli bir yere sahiptir.
1890 baharında, gerçekten başarılı olan ilk ekleme makinesi St.
Louis’de piyasaya sürüldü. Bir bankada memur olarak çalışan William
Seward Burroughs, bankayı muhasebecinin yüklerinin bir kısmını
kaldıracak bir makine üretmeye karar verdi. Yıllarca caydırıcı emek ve
kendi fonlarının harcamasından ve ödünç alabileceği her şeyden sonra,
bu makine o zamanlar kusurlu olduğunu bildiği piyasaya sürüldü. En
çok yatırımcıların zorlaması olan çok ikna edildikten sonra, makineler
ilk pratik test için mağazalara ve bankalara yerleştirildi. Tamamlanan
ilk elli makineden sadece birkaçı piyasaya sürüldü. Kullanılanlardan
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gelen cesaret kırıcı raporlar, Burroughs ve arkadaşlarının bazı kusurlar
giderilene kadar tamamlanan diğerlerini alıkoymasına neden oldu.
Makine, göründüğü haliyle, anahtar sıralarına sahipti ve bugünün
ekleme makineleri ile aynı prensipte çalışıyordu. Tabii ki, birkaç yıl
içinde bu makineler, sadece ekleme, bölme ve çıkarma için değil, aynı
zamanda faturalama, beyanname verme, deneme bakiyeleri, muhasebe
hesaplarına gönderme, aylık beyanname yazma, gelir vergisi raporları
için de kullanılabilecek şekilde geliştirildi.
Defter tutma kayıtlarına büyük ölçüde yardımcı olduğu söylenebilecek
diğer makineler Hollerith Machine, Elliott-Fisher Bookkeeping
Machines, Monroe Calculating Machine, The Merchant Calculator,
Comptometer, Dalton Adding Machine, the Wales Add Machine, the
Multigraph, Mimeograph, Dictaphone, Addressograph, Check Writers,
Protectograph ve Photostat’ tır.
2.11. DOSYALAMA
Muhasebe Departmanının işletme kaygılarının hiçbir evresi, 1880’den
beri Dosyalama Departmanından daha hızlı bir gelişme göstermedi.
Tabii ki, bu zamandan önce dosyalama işleminin bir kısmına teşebbüs
edildi. Ancak şu anda yapılmakta olan sistematik ölçekte değildi. Bir
dosya geliştirme geçmişi vermek, bu tür ekipmanı üreten endişelerin bir
geçmişi olacaktır. Burada, bu tür kayıtların modern bir muhasebe
ofisinde kullanımının kısa bir özeti verilecektir.
Genel olarak, Dosyalanmış Kayıtların uygun şekilde tutulması, belirli
bir hesapla ilgili tüm tutarsızlıkları kesinlikle çözdükleri sürece
muhasebe departmanına bir yardımcıdır. Muhasebe defterinde
göründüğü şekliyle hesap, tabii ki bir satın alma defteri tutulmaktadır.
Yalnızca işlemi özetlemektedir ve kesin bilgilerin güvence altına
alınabilmesi için Dosyalanmış Kayıtlara başvurulması gerekir.
İşletmenin, işi bölümlere ayırmanın gerekli hale geldiği oranlara
ulaşmadığı daha küçük endişelerin bulunduğu ofislerde, tüm
Dosyalanmış Kayıtlar genellikle iki veya üç dolaba ayrılır. Bununla

MUHASEBE TARİHİ | 173

birlikte, doğrudan muhasebe departmanına ait olan ana kayıtlar,
faturalar ve fişlerdir. Daha büyük sorunların olduğu ofislerde bu
kayıtlar genellikle genel dosya odasında tutulur. Ancak diğer yandan
bazı endişeler dosyalama işlemini departmanlara ayırmıştır ve
kesinlikle muhasebe işine atıfta bulunan kayıtlar Muhasebe
Departmanında dosyalanır.
Kural olarak, Dosyalanmış Kayıtlar, herhangi bir ticari kurumun
ofisinde tutulan en önemli kayıtlardır. Çünkü bunlar orijinal girişin
kayıtlarıdır ve bunlara hızlı bir şekilde başvurulabilecek şekilde ve işin
yürütülmesiyle bağlantılı olarak gelecekteki herhangi bir tutarsızlık
veya zorluğu çözmek için dikkatlice dosyalanmalıdır. Çoğu durumda,
faturalar alfabetik olarak dosyalanmalıdır. Çünkü kayıtlar bu şekilde
dosyalandığında doğal bir referans oluşturulur. Akla gelebilecek
herhangi bir soru ile bağlantılı olarak bir fatura bulmak istendiğinde,
doğal eğilim, satıcının adına göre aynı şekilde başvurmaktır. Bu, fatura
ile bağlantılı olarak diğer kayıtların tutulması etkisine göre değişiklik
gösterir. Örneğin, belirli bir fatura veya faturanın ödenmesine ilişkin
bazı endişeler makbuzu kullanır ve genellikle orijinal fatura fişe eklenir
ve sayısal veya alfabetik olarak dosyalanır. Her iki durumda da,
makbuzun yukarıda belirtildiği şekilde dosyalandığı durumlarda,
genellikle bir makbuz kaydı tavsiye edilir ve bu fiş kaydında sık sık
dağıtım uygun hesaba veya hesaplara yapılır. Siparişlerin kopyaları
genellikle bu tür siparişlere atıfta bulunan tüm yazışmalar ve taleplerle
yalnızca numara ile sayısal olarak dosyalanır.
Kredi Raporları ve Yazışmalar gibi farklı departmanlarda tutulan ve
hesabın ödeme şekline kesinlikle atıfta bulunan paha biçilmez başka
kayıtlar da vardır ve bu kayıtların her biri basit bir şekilde tutulmalıdır
ki kuruluş gerekirse aynı şekilde başvurabilir.
2.12. DENETİM
Etimolojisinden (audire'den türetilen, duymaktan türetilmiştir) denetim,
bazı yazarların denetimlerin sözlü olarak yapıldığına inanmasına neden
olur. Yine de, yetkilileri birbirine düşürerek, birini diğerinin
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dürüstlüğüne karşı kontrol ederek uygulanan hesap denetiminin en eski
kayıtları arasında bulunmaktadır. Bu, bir noktada alınan haraçların bir
kopyasının yapıldığı ve başka bir noktada boşaltılırken başka bir kaydın
yapıldığı Mısır kayıtlarının tartışmasında gösterilmiştir. Günün
sonunda kayıtlar denetim amacıyla karşılaştırıldı. Neredeyse aynısı
Babiller tarafından da uygulandı. Yunanlılar, tüm giden yetkililerin
hesaplarını sunmaları gereken bir denetim kuruluna sahipti. Bunların
denetçiler tarafından çok detaylı incelendiği söylenmektedir. Roma’da
Senato, görevden ayrılırken herkesin hesap vermesi gereken denetim
kuruluydu. İngiliz Hazinesi tartışılırken hesapları denetleme
yönteminden bahsedildi. Sistematik denetimin değeri ilk andan itibaren
kabul edilmiş görünmekte ve on üçüncü yüzyılda uygulama İngiltere’de
kesinlikle yerleşmiş görünmektedir. Şu anki kayıtların çoğu, özellikle
Kraliyet ile ilgili olanlar, bunların denetlendiğini ve onaylandığını
göstermektedir. On yedinci yüzyılın başlarında profesyonel denetçi
ortaya çıkmıştı. Bu zamandan itibaren, Muhasebecilerin yükselişi ve
ilerlemesi tarihlenmektedir.
2.13. MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ
Özellikle yaklaşık 1600 yılından itibaren anonim şirketlerin gelişimi,
muhasebe bilgileri için daha geniş kitleler oluşturdu. Çünkü
operasyonları hakkında ilk elden bilgi sahibi olmayan yatırımcılar
gerekli bilgileri sağlamak için hesaplara güvendiler. Bu gelişme, dâhili
(yani yönetim muhasebesi) ve harici (yani finansal muhasebe) amaçlar
için muhasebe sistemlerinin bölünmesine ve ardından ayrıca muhasebe
ve açıklama düzenlemelerine ve dış hesapların denetçiler tarafından
bağımsız olarak onaylanmasına yönelik artan bir ihtiyaç ile sonuçlandı.
2.13.1. Maliyet Muhasebesinin Gelişimi
Uzun ve ilginç gelişimi göz önüne alındığında, maliyet muhasebesi,
vergilerin ve ayrıca antik dönem gibi ürünlerin fiyatlarının
belirlenmesinde kullanılan muhtemelen en eski yönetim araçlarından
biridir. Eski Mısır, Çin ve Arap antik tüccarları, fiyat belirleme
maliyetleri için uzman hizmetlerini kullanmaktaydılar.
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Mısır’da, Mesih’ten 3000 yıl önce, muhasebeciler her yıl Firavunlara
net hasadın maliyeti hakkında ayrıntılı bir rapor sunmak zorunda
kaldılar. Böylece sadece buğday üzerinden vergi alınabilecekti. Antik
Manu Yasası, ticari kârların mahkeme denetçileri tarafından periyodik
olarak denetlenmesini zorunlu kılıyordu. Bu kutsal Yasaların VII ve
VIII. Kitaplarında şu iki pasaj bulunmaktadır: “Ticaret uzmanları
malların satış fiyatını belirleyecekler, böylece kral bunun üzerindeki
kârın 1 / 20’ sini tahsil edebilecek”. Eşyanın satış fiyatı, kat ettiği
mesafeye, depoda tutulduğu süreye, onunla bağlantılı harcamalarına,
nihai varış noktasına ulaşmak için gitmesi gereken süreye ve
öngörülebilecek karına göre değerlendirilir.
M.Ö. 1100 Çin, hükümet bütçeleme ve harcama kontrolü için benzer
maliyetlendirme tekniklerini benimsemişti. Genel olarak, günümüz
maliyet muhasebesinin, 18. yüzyılın Sanayi Devrimi’nde fabrika
sisteminin yükselişinden kaynaklandığına inanılmaktaydı.
Çift taraflı kayıt sistemi, genel olarak muhasebenin miladı kabul
edilmekle birlikte, yönetim muhasebesinin başlangıç noktası olan
maliyet muhasebenin ilk uygulamalarının, çift taraflı kayıt sisteminin
bulunmasından daha önce kullanılmaya başlandığını öne süren
muhasebe tarihçileri mevcuttur. Abs’e göre 1400’lü yıllara ait olduğu
öne sürülen ve İtalya’da bulunan yün işletmesi kayıtları sipariş
maliyetlemenin ilk örneğidir. Maliyet muhasebesine ilişkin ilk
profesyonel uygulamalarının İngiltere’de Kral V II. Henry döneminde
(1485- 1509) gerçekleştiğini savunmaktadır. Buna göre, o dönemde
faaliyet gösteren yün üreticileri lonca kısıtlamalarına maruz kalmamak
için küçük köylere taşınmışlar, kitle satışlar yerine daha bireysel bir
şekilde farklı satış kanallarına yönelmişlerdir. Rekabet arttıkça düşük
fiyatlarla avantaj elde etmek isteyen bu üreticiler, düşük fiyatla ürün
sunabilmek için maliyetleri düşürmeye odaklanmak zorunda
kalmışlardır. XVI. yüzyıl kayıtlarında ise Christopher Plantin adlı
Fransız bir yayıncının işçilik, mamul maliyeti gibi maliyet unsurlarını
yayın bazında hesaplayarak kayıt tuttuğu görülmektedir.
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İşletmeler üretim faaliyetlerine başladıkça, muhasebe alanında yeni bir
uzantıya ihtiyaç duyuldu. Bu uzantı, üreticiler için maliyet muhasebesi
ilkelerinin geliştirilmesiydi. Bu yeni ilkelerin yanı sıra, ürünün
üretiminde ortaya çıkan genel giderlerin muhasebesi gibi sorunlar da
dâhil olmak üzere maliyet muhasebecilerinin bugün boğuştuğu sorunlar
ortaya çıktı. Emilim maliyeti ve alternatifi olan değişken maliyetleme,
bu ihtiyacı karşılamak için geliştirilmiş ve ürün maliyetlerinin
muhasebesinin birincil yöntemi haline gelmiştir. Bu yaklaşıma göre,
sabit ve değişken fabrika genel giderlerinin bir kısmının her bir birimin
maliyetine uygulandığı bir oran belirlenir. Bu, gerçek maliyetlerin ve
genel gider oranlarının kullanıldığı gerçek maliyetleme ile fiili
malzeme ve işçilik oranlarının bütçelenmiş genel masraf oranları ile
birleştirildiği normal maliyetleme ile veya malzeme, işçilik ve genel
giderler için standart maliyetler kullanan ve farklar sapma hesaplarına
yüklenen standart maliyetleme yoluyla yapılabilir. Değişken
maliyetleme ile sabit fabrika genel giderleri ürüne yansıtılmak yerine
dönem gideri olarak muhasebeleştirilir.
Bu iki yöntemin göreceli yararları konusundaki tartışma, maliyet
muhasebesi tarihinin çoğuna yayılmıştır. Tartışmaya ek olarak, emilim
maliyetinin Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından
harici olarak yayınlanan ve finansal tablolar için kabul edilebilir olarak
tanınan tek maliyet olduğu gerçeğidir. Vergi hazırlıklarında İç Gelir
İdaresi tarafından emilim maliyetlendirmesi de gereklidir.
Değişken maliyetleme, değişken ve sabit maliyetler arasında bir ayrım
yapar. Değişken maliyetlemenin izin verdiği ayrım, yöneticinin çeşitli
üretim seviyelerindeki maliyet davranışını anlamasına imkân tanır.
Maliyet davranışının bu daha iyi anlaşılması, iç karar vermeyi
kolaylaştırır ve bu nedenle yöneticiler tarafından tercih edilir. Bu
nedenle, her iki sistem de muhtemelen kendi seçmenleri tarafından
kullanılmaya devam edecektir.
Maliyet muhasebesinin kökenleri hakkındaki tarihi belgeler, 1984
yılında Ulusal Muhasebeciler Birliği’nin (NAA) merkezinde çıkan bir
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yangın nedeniyle sınırlıdır. Bu yangında yeri doldurulamaz birçok
belge kaybolmuştur. Önde gelen bir muhasebe tarihçisi olan Richard
Vangermeersch, maliyet muhasebesindeki bir sorunun, bu tür birçok
muhasebecinin geçmişlerinin olmadığını düşünmesi olduğunu
açıklamıştır. Maliyet muhasebesinin çoğu, büyük ölçüde dâhili karar
verme için kullanılmak üzere sınırlandırılmıştır. Bu kamu
incelemesinin eksikliği nedeniyle, maliyet muhasebecileri, genellikle
finansal (harici tabanlı) muhasebenin genel kabul görmüş muhasebe
ilkeleri (GAAP) ile sınırlandırılmadan kendi muhasebe sistemlerini ve
yöntemlerini geliştirmişlerdir. Uygunluk ve kamusal hesap
verebilirlikten yoksun olan maliyet muhasebesi işlemleri, sıklıkla bir
kurumsal sır perdesi altında örtülmüştür. Sonuç olarak, belgelenmiş
maliyet muhasebesi geçmişi eksiktir.
Bazı maliyet muhasebesi uygulamaları ve teorileri on dördüncü yüzyıla
kadar uzanmaktadır. Bu sırada küçük sanayi kuruluşları, o dönemin
kitap, yün, madeni para ve şarap gibi belirli ticaret eşyalarını üretmeye
başladı. Sanayi Devrimi maliyet muhasebesi sistemlerinde yeni
gelişmeler getirdi. Ancak on dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar “tam
teşekküllü” sistemler yoktu. Bundan önce, çoğu imalat firmasının
hesaplarını doğrudan malzeme, doğrudan işçilik ve genel giderlerin
fabrika ücretlerini içerecek şekilde değiştirmesi muhtemeldi. Genellikle
işyeri yükü (genel giderler) ve firmanın ticari (satış ve idari) giderleri
arasında keskin bir ayrım yapılmazdı. Ancak yüzyılın başında, maliyet
muhasebecileri maliyetin genel gider unsurunu incelemeye başladılar.
Bu noktada, emilim ve değişken maliyetleme arasındaki tartışma
başladı. Ürüne atanan genel giderlerin her şeyi kapsayıp kapsamaması
veya çok sınırlı olması gerektiği konusunda çok çeşitli görüşler vardı.
On dokuzuncu yüzyılda emme maliyetinin benimsenmesi için konuşan
en etkili kişilerden biri, güç, arazi ve inşaat maliyetleri gibi sabit
maliyetleri tahsis etmek ve uygulamak için makine saati yöntemini
geliştiren Alexander Hamilton Chruch idi. Chruch ve onun gibi
diğerlerinin etkisi, 1947 eyaletinden bir Ulusal Maliyet Muhasebecileri
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Birliği (NACA) Bültenine göre, absorpsiyon maliyetinin benimsenmesi
için ağır ağır basmış olmalıdır. Birkaç yıl önce bu kalemlerin
envanterlere yüklenmesini sağlamadı ve herhangi bir değişiklik artık
çok sayıda zorluğu beraberinde getirecekti. Yalnızca belirli genel gider
kalemleri hariç tutulduğunda, bunun nedeni genellikle sabit ücretleri
envanterden ve brüt kar rakamlarından çıkarma arzusu olarak görünür.
Bu ifade, absorpsiyon maliyetinin birçok kişi tarafından ürün
maliyetlerinin en modern, verimli ve doğru muhasebeleştirme yöntemi
olarak görüldüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, 1946’da
doğrudan maliyet (değişken maliyetleme) muhasebesi fikrinin henüz
genel kabul görmemiş olmasının talihsiz olduğunu söyleyen Jonathan
N. Harris gibi bazı muhalifler vardı. Savaştan önce yaygın kullanıma
girmiş olsaydı, her yerde milyonlarca vergi mükellefinin parası ve
şirket fonu, sözleşmelerin yeniden müzakerelerinin, vergi
beyannamelerinin, hükümete sayısız raporların ve sözleşme fesih
taleplerinin basitleştirilmesiyle kurtarılabilirdi.
Herman C. Hersei, değişken maliyetlemenin ihtiyaçlara tatmin edici bir
şekilde hizmet eden absorpsiyon yönteminin yerini almasının
beklenemeyeceğini yazdığında, 1953”te absorpsiyon maliyeti hala
tercih edilen yöntem olduğundan, Harris isteğini yerine getirmedi.
Yaygın duygu değişken maliyetlere karşı olsa da çoğu sistem gerçek
soğurma maliyetini kullanmıyordu. H. C. Greer’e göre, çoğu üretici bir
çeşit standart maliyetleme kullanıyordu. Standardı aşan harcamalar, bir
üretim farkı hesabına tahsis ediliyordu. Bu toplam, nihayetinde satılan
malların maliyetine bir ek olarak görünecektir.
Fiili absorpsiyon maliyetinden bu sapmalarla birlikte, değişken
maliyetleme birçok üretici tarafından kabul görmeye başladı. The
Controllership Foundation, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık
dört yüz şirket üzerinde 1960 yılında yapılan bir ankette, cevap veren
şirketlerin yüzde yirmi ikisinin iç raporlamada direkt maliyetleme
kullandığını bildirdi. Ayrıca anket, bu şirketlerden üçte ikisinin önceki
on yılda absorpsiyon maliyetinden değiştiğini gösterdi. Bu eğilime
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rağmen, değişken maliyetleme genel kabul görmüş bir muhasebe
uygulaması değildi. Üç biçiminden biri- gerçek, normal veya standart
absorpsion maliyeti, ürün maliyetlerini muhasebeleştirmenin tercih
edilen yöntemiydi.
Bugüne kadar, absorpsiyon maliyeti, harici raporlama amaçları için
kabul edilen stok değerleme yöntemidir. Dr. Richard Vangermeersch
gibi yazarlar, direkt maliyetleme fikrinin “gerçekliğe aykırı” olduğunu
söyleyerek hâlâ soğurma maliyetinin avantajlı olduğunu ileri
sürmektedirler. Değişken maliyetleme, popülaritesi artarken, yalnızca
dâhili amaçlar için kullanımda kalır. 1936’da ölen Alexander Hamilton
Chruch, birçok yönden zamanının ilerisinde bir insandı. Makine saati
genel giderleri paylaştırma yönteminin, özellikle sermaye yoğun bir
firma için üstün bir yöntem olduğuna inanıyordu. Church’ın yaklaşımı,
her makineye bir montaj hattı işçisi gibi davranarak her makine için
daha doğru maliyet kullanım verileri sağlamaktı. Son yıllara kadar
maliyet muhasebesi uygulamasında genel giderlerin makine saatlerine
göre tahsisi pek ilgi görmemiştir. Şirketler otomatik üretim tesisleri
kurdukça, ürün maliyetlerinin bileşimi değişti. Bilgisayarla entegre
üretim (CIM), montaj hattı çalışanlarının (doğrudan üretim işçiliği)
eksikliğiyle ayırt edilir. Bu tür kurulumlara sahip şirketlerde
muhasebeciler,
genel
giderleri
makine
saati
bazında
muhasebeleştirmeye başladılar. Birçok şirkette doğrudan işçilik ayrı bir
maliyet kategorisi olmaktan çıktı.
Church, işini makine-saat tahsisi temelinde, bugün imalat dünyasında
genellikle verili kabul edilen iki fikrin geliştirilmesine genişletti.
Üretim merkezleri ve küçük işler kavramlarını ortaya çıkardı.
Günümüzde maliyet muhasebesi, büyük ölçüde üretim merkezi
kavramına bağlıdır.
Departmanı, tesisi veya ürünü muhasebe amaçları için bağımsız bir
varlık olarak ele almak. Küçük işler kavramı, iş emri
maliyetlendirmesinin geliştirilmesi için gerekliydi. Süreç maliyetinin
yanı sıra iş emri maliyetlendirmesi, günümüzün üretim maliyetlerinin
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birincil muhasebe yöntemleridir. Ek olarak, küçük iş kavramı
günümüzün otomatik fabrikasına uygulanabilir. Otomasyon kamerası,
günlerce süren büyük, sürekli üretim çalışmalarının aksine, küçük
miktarlı ürünlerin üretiminde en yüksek potansiyeline kadar kullanılır.
Maliyet muhasebesinin temellerine bugün bilindiği gibi başka önemli
katkılar da olmuştur. Charles Babbage, makineyi yönetim sürecinin bir
parçası olarak entegre etmeye verdiği önemle maliyet muhasebesi
sistemlerinin geliştirilmesini bir adım öteye taşıdı. Ek olarak, imalat
standartlarından varyans analizini vurguladı. Doğru analizin bir
üreticiyi üreticiden ayırdığına inanıyordu. Üretici, ürün maliyetini
talebin karşılanabileceği noktaya indirmeye çalışan biri olarak
tanımlanırken, bir üretici yalnızca prototipler üretmiştir.
Maliyet muhasebesi sistemlerindeki belki de son büyük gelişme,
standart maliyetlendirme sistemlerinin babası olarak tanımlanan
Stanley Henrici'nin uygulaması ve yazısından ortaya çıktı. Bu
sistemlerle, maliyet yöneticisi, üretim hacmindeki dalgalanmalardan
kaynaklanan büyük fiyat değişimleri olmadan ürünün maliyetini daha
tek tip bir şekilde belirleyebilir. Standart maliyetlendirme, varyans
analizini tamamlayarak yöneticinin herhangi bir sorun alanını izole
etmesini sağlar.
Maliyet muhasebesi sistemlerinde değişiklikler bugün bile
gerçekleşmektedir. Bilgisayarla entegre üretim sistemleri, bir ürünü
insan müdahalesi olmadan üretebilir ve doğrudan iş gücü kategorisine
olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Artık birçok şirket, ürün maliyetini
doğrudan malzeme ve genel gider olarak sınıflandırarak doğrudan
işçiliği tamamen ortadan kaldırıyor. Daha önce de belirtildiği gibi, bu
gelişme, geçmişte doğrudan emek genellikle tahsis temeli olarak hizmet
ettiğinden, Church’in makine-saat genel gider tahsisine olan ilgiyi
yeniledi.
Üretim ortamındaki ikinci bir değişiklik, maliyet muhasebecilerinin
ticaretlerini gerçekleştirdiklerinde ortaya çıkan değişikliklerdir. Tam
zamanında (JIT) stok ve üretim sistemleri, stokların kötü olduğu Japon
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fikrine dayanmaktadır. Bir JIT sisteminin amacı, üretime başlamak için
hammaddelerin tesise tam zamanında teslim edilmesini sağlamaktır.
Üretimin her aşaması tam zamanında tamamlanarak bir sonraki
aşamaya geçilir ve ürünün müşteriye sevkiyatı için tam zamanında
tamamlanır. Minimum hammadde, süreçte çalışma ve bitmiş ürün
stokları ile stok değerlemesi ve ürün maliyetine ilişkin sorunlar büyük
ölçüde basitleştirilmiştir. Şirketler bu yeniliğe çeşitli modern
maliyetleme sistemleriyle uyum sağlıyor.
Bu yeni maliyetleme sistemlerinden biri faaliyet tabanlı maliyetlemedir
(ABC). Bu yaklaşıma göre, her bir üretim maliyeti, maliyeti oluşturan
faaliyet ile bağlantılıdır. Örneğin, satın alma departmanının maliyeti,
hazırlanan satın alma siparişlerinin sayısına bağlanabilir. Böylelikle
satın alma departmanı maliyetleri, çeşitli departmanlar için verilen satın
alınan siparişlere göre tahsis edilebilir.
Maliyet muhasebesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin
eksikliğinden dolayı, mali muhasebeyi sağlayan riske sahip olmamıştır.
Geçmişi, yenilikçilik, ihtiyaçtan geliştirilen yöntemlerden biridir. Bu
iyidir, çünkü inovasyon bazı “uygun muhasebe” fikri tarafından
sınırlandırılmadan gerçekleşir. Yine de bu aynı özellik, resmi bir
“Maliyet Muhasebesi Tarihçesi” nin olmamasına katkıda bulunur.
Yalnızca en iyi fikirler kamuoyu incelemesinin ışığını görür ve
yeniliklerin gerçek kaynakları asla bilinemeyebilir. Pek çok değişiklik
veya yenilik, “kurumsal güvenlik” kisvesi altında halka
açıklanmayabilir. Maliyet muhasebesinin tarihi yazıldı ve Amerika
imalat merkezi ve ofislerinde her gün yazılmaya devam etmektedir.
1832’de Charles Babbage, “Üretim Ekonomisi” adlı kitabında
Maliyetin hesaplanmasının tavsiye edilebilirliğine atıfta bulundu.
Ancak muhasebenin bu çok önemli aşamasını yaklaşık elli yıl sonrasına
veya on dokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar geliştirmek için hiçbir şey
yapılmadı. Bununla birlikte, Maliyet Muhasebesi, yirminci yüzyıla
kadar genel kullanımda değildi ve şimdi maliyetin birçok büyük üretim
tesislerinde ve tüm imalatçılarda hesaba katıldığını görülmektedir. İlk
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üreticiler, karlarını ve zararlarını bir bütün olarak işletme üzerindeki
hesapladılar. Herhangi bir operasyonun zarar olup olmadığını
umursamıyor gibiydi, bu yüzden tüm operasyonu net bir kar gösterdi.
Son tarım raporları, birçok çiftçinin altında çalıştığı yanılgıyı
göstermekteydi. Bu raporlar, bir bütün olarak çiftliklerden kaçının kar
sağladığını, ancak bazı mahsullerin ve aynı tür stokların büyük bir
kayıpla yetiştirildiğini göstermekteydi. Doğru Maliyet Kayıtları
tutulsaydı bunu göstermek ne kadar basit olurdu. Bugün, daha ilerici
çiftçilerden ve hayvan yetiştiricilerinden bazıları görülmektedir.
Kuşkusuz bazı çiftçiler geleneksel yöntemle üretim yapma anlayışını
sürdürme taraftarıydı. Ancak maliyet kayıtlarını tutarak üretim yapanlar
için bu doğru yönde atılmış bir adımdır ve iyileştirilmiş şartlara ve
büyük ekonomik kazanca yol açacaktır. Benzer işteki diğer endişelerle
bilimsel olarak rekabet edebilmek için ürün veya eşya sınıfının
maliyetinin ne kadar olduğunu bilmek ve bu tür kayıtların üretim
operasyonunu analiz etmede verdiği yardım ve fabrika yönetiminin
verimliliğini kontrol etmek için iyi bir araç sağlamak son derece
önemlidir. Maliyetini tahmin eden üreticinin, maliyetini bilimsel olarak
hesaplayan rakibi tarafından aşıldığı kısa sürede görülmüştür. Bugünün
hiçbir ileri üreticisi, Maliyet Kayıtları olmadan sürdürülebilir bir
üretimden bahsedemez.
Diğer deliller, fabrika harcamalarının kaydedilmesi ve analizi ile ilgili
maliyet muhasebesinin gelişimsel modern kökeninin, çok sayıda küçük
yünlü üreticinin içerlemiş olduğu İngiltere Henry VII (1485-1509)
zamanından geldiğini ileri sürdü. Birçok birlik kısıtlamasından,
şehirlerden taşra köylerine taşınmış ve bitmiş ürünlerini organize
birlikler dışındaki kanallardan satma umuduyla sanayi toplulukları
kurmuştur. O zamanlar, daha küçük fabrika sahipleri kendilerini sadece
birliklere karşı değil, aynı zamanda kendi aralarında da rekabet ederken
buldular ve başarı için bir ön şart olarak daha doğru maliyet kayıtlarının
tutulmasına önem veriyorlardı. 17. yüzyılın sonunda, maliyet
muhasebesi takdire şayan yüksekliğine ulaşmış gibi görünmektedir.
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2.13.2. Yönetim Muhasebesinin Gelişimi
Karar verme amaçlı (yani yönetim muhasebesi) muhasebe verilerinin
kullanım geçmişi hakkında çok az bilgi söz konusudur. Sonunda
yönetim muhasebesinin gelişmesine yol açan bu karar verme yönüydü.
Bilindiği üzere, tarih bilgisinin gelecek için karar vermede yol gösterici
olacaktır. Yönetim muhasebesinin tarihine odaklanmak, yönetim
muhasebesinin mevcut ve gelecekteki durumlarını keşfetmede
önemlidir. Muhasebe tarihi (ve yönetim muhasebesi) üzerine yapılan
araştırmalar, bir süredir ya çok az değerli (çünkü “bilimsel” olarak
yapılmadığı algılanmaktadır) ya da mevcut pratik sorunlara cevap
bulmanın bir yolu olarak görülmektedir. Bu tartışma, üstlenilen
araştırmanın genel geçerliliğini ve karmaşıklığını artırmıştır
Yönetim muhasebesi tarihinin iki temel görüşü vardır, bunlar ekonomik
rasyonalistlerin ve Foucaultcuların görüşleridir. Ekonomik
rasyonalistler, muhasebeyi değişen ekonomik taleplere verilen teknik
yanıtların işlevsel bir açıklaması olarak görürler (örneğin Sanayi
Devrimi'nden sonra). Modern yönetim muhasebesini anlamak için bazı
tarihçiler Foucaultcu bir yaklaşım benimsemişlerdir. Bu, bu alandaki
kilit gelişmelerin tarihinin yeni deliller, yeni yorumlar ve tanıdık
olaylara yeniden odaklanma sonucunda yeniden yazıldığı anlamına
gelmektedir.
Foucaultcular, esas olarak o dönemde ekonomik toplumdaki
değişikliklerle olan bağlantılar nedeniyle, 18. yüzyıldan bu yana
tarihsel gelişmelere odaklanırlar. Bu bakış açısının savunucuları,
yönetim muhasebesini bir sosyal teori olarak tasvir etmeye ve onu
zamanın sosyal, ekonomik ve kültürel şartları açısından incelemeye
çalışırlar.
Bu yaklaşımların her ikisi de yönetim muhasebesinin tarihsel
gelişiminin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak için
kullanılacaktır. Yıllar içindeki gelişmelere odaklanmak için ekonomik
rasyonalist bir yaklaşım izlenecek ve bir başka önemli tarihsel olaya,
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yani yönetim muhasebesinin bir meslek olarak tanınmasına
odaklanmak için Foucaultcu bir yaklaşım izlenecektir.
Bu noktada maliyet muhasebesi ile yönetim muhasebesi arasında ayrım
yapmak uygundur. Bu terimlerin belirsiz olduğu ve sıklıkla eş anlamlı
olarak kullanıldığı da söz konusudur.
Aralarındaki fark şu şekilde ifade edilebilir. Maliyet muhasebesi, stok
değerlemesi, birim maliyetlerin hesaplanması için maliyet birikimi ile
ilgilenirken, yönetim muhasebesi karar verme, planlama, kontrol ve
performans değerlendirmesi için uygun bilgilerin sağlanması ile
ilgilenmektedir.
2.13.2.1. Tarihi gelişim
Yönetim muhasebesi kavramları en azından Sanayi Devrimi’nin
başlangıcına kadar izlenebilirken, bir öğretim disiplini olarak yönetim
muhasebesi 1940’ların sonlarında ortaya çıkmış gibi görünmektedir.
Yönetim muhasebesinin beklenilenden daha eskiye uzanan tarihsel
öncüleri vardır ve kesinlikle muhasebe tarihçileri, muhasebenin ilk
oluşumuna ilişkin araştırmalarını henüz tamamlamamıştır.
Genel kabul görmüş muhasebe uygulamalarının bulunmadığı yönetim
muhasebesinin henüz finansal muhasebeye tanınan riske sahip
olmadığı ifade edilebilir. Yönetim muhasebesinin tarihi, ihtiyaca dayalı
yeniliklerden biridir. Bu nedenle inovasyon, neyin “uygun”
muhasebeyi oluşturduğuna dair önceden tasarlanmış fikirlerin dayattığı
kısıtlamalar olmaksızın devam eder.
Yönetim muhasebesinin tarihsel gelişimi, hızla gelişen teknolojik
ortamda ilgili soruların cevap bulmasında özellikle önemlidir.
2.13.2.2. İlk Yönetim Muhasebesi Devrimi (1700 – 1950’ler)
Öncesi Yönetim Muhasebesi
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’na (IFAC) göre ilk Yönetim
Muhasebesi Devrimi öncesi dönem “klasik dönem” olarak bilinir ve
1950’lerin sonlarında sona erer. Bu dönemde (özellikle 1820’den
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1885’e kadar) maliyet muhasebesine yapılan katkıların özellikle
yetersiz olduğu görülmüştür.
Yıllarca sadece finansal bilgileri kaydettikten sonra, hiyerarşik
organizasyonların (örneğin 19. yüzyılın ilk yarısındaki tekstil
fabrikaları, 19. yüzyılın ortalarında kurulan demiryolları ve yüzyılın
ikinci yarısında ortaya çıkan çelik şirketleri) muhasebe bilgileri için
yeni bir talebe sebep olmuştur. 18. ve 19. yüzyıllardaki Sanayi Devrimi,
muhasebecilere yeni zorluklar getirdi. İş operasyonları daha karmaşık
hale geldi ve bu operasyonları kolaylaştırmak için bilgiye ihtiyaç
duyuldu. İmalat faaliyetleri çoğaldı ve muhasebecilerin harcamaları
kontrol etmek ve üretilen ürünleri fiyatlandırmak için bilgi sağlaması
bekleniyordu.
“Yönetim muhasebesi” etiketi, ilk Yönetim Muhasebesi Devrimi’nden
önce
Anglo-Sakson
dünyasında
kullanılmamıştı. “Maliyet
muhasebesi” terimi, maliyetlerin hesaplanması ve mali kontrol için
süreçleri tanımlamak için kullanılmıştır. Yönetim muhasebesi, finansal
bilgi yığınlarının kaydedilmesinin zorunlu olduğu 19. yüzyıldan önce
tanınmamış olsa da iş adamlarının o dönemde zaten yönetim
muhasebesi kavramlarını kullanıyor olmaları oldukça muhtemeldir.
1900’lerde. Yamey, Robert Loders’ın çiftlik hesaplarının (1610-1620)
kayıtlarının ticari karar verme için hesaplamaların delillerini tespit
etmiştir. Başka bir örnek, Fransız matematikçi Augustin Cournot’un
1838 kayıtlarında bulunmuştur. Burada, giderlerdeki artış gelirlerdeki
artışı aştığında bir tekelcinin üretimi her zaman durduracağına işaret
etmiştir. Bu dönem boyunca, maliyet muhasebesi, açık bir şekilde,
örgütsel hedeflere ulaşmak için gerekli bir teknik faaliyet olarak kabul
edildi. Bu dönemde muhasebecilerin yaptığı çalışmaları
yaygınlaştırmak amacıyla kurulan dernekler, maliyet muhasebesinin
kullanımına vurgu yapmıştır.
Maliyet veya yönetim muhasebesi sistemleri geliştiren ilk Kuzey
Amerika kuruluşları, 1812’den sonra kurulan entegre pamuklu tekstil
fabrikalarıydı. Hammaddeyi ipliğe ve kumaşa dönüştürmenin doğrudan
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işçilik ve genel maliyetlerini belirlemek için maliyet hesaplarını
kullandılar
Elektrik mühendisi Emile Garcke ve muhasebeci John Manger Fells
tarafından yazılan Fabrika hesapları adlı, maliyet muhasebesi ilkeleri
üzerine ilk eserlerden biri 1887’de yayınlandı. Bu iki yazar daha sonra
marjinal maliyetin kurucuları olarak kabul edilecekti. Dönem boyunca
maliyet muhasebesine bir başka katkı, fırsat maliyeti kavramını ilk kez
Maliyetin değerle ilişkisi üzerine (1889’da yazılmış, ancak 1929’da
yayınlanmış) başlıklı bir makalede formüle eden Friederich von
Wieser'inkiydi.
Amerikalı tarihçiler tarafından bulunan en eski üretim maliyeti kayıtları
arasında Boston Manufacturing Company’nin hesapları vardı. 1815
gibi erken tarihli şirket kayıtları, oldukça karmaşık maliyet hesapları
setlerinin kullanıldığını ortaya koymaktadır.
Lyman Mills’in 1850’lerin başlarından kalma muhasebe kayıtları,
yalnızca çift taraflı mali defterlerin ve mali yardımcı defterlerin
tutulmadığını, aynı zamanda ilgili envanter, bordro ve üretim yardımcı
defterleriyle birlikte çift taraflı fabrika defterlerinin de tutulduğunu
göstermektedir. Bu kayıtlara göre fabrika genel giderleri ile yakıt,
nişasta ve onarım gibi kalemler, taban alanı veya tezgâh sayısı gibi
kriterlere göre farklı fabrika hesaplarına tahsis edilmiştir.
1880 ile 1889 arasındaki yılların yönetim muhasebesinin başlangıç
noktası olarak kabul edilebileceği söylenebilir.
Bu zamana kadar Yönetim Muhasebesinde, ağırlıklı olarak yük / genel
gider kavramlarıyla ilgili olarak, fonksiyonlara göre muhasebe
ihtiyacını vurgulayan dikkate değer bir ilerleme kaydedilmiştir.
Maliyetleme rönesansının iyice yerleşmesiyle, yönetim muhasebesi
dönemine büyük önem veren yayınlar ortaya çıkmaya başladı.
Neuner’in 1880 ve 1889 yılları arasında Muhasebe ilkeleri ve
uygulaması adlı bir kitabı yayınlandı. Bu kitapta ifade edilen dikkate
değer bir bakış açısı, maliyet muhasebesinin yönetimsel bir bakış
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açısıyla yeniden incelenmesi gerektiğiydi. Benzer fikirler Edwards ve
Coase tarafından 1938’de bölümlere ayrılmış maliyetlemeye
odaklandıklarında ortaya atıldı.
İlk yönetim muhasebesi kayıtlarının en iyi örneklerinden biri Dennison
Manufacturing Company kayıtlarıdır. Bu küçük aile işletmesi 1844’te
faaliyete başlamış ve başlangıçta kuyumcular için el yapımı kâğıt
kutular üretmiştir. 1896’da şirket genişlemiş ve Dennison sonunda
Marlboro, Massachusetts’te bir fabrikaya ve Kanada ve İngiltere’de
yan kuruluşlara sahip olmuştur. Bu şirketin başkanı ve üretken bir yazar
ve tarihçi olan Henry Dennison, 1917’den itibaren tüm muhasebe
işlemleri de dahil olmak üzere şirketin tüm tarihinin kayıt altına
alınmasını sağlamıştır.
Dennison muhasebe kayıtlarından, özellikle Dennison farklı ülkelerde
temsil edildiğinden, dönem boyunca yönetim muhasebesi uygulamaları
hakkında değerli bilgiler sağlamıştır.
Dennison’ın belgeleri, o zamanki maliyet yönetimi muhasebe
uygulamalarına mükemmel referanslarla birlikte, iş tarihinin kronolojik
bir taslağını içermektedir. Finansal sistemden ayrı olarak yürütülen bir
yönetim muhasebesi sisteminin ilk delilini içeren, en az yirmi yıllık
(1910–1930) fabrika maliyet raporları bulunmuştur. Bununla birlikte
bilgiler, fabrika maliyet muhasebesi sistemi ile mali muhasebe sistemi
arasındaki farklılıkların nasıl uzlaştırıldığını göstermemektedir.
Ulusal Maliyet Muhasebecileri Birliği’ne yazılan raporlar ve mektuplar
şeklinde başka yayınlar da bulunmuştur:
•
•

•

Satış maliyet muhasebesi (1928). Bu belge, satışlarla ilişkili
maliyetleri ayrıntılı olarak açıklamıştır.
Dağıtım maliyeti analizi ve fiyatlandırma politikasına etkisi
(1933). Bu yayın, fiyatın belirlenmesinde temel olarak maliyeti
kullanmayı ele almıştır.
Dennison Manufacturing Company’de (1936) dağıtım maliyeti.
Ürünlerin dağıtımıyla ilgili maliyetlerle başa çıkmanın yolları
açıklanmıştır.
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•

•

•

Ofis faaliyetleri için standartlar ve ücret teşvikleri (1936). Bu
belge, standart maliyetlendirme sistemlerinin varlığının ilk
delilidir.
Robinson-Patman Yasası (1938) kapsamında ortaya çıkan
davalarda delil olarak maliyet muhasebesi. Bu yayın,
işverenlerin maliyetlerin nasıl belirlendiği konusunda delil
sağlamasına yardımcı olmuştur.
Sanayi şirketleri için bütçe ve mali politikalar (1944). Bu
politikalar, bütçeler için yönergeleri belirleyen ilk politikalar
arasındaydı.

Yukarıda bahsedilen belgeler, resmi olarak belgelenmemiş olmasına
rağmen, 20. yüzyılın başında yönetim muhasebesinin çok fazla var
olduğuna dair kesin deliller sunmaktadır. 19. yüzyılın son otuz yılı,
“Maliyet Rönesans’ı” olarak bile anılmıştır.
Sanayi Devrimi sırasında insanlar, güçle çalışan makinelerin
kapasitesine o kadar hayran kaldılar ki, endüstriyel muhasebe
sorularına cevap aramak için fazla çaba harcamadılar. Maliyetlendirme
sistemlerinin büyük ölçüde fiyatlandırma amacıyla kullanıldığını ve
maliyet muhasebecilerinin fabrika operasyonlarının yönetiminde yer
almadığı fikri yoğun olarak hakimdi. Kârlar azalmaya başladıkça ve iş
daha karmaşık hale geldikçe, muhasebe konularına daha fazla dikkat
edilmesi gerekiyordu. “Maliyet Rönesans’ı” sırasında ortaya çıkan
soruların cevaplarının bulunması, sonunda İlk Yönetim Muhasebesi
Devrimini başlatmıştır.
Du Pont (1903) ve General Motors (1920) tarafından yapılan öncü
çalışmaların bir sonucu olarak çeşitli yönetim muhasebesi uygulamaları
geliştirilmiştir. Bu zamana kadar emek, malzeme ve genel giderler için
maliyet hesapları ile nakit ve gelir bütçeleri, esnek bütçeleme, standart
maliyetler, varyans analizi, transfer fiyatları ve bölüm performans
ölçütleri ortaya çıkmıştır Yöneticiler sürekli olarak verimliliği ve
karlılığı artırmak için bilgi ararken, yönetim muhasebesi prosedürleri

MUHASEBE TARİHİ | 189

geliştirildi. Bu prosedürlerin çoğunu geliştirmek yaklaşık yüz yıl
sürmüştür.
Yönetim muhasebesi alanına birtakım katkılar ekonomi ve mühendislik
gibi disiplinlerden gelmiştir. Böyle bir katkı, ilk başa baş grafiğini
geliştiren bir makine mühendisi olan Henry Hess’in çalışmasıydı.
Bununla birlikte, Johnson ve Kaplan, 1920’den sonra maliyet
muhasebesine giderek finansal muhasebe zihniyetinin hâkim olması ve
organizasyonların giderek daha fazla “sayılar” tarafından yönetilmesi
nedeniyle Hess'in katkısının bir süre için son olacağına işaret
etmektedir. Halen kullanılmakta olan neredeyse tüm yönetim
muhasebesi uygulamalarının 1925 yılına kadar geliştirildiği
görülmektedir.
2.13.2.3. İlk Yönetim Muhasebesi Devrimi (1950’lerin sonu –
1980)
“Modern” yönetim muhasebesi dönemi olarak bilinen İlk Yönetim
Muhasebesi Devrimi’nin 1950’lerin sonlarında başlayıp 1980’lerin
başında sona erdiği ifade edilebilir. Bu dönem, akademik
muhasebecilerin yöneticiler için yeni karar verme araçları sağladığı
yeni araştırmalarla karakterize edilmiştir.
Bu dönemde geliştirilen yönetim muhasebesi araçları ekonomik teoriyi
yansıtmakta ve aşağıdaki varsayımlara dayanmaktaydı:
•
•
•

Görevler, yönetimsel ve operasyonel seviyelerde rutinleştirilir.
Dış ortam (şirketin faaliyet gösterdiği), az fiyat veya talep
dalgalanması ile istikrarlıdır.
Yönetim muhasebesinin tek amacı karar vermeye yardımcı
olmaktır.

Bu “modern” yönetim muhasebesi dönemi, Ford Vakfı’nın Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki yönetim muhasebesi eğitimini yeniden
yapılandırma girişiminde derinden kök salmıştı. II. Dünya savaşından
sonra yönetim muhasebesi eğitimi hem Harvard Üniversitesi’nde hem
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de İşletme Yüksek Lisansı (MBA) öğrencilerinin müfredatına
konularak sürdürülmeye başlamıştır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, artan kâr ve verimlilik gibi
geleneksel sorunları çözmek için karar verme araçlarına duyulan
ihtiyaçtan yeni teknikler gelişmişti. Bu teknikler, ekonomi ve karar
teorisindeki gelişmelere dayanmaktaydı. Ancak bu yeni karar verme
araçları teknolojik değişim, ürün talebindeki değişiklikler veya
rakiplerin girişimleri gibi dış güçleri dikkate alınmıyordu. Yönetim
muhasebesindeki yeni karar verme araçlarının sınırsız rasyonalite,
sınırsız veri varsaydığı ve bu analizlerin maliyetlerinin genellikle
faydalardan daha az olduğu sonucu dikkat çekmekteydi.
Yönetim muhasebesi üzerine ilk ders kitabı, İlk Yönetim Muhasebesi
Devrimi sırasında ortaya çıkmıştır. Robert Anthony tarafından 1956’da
yazılmış ve aşağıdaki sorulara odaklanmıştır:
•
•

Yeni problemler nasıl formüle edilir veya analiz edilir
Uygun maliyet önlemleri

Anthony'nin bu kitabı, Horngren tarafından 1962’de yayınlanan bir ders
kitabıyla birlikte, önceki maliyet muhasebesi ders kitaplarından önemli
ölçüde farklıydı, çünkü maliyet yönetiminin karar verme rolüne,
maliyetleri belirleme tekniklerinden çok daha fazla vurgu yapmıştı. Her
iki kitap da yönetim muhasebesi eğitimcileri üzerinde önemli bir etkiye
sahipti.
Karar verme için yönetim muhasebesi bilgisine yönelik yeni yaklaşım,
bu İlk Yönetim Muhasebesi Devrimi sırasında iki ana konuya yol
açmıştır: 1950’lerde doğrudan maliyetlendirme tartışması ve
1960’larda yönetim muhasebesinin matematiğidir.
Doğrudan maliyet tartışması
Doğrudan ve absorpsiyon maliyetleme arasındaki temel fark, sabit
maliyetlerin
geri
kazanılmasında
yatmaktadır.
Doğrudan
maliyetlendirme açısından, sabit maliyetler fiilen satılan birimlere
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tahsis edilir, ancak absorpsiyon maliyeti kullanıldığında, sabit genel
giderler üretilen tüm birimlere tahsis edilir.
Karar vermede farklı maliyetleri farklı amaçlar için kullanmanın önemi
söz konusudur. Daha sonra farklı maliyetler, tam maliyetler ve
sorumluluk maliyetleri olmak üzere üç yönlü bir maliyet
sınıflandırması ortaya çıkmıştır. Bu sınıflandırma hala yönetim
muhasebesi derslerinin temel taşını oluşturmaktadır.
2.13.2.4. Yönetim Muhasebesinin Matematiği
Yönetim muhasebesinde matematiğe artan odaklanma, İlk Yönetim
Muhasebesi Devrimi sırasında ortaya çıkan ikinci bir kilit konuydu.
Bilimin dili olarak matematik vurgulandı ve işletme okulları tarafından
verilen eğitimin bilimsel olması için yönetim muhasebecilerinin
matematik bilgilerini artırmaları gerekiyordu.
Marjinal maliyetleme, indirgenmiş nakit akışları ve istatistiksel maliyet
tahminleri gibi kavramlar daha sonra yönetim muhasebesi eğitiminin
ayrılmaz parçaları haline geldi. Karar vermeye odaklanan yeni
yaklaşım, ürün maliyeti gibi geleneksel konulara olan ilgiyi gölgede
bıraktı. İlk Yönetim Muhasebesi Devrimi, geleneksel yönetim
muhasebesi
ilkelerini
tamamlayan
ekonomik
kavramların
tanıtılmasıyla karakterize edildi ve yönetim muhasebesinin yönetim
karar vermesini geliştirebilecek modeller ve önlemler sağlayabildiği
fikrini vurguladı.
2.13.2.5. İkinci Yönetim Muhasebesi Devrimi (1980 – 1999)
Matematiksel modellemenin yönetim muhasebesinin gelişimi
üzerindeki etkisi, yönetim muhasebesi eğitimcileri ve araştırmacıları
arasında bir bölünmeye neden olmuştur. 1980’lerin başında, muhasebe
araştırmacıları ve uygulayıcıları, yönetim muhasebesi müfredatının
artık yöneticilerin karşılaştığı sorunlara uygun olmadığını fark ettiler.
Öncü yönetim muhasebesi araştırmacıları şunları talep etti:
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•
•
•

Yönetim
muhasebesinin
finansal
olmayan
alanlara
genişletilmesi
Çağdaş sorunların ve yöneticilerin bilgi ihtiyaçlarının daha iyi
anlaşılması
Yenilikçi uygulamalar

1980 ve 1999 arasındaki dönem, “post-modern dönem” veya yönetim
muhasebesinin “yeni dalgası” olarak bilinir hale geldi. Bu dönem,
organizasyonların mekanik görüşünden karmaşık bir örgütsel
bağımlılıklar setini kabul etmeye doğru bir kayma ile karakterize edildi.
2.13.2.6. Ölçüm ve kontrol sorunları
Bu post-modern dönemdeki değişiklikler, ölçüm konuları kategorisi ve
kontrol konuları kategorisi olarak iki geniş kategoride
sınıflandırılmıştır.
Yönetim muhasebesi araştırmacıları, üretim fonksiyonunun büyük
değişiklikler geçirdiğini, ancak yönetim muhasebesinin bu
değişiklikleri ele almadığını anlamaya başladılar. Üretim
teknolojisindeki bu değişiklikler:
•
•

Üretim süreçlerini tanımlamak için yeni maliyetlendirme
modelleri
Yeni muhasebe sistemlerine yapılan yatırımın maliyet etkin
olması gerektiğinin kabul edilmesi

Bu yeni gelişme, yönetim muhasebesi araştırmacılarının,
uygulamacıların sorunlarıyla ne ölçüde temastan ve muhasebe
pratisyenlerinin kendi kuruluşlarıyla ne ölçüde temastan uzak
olduklarının farkına varmıştır.
Yönetim muhasebesi sistemleri, örgütsel hedeflere ulaşmaya
odaklanmak zorundaydı. Çalışanların belirlenen örgütsel hedeflere
ulaşmak için nasıl motive edilebilecekleri gibi sorulara cevaplar arandı.
Dengeli puan kartının tanıtılması, ölçüm ve kontrol konularının
geliştirilmesi için çok önemlidir.
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Bu İkinci Yönetim Muhasebesi Devrimi sırasında, ders kitaplarından
bazıları modern organizasyonlar için alternatif organizasyon yapıları
önermiş ve diğerleri başlıklarını “maliyet muhasebesi”nden “maliyet
yönetimi”ne değiştirmiştir.
İkinci Yönetim Muhasebesi Devrimi, yönetim muhasebecisinin daha
yeni ve daha karmaşık iş durumlarını ve sonuç olarak etkilenen
uygulamaları ve araştırma konularını ölçme yeteneğini genişletmeye
odaklandı.
Tarih, iş dünyasındaki değişikliklerin yönetim muhasebesinin doğasını
şekillendirmeye devam edeceğini göstermiştir. 1999 yönetim
muhasebecilerinin karar verme amaçları için uygun bilgileri sağlamak
için yine kendilerini ve uygulamalarını uyarlamak zorunda oldukları
çok önemli bir yıl olmuştur.
2.14. MODERN PROFESYONEL MUHASEBE
Modern Muhasebe, yüzyıllarca süren düşünce, gelenek, alışkanlık,
eylem ve geleneğin bir ürünüdür. Muhasebe mesleğinin mevcut
durumunu iki kavram oluşturmuştur. Birincisi, on dördüncü ve on
beşinci yüzyılda çift taraflı defter tutma sisteminin gelişimi ve ikinci
olarak on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda oluşturulan muhasebe
profesyonelleşmesidir. Yeminli muhasebecinin modern mesleği, on
dokuzuncu yüzyılda İskoçya’da ortaya çıktı. Bu süre zarfında,
muhasebeciler genellikle avukatlar ile aynı derneklere üye olmuşlardır
ve avukatlar bazen müşterilerine muhasebe hizmetleri sunmuştur.
Erken modern muhasebenin bugünün adli muhasebesiyle benzerlikleri
vardı
Bugünkü adli muhasebeciler gibi, muhasebeciler de uzman mali
şahitlerin görevlerini yerine getirdikleri genel hizmetlere dahil ettiler.
Glasgowlu James McClelland’ın muhasebe uygulamalarını duyuran
1824 genelgesi, hakemler, mahkemeler veya konsey huzuruna çıkacak
beyanlar vereceğini vaat etmektedir. Temmuz 1854’te Glasgow
Muhasebeciler Enstitüsü Kraliçe Victoria’ya Kraliyet Antlaşması için
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dilekçe verdi. 49 Glasgow muhasebecisi tarafından imzalanan dilekçe,
muhasebe mesleğinin uzun süredir İskoçya’da ayrı bir saygınlık
mesleği olarak var olduğunu ve bu sayıya rağmen başlangıçta az sayıda
uygulayıcı vardı, sayı hızla artıyordu.
Dilekçe ayrıca muhasebenin çeşitli beceriler gerektirdiğine ve
hesaplama için matematik becerilerinin yanı sıra muhasebecinin
hukukun genel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olması gerektiğine de işaret
etti. Mali konularda delil sunmak için mahkemeler tarafından sık sık
kullanıldığı için sisteme girdi. Limited şirketin büyümesi ve büyük
ölçekli üretim ve lojistik listelere göre, yüksek hızlı küresel işlemlerin
gittikçe karmaşıklaşan dünyasını idare edebilen, varlık amortismanı ve
stok değerlemesi gibi rakamları hesaplayabilen ve yeni şirket kanunu
gibi mevzuattaki en son değişikliklerin farkında olan daha teknik açıdan
yetkin muhasebeciler için talep arttı ve ardından tanıtıldı. Şirketler
çoğaldıkça, güvenilir muhasebeye olan talep arttı ve meslek hızla iş ve
finans sisteminin ayrılmaz bir parçası haline geldi.
Durumlarını iyileştirmek ve düşük standartlara yönelik eleştirilerle
mücadele etmek için, İngiltere'deki yerel meslek kuruluşları, 1880’de
kraliyet tüzüğüyle kurulan İngiltere ve Galler’de Yeminli Mali
Müşavirler Enstitüsü’nü oluşturmak üzere birleştiler. Başlangıçta
600’ün biraz altında üyesiyle, yeni kurulan enstitü hızla genişledi. Kısa
süre sonra kabul için davranış standartları ve sınavlar oluşturdu ve
üyelere, bir firma ortağı için “FCA” (Yeminli Mali Müşavir) ve bir
muhasebeci personelinin kalifiye bir üyesi için “ACA” (Yeminli Mali
Müşavir) mesleki unvanlarını kullanma yetkisi verildi. Amerika
Birleşik Devletler’'nde Amerikan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Enstitüsü 1887’de kurulmuştur.
İskoçya’nın, George Watson’ın ilk profesyonel muhasebeci olarak
kabul edildiği 17. yüzyılın ortalarında profesyonel muhasebeci olduğu
iddia edilmektedir. Ancak, bu erken dönemde bazı muhasebe
öğretmenleri ve yazarlar kendilerini muhasebeci olarak belirlediler ve
hatta bazı tüccarlar bile muhasebeci olarak tasarlandı. George Watson,
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bu alanda bir usta olarak ün kazandı ve biri İskoçya Bankası’nın
muhasebecisi olan birçok önemli kamu görevinde bulundu. Aynı
zamanda özel bankacılık işiyle uğraştı. Edinburg’un 1773’teki
rehberinde yedi muhasebeci listelemiş olması ilginçti, 1805’te aynı
yerde on yedi muhasebeci listelendi. 1853’te Edinburg’da
Muhasebeciler Enstitüsü kuruldu ve ertesi yıl Muhasebeciler Derneği
adı altında Kraliyet Sözleşmesini aldı. Ertesi yıl Glasgow’da başka bir
dernek kuruldu. İngiltere’deki bu Yeminli Muhasebeciler Derneği ve
1917’de düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Amerikan
Muhasebeciler Enstitüsü, on veya iki yıl öncesine kıyasla etik
standardını bugünün en yüksek seviyesine çıkarmak için çok şey yaptı.
İngiltere’de, İskoçya’da olduğu gibi, ilk muhasebenin çoğu
muhasebecilerin ve matematikçilerin ulaşacakları kişi ve kuruluşlar
tarafından yürütüldü. Ancak 1799’daki Londra rehberinde on bir
muhasebecinin adı bulunmaktadır. 1850’de bu sayının 1860’da 264 ten,
310’a ve 1870’de 467’ye yükseldiği görülmektedir. 1911’de 1600’ün
üzerinde çıkmıştır. Liverpool, Manchester, Bristol ve diğer şehirlerde
çok sayıda profesyonel muhasebeciye rastlanmaktaydı. 1870 yılına
kadar İngiliz muhasebeciler bir organ olarak dâhil edilmedi.
Muhasebeciler enstitüsünün kurulması için bir yasa tasarısı
çıkarılmasını isteyen 1878’de parlamentoya yapılan bir dilekçede,
Muhasebenin bir meslek olması ve işlevlerinin büyük olması ve
şirketlerin tasfiye memurları, dereceli alacaklılar, iflas davaları veya
alacaklılar ile düzenlemeler ve çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmeleri
açısından kamu şirketlerinin, ortaklıkların ve diğerlerinin hesaplarının
denetiminde olduğu gibi, adalet mahkemelerinde güven duygusu önemi
giderek artmaktadır. İfadesiyle muhasebe mesleğinin önemine vurgu
yapılmıştır.
İngiliz Kolonileri ve diğer Avrupa ülkelerinin yanı sıra yenidünyanın
ülkelerinde profesyonel muhasebeci bulunur. Muhasebe mesleğinin
yasal olarak tanınmasının ilk olarak Güney Amerika Cumhuriyetleri
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tarafından yapıldığını, Uruguay Mahkemesinin mesleği 1825 ve
Arjantin’de 1836’da tanıdığını belirtmek ilginçtir.
Ancak muhasebe alanı çok sınırlıydı ve muhasebeci bir muhasebeciden
biraz daha fazlasıydı. 1893’te, birkaç büyük işletme ve finans
kuruluşunda muhasebeci olarak istihdam edilen Charles Waldo Haskins
ve Elijah Wall Sells, Ulusal Hükümetin muhasebe sistemini revize
etmek için Federal Hükümet tarafından işe alındı. Buradaki çalışmaları
onları alışılmadık yeteneklere sahip insanlar olarak göstermekteydi. Bu
çalışmayı yürütmek üzere atanan ve bu şahısların çalışmalarını
gözlemleyen komisyon, Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda “bu
uzmanlar son derece yetkin, deneyimli ve becerikli insanlardır”
ifadesiyle onurlandırılmışlardır. Komisyona verdikleri tavsiyeler kabul
edildi ve hükümete yıllık 600.000,00 $’ dan fazla tasarruf sağladığı ve
ayrıca Hükümetin hizmetini iyileştirmek için çok fazla veri sağladığı
tespit edilen faaliyete geçirildi. Bu, Ulusal Hükümet ile bağlantılı ilk
profesyonel muhasebeydi.
Washington’daki bu Messrs. Haskins and Sells Derneği, profesyonel
muhasebe yapmak amacıyla 1895’te New York’ta ofislerin açılmasına
yol açtı. Başından beri hizmetleri talep görüyordu ve 1900’de muhasebe
güçlerinde altmış muhasebeci ve kırk kâtip vardı. Bu iki yetenekli
muhasebecinin dürüst çabaları sayesinde muhasebe biliminin
geliştirilmesi ve uygulanmasında büyük ilerleme sağlandı.
Bay Haskins, muhasebecinin kendisini daha yüksek bir seviyeye
yükseltmesi için eğitim eğitimi ihtiyacının farkındaydı. İleri eğitim
kurumlarında böyle bir eğitimin ihtimalini gördü. Bu konuda
eğitimcilere danışmak için çok zaman harcadı. Çok çaba gösterdikten
sonra New York Üniversitesi Rektörü onun planıyla ilgilenmeye
başladı ve bugün bu türden önde gelen okul olan Ticaret, Hesaplar ve
Finans Okulu açıldı.
Yeminli Mali Müşavirlik sınavına hazırlanan bu çalışma için diğer
üniversiteler takip etmiş ve dereceler verilmiştir. Yeminli Mali
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Müşaviri tanıyan bir yasayı geçiren ilk eyalet, 1896’da New York’taki
Mali Muhasebeci Yasası idi. Diğer eyaletler, Birlikteki hemen hemen
her eyalette, Sertifikalı Kamu Hak kazananlara muhasebeci unvanı
verilmekteydi.
2.15. ULUSLARARASI MUHASEBE KURUMLARININ
GELİŞİMİ VE TANITIMI
Muhasebe organlarının evrimi, halkın bağımsız temsilcileri olarak
görev yapan muhasebecilerin bir dizi Genel Vergilendirme Yönetmeliği
geliştirmek ve derlemek için bir araya geldiği M.S. 1164 yılına kadar
uzanır. 19. yüzyılda muhasebecilerin Birleşik Krallık’ta farklı
muhasebe firmaları kurmak için örgütlenmeye başladıkları sırada
başladı, İtalya’da 1739’da Milan’ın muhasebeci muhasebecilerinin
etkisi altında bir Kolej kuruldu 1745’te açıldı. Sadece okul
mezunlarının yasal olarak muhasebeci olarak tanınması gerektiğine
karar verildi. Ancak 1854’te, İskoçya'da çalışan muhasebeciler
Glasgow’daki Muhasebeciler Enstitüsü’nün himayesi altında
kendilerini örgütledikleri zaman, 1854’e kadar, modern muhasebe
organlarının başlangıcını işaretleyen bir Kraliyet Şartı için Kraliçe
Victoria’ya dilekçe verdiler. 1887’ye kadar, Amerikalı Muhasebeciler
Derneği kuruldu.
Neredeyse bir asır sonra, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu
(IFAC), 1977’de Almanya’nın Münih kentinde kuruldu. Muhasebe
mesleği, uzun bir süredir, muhasebeciler için St. Louis’de düzenlenen
ilk uluslararası kongre ile uluslararası hale getirildi. 1904’te ABD ve
daha fazla sayıda yabancı delegenin bulunduğu ikincisi, 1922’de
Amsterdam’da. 1962’de New York’ta düzenlenen 8. Dünya Kongresi,
muhasebe ve denetim uygulamalarının uluslararası standardizasyonuna
olan ihtiyacı tartıştı. 1965’te Sir Henry Benson, ABD, Kanada ve
Britanya’daki muhasebe enstitülerinin “Muhasebeciler” Uluslararası
Çalışma Grubu” (AISG) nu kurması gerektiğini gördü. 9. Uluslararası
Kongre’de (Paris, 1967), muhasebe mesleğinin uluslararası
ihtiyaçlarını incelemek ve 1972’de Sidney’de yapılacak bir sonraki
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Uluslararası Kongre’ye geri bildirimde bulunmak için uluslararası bir
çalışma grubu kuruldu.
Uluslararası çalışma grubunun raporunun ardından, 1972 Kongresinde
Muhasebe Mesleği için Uluslararası Koordinasyon Komitesi (ICCAP)
oluşturuldu. ICCAP üyeliği beş, on beş yıllık üyelerden (Avustralya,
Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık ve ABD) ve altı, beş yıllık üyelerden
(Kanada, Batı Almanya, Hindistan, Meksika ve Filipinler; Japonya’nın
ICCAP’in ilk toplantısında ek bir beş yıllık üyesidir).
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3. BÖLÜM
3.1. YİRMİNCİ YÜZYIL ve SONRASI
Ne kadar müreffeh olsa da Amerika Birleşik Devletleri Yeminli Mali
Müşavirler Enstitüsü kurulduğunda hala emekleme dönemindeydi. İç
Savaş, ABD’nin hala ağırlıklı olarak çiftçiliğe dayalı bir ekonomiyle
sona erdi. Apaçi şefi Geronimo’nun federal yetkililere teslim
olmasından sadece bir yıl önceydi. Sonraki on yıllar, endüstri, finansal
açıdan tarımı geride bırakmaya başladığında muazzam bir ekonomik
büyüme gördü.
Bu büyüme dönemi, mali skandallardan payını aldı. Aşırı sermaye ve
hisse senedi spekülasyonu, 1873 ve 1893’te mali paniğe neden oldu.
Sulanan demiryolu stokları, çeşitli sektörlerde büyüyen tekellerle ilgili
endişelerle birlikte manşetlerde yer aldı. İşçi sendikaları, işçilerin şirket
tarafından sömürülmesine cevap olarak gelişti. Kongre, federal ticaret
düzenlemesinin başlangıcını işaret eden ilk Eyaletler arası Ticaret
Yasasını ve Sherman Antitröst Yasasını geçirerek cevap verdi.
Theodore Roosevelt, William McKinley’in 1901 suikastından sonra
Başkan olduğunda, büyüyen endüstriyel tekelleri ve bunların neden
olduğu fiyat artışlarını kontrol etmek için hükümet gücünün
kullanılmasını destekledi. Roosevelt yönetimi, Kongre’yi antitröst
yasalarını uygulamak için gereken gerçekleri toplamak üzere Ticaret ve
Çalışma Bakanlığı’nı kurmaya ikna etti. Eyaletler arası Ticaret
Komisyonu’nun ulaşım üzerindeki yetkileri genişletildi ve ICC, federal
düzenlemenin bir aracı olarak kullanılan ilk muhasebe örneği olan tek
tip bir muhasebe sistemi kurdu.
Bilanço yönetimi, hissedarların paralarını kullanmasını izlemek için
kullanan İngilizlerden farklı olarak, 20. yüzyılın başlarındaki Amerikan
şirketlerinin hisse senedi spekülasyonlarından kaynaklanan benzer
zararlar geçmişi yoktu. Aksine, Amerikan bilançoları esas olarak
bankacılar düşünülerek hazırlanmıştı ve dönemin bankacıları güç
kazanmaktan çok bir şirketin likiditesini önemsiyorlardı.
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1920’den başlayarak, ABD toptan satış fiyatlarının yüzde 40 düştüğü
bir envanter krizinden geçerken, iş uygulamaları büyük ölçüde
değişmeye başladı. Nakit akışı yavaşladı, krediler temerrüde düştü ve
şirketler için kredi daha az kullanılabilir hale geldi. Buna karşılık,
işletmeler mevcut nakit akışlarına daha az bağlı kaynaklardan
finansman aradı. Kurumsal hisse senedi ihraçları, genişlemeyi finanse
etmenin önde gelen bir yöntemi haline geldi. Bankacılardan ziyade
hissedarlar finansal tabloların ana hedef kitlesi haline geldikçe, gelir
tablosu bilanço üzerinde odak noktası olmaya başladı. Gelir vergisi ve
maliyet muhasebesindeki artış gibi diğer faktörler de odağı gelir ve
giderlere kaydırdı.
Yüzyılın başında, kullanımda olan en az dört tür fon tablosu vardı.
Nakit, cari varlıklar, işletme sermayesi ve genel finansal faaliyetlerdeki
değişiklikleri özetleyenlerdi. Muhasebeci H. A. Finney, işletme
sermayesindeki değişikliklerin kaynaklarını takip ederek likiditeye
odaklanan bir fon beyanının kullanımına öncülük etti. İşletme
sermayesini etkileyen dalgalanmaların çoğunu toplayarak anlamlı
bilanço değişikliklerini vurgulamak için bir çalışma sayfası yaklaşımı
kullandı ve bunları hesaplamak için standartlaştırılmış bir yöntem
sundu. 1940’larda, muhasebe mesleği, bilanço tarihleri arasındaki
işletme sermayesi değişikliklerinin toplamı yerine, gerçek para akışını
ölçmek için giderek artan bir şekilde fonlar tablosunu kullandı. Fon
beyanı giderek finansal tablo için bir temel haline geldi ve 1971’de
Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü, hissedarların yıllık
raporlarına dâhil edilmesini zorunlu kıldı. Günümüzde, 330.000’den
fazla üyesiyle, AICPA, Amerika Birleşik Devletleri’nde CPA’lar için
önde gelen ulusal profesyonel bir kuruluştur. Web siteleri,
organizasyona özel materyallerin yanı sıra en son Amerikan muhasebe
haberleri de dâhil olmak üzere yararlı kaynaklarla doludur.
3.2. SON GELİŞMELER
Son birkaç yılda, çoğu muhasebe akademisyeni, Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu’na (IASB) ve onun Uluslararası Finansal
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Raporlama Standartları (IFRS) üretimine yakın ilgi göstermektedir.
IASB, 2001 yılından bu yana kısa ömrü boyunca, şirket finansal
raporlamasının dünya haritasını büyük ölçüde yeniden şekillendirdi.
Ancak, 1973’ten bugüne kadar olan süreçte Uluslararası Muhasebe
Standartları Komitesi (IASC), IASB’nin zeminini hazırladı ve bu da
IASC’den çıktı. Bugünün IASB’sine faydalı bir ışık tutabilecek bir
tarihsel perspektif sağlamanın tam zamanı idi.
Uluslararası muhasebe sisteminin oluşturulması, küresel ekonomik
gelişmeden etkilenen nesnel bir süreçti ve muhasebenin bir bilim olarak
gelişimiyle sıkı bir şekilde bağlantılıydı; Muhasebe teorilerinin
resmileştirilmesi ve farklı muhasebe okullarının kurulması ve tüm
ekonomik mesleğin evrimi. Uluslararası muhasebe sistemi, ülkeler,
ekonomik birimler ve bu tür bilgilerin ekonomik karar verme ile görevli
kullanıcıları arasındaki uyumsuzluk sorununa bir çözüm olarak
düşünülmüştür. Uluslararası iş dili olarak muhasebe, hem bireysel ticari
kuruluşlar düzeyinde hem de bir bütün olarak ekonomi düzeyinde
oluşturulan bilgilerin anlaşılır, doğru, yeterli ve uyumlu olmasını
sağlamalıdır.
Uluslararası muhasebe sisteminin tarihçesi, bir muhasebe sistemi
sadece birbirine bağlı unsurların bir toplamı değil, aynı zamanda içinde
bulunduğu bir çevre ile bağlantılı bir sistemdir. Bu nedenle, çoğu
araştırmacı, uluslararası muhasebenin kökenlerini analiz ederken,
bunları muhasebenin gelişim tarihi bağlamında ele alır. Özellikle
gelişmenin beş ana aşamasını ele alınmaktadır. Bunlar, ticaret aşaması,
1800’e kadar, girişimcilik aşaması, 1900’e kadar, organizasyon
aşaması, 1950’ye kadar, optimizasyon aşaması, 1950 ile 1975 arasında
ve stratejik aşama, 1975’ten sonrasıdır. Bir başka görüşe göre, altı ana
aşama söz konusudur. Bunlar, Eski Çağ, Orta Çağ, XV – XVIII yüzyıl,
XIX yüzyıl, XX yüzyılın ilk yarısı ve XX yüzyılın ikinci yarısıdır.
Muhasebe tarihinin bu dönemlere bölünmesi, üretim, muhasebe
düşüncesi, muhasebe uygulaması ve ekonomik karar almadaki
gelişmelerle gerekçelendirilir. Muhasebenin gelişim aşamalarını ele
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alınırsa, uluslararası muhasebe sistemi, 1950’lere kadar süren örgütsel
gelişim aşamasının bir parçasıdır.
XIX’in hemen sonu ve XX yüzyılın başında, uluslararası muhasebe
sisteminin gelişmesine katkıda bulunan bir dizi önemli olay meydana
geldi.
XIX'in sonunda, XX yüzyılın başında, birkaç ülke yasal bir muhasebe
çerçevesi oluşturan yasaları kabul etmiştir. Aynı zamanda, daha sonra
uluslararası bir muhasebe sisteminin kurulmasında önemli bir etkiye
sahip olan birkaç profesyonel muhasebe birliği oluşturulmuştur. Bu tür
dernekler arasında Edinburgh ve Glasgow’da Muhasebeciler Enstitüsü
(1853’te oluşturulmuş), Aberdeen’de Muhasebeciler Topluluğu (1867),
Manchester Muhasebeciler Enstitüsü (1887), İskoç Muhasebeciler
Enstitüsü (1880), Amerikan Serbest Muhasebeciler Derneği (1887),
Kanada Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (1902), Londra
Muhasebeciler Derneği (1904) kurulmuştur.
1904’te ilk Uluslararası Muhasebeciler Kongresi St. Louis, Missouri’de
(ABD) düzenlendi. Kongrede sadece Amerikalı muhasebeciler değil
İngiltere, İskoçya, Hollanda ve Kanada’dan muhasebeciler de temsil
edildi. Bu kongre, uluslararası bir muhasebe sisteminin kurulmasında
ilk önemli olay olarak kabul edilebilir. Kongrede tartışılan ana konular
muhasebe mesleğinin konsolidasyonu, dünya ekonomisinin büyümesi,
denetim firmalarının gelişimi, kurumsal karların hesaplanması için
standartların oluşturulmasıydı. Kongre sırasında katılımcılar, son
kullanıcılar için hangi muhasebe hizmetlerinin gerekli olduğunu ve
muhasebe bilgisi kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için neler
yapılması gerektiğini değerlendirdiler.
Bu kongrede muhasebenin uluslararası boyutlarına doğrudan
değinilmese de, bu alanda verimli tartışmalar için zemin hazırladı. Bu,
1926’da Amsterdam’da 370 katılımcının 15 ülkeyi temsil ettiği bir
sonraki kongre ile ispatladı. Kongrenin amacı, farklı ülkelerden bilgi,
deneyim ve metodolojileri paylaşmak, maliyet muhasebesinin
uluslararası ölçekte kabul edilebilir evrensel bir muamelesini aramaktı.
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Bu kongrede materyaller İngilizce, Fransızca ve Almanca’ya çevrildi.
Kongrede sorulan soruların çoğu küresel ekonomik gelişme ve
uluslararasılaşma ile yakından bağlantılıydı. Bu kongrede, muhasebe
alanındaki ilerlemeler için Nobel Ödülü’ne benzer bir uluslararası ödül
verme önerisi bile vardı.
İlk uluslararası şirketin gerçeğe dönüştüğü zamanlardı. Öncelikle Asya,
Afrika ve Latin Amerika'daki sömürge ülkelerinden doğal kaynakların
çıkarılmasına ve bu kaynakların sömürgeci ülkelerdeki tesislerde
işlenmesine odaklandılar.
V. F. Paliy’e göre uluslararası muhasebe sisteminin geliştirilmesinde bir
sonraki önemli kilometre taşı, 1929’da gelişmiş ülkelerde küresel
depresyona yol açan borsa çöküşüydü. Bu çöküş, mevcut muhasebe ve
finansal raporlama sistemlerindeki eksiklikleri ortaya çıkardı. Ülkeler
arasında ve hatta aynı ülkedeki şirketler arasında finansal raporlama
ilkelerinde derin farklılıklar vardı. Raporlama, muhasebe bilgilerinin
kullanıcıları tarafından her zaman doğru algılanmadı. Bilgi, ekonomik
varlıkların analizi için uygun değildi ve şirketlerin ticari faaliyetleri ve
finansal koşulları hakkında hatalı ve çelişkili sonuçlara yol açtı. Hisse
senetleri borsalarda işlem gören şirketler tarafından benimsenen, ulusal
olarak tanınan muhasebe ve raporlama standartlarının oluşturulmasına
yol açan şeyin ABD’deki mali kriz olduğunu belirtilmektedir.
XX yüzyılın başında, geleneksel muhasebenin, giderek daha rekabetçi
bir ortamda, hızla değişen teknolojide ve üretim organizasyonunun
artan karmaşıklığında yönetim ihtiyaçlarına yetişemediği ortaya çıktı.
Bu nedenle, uluslararası muhasebe sisteminin gelişiminin ilk aşaması,
bazı ülkelerde muhasebe için yasal bir çerçeve oluşturulması,
profesyonel muhasebe derneklerinin kurulması, muhasebenin rolünün
yeniden düşünülmesiyle belirlendi.
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından artan küresel
ekonomik entegrasyon nedeniyle sermaye akışlarında, uluslararası
ticarette ve doğrudan yabancı yatırımlarda artışa yol açması nedeniyle,
uluslararası muhasebe sistemine ilgi 1950’lerin sonlarına doğru
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artmıştır. XX yüzyılın ortalarından beri, uluslararası ekonomik
ilişkilerin genişlemesi, üretimde uzmanlaşma ve iş birliği, uluslararası
şirketlerin oluşturulması nedeniyle, muhasebe ve denetim
standartlarının uyumsuzluğu sorunu büyük önem kazandı.
Bu süre zarfında Avrupa, birleşme hareketine başladı. 1951’de Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT), 1957’de Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) ve Avrupa Atomik Girişim Topluluğu (EURATOM)
kuruldu ve 1960’da Avrupa Serbest Ticaret Birliği kuruldu.
1960’larda, özellikle Amerikan ve Avrupalı şirketler arasında
uluslararası birleşme ve devralmalar dönemi yaşandı. 1963 Nisanda
Business Week, “Multinational Corporation” olarak adlandırılan yeni
iş organizasyonu biçimi üzerine bir çalışma yaptı. Bu tür uluslararası
eğilimler, farklı ülkelerde ortaya çıkan finansal raporlamanın anlamlı
bir karşılaştırması ihtiyacını güçlendirdi.
XX yüzyılın ortası, uluslararası muhasebe sisteminin gelişiminin ikinci
aşaması olarak düşünülebilir.
1962’de, Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (AICPA)
himayesi altında, 8. Uluslararası Muhasebeciler Kongresi New York’ta
düzenlendi. Gerçekleşen tartışmaların ana konusu küresel ekonominin
muhasebe üzerindeki etkisiydi. Kongrenin pek çok katılımcısı,
uluslararası düzeyde raporlama standartlarının yanı sıra denetim ve
muhasebe uygulamalarının geliştirilmesine yönelik ilerleme
kaydetmenin önemini vurguladı.
Aynı yıl, AICPA, amacı farklı ülkelerdeki muhasebeciler arasında
uluslararası işbirliğini geliştirmek ve bilgi ve fikir alışverişini teşvik
etmek için programlar oluşturmak olan kendi uluslararası ilişkiler
komitesini kurdu. 1964’te komite, uluslararası düzeyde muhasebe,
denetim ve raporlama standartlarını araştırmaya yönelik ilk girişim
olarak kabul edilen 25 ülkenin (25 Ülkede Profesyonel Muhasebe)
muhasebe standartları anketi yayınladı.
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Uluslararası muhasebe sisteminin geliştirilmesinde önemli bir adım,
1966’da, bir İngiliz muhasebe firması olan Cooper Brothers & Co.’nun
(daha sonra Cooper ve Lybrand ve şu anda Price Waterhouse Coopers)
kıdemli bir ortağı olan Henry Benson’ın o sırada başkan olarak görev
yaptığı zaman gerçekleşti. Institute of Chartered Accountants of
England and Wales, ABD ve Kanada’yı ziyaret etti. O ve AICPA ve
Kanada Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü başkanları, bu ülkelerde
muhasebe ve denetimi inceleyecek olan Muhasebeciler Uluslararası
Çalışma Grubu (AISG) oluşturmak için bir anlaşmaya vardılar.
AISG, 1966-1967’de Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik
Devletleri’nden profesyonel muhasebe dernekleri temsilcilerinin
muhasebe ve denetim uygulamalarını uyumlu hale getirmek ve bir dizi
uluslararası muhasebe standardı oluşturmak için uzun vadeli bir strateji
oluşturmak amacıyla güçlerini birleştirmesiyle şekillendi. AISG on yıl
boyunca işlev gördü ve 1977’de varlığını sona erdirmeden önce yirmi
kılavuz yayınladı. AISG tarafından yürütülen araştırmalar, bu üç ülke
arasındaki muhasebe uygulamalarındaki farklılığı ve doğal olarak,
küresel düzeyde raporlama standartlarında tutarlılık eksikliğini
vurguladı.
1967’de Gerhard G. Mueller tarafından yazılan ilk uluslararası
muhasebe ders kitabı yayınlandı. Biyografi yazarı Dale L. Flesher,
Mueller’i uluslararası muhasebenin babası olarak görmekte ve
akademik çalışmaları aracılığıyla bir araştırma alanı olarak uluslararası
muhasebenin gelişimini teşvik eden kişinin Mueller olduğunu ve
etkisinin hem teorisyenler hem de uygulayıcılar arasında hissedildiğini
iddia etmektedir. Muller, bir lisansüstü okulda uluslararası muhasebeyi
bir alan olarak sunan ilk profesördü. Uluslararası muhasebede
araştırmanın iki yönde gelişmesini sağladı: birincisi, uluslararası
muhasebe arasındaki farklılıkların önemi ve bunların muhasebe mesleği
ve uluslararası ticarette yer alan işletmeler için önemi; ikinci olarak,
farklı eğitim kurumlarında muhasebenin nasıl öğretildiğine ilişkin
farklılıkları öğrenmenin önemini vurguladı.
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1972’de, Sidney’deki 10. Uluslararası Muhasebeciler Kongresinde,
AISG temsilcileri bir Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi
(IASC) oluşturma önerisini tartışmak için bir araya geldi. Komite, 1973
yılında Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika,
Hollanda, İngiltere, İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nden
katılımcılarla Londra’da kuruldu. Bu kuruluş, tüm dünyada
kullanılacak olan muhasebe standartlarında birliği geliştirmeyi
amaçlayan bağımsız, kar amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşuydu.
Henry Benson, IASC’nin ilk başkanı olarak seçildi. Bu komitenin
benzersiz bir özelliği, ilgili ülkelerin hükümetleri yerine doğrudan
muhasebeye
dâhil
olan
profesyonel
birlikler
tarafından
oluşturulmasıydı. Bir yıl sonra, Belçika, Hindistan, İsrail, Yeni
Zelanda, Pakistan ve Zimbabwe temsilcileri derneğe ortak üye olarak
katıldı. Muhasebe politikasının şeffaflığına ilişkin ilk IASC standardı
Ocak 1975’te yayınlandı.
7 Ekim 1977’de Münih'teki 11. Uluslararası Muhasebeciler
Kongresi’nde Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu kuruldu. Bu
organizasyon, dünyadaki muhasebe mesleğinin toplum yararına
güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Kuruluş, özel sektör ve
kamu sektörünün yüksek kaliteli uluslararası denetim ve muhasebe
standartlarının oluşturulması, muhasebe meslek mensupları için etik ve
eğitimin geliştirilmesi ve uygulanmasından, üyeler arasında ve diğer
uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin teşvik edilmesinden, muhasebe
mesleğinin uluslararası temsilcisi olarak hizmet vermekten
sorumluydu.
Bu nedenle, uluslararası muhasebe sisteminin gelişiminin ikinci
aşamasında önemli bir olay, iki örgütün oluşturulmasıydı: Uluslararası
Muhasebe Standartları Komitesi ve Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu. Bu iki kuruluşun benzer ancak farklı hedefleri vardı:
IASC, muhasebe ve raporlama standartlarının geliştirilmesinden
sorumluyken, IFAC muhasebe mesleğinin küresel bir organizasyonu
olarak işlev gördü ve muhasebe ve denetim sorunlarıyla ilgileniyordu.
Bu iki organizasyonun yaratılmasının ardından, uluslararası
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muhasebenin gelişimi, uluslararası standartların geliştirilmesine
odaklandı ve bunların kademeli olarak uygulanması, IASC ve IFAC’ın,
diğer önde gelen küresel organizasyonlarla yakın işbirliği içinde olan
muhasebe mesleklerinin birincil küresel kurumları olarak daha fazla
tanınmasıyla işaretlendi.
1980 yılında, birkaç büyük çokuluslu şirket IASC’ye desteklerini ifade
ettiler. Özellikle General Motors, Exxon ve FMC, yıllık
raporlamalarının büyük ölçüde Uluslararası Muhasebe Standartlarını
takip ettiğini belirtmişlerdir.
1981’de IASC Danışma Grubu kuruldu ve Dünya Bankası, Birleşmiş
Milletler, Ekonomi İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı ve dünya
toplumunun diğer üyelerinden temsilciler içermekteydi. 1987’de
Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü gruba katıldı ve
1990’da Avrupa Komisyonu ve Finansal Muhasebe Standartları Kurulu
(ABD) gözlemci statüsünde katıldı. 2000 yılından itibaren, Uluslararası
Menkul Kıymetler Komisyonları Organizasyonu, uluslararası şirketler
tarafından ve dünya finans piyasalarında IAS’nin kullanılmasını tavsiye
etti. Gelişmekte olan ülkeler, kendi muhasebe standartlarını geliştirmek
için IAS’yi temel olarak kullandılar. Örneğin Lübnan ve Zimbabve,
yasal olarak uluslararası standartların bankalar ve halka açık şirketler
tarafından kullanılmasını zorunlu kılıyordu. Belçika, Fransa, İtalya ve
Almanya gibi gelişmiş ülkeler de halka açık şirketlerin konsolide mali
tablolarını yerel muhasebe standartlarına başvurmadan IAS kullanarak
sunmalarına izin veren yasaları kabul etti. 1990’ların sonunda IAS, G7
ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada),
Bankacılık denetimi ve Bank for International Settlements Basel
komitesi tarafından onaylandı.
2000 yılına gelindiğinde, 104 ülkeden 143 profesyonel muhasebe
kuruluşu IASC’ye katıldı ve IFAC üyeliği, 51 ülkeden 63 kurucu
kuruluştan 129 ülke ve yargı bölgesinden 173 tam ve ortak üyeye
yükseldi.
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1973’ten 2003’e kadar IASC, Uluslararası Muhasebe Standartları ortak
adı altında ve Kavramsal Çerçeve altında 41 standart yayınladı.
Kuruluşunun ilk yıllarında IASC, çabalarını uluslararası muhasebe
standartları oluşturmaya odaklamıştır. Ancak, uygulamalarının çok az
başarılı olmasının nedeni, çoğu büyük gelişmiş ülkenin, genellikle
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri olarak bilinen kendi muhasebe
standartlarını kullanmaya devam etmesidir. IASC üyeleri, IAS ile
işbirliği yapma sözü vermiş ve IAS’nin geliştirilmesini kolaylaştırmış
olsalar da, günün sonunda bu standartları ulusal olarak kabul edilen
standartlar olarak ele almadılar. IAS için destek eksikliğinin nedenleri
kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Buna göre, a) uluslararası muhasebe
standartlarının yeterince eksiksiz olmadığını, b) uluslararası muhasebe
standartlarının aşırı derecede esnek olduğunu belirtilmiştir. Standartlar
çok fazla alternatif hesaplama ve yoruma izin veriyordu ve bu çoğu
ülkede muhasebe pratisyenleri için kabul edilemezdi.
IASC faaliyetlerinin meşruiyetten yoksun olarak algılandığı iddiası da
gündemdeydi. Kurucuları için yetersiz destek vardı. IASC yeterince
bağımsız değildi. Bazı komite üyelerinin gerekli uzmanlıktan yoksun
olduğuna inanılmaktaydı. Dikkatli bir incelemenin ardından, 2000
yılında IASC adını Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB)
olarak değiştirdi ve bu kuruluş tarafından geliştirilen standartlara
2001’den sonra yeni bir ad verildi. Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (IFRS). Bu isim değişikliği organizasyonun yapısında ve
misyonunda köklü bir değişiklikle geldi. Muhasebe standartlarının
uyumlu hale getirilmesi için çabalamak yerine, hedef, ulusal muhasebe
standartlarının uluslararası finansal raporlama standartlarıyla
“yakınsaması” olarak belirtildi. Bu nedenle, XXI yüzyılın başında,
muhasebe sistemlerini dünya çapında uyumlaştırma çabaları daha geniş
bir “uluslararası yakınlaşma” kavramına dönüştü.
2002 yılında, Avrupa Birliği, 2005 yılından itibaren halka açık şirketler
tarafından finansal raporlama için IFRS’nin kullanılmasını yasalaştırdı.
Aynı zamanda, AB, standartları Avrupa Komisyonu tarafından
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onaylanan kendi “Avrupa” IFRS versiyonunu kullanmaya karar verdi.
AB tarafından kabul edilen UFRS ve yorumları AB’nin tüm resmi
dillerinde ve AB’nin resmi gazetesinde yayınlanmıştır. IFRS’yi resmi
standartlar haline getirme kararı, daha fazla ülkeye yayılmalarını
etkiledi. Eğer AB tarafından IFRS’nin benimsenmesi olmasaydı, ulusal
muhasebe standartlarının kademeli olarak değiştirilmesi ve bunların
IFRS’ye kademeli olarak yakınsaması, yani gelişmiş ülkelerde
gerçekleşmesi pek mümkün olmayacağı da iddi edilmekteydi.
Avustralya Finansal Raporlama Konseyi (FRC), AB’nin kararıyla
hemen hemen aynı anda, 1 Ocak 2005’e kadar IFRS’yi kabul ettiğini
duyurdu.
Aralık 2002’de, Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (ABD) ve
IASB, Norfolk, Connecticut’ta (ABD) ortak bir toplantı düzenledi ve
IFRS ve GAAP’yi ortak bir standartlar setine doğru hareket ettirmek
için gelecekteki iş birliği sözü verdi. FASB temsilcileri, çok uluslu
şirketler tarafından finansal raporlama için kullanılacak yüksek kaliteli
uluslararası muhasebe standartlarına olan ihtiyacı kabul etti. ABD’nin
GSYİH’sının dünya GSYİH’sının %20’sinden fazla olduğu gerçeği göz
önüne alındığında, bu tür standartların desteklenmesi, bunların
uygulanmasının başarısında önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu
nedenle, 2000 yılından başlayarak, uluslararası muhasebe sistemi
küresel destek almakta ve tüm dünyada birçok ülkeye yayılmaktadır.
Kısmen çelişkili veya eksik bilgiler nedeniyle, IFRS’nin gerçek
yayılma düzeyini ölçmenin zor olabileceği unutulmamalıdır. 173
ülkeden gelen bilgileri analiz ederken, Deloitte ve Touche, kendi
muhasebe standartlarını kullanan bazı ülkelerin hala standartlarının
IFRS’ye dayandığını, karşılaştırılabilir olduğunu ve hatta buna karşılık
geldiğini belirtti. Buna ek olarak, terminolojide, kabul edilen
standartların sınıflandırılmasında ve bunların benimsenmesi için son
tarihlerde önemli farklılıklar vardır. Bazen IFRS yalnızca kısmen
benimsenir. Bu nedenle, IFRS muhtemelen daha az ülkede “olduğu
gibi” kullanılmaktadır. Yukarıda sunulan bilgileri özetleyerek, bugün
IFRS’nin dünyanın 128 ülkesinde halka açık şirketler tarafından ve 106
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ülkede borsa dışı şirketler tarafından tam veya kısmi kullanım için izin
verildiğini veya gerekli olduğunu not ediyoruz. IFRS’nin bu kadar
yaygın kullanımı, uluslararası muhasebe sisteminin küresel olarak
kabul edildiğini göstermiştir.
3.3. IASC’NİN TEMELİNİN ARKA PLANI
II. Dünya Savaşı’nın ardından, her ülkenin kendi Genel Kabul Görmüş
Muhasebe İlkeleri (GAAP, ABD atama) veya uygun muhasebe
uygulaması vardı. Borsa şirketlerinin finans için büyük ölçüde bağımlı
olduğu aktif öz sermaye piyasalarına sahip ülkelerdeki GAAP’ler
arasında bile (Birleşik Devletler, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya
ve Yeni Zelanda) önemli farklılıklar vardı. Örneğin, İngiltere,
Avustralya ve Yeni Zelanda’da şirketler, yatırım amaçlı gayrimenkuller
de dâhil olmak üzere mülklerini, tesislerini ve ekipmanlarını (KKD)
yeniden değerleyebilir. ABD ve Kanada’da, esas olarak Menkul
Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) muhafazakâr etkisi
nedeniyle, şirketler tarihi maliyete bağlı kaldılar. Kuzey Amerika’da
LIFO, ABD’deki stoklar için yaygın olarak kullanılabilmekteydi.
Ancak Kanada’da kullanımı birkaç endüstriyle sınırlıydı. 1975 yılında,
Yeni Zelanda standart belirleyicisi, amortismana ilişkin SSAP 3
standardını yayınladı ve bu, doğrusal yöntem yönteminin
kullanılmasını gerektirdi. Başka hiçbir ülke aynı şeyi yapmadı.
Bu Anglo-Amerikan ülkelerindeki GAAP’ler ile Avrupa kıtasındaki ve
Japonya’daki ülkeler arasında daha da büyük bir uçurum vardı. gelir
vergisinin muhasebe uygulamalarını yönlendirdiği, bildirilen kârın
temettü beyan edeceği ve mali sonuçların yapılabileceği durumlarda
gizli yedekler tarafından manipüle edilebilir. 1947’de Fransa, ayrıntılı,
kodlanmış bir şirket muhasebesi düzenlemesi olan plan uyumlu genel
veya Ulusal Muhasebe Planını oluşturdu ve Fransa bunu daha sonra
Belçika ve İspanya’ya ve sonunda Portekiz, Fas, Tunus, Cezayir ve
Peru’ya ihraç etti. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, finansal raporları
açıklama asgari düzeydeydi ve İngiltere veya Fransa gibi eski sömürge
ustalarından miras almış olabileceklerinin ötesinde GAAP olarak
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adlandırılabilecek çok az şey vardı. Özetle, dünya çapındaki muhasebe
uygulamaları çok çeşitliydi ve bir ülkeden diğerine finansal tabloları
anlamlı bir şekilde karşılaştırmak çok zordu.
1950’ler, uluslararası ticaretin ve doğrudan yabancı yatırımın hızlı bir
büyüme dönemini başlattı. Şirketler sınırlarının ötesine geçmeye
başladı. Muhasebenin liderleri meslek, yeni zorluk olarak "uluslararası"
alanı gördü. Amerikan Sertifikalı Kamu Enstitüsü Muhasebeciler
(AICPA), Eylül 1962’de Sekizinci Uluslararası Muhasebeciler
Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. New York City’de, dünya ekonomisinde
muhasebe ve denetim teması ile AICPA 1964 yılında dünya çapında
muhasebe, denetim ve profesyonel standartları araştıran ilk büyük cilt
olan 25 Ülkede Profesyonel Muhasebe yayınladı.
1960’larda, özellikle Avrupa şirketlerini devralan Amerikan şirketleri
olmak üzere sık sık uluslararası birleşme ve satın almalar damgasını
vurdu ve bir zamanlar yerli şirketler, üretim operasyonlarını ve yönetim
ekiplerini uluslararası düzeyde yeniden konuşlandırmaya başladı. Nisan
1963’te Business Week, “çok uluslu şirketler” “gerçekten dünya odaklı
şirketleri” adı verilen yeni iş organizasyonu biçimi hakkında özel bir
rapor yayınladı. Bu uluslararası eğilim, farklı ülkelerde hazırlanan mali
tabloları karşılaştırma isteğini artırdı.
Sör Henry Benson (daha sonra Lord Benson), Cooper Brothers &
Co’'nun (daha sonra Coopers & Lybrand ve şimdi Pricewaterhouse
Coopers’ın bir parçası olan) Birleşik Krallık firmasının kıdemli ortağı
ve İngiltere ve Galler’deki Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü’nün
1966–1967 başkanı (ICAEW), çeşitli muhasebe uygulamaları sorununu
çözmek için bir harekete öncülük etti. Güney Afrika’da doğup büyüyen
ve ardından İngiltere’ye göç eden Benson, kararlı ve becerikli bir
adamdı. 1966’da AICPA’yı ikna etti.
Kanada Yeminli Muhasebeciler Enstitüsü (CICA), İskoçya Yeminli
Mali Müşavirler Enstitüsü ve İrlanda Yeminli Muhasebeciler Enstitüsü,
Muhasebeciler Uluslararası Çalışma Grubu'nu (AISG) oluşturmak
üzere ICAEW'e katılacak. AISG, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık’taki
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muhasebe ve denetim yaklaşımlarını karşılaştıran bir dizi kitapçık
yayınladı. Diğer şeylerin yanı sıra, Benson, üç ülkedeki denetim
yaklaşımlarının karşılaştırılmasının sonunda İngiltere muhasebe
mesleğini ikna edeceğini umuyordu. Stokun alınmasında denetçinin
hazır bulunmasını istemek ve bu çabayı başardı. AISG, on yıldan fazla
bir süre boyunca, önde gelen ülkelerdeki muhasebe ve denetim
uygulamalarını karşılaştırmak için ilk büyük çabayı temsil eden bu tür
20 kitapçık yayınladı. AISG kitapçıkları, üç ülke arasındaki
uygulamadaki çeşitliliği ve dolayısıyla mali tabloların sınırlar ötesi
karşılaştırılamazlığını vurguladı.
3.3.1. IASC’ nin Başlangıcı
Benson’un 1973’teki tekrarlama girişimi daha da büyüktü. Benson,
dünyanın dört bir yanından muhasebe organlarının liderleriyle yapılan
yazışmaları ve toplantıları takiben, Uluslararası Muhasebe Standartları
Komitesi’nin (IASC) kurulmasına öncülük etti. Motivasyonu, ülkeler
arasında muhasebe uygulamalarındaki farklılıkları azaltmak için
muhasebe standartlarının uluslararası uyumunu teşvik etmekti. İngiltere
merkezli nedenler de olabilir. 1973’te Birleşik Krallık, İrlanda ve
Danimarka ile birlikte Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (bugün Avrupa
Birliği olarak bilinen AET) girdi. O zamana kadar, Almanya’nın
muhasebe konusundaki vergi odaklı yaklaşımı, Bakanlar Konseyi
tarafından onaylandıktan sonra tüm üye devletler tarafından mevzuata
dâhil edilecek olan muhasebe hakkındaki Dördüncü Şirketler Hukuku
Direktifinin geliştirilmesine yön vermekteydi. İngiltere’deki Benson ve
diğerleri, IASC’nin, muhasebe konusundaki Anglo-Amerikan
yaklaşımıyla daha uyumlu standartları teşvik edebileceğine ve
dolayısıyla AET’deki muhasebe gelişimi eğilimine telafi edici bir güç
olarak hizmet edebileceğine inanmış olabilirler. Anthony Hopwood,
IASC’nin kurulması için önemli bir itici gücün, şirketler arasındaki çok
daha ihtiyari ilişkiye kıta Avrupası yasal ve devlet kontrolünün
dayatılmasını engellemek olduğunu ileri sürmüştür. Birleşik Krallık
şirket hukukundaki “doğru ve adil görüş” kavramı İngiliz muhasebe
kültürüne özgüdür ve kıtadaki mevzuatta bir karşılığı yoktu. Benson da
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bunun için bastırmış olabilir IASC, Birleşik Krallık muhasebe
standartlarının kalitesinden hoşlanmadığı ve AISG kitapçığının stoklar
üzerindeki Birleşik Krallık denetim uygulaması üzerindeki etkisinde
olduğu gibi, Birleşik Krallık muhasebe standartları ve uygulamasının
muhasebe
organlarının
ortak
bir
standarda
katılmasıyla
yararlanabileceğine inandığı için dünya düzeyinde girişime başlamayı
hedeflemişti. Nitekim IASC ilk standardını yayınlamadan önce bile,
Benson, Londra Borsasını borsada işlem gören şirketlerin IASC
standartlarından sapmaları açıklamaya ikna etti ve böylece Birleşik
Krallık’ın yakın zamanda başlatılan Muhasebe Standartları
Yönlendirme Komitesi ve Birleşik Krallık şirketlerine, IASC
standartlarında önerilen uygulamalardı.
IASC, uluslararası olarak muhasebe standartlarını belirlemeye yönelik
ilk girişimdi. 1973’te, birkaç ülkede tavsiyeleri muhasebe
uygulamalarının gidişatını etkileyen komite veya kurullar vardı.
Kronoloji sırasına göre bu ülkeler şunlardı. ABD, İngiltere, Kanada,
Fransa, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda. Hollanda ve Güney
Afrika, ancak yakın zamanda bu tür organları öne çıkmıştı. Ulusal
muhasebe organları Benson’ın IASC’ye katılmaya davet ettiği dokuz
ülke alfabetik olarak şunlardı: Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya,
Japonya, Meksika, Hollanda, Birleşik Krallık ve İrlanda (birleşik) ve
Amerika Birleşik Devletleridir. Her ülke, en fazla üç üyeden oluşan bir
delegasyon tarafından temsil edildi. Delegasyonun oylamasına karar
veren iki kişi ve bir gözlemci idi. Her delegasyonun bir oy hakkı vardı.
Başlangıçta, AICPA tek başına ABD delegasyonuna sponsor oldu.
Ancak sonunda Mali Yöneticiler Enstitüsü (FEI) ve Yönetim
Muhasebeciler Enstitüsü ortak sponsor oldu. IASC’nin 29 Haziran
1973’te bağımsız bir kuruluş olan Finansal Muhasebe Standartları
Kurulu’nun (FASB) AICPA’nın bir komitesi olan Muhasebe İlkeleri
Kurulu’nun yerini almasından iki gün önce ortaya çıkması ilginç bir
tesadüf, AICPA, FASB’yi denetleyen Finansal Muhasebe Vakfının beş
sponsorundan biriydi, ancak şimdi aynı zamanda ABD’nin IASC
delegasyonunun da sponsoruydu.
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Dokuz delegasyonun üyeleri başlangıçta denetim firması ortakları, tek
denetim uygulayıcıları, ulusal muhasebe organlarının yöneticileri, bir
akademisyen ve bir finans yöneticisiydi ve hepsi yarı zamanlı olarak
hizmet vermekteydi. İlerleyen yıllarda daha fazla mali yönetici ve mali
tablo kullanıcısı üye oldu. Delegeler, “günlük işlerine” ek olarak, yılda
üç ila dört kez IASC Yönetim Kurulu toplantılarına katıldı ve
standartların taslağını hazırlamak için gönüllü yönlendirme
komiteleriyle birlikte çalışan iki kişilik tam zamanlı teknik personel
tarafından sağlanan belgeleri okudu. Bir Yönetim Kurulu üyesinin
başkanlık yaptığı ve dünyanın dört bir yanındaki gönüllülerden oluşan
küçük yönlendirme komiteleri ilk taslakları hazırladı. IASC’nin amacı,
Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) olarak adlandırılan ve dünya
çapında muhasebe standartlarının uyumlaştırılmasına yol açacağı
umulan “temel” standartları yayınlamaktı. Kurul, Henry Benso’ı ilk
toplantısında başkan olarak seçti.
Ulusal muhasebe organları, IASC standartlarının kendi ülkelerinde
kullanımını teşvik etmek için “en iyi çabalarını” kullanacaklarını
onaylayarak IASC Anlaşmasını ve Anayasasını imzaladılar. Maruz
kalma taslaklarını ve nihai standartları onaylamak için dörtte üçlük bir
çoğunluk gerekliydi. Bazı ülkelerden üyeler kendi ülkelerinde
kullanılan muhasebe uygulamalarının doğruluğunu savundukları için
ve ayrıca bazı ülke delegasyonları isteğe bağlı muhasebe uygulamaları
veya yöntemlerine sahip olma esnekliğini tercih ettikleri için, ücretsiz
seçeneklerle pek çok standart yayınlandı. Her bir teşhir taslağı ve
standardına ilişkin oylama rapor edilmedi ve muhalif görüşler
yayınlanmadı. Teknik personel, ilk taslak hazırlama sırasında
diğerlerinin yanı sıra ABD ve İngiltere standartlarına sık sık danıştı.
Üyelerin işverenleri bazı seyahat masraflarını karşıladı. Ancak mali
yükün büyük kısmını sponsor ulusal muhasebe kurumları üstlendi.
Londra’daki merkez ofisin kirası ve ilgili masrafları ICAEW tarafından
karşılanmıştır. Bir yıl içinde, diğer ülkelerdeki muhasebe kurumları,
kendi ülkelerinde Kurul standartlarının kabulünü teşvik etmek için
kendilerinin de “en iyi çabalarını” kullanacakları taahhüdünü kabul
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ederek ortak üye olarak imza atmaya başladılar ve aynı zamanda,
IASC'nin maliyetlerini karşılamaya kısmen rıza gösterdiler.
Kurul toplantıları muhtemelen bazı delegasyonlar için bir duruşmaydı.
Görüşmeler İngilizce olduğu için Fransa, Almanya, Japonya ve
Hollanda’dan üyeler teknik muhasebe konularını ikinci bir dilde
tartışmak zorunda kaldılar. 25’ten fazla Yönetim Kurulu üyesi ve büyük
bir masa etrafında oturan personel ile görüşlerin anlaşılması ve iletişimi
tüm katılımcılar için kolay olmayacaktı.
En başından beri, AET’nin idari kanadı olan Avrupa Komisyonu,
IASC’ye çok az ilgi göstermiştir. Belki de bir özel sektör organının,
Komisyon gibi bir devlet kurumunun hizmet ettiğini iddia ettiği kamu
çıkarına değil, sadece üyelerinin çıkarlarına hizmet edeceğine
inanmaktaydı. FASB, kendi payına IASC’ye çok az ilgi gösterdi ve
bunun yerine ABD GAAP’nin iyileştirilmesine odaklandı. Görüldüğü
gibi, bu duruşlar 1980’lerin sonunda değişmiştir.
3.3.2. SEC’ in Desteği
SEC, muhasebe alanındaki uluslararası gelişmeleri büyük bir ilgiyle
takip etmekte ve AISG’nin çalışmasıyla cesaretlendirmektedir. Mayıs
1972’de SEC Başkanı William J. Casey, uluslararası bir temelde kabul
edilebilir bir muhasebe tekdüzeliği seviyesine ulaşmanın zorlu
görevinde bir başlangıcı olduğunu ifade etmiştir. Bir ay sonra Casey,
John C. (Sandy) Burton’ı SEC Baş Muhasebecisi olarak atadı. Eylül
1973’te, IASC’nin faaliyete başlamasından birkaç ay sonra, SEC
Başkanı Ray Garrett Jr., Burton’ın dünya çapında finansal
raporlamadaki önemli farklılıkları çözmek için AICPA ve çeşitli
uluslararası muhasebe gruplarıyla çalıştığını ifade etmiştir.
SEC daha sonra yeni doğan IAS’'ye beklenmedik bir destek oyu
vermeye başladı. IASC’nin ilk üç standardı, muhasebe politikalarının,
stokların ve konsolide mali tabloların açıklanmasıyla ilgiliydi. Aralık
1974’te, IASC, endüstriyel ana şirketlerin finans veya sigorta iştirakleri
gibi benzer olmayan bağlı ortaklıkların mali tablolarının konsolide mali
tablolara dahil edilmesi gerektiğini ima eden, konsolide mali tablolara
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ilişkin bir standart taslağı olan E3’ü yayınladı. Bu öneri, 1959’da
yayınlanan Muhasebe Araştırma Bülteni No. 51’e dayanarak, bu tür yan
kuruluşları konsolidasyonun dışında tutan ABD GAAP’ye aykırıdır.
Sandy Burton, IASC'nin yaklaşımını tercih etmiştir
O sırada, FASB’nin gündeminde konsolide mali tablolarla ilgilenecek
bir madde yoktu.
1973’ te SEC, Uluslararası Muhasebe Standartlarına doğru hareketi
desteklediğini ve IASC’nin ilerlemesini olumlu olarak gördüğünü
açıkça belirtmişti.
3.3.3. IASC’ nin 1973’ ten 1987’ ye Kadar Kayıt ve Etkisi
IASC’nin muhasebe politikalarının açıklanmasına ilişkin ilk standardı
Ocak 1975’te ortaya çıkmış ve dünya çapında tantanayla karşılanmıştır.
1975 ile 1987 arasında IASC, daha önceki bir standardın yerini alan
değişen fiyatların etkilerini yansıtan biri de dâhil olmak üzere 25
standart daha yayınladı. IASC standartlarının görünürdeki etkisi
ülkeden ülkeye önemli ölçüde değişmekteydi. Birkaç istisna dışında,
Kurulda temsil edilen ülkeler, IASC standartlarının içeriğini yansıtacak
şekilde kendi standartlarını değiştirmediler. Bu davranışın iki nedeni
vardı. Kurulda temsil edilen Anglo-Amerikan ülkeleri genellikle
standartlarının IAS’den daha üstün olduğuna inanmaktaydılar. Yönetim
Kurulunda delegasyonları olan diğer ülkelerin çoğu, IA’'nin
kullandıkları vergilendirmeye dayalı muhasebe modeline uymadığına
inanmış olabilir.
Kurul’un 27 yılı boyunca en coşkulu sponsor organı olan Kanada
Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü’nün (CICA) standart belirleme
komitesi, kendi standartlarını revize ederken IASC standartlarından
bazılarına, özellikle de gelirin tanınmasına ilişkin IAS 18'e başvurdu.
Hollanda’da, Nederlands Instituut van Register muhasebecileri, gerekli
kullanım için belirli IAS’leri “kabul edebilecekleri” bir süreç önerdiler,
ancak sonuçta böyle bir IAS hiçbir zaman kabul edilmedi.
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“En iyi çabalar”, farklı ülkelerde farklı şekilde yorumlandı ve çoğu ülke
delegasyonu, ülkede bir tane olsa bile, ulusal standart belirleyicinin bir
temsilcisini sponsor muhasebe kurumu (veya organları), ülkelerinin
muhasebe uygulamalarını içermemekteydi.
IASC’nin ortak üye organlarının bulunduğu ülkelerde, standart
belirleyiciler bazen standartların kullanımını onayladılar. Birkaç Asya
ülkesi ve Hong Kong, bazı standartlarını IAS’ye göre şekillendirmeye
başladı. Yeni Zelanda standart belirleyicisi, stoklarda IAS 2’yi ülkenin
standardı olarak kelimesi kelimesine benimsemiştir.
1980’lerde, bazı büyük şirketler IASC ile dayanışma gösterdi. Üç ABD
çokuluslu şirketi, General Electric, Exxon ve FMC Corporation, yıllık
raporlarında mali tablolarının çoğu bakımdan Uluslararası Muhasebe
Standartları ile tutarlı olduğunu onayladılar. Kanada’da Toronto
Menkul Kıymetler Borsası’nın emriyle, CICA’nın teşvikini takiben,
borsaya kayıtlı yaklaşık 100 şirket, yıllık raporlarında mali tablolarının
IASC standartlarına uygun olduğunu teyit etti. O zamanlar IAS, ABD
ve Kanada GAAP’leri ile hemen hemen her açıdan uyumluydu. Bu
nedenle, bir uygunluğun doğrulanması bir şirkete neredeyse hiçbir
gerçek maliyet getirmemekteydi. 1985 yılında Japonya’da, büyük bir
gemi inşa ve deniz mühendisliği şirketi olan Sasebo Heavy Industries
Co., gönüllü İngilizce yıllık raporunda konsolide beyanlarının IAS ile
uyumlu olduğunu onayladı. Nitekim 1979’da Tokyo Borsası, yabancı
şirketlerin mali tablolarını Japon GAAP yerine IAS kullanarak
hazırlamalarına izin vereceğini söylemişti.
Güney Afrika Bira Fabrikaları, 198’'ten başlayarak, temel muhasebe
politikalarının IAS’ye “tüm önemli yönleriyle uyumlu” olduğunu
onaylamıştır.
Güney Afrika, Nijerya, İtalya, Tayvan ve bir mali analist heyetinin
eklenmesiyle Kuruldaki delegasyon sayısı kademeli olarak 14’e
yükseldi. Güney Afrika ve finansal analistler gibi bazıları kalıcı
delegasyonlar haline geldi ve 2000 yılına kadar Kurulda kaldı. 1995
yılında Güney Afrika, gelişmekte olan ülkelerden üyeliği artırmak için
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delegasyonuna Zimbabwe’den bir temsilci dâhil etmeye başladı. Güney
Afrika ve finansal analistlerin yanı sıra diğerleri (Nijerya, İtalya ve
Tayvan), tanımlanmış dönemler için Kurul’da görev yapan dönüşümlü
delegasyonlardı. 1987’ye gelindiğinde, 40’tan fazla delegasyon üyesi
ve personel daha da büyük bir masanın etrafında oturuyordu ve bunların
bir kısmı İngilizce ile mücadele etmeye devam ediyordu.
IASC periyodik olarak diğer organların zorluklarıyla karşılaştı.
1970’ler ve 1980’lerde, çokuluslu şirketlerin finansal raporlamasına ilgi
duymaya başlayan Birleşmiş Milletler ve Ekonomik İş birliği ve
Kalkınma Örgütü, IASC’nin uluslararası muhasebe standartlarını
belirlemedeki önceliğini sorguladı. Her iki kurumda, IASC’nin kendi
dar kişisel çıkarları olan muhasebe mesleğinin bir ürünü olduğu için
meşruiyetten yoksun olduğuna dair görüşler ifade edildi. 1977’de
kurulan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), 1980’lerde
iki kez birleşme yoluyla IASC’yi kanatları altına almaya çalıştı, ancak
IASC bu iki girişimin de bağımsız kalmasını başarıyla engelledi.
Başkan Hans Burggraaff, bu tür ilk girişim 1980’lerin başında
gerçekleştiğinde bir liderlik rolü oynadı. Tıpkı bugün olduğu gibi,
uluslararası standart belirleyiciyi kimin kontrol etmesi gerektiği
konusunda tartışmalar vardı.
1973’ten beri, IASC’nin idari ve teknik kadrosuna, her biri iki yıllık
dönemler için atanan dört sekreter başkanlık etmekteydi. Bunlardan
sonuncusu, 1984 yılında bu yeni pozisyon oluşturulduğunda ve sekreter
unvanı kaldırıldığında sekreter olarak atanan ve ardından ilk genel
sekreter olan Geoffrey Mitchell idi. 1985’te David Cairns genel sekreter
oldu. 1994 yılına kadar bu pozisyonda hizmet etti. Standartların taslağı
büyük ölçüde yönetim komitelerine verildiği için teknik personel sayıca
az olmaya devam etti.
3.3.4. 1987-2000: IASC’ Daki Gelişmeler
3.3.4.1. IOSCO’nun IASC Üzerindeki Etkisi
Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO), menkul
kıymetler piyasası düzenleyicileri konfederasyonudur. IOSCO’nun
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aslen Montre’al’da bulunan ofisi, 2000 / 01’de Madrid’e taşındı.
1983’te uluslararası bir organ olarak kurulan IOSCO, hem SEC hem de
Fransa’nın Commission des Ope’rations de Bourse (COB), 1987 yılına
kadar büyük ölçüde bilinmiyordu. Onun menkul kıymetler borsası
düzenleyicisi, aktif üyeler haline geldi ve böylelikle dünyadaki
düzenleyicilerin evetinde vücudun önemini arttırdı. SEC, kendi payına,
IOSCO’nun düzenleyicileri içeriden öğrenenlerin ticareti ve dünya
çapındaki muhasebe ve denetim uygulamalarının değişken kalitesi
konusunda harekete geçmeye ikna edeceğini umuyordu. SEC, 1987’den
beri IOSCO’nun en etkili sesi olmuştur. Aslında, IOSCO’nun çokuluslu
ifşa ve muhasebe üzerine bir çalışma grubu (şimdi daimi komite olarak
adlandırılır) oluşturduğu 1990’dan başlayarak, ikincisine her zaman
SEC’in Şirket Finansmanı Bölümünden veya ofisten kıdemli bir
personel başkanlık yapmıştır. Muhasebeci Ayrıca, bir SEC Komiseri,
IOSCO’nun dünyadaki en büyük 13 sermaye piyasasının
temsilcilerinden oluşan güçlü Teknik Komitesinin her zaman bir üyesi
ve bir zamanlar başkanı olmuştur.
1987’de, IASC’nin liderleri gelişmiş dünyada daha fazla etkisinin
olmayışı nedeniyle sabırsız hale geldiklerinde, IOSCO, IASC’ye, Kurul
düzenleyici üyeleri tarafından kullanılmak üzere standartlarında önemli
iyileştirmeler yapmayı planlamış ve sonunda IOSCO’nun bunları
onaylamayı düşüneceği cazip bir öneri getirmiştir. IASC’nin liderleri,
bir gün standartlarının IOSCO tarafından onaylanmasının SEC’in IAS
kullanan yabancı ihraççılar için gerekli mutabakat şartını kaldırmasına
neden olabileceğini ummaya cesaret ettiler.
IOSCO’nun IASC standartlarında aşağıdaki revizyonlar için yaptığı
çağrı, SEC’in kendisinden kaynaklanabilirdi.
Muhasebe alternatiflerini ortadan kaldırma
Yeterince ayrıntılı ve eksiksiz olduklarından emin olma
Yeterli açıklama gereksinimleri içerdiklerinden emin olma
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IASC daha sonra, IASC standartlarında seçeneklerin, yani ücretsiz
tercihlerin azaltılmasını veya kaldırılmasını önermek için, başkanlığını
Ralph E. Walters’ın yaptığı ve yalnızca Yönetim Kurulu üyelerinden
oluşan mavi kurdeleli bir “Karşılaştırılabilirlik” yürütme komitesini
seçti. Komite bir dizi “hızlı” toplantı düzenledi ve IOSCO’nun üç
temsilcisi, SEC, COB ve Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu’nun
baş muhasebecileri, gözlemci olarak katıldı ve tartışmalara aktif olarak
katıldı. Bu görüşmelerin sonucu ve Kurul’un nihai onayı, IASC’nin
Temmuz 1990’da yayınlanan ve bir düzineden fazla standartta silme
için sayısız muhasebe alternatifini işaretleyen Niyet Beyanı, Mali
Tabloların Karşılaştırılabilirliği idi. Mutabık kalınan konulardan biri,
LIFO’nun kabul edilebilir bir stok değerleme yöntemi olarak
kullanılmasıydı. Daha sonra Kurul, Paul G. Cherry başkanlığında,
IOSCO’nun tatminine yönelik on standardında revizyon önermek üzere
bir “İyileştirmeler” yürütme komitesi kurdu. Amaç, sadece
Karşılaştırılabilirlik raporu doğrultusunda seçeneklerin sayısını
azaltmak değil, aynı zamanda revize edilmiş standartların yeterince
ayrıntılı ve eksiksiz olmasını ve yeterli ifşa gerekliliklerini içerdiklerini
temin etmekti. Bu, yarı zamanlı çalışanlardan oluşan bir komite için göz
korkutucu bir görevdi. Bununla birlikte, tüm Kurul’dan gerekli
onayların alınmasını içeren görevi tamamladılar ve 1993'ün sonunda
gözden geçirilmiş on standart, değerlendirilmesi için IOSCO’ya
sunuldu. Birbirini izleyen IASC Başkanı Arthur R. Wyatt ve Eiichi
Shiratori’nin Yönetim Kurulu toplantıları sırasındaki liderlik, projenin
başarısı için kritik öneme sahipti. Komite bir aksilik yaşadı. LIFO’nun
tavsiye edilen silinmesi ABD delegasyonu tarafından desteklenmesine
rağmen, hamle, diğer dört delegasyonun (Almanya, İtalya, Japonya ve
Kore) devamını desteklemek için oy kullanması ve böylelikle dörtte
üçlük bir çoğunluğun önergeyi taşımasını engellediği için reddedildi.
Bu dört ülkede LIFO, gelir vergisi açısından kabul edilebilirdi ve bu
ülkelerdeki finansal raporlama vergilendirmeyle bağlantılıydı.
Endüstri, LIFO’yu finansal raporlamadan çıkarmamak için
delegasyonlarını kulis yapmış olabilir.
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IOSCO’nun Yönetim Kurulu’nun gelişmiş standartlarına tepkisi,
Başkan Shiratori için büyük bir hayal kırıklığı oldu. IOSCO on
standardın çoğunu kabul edilebilir buldu. Ancak diğerlerinde daha fazla
iyileştirme istedi. Ayrıca ara raporlama, maddi olmayan varlıklar, hisse
başına kazanç, çalışanlara sağlanan faydalar, çoğu finansal araç ve
durdurulan faaliyetler için muhasebeleştirme ve ölçüm sorunları ile
ilgili standartları görmek istedi. Bu tersine çevirme ile cezalandırılan
Yönetim Kurulu, 1999 yılına kadar uygun şekilde geliştirilmiş ve
tamamlanmış iki düzine “çekirdek”'' standardı tedarik etmek için
IOSCO ile anlaştı. 1990’larda CICA ve diğer kaynaklardan alınan
personel kredileriyle artırılan araştırma personeli (yarım düzine kadar)
Sir Bryan Carsberg, 1995’te David Cairns’in yerine genel sekreter
olarak atandı. Avustralya’dan Michael Sharpe, 1996 yılında IASC
başkanı ve her ikisi de, Kurulun temel standartlar projesini zamanında
tamamlamak için çılgınca çalıştığı kritik bir zamanda güçlü liderler
olduklarını gösterdiler.
3.3.4.2. Yönetim Kurulu Heyetlerinde Gelişme
Belki de kısmen, SEC’in IASC’nin çalışmalarına olan ilgisinin artması
nedeniyle, IOSCO’ya aktif katılımı sayesinde, FASB 1988’de
IASC’nin Yönetim Kurulu toplantılarına oy kullanmayan bir misafir ve
ardından gözlemci gönderme davetini kabul etti. Sırasıyla Raymond C
Lauver, James J. Leisenring ve Anthony T. Cope. IASC’ye yıllarca
kayıtsız kaldıktan sonra, Başkan Dennis R. Beresford yönetimindeki
FASB, çalışmalarına aktif bir ilgi göstermeye başladı. Benzer şekilde,
1980’lerin sonlarından önce, Avrupa Komisyonu IASC’nin
standartlarını göz ardı etmişti. Ancak 1990’da, muhasebe meseleleriyle
ilgilenen birimin eski başkanının yerine Karel Van Hulle’nin
getirilmesi ile Komisyon, IASC’nin oy hakkı olmayan bir gözlemci
olarak Kurul toplantılarına katılmaya başlama isteğini kabul etti.
IOSCO, 1996 yılında Yönetim Kurulu toplantılarına her zaman en az
bir SEC personeli dâhil olmak üzere bir gözlemci heyetini
sonlandırmaya başladı. 1997 yılında, Çin Yeminli Mali Müşavirler
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Enstitüsü’nden bir gözlemci heyeti, Kurul toplantılarına katılmaya
başladı. Kurul’un çalışmalarındaki bariz ilerleme ve IOSCO’dan aldığı
ilgi, birçok çeyrekte ilgi çekmeye başlamıştı. Teknik personel de
güçlendi, Liesel Knorr ve James S. Saloman sırasıyla 1994 ve 1999’da
Teknik Direktör olarak atandı.
Kurul delegasyonlarının sayısı 1996 yılına kadar 14’ten 16’ya yükseldi.
Kore ve Ürdün, Nijerya ve Tayvan’ın ardından, dönüşümlü olarak
değişti. 1990’larda, İskandinav Mali Müşavirler Federasyonu,
Hindistan (daha sonra Sri Lanka ile birlikte) ve Malezya’dan ve İsviçre
Endüstriyel Holding Şirketleri Federasyonu’ndan ve bir mali
yöneticiler heyeti, İtalya’dan gelen delegasyonların yerini aldı. Kore ve
Ürdün ve tümü 2000 yılına kadar Yönetim Kurulu’nda kaldı.
Böylelikle, 1997 yılına gelindiğinde Kurul, 45’ten fazla üyenin katılımı,
artı personel ve toplam 60 ile 70 arasında çok sayıda gözlemci ile çok
daha büyük bir masa etrafında toplanıyordu. 1999 yılına kadar
IOSCO’ya sunulacak olan tartışmalı yeni ve revize edilmiş standart
taslaklarının tartışılması ve tartışılması ihtiyacı nedeniyle, Kurul 1997
ve 1998’de toplam 45 gün boyunca yorucu bir tur dokuz toplantı
düzenledi. Bu şekilde oluşturulan böylesine büyük bir yarı zamanlı
bedenin etkili bir standart belirleyici olarak haklı çıkarılmasının zor
olduğu bir süredir belli olmuştu.
3.3.4.3. G4+1’in Yükselişi
1993–1994’te İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya’dan dört AngloAmerikan standart belirleyici, IASC’den önce gelmesini bekledikleri
konular hakkındaki düşüncelerini netleştirmek için personelleriyle üç
ayda bir toplantı yapmaya başladı. Grup, gözlemci olarak katılan
IAS’'nin bir temsilcisi, genellikle genel sekreter olan G4 + 1 olarak
tanındı. Dört standart belirleyicinin benzer kavramsal çerçeveleri ve
muhasebe kültürleri vardı ve aralarında çok farklı muhasebe tarihsel
yönelimlerine sahip ülkelerden birçok delegasyonla IASC Yönetim
Kurulu toplantılarına kıyasla görüş alışverişinde bulunmaları çok daha
kolaydı. 1994’ten 2000’e, G4 +1, tartıştıkları konularla ilgili 12 makale
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yayınladı: riskten korunma muhasebesi, provizyonlar, işletme
birleşmeleri, kiralamalar ve diğerlerinin yanı sıra hisse bazlı ödemedir.
1996 yılında Yeni Zelanda’nın standart belirleyicisi G4’ün beşinci
üyesi olarak katıldı. IASC Yönetim Kurulu’nda, Anglo ülkelerinin
standart belirleyicileri tarafından IASC’nin görüşmelerini kendi
çözümlerine yönlendirmek için G4 + 1’in bir girişimi olduğu ve IASC
ile dünya standardı belirleyicisi olmak için rekabet etme hırsına sahip
olabilecekleri konusunda IASC Yönetim Kurulu'nda endişe vardı. Bu
ikinci ihtimal hayal gücünün ötesinde değildi. Çünkü beş standart
belirleyici iyi finanse edilmiş ve iyi bir kadroya sahipti ve bunlardan
ikisi, FASB ve Birleşik Krallık Muhasebe Standartları Kurulu,
dünyanın en büyük iki sermaye piyasasında bulunuyordu. İngiltere’den
Sir David Tweedie, ABD’den James Leisenring ve Avustralya’dan
Kenneth H. Spencer, G4 + 1’in ardışık başkanlarıydı ve görüleceği gibi,
üçü de IASB’nin organizasyonunun başlangıcında kilit figürler
olacaktı. Kanada’dan Patricia L. O'Malley de G4 + 1 toplantılarına
katıldı ve 2001’de IASB üyesi olacaktı.
3.3.4.4. SEC, IASC Standartlarında Aradığı Nitelikler
1996 yılında SEC, sınır ötesi tekliflerde mali tablolar hazırlamak için
kabul edilebilir olmaları durumunda IASC standartlarının sahip olması
gereken nitelikler konusunda ilk kamuya açıklamasını (yani IOSCO
aracılığıyla değil) yapmaya karar verdi. SEC, 11 Nisan 1996 tarihli bir
basın açıklamasında, “üç temel öğenin” standartlara yansıtılması
gerektiğini belirtti:
•

Standartlar, kapsamlı, genel kabul görmüş bir muhasebe esası
oluşturan bir dizi temel muhasebe bildirisi içermelidir,

•

Standartlar yüksek kalitede olmalıdır, karşılaştırılabilirlik ve
şeffaflıkla sonuçlanmalı ve tam bir açıklama sağlamalıdır ve

•

Standartlar titizlikle yorumlanmalı ve uygulanmalıdır.

Bu, o zamandan beri yaygın olarak ve sıklıkla başvurulan bir terim olan
standartlar ve standart belirleme süreci tartışmalarında “yüksek kalite”
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teriminin ilk kullanımıydı. SEC’in amacı, IOSCO’nun IASC’nin temel
standartları değerlendirmesine katılırken hangi genel nitelikleri
aradığını bilmekti.
1997’de,
Kongre’nin
emriyle,
SEC
Kongre’ye
IAS’nin
geliştirilmesindeki ilerlemeler ve bunların yabancı özel ihraççılar
tarafından ABD sermaye piyasalarındaki teklif ve dosyalarda
gelecekteki muhtemel kullanımlarının görünümü hakkında bir rapor
yayınladı.
3.3.4.5. Avrupa, Muhasebesinin Sermaye Piyasası Açısından
IASC’la İlişkisi
Nisan 1996’da IASC, 1999’dan Mart 1998’e kadar temel standartlarını
IOSCO’ya sunma hedefini aniden hızlandırdı. IASC’yi bu değişikliği
zaten kısıtlı bir programda yapmaya iten faktörler de söz konusuydu.
Avrupa kıtasında, özellikle Almanya’da, Avrupa’yı sermaye piyasası
yatırımcılarının ihtiyaçlarına uygun muhasebe standartları ihtiyacına
daha fazla yönelten önemli gelişmeler yaşanıyordu. O zamana kadar,
Almanya, Fransa ve kıtadaki diğer bazı ülkeler, büyük ölçüde
vergilendirmenin yasal kısıtlamaları ve hissedarlara ödenecek
temettülerin belirlenmesi ile şekillenen bir muhasebe modeli geleneğine
sarılmış durumdaydı. Yaygın sağduyu veya muhafazakârlık ilkesi
sorgulanmamış bir ilkeydi. Ancak finansal piyasalarda ve kurumlarda
bu gerçeğe meydan okuyan değişiklikler oldu.
Geleneksel olarak, sözde evrensel veya ana bankalar, Alman çokuluslu
şirketlerinin denetim kurullarında yer alırdı. Şirkette öz sermaye payları
vardı ve bankalar gerekli kredi finansmanını sağlamaya hazırdı. Bu
nedenle, şirketlerin finansman için hisse senedi piyasasına küçük bir yol
dışında güvenmeleri gerekmedi. Ancak 1990’da Batı ve Doğu
Almanya’nın yeniden birleşmesiyle, büyük Alman bankaları, doğu ile
batı arasındaki kalkınmadaki büyük eşitsizliklerin üstesinden gelmeye
yardımcı olmak için eski Doğu Almanya’daki şirketlere borç verme
baskısı altındaydı. Ayrıca, 1990’ların başında, büyük Alman bankaları
yatırım bankacılığı alanında çeşitlilik arıyordu ve bazı çokuluslu
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şirketler banka finansmanından daha fazla büyümeye başladı. Bu
gelişmelerin etkisi, banka finansmanına eskisi kadar kolay
güvenilemeyecek olmasıdır.
1993’te, New York Borsası'nda listelemeyi reddeden ve bu nedenle
kazançlarını ve öz kaynaklarını ABD GAAP ile mutabık kılmak için
başka bir konsolide beyanlar seti hazırlamaları gereken Alman
çokuluslu şirketlerin sağlam duvarı, SEC, Avrupa’nın en büyük şirketi
Daimler-Benz’in New York’ta listelendiğini açıkladığında ihlal edildi.
1993 uzlaşması, konsolide karının DM0 olduğunu gösterdi. Alman
GAAP kapsamındaki 6 milyar ABD GAAP kapsamında 1,8 milyar DM
zarara dönüştü, bunun nedeni görünüşe göre şirketin kazançlarını
artırma etkisi olan “sessiz rezervleri” serbest bırakmasıydı. Berger’in
yazdığı gibi, 'Tartışmasız, ABD GAAP sonuçları ekonomik durumu
daha iyi yansıtıyordu. Alman GAAP, bir muhasebe standardı olarak
kabulünün bir kısmını kaybetti. “Daimler’in çokuluslu arkadaşları,
itibarını yitirmiş Alman GAAP’ı terk etmek ve bunun yerine ABD
GAAP veya IAS’ı benimsemek için baskı altına girdi ve bir sayı da
yaptı. Alman şirketleri, konsolide mali tablolarını Alman GAAP
kullanarak hazırlamak zorunda kalmaktan yasal bir rahatlama
arıyorlardı. Federal hükümet, Alman şirketlerinin konsolide mali
tablolarını uluslararası kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun
olarak hazırlamasını sağlamak için 1998 yılında Kapitalaufnameer
leichterungsgese tz’yi (Sermaye Artırma Yardımı Yasası) onaylayarak
yanıt verdi, bu da ABD GAAP veya IAS anlamına gelmektedir.
Daimler, Alman GAAP- U.S.’yi rapor etmeye devam etti. 1994 ve
1995’teki GAAP mutabakatı, 1996’da Alman yasalarının hissedarlara
gönderilen yıllık raporu değil, yalnızca sicil memuruna yıllık mali
tabloların sunulmasını düzenlediğini (federal gazetede yayınlanan)
keşfedinceye kadar o yıl için Daimler, hissedarlarına ABD GAAP’de
ifade edilen konsolide mali tablolarını içeren bir yıllık rapor yayınladı.
Buna ek olarak, yakın zamanda özelleştirilen Deutsche Telekom, 1996
yılı için hisse senetlerinin İlk Halka Arzını (IPO) planladı ve bunun
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dörtte biri Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelikti. 13 milyar ABD
Doları tutarındaki halka arz, Avrupa’da bugüne kadarki en büyük halka
arz oldu. Başarılı bir şekilde Kasım 1996’da gerçekleştirildiğinde,
alıcıların yaklaşık iki milyonu Alman vatandaşlarıydı. Finansal
piyasalardaki birçok kişiyi şaşırtacak şekilde, Almanya’da hisse senedi
için bir perakende piyasasının var olduğu bulundu.
1997’nin başlarında, Alman borsası genç, yüksek teknoloji işletmeleri
için Neuer Markt’ı (Yeni Pazar) kurdu ve çoğu Alman olan bu
şirketlerin ABD GAAP veya IAS kullanmalarını, ancak Alman
GAAP’yi kullanmamalarını şart koştu.
Avrupa Komisyonu elbette bu gelişmeleri yakından takip ediyordu ve
kısa bir süre sonra, şirketler hukuku reformuna odaklanan ve sermaye
piyasası yatırımcılarına yararlı bilgilerin bildirilmesine değil,
muhasebeye ilişkin Şirketler Hukuku Direktiflerine muhtemel bir
alternatif olarak IASC standartlarına sıcak bakmaya başladı. Yavaş
yavaş, birkaç kıta ülkesinde muhasebe kurallarının belirlenmesi
konusu, sadece şirketler hukukundan sorumlu olan Adalet Bakanlığı’nı
değil, aynı zamanda piyasalarla ilgilenen Maliye Bakanlığı’nı da
meşgul etmeye başladı. Daha genel olarak, Avrupa Birliği’nde,
dünyanın başka yerlerindeki sermaye piyasalarıyla bir düzlemde
rekabet edebilecek bir sermaye piyasası yaratmaya yönelik ilgi artmaya
başladı. Tüm bu nedenlerden dolayı, IASC’nin liderliği, Kurulun temel
standartlarının IOSCO için planladıklarından daha erken hazırlanması
gerektiğine inanmaktaydı.
Muhasebe ve finans kültüründeki bu temel değişiklikler, oldukları
kadar çabuk ortaya çıktı, ülkelerindeki yeni muhasebe gerçekliğini
yakalamaya çalışan Alman delegasyonunun IASC Yönetim Kurulu
üyeleri tarafından kolayca sindirilemedi. Diğerlerinden delegasyonlar
kıta
Avrupası ülkeleri de benzer bir zorlukla karşı karşıya kalmış olabilir
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3.4. YÖNETİM KURULUNUN TEMEL STANDARTLARI
TAMAMLAMASI
Kurul ve personeli, kalan temel standartlar üzerinde çalışmayı
tamamlamak için 1994’ten 1998’e kadar çalıştı. Son olarak, Aralık
1998’de Kurul, neredeyse tamamen ABD GAAP’ye dayanan bu en
tartışmalı standart olan finansal araçlar hakkında IAS 39’u onayladı.
Sadece geçici bir çözüm olması gerekiyordu. Kurul, 1989’dan beri
standarda kendi temel yaklaşımını geliştirmeye çalışmaktaydı. Ancak
sonunda, 1998 hedef tarihinin yaklaşmasıyla, bunun yerine cevap için
ABD GAAP’ye bakmaya karar verdi. Hal böyle olunca, Kurul Mart
1998 hedef tarihini dokuz ay geciktirdi ve IAS 39 ile temel standartların
tamamı tamamlandı ve derhal IOSCO’ya iletildi. Burada çokuluslu
finansal tablo açıklaması ve muhasebe çalışma grubu, kalitelerini
değerlendirmek ayrıntılı süreci başlattı.
IAS ile ilgili birçok makale genellikle bireysel standartların içeriğiyle
ilgilidir. Ancak bu yazar, sosyal bilimciler olarak muhasebecilerin de
sosyal formların zaman içindeki gelişimini izlemekle ve bu gelişimsel
süreçleri kültürler arasında karşılaştırmakla ilgilendiğine inanıyor. Bu
nedenle, bu makale muhasebecilerin IAS gibi bazı güncel olayların
veya kurumların nasıl ortaya çıktığını öğrenmeye yönelik ilgisini ele
almaktadır. Aynı şekilde, muhasebeciler, küresel bir muhasebe
standartları seti oluşturma konusunun neden uzun sürdüğünün çeşitli
nedenlerini bulmakla ilgileniyorlar. Aslında bunlar, profesyonel
forumlarda ve bilimsel alıştırmalarda yaygın olarak sunulanlardan
önemli ölçüde farklı bakış açılarıdır.
3.5. MUHASEBE STANDARTLARI
New Webster Sözlüğü, “standardı” takip edilecek veya taklit edilecek,
özel ve rıza ile oluşturulan ve bir amaç için arzu edilir veya gerekli
görülen bir kılavuz veya model olarak tanımlamaktadır.
Muhasebe standartları, belirli türdeki işlem ve olayların kurumsal
finansal tablolara nasıl yansıtılması gerektiğine ilişkin yetkili
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beyanlardır. Buna göre, finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu için
normalde muhasebe standartlarına uygunluk gerekli olacaktır.
IAS’ler, Haziran 1973’te kurulan ve merkezi Londra’da bulunan bir
özel sektör girişimi olan Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi
(IASC) tarafından geliştirilmiştir. Mart 2001’den bu yana, IASC
yeniden yapılandırılmış ve ilanlarına artık Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (IFRS) adı verilen Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu (IASB) olarak adlandırılmıştır. Şu anda
Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi (IFRIC) olarak
adlandırılan bir Daimî Yorumlama Komitesi (SIC) vardır. IASC
tarafından yayınlanan ve 34’ü yürürlükte olan 41 IAS vardır.
Muhasebe standartları, kural ve ilke esaslı olarak sınıflandırılır.
Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından geliştirilen
ABD’de genel olarak Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP)
genellikle kural tabanlı olarak etiketlenir. Öte yandan, IAS’ler ilkeye
dayalı olarak kabul edilir.
Kural tabanlı muhasebe standartları özeldir ve daha kuralcıdır. Yemek
kitapları gibi, standardın neredeyse her uygulamasını düşünmeye
çalışan son derece ayrıntılı kurallar sağlarlar. Hacimli bir kılavuz olarak
kabul edilirler ve aşırı derecede karmaşıktırlar. Kural tabanlı
standartların sorunu, kişinin her şey için bir kurala sahip
olamayacağıdır. Kural tabanlı standartları beğenmeyenler, kutuyu
işaretlemeyi teşvik ettiklerine ve finansal raporlamadaki noktaları
birleştirdiklerine inanırlar. Kural tabanlı standartlar, hazırlayıcıların ve
denetçilerin geri adım atmasını ve genel etkinin standardın hedefleriyle
tutarlı olup olmadığını değerlendirmesini de zorlaştırır. Dahası,
yargılamayı ortadan kaldırırlar.
İlkeye tabanlı muhasebe standartları geniştir ve hem şirketler hem de
denetçiler tarafından daha fazla muhakeme gerektirir. Ortaya çıkan
sorunlara daha duyarlı, daha az karmaşık bir finansal raporlama
paradigması sunduklarına inanılmaktadır. Ancak katı kurallar olmadığı
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için manipüle etmenin daha kolay olduğu söylenmektedir. Ayrıca
yoruma açıktır.
ABD GAAP’nin son 50 yılda giderek karmaşıklaşan ticari işlemlere ve
yapılara cevap olarak kural tabanlı hale geldiği görülmektedir. Ancak,
çoğu iş etkinliği için kurallar sağlamayı amaçlasa da akla gelebilecek
her işletme yapısı ve işlem türü modunu makul bir şekilde ele alamaz.
Bu nedenle, Enron ve WorldCom vakalarında bile US GAAP etkili
olamadı. Bu, “kurallar ve ilkeler tartışmasına” yeniden merkeze
alınmasına neden oldu.
IASB, ilkelere dayalı bir standartlar dizisine bağlıdır. Bu nedenle, US
GAAP tarafından sunulan oldukça özel kılavuz IAS’de
tekrarlanmayacaktır. ABD’de, yakın zamanda yürürlüğe giren 2002
Kamu Muhasebesi Reformu ve Yatırımcı Koruma Yasası (veya
Sarbanes-Oxley Yasası), ABD SEC’in ilkeye dayalı bir muhasebe
sisteminin benimsenmesi üzerine bir çalışma yürütmesini
gerektirmektedir. Ekim 2002’de, ABD FASB ve IASB ayrıca
muhasebe standartlarındaki farklılıkları belirlemek için bir Mutabakat
Zaptı imzaladı. Bu, ABD standartlarının ve IAS’nin yakınsamasını
resmileştirmeye yönelik önemli bir adım oldu.
3.5.1. Standart Belirlemeye Dâhil Olan Kurumlar
Yapısı gereği küresel olan muhasebe standartlarının belirlenmesinde
dört önemli kuruluş yer almıştır. Bu kuruluşlar şunlardır: IASC (şimdiki
adı IASB), Birleşmiş Milletler (BM), Ekonomik İş birliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD) ve Avrupa Ekonomik Topluluğudur (şimdiki Avrupa
Birliği).
IASB. IASB’nin ömrü dört aşamaya ayrılabilir: (a) 1973’ten 1989’a
kadar olan İlk Yıllar; (b) Karşılaştırılabilirlik Projesi Aşaması 1989’dan
1995’e; (c) Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu (IOSCO)
Örgütü 1995-1998 yılları ve (d) Mevcut IASB Yıllarıdır. Bu organ,
IAS’yi geliştirmek ve yayınlamak için Haziran 1973’te IASC olarak
kurulmuştur. Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika,
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Hollanda, Birleşik Krallık, İrlanda ve ABD'deki
kurumlarının yaptığı bir anlaşmanın sonucuydu.

muhasebe

IASC’nin ilk aşamasındaki çeşitli süreçler Tablo 1’de gösterilmektedir.
İlk aşamada, IASC’nin ana muhasebe konularında kullanılan temel
yöntemlerin bir envanterini çıkararak ana muhasebe konularında
ülkeler ortak bir standartlar bütünü oluşturmaya çalıştığına dikkat
edilmelidir. Buna, “en düşük ortak payda” yaklaşımı denmekte ve bu,
benzer durumları için çeşitli muhasebe yöntemlerine izin veren
standartların ilan edilmesiyle sonuçlandı. 1987’de IASC, IAS’nin ilk
sınır kümesini yayınladı.
Tablo 3.1. IASC’ ın İlk Yılları
Dönem ÖNEMLİ SÜEÇLER
1973

IASC, on ülkede muhasebe kurumlarının anlaşması ile kuruldu

1977

Muhasebe organlarının uluslararası mesleki faaliyetleri, Uluslararası
Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) altında düzenlenmiştir.

1981

IASC ve IFAC, ilkinin IAS ortamında ve uluslararası muhasebe konularının
tartışılmasında tam ve tam özerkliğe sahip olacağı konusunda anlaştılar.

1981

IFAC’ın tüm üyeleri IASC’nin üyesi oldu.

1987

IASC, IAS’nin 1. sınır kümesini yayınladı.

İkinci aşama, IASC’nin mali tabloların karşılaştırılabilirliği üzerine
Risk Taslağı (ED) 32’yi yayınlamasıyla 1989 yılında başlamıştır.
Karşılaştırılabilirlik arzusu nedeniyle, ED 32’nin, iki alternatifi hala
kabul edilmiş olarak görülse bile, belirli orunların çözümünde, özellikle
IAS’nin ortadan kaldırılmasını ve belirli bir tedavi için net bir referansın
ifade edilmesini önermiştir. Karşılaştırılabilirlik projesinin amacı,
kabul edilebilir muhasebe uygulamaları aralığını daraltmaktı. Ancak,
hala çok fazla alternatif kaldı. Bu da umulduğu gibi daraltılmadıklarının
bir göstergesidir.
Karşılaştırılabilirlik projesi, 1995 yılında yürürlüğe giren revize edilmiş
10 standardın, yani UMS 2- Stoklar; UMS 8- Net Kâr veya Zarar; UMS
9- Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri; UMS 11- İnşaat Sözleşmeleri;
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UMS 16- Tesis, mülk ve ekipman; UMS 18- Gelirlerin Tanınması;
UMS 19- Emeklilik Fayda Maliyetleri; UMS 21- Döviz; UMS 22İşletme Birleşmeleri ve UMS 23- Borçlanma Maliyetleridir.
IASC’nin üçüncü aşaması, uygun bir şekilde IOSCO Yılları olarak
tanımlanabilir. 1995’te IASC, IOSCO ile 1999’a kadar temel bir
standartlar setini tamamlamak için anlaşma imzaladığında başladı.
1983’te kurulan IOSCO, borsalar üzerinde düzenleme yetkisine sahip
bir devlet organları komitesidir.
1997’de IASC, “Çekirdek Standartları” çalışma programını
tamamladığında stratejisini ve yapısını incelemek için Strateji Çalışma
Grubu’nu (SWP) kurdu. Son olarak, IASC temel standartları Aralık
1998’de tamamlamıştır. Bu temel standartlar, sınır ötesi teklifler ve
listeler üstlenen işletmeler için kapsamlı bir ilkeler bütünü içerecek
olan, makul ölçüde eksiksiz bir muhasebe standartları setinin gerekli
bileşenlerini temsil etmektedir. Mayıs 2000’de, yani dört yıldan uzun
bir süre sonra IOSCO, dünya çapında sınır ötesi menkul kıymetler
listeleme amaçları için temel olarak IASC’nin temel standartlarını
resmen kabul etti.
Dördüncü aşama, IASC’nin yeniden yapılandırılmasına yönelik bir
planın 1999’da yapılmasından bu yana IASB’nin mevcut durumuna
kadar olan zamanı kapsar. Tablo 2, bu dönemdeki önemli olayları
göstermektedir.
Tablo 3.2. Mevcut IASB’deki Süreçler
DÖNEM

ÖNEMLİ SÜREÇLER

Kasım 1999

SWP’nin “IASC' yi Gelecek İçin Şekillendirme Önerileri” nin
yayınlanması.

Aralık 1999

IASC Kurulu, SWP’nin nihai raporunu destekleyen bir kararı onayladı ve
IASC’nin yeni yapısını uygulamak için ilk Mütevelli Heyetlerini seçmek
üzere Aday Belirleme Komitesi üyelerini atadı.

Mart 2000

IASC Kurulu yeni bir Anayasa onayladı

Mayıs 2000

Önerilen yapısal değişiklikler, yeni bir Anayasa da dâhil olmak üzere
IASC üyeliği tarafından onaylandı.

Mart 2001

IASB görevlerini üstleniyor.
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Aralık 2001

SIC, IFRIC olarak yeniden oluşturuldu.

Mart 2002

Yeni Anayasanın revizyonu için halkın katılımı sağlandı.

Temmuz 2002 Yeni Anayasanın IASC Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından revizyonların
onaylanması.

IASB’nin, başlangıcından itibaren, SIC’nin tüm yorumlarıyla birlikte
selefi IASC tarafından Nisan 2001 itibariyle yayımlanan IAS’ler
yapısını benimsediğine dikkat edilmelidir.
IASB ayrıca, menkul kıymet düzenleyicileri ve diğer ilgili taraflar
tarafından mevcut IAS’ler hakkında dile getirilen endişeleri, soruları ve
eleştirileri ele alan bir İyileştirme Projesi gerçekleştirdi. Proje, her ikisi
de finansal araçların karmaşık sorunlarıyla ilgilenen revize edilmiş 13
IAS (Tablo 3) ve IAS 32 ve 39’un geliştirilmiş versiyonları ile
sonuçlandı. İyileştirilmiş standartların tamamlanması, IASB’yi Mart
2004’ün sonuna kadar yüksek kaliteli, iyileştirilmiş standartlara sahip
bir platforma sahip olma taahhüdüne yaklaştırır.
Bir diğer önemli gelişme, IASB ve ABD FASB’nin hem kısa vadeli
hem de uzun vadeli yakınsama konularında birlikte çalışma konusunda
varılan anlaşmadır. Ocak 2004 itibariyle, muhasebe politikalarındaki
değişiklikler, hisse başına kazanç, parasal olmayan varlıkların değişimi,
envanter ölçümü ve borçların cari ve cari olmayan olarak
sınıflandırılmasına ilişkin beş ED, ABD arasındaki farklılıkları ortadan
kaldırmak amacıyla FASB tarafından GAAP ve IAS yayımlandı. Öte
yandan, IASB, uluslararası uygulamayı US GAAP ile uyumlu hale
getirmek için duran varlıkların elden çıkarılması ve durdurulan
faaliyetlerin sunumuyla ilgili ED 4’ ü yayınladı.
Tablo 3.3. İyileştirme Projesinde Revize Edilen Standartlar
IAS NUMARASI

IAS BAŞLIĞI

1
2
8

Finansal Tabloların Sunumu
Stoklar
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler
ve Hatalar
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

10
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16
17
21
24
27
28
31
33
40

Maddi Duran Varlıklar
Kiralamalar
Kur Değişiminin Etkileri
İlişkili Taraflar ile İlgili Açıklamaları
Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi
İştiraklerdeki Yatırımlar
İş Ortaklığındaki Paylar
Hisse Başına Kazanç
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Uluslararası Standart Belirlemede Yer Alan Diğer Öne Çıkan
Kuruluşlar, Uluslararası standartları yürürlüğe koymak için erken
girişimlerde bulunan organlardan biri BM’dir. Bu organ, 1974 gibi
erken bir tarihte açıklama kılavuzlarına odaklanan çeşitli gruplar
oluşturdu. Bu arada, BM’nin muhasebe standartlarını belirleme veya
uygulama yetkisi yoktu. Yalnızca tavsiyelerde bulunabilir.
OECD ayrıca 1976 gibi erken bir tarihte açıklamalarla ilgili kılavuzlar
geliştirdi. Benzer şekilde, uluslararası standartlar geliştirmede başarılı
olamadı. Yaptığı şey, ulusal muhasebe standartları arasındaki
çatışmaları ortadan kaldırmak için bir çalışma grubu kurmaktı. Ancak
sonuç tamamen tavsiye niteliğindeydi.
Daha sonra, şimdi Avrupa Birliği (AB) haline gelen Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET), 1978’de, şirket bilgilerinin açıklanması,
sınıflandırılması ve sunulmasına ilişkin ayrıntılı gereklilikler ve belirli
türler için değerleme yöntemleri içeren 4. Direktifini imzaladı. 7.
Direktif, konsolide bilançolar ve kar ve zarar hesaplarının formatlarına
ilişkin muhasebe kurallarını belirleyen 1983’teki davayı takip etti.
Haziran 2000’de AB, IAS’nin AB genelindeki muhasebe standartlarına
en yakın olduğu sonucuna varan, ancak IAS’nin tüm AB şirketleri için
hemen uygulanamayacağını kabul eden Avrupa Finansal Raporlama
Danışma Grupları aracılığıyla Finansal Raporlama Stratejisini kabul
etmiştir.
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Eylül 2001’de AB, piyasalardaki, iş dünyasındaki ve IAS’deki
gelişmeleri hesaba katan Adil Değer Direktifini tanıttı. IAS
Yönetmeliğinin kabulü Temmuz 2002’de gerçekleşti. Bu, düzenlenmiş
bir pazarda listelenen tüm AB şirketlerinin, AB içinde uygulama için
kabul edilen IAS’ye göre hesaplar hazırlamasını gerektirdi. Ancak, tüm
IAS’nin uygulanmasını gerektirmedi. Son olarak, Mayıs 2003’te AB,
gözden geçirilmekte olan IAS 32 ve 39 dışındaki tüm mevcut IAS’yi
onayladı. Son zamanlarda AB, uyumlaştırılmış Avrupa muhasebe
standartları oluşturma ve IASB’yi destekleme çabalarından
vazgeçmeye karar verdi. Bunun nedeni, Avrupa Direktiflerine uygun
olarak hazırlanan mali tabloların sermaye piyasaları tarafından
tanınmaması ve şirketleri iki hesap seti hazırlamaya zorlamasıdır.
3.5.2. Muhasebe Standartlarının Farklı Ülkelerdeki Durumu
Ülke muhasebesi standartlarındaki farklılıkları gerekçelendirmenin
yaygın bir yolu, düzenleyici ortamın türüdür. Örf ve âdet hukuku
gelenekleri olan ülkeler ve kanun hukuku geleneğine sahip ülkeler, aynı
zamanda teamül hukuku, kanun hukuku ikilemi olarak da bilinir.
İngiltere, ABD ve Büyük Britanya’nın etkilediği milletler tarafından
örneklendiği gibi teamül hukukuna sahip ülkeler, yapılamayacak
eylemlerle ilgili kararlar alınana kadar daha müsamahakâr olma
eğilimindedir. Ulusal kanunlarda finansal raporlama gerekliliklerini
tanımlamama eğilimindedirler ve finansal raporlamanın hedefleri
genellikle ulusal vergi politikasınınkilerle çelişmektedir. Geliştirilen
kurallar, büyük ölçüde uygulayıcılar ve akademisyenler tarafından
zamanla oluşturulan özel sektörün kurallarıdır.
Napolyon Yasası gibi yasaya sahip ülkeler, resmi olarak muhasebe ve
finansal raporlamayı düzenleme eğilimindedir. Ne yapılması
gerektiğini belirleme eğilimindedirler ve eylemler ancak yasa
tarafından özellikle izin verildiği takdirde yapılabilir. Mali raporlama,
vergi sistemine bağımlı hale getirildi.
Muhasebe modellerinde ve yöntemlerinde farklılıkları etkileyen
ekonomik faktörler de vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
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•

Ekonomideki merkezileşme derecesi, yani devlet kontrolünden
serbest teşebbüse. Komünist ekonomik sistem gibi merkezi
olarak planlanan ekonomiler, finansal raporlama modellerinin
geliştirilmesine odaklanmak için daha az nedene sahipti. Çünkü
işletme ekonomik performansı değil, üretim kotaları merkezi
planlamacıları daha çok ilgilendiriyordu. Öte yandan, İngiltere
ve Hollanda gibi serbest girişimci ülkelerin anlamlı finansal
raporlamaya erken ihtiyaçları vardı.

•

Basit tarım toplumlarından en karmaşık ticari girişimlere kadar
ekonomik faaliyetin doğası,

•

Ekonomik gelişme aşaması, yani
ekonomilerden tamamen olgunlaşmış
ekonomilere,

•

Durgunluktan patlayıcı ekonomik büyümeye kadar değişebilen
ekonomik büyüme modeli ve hızı,

•

Yerel para biriminin istikrarı veya yerel ekonominin
enflasyonist deneyimi.

gelişmekte olan
post endüstriyel

Ülkelerin muhasebe standartlarındaki tarihi farklılığın dört nedenini şu
şekilde ifade edilebilir:
a) Hukukun göreceli önemi: Anglo-Sakson ülkeleri için yasa
yalnızca genel ilkeleri belirtirken, Roma hukuku geleneğinde
yasa daha fazla ayrıntı içerme eğilimindedir.
b) Yönerge veya esneklik: Bazı ülkeler kuralcı olma
eğilimindeyken diğerleri esnektir. Zamanaşımı yasayla veya
profesyonel muhasebe kurumları tarafından yapılır. Esneklik,
benzersiz bir durumda bireysel uzmanın, ortaya konan geniş
parametreler dâhilinde uygun eylem planını seçebildiği ve
seçmesi gerektiğidir.
c) Finans sağlayıcıları: Farklı ülkelerin farklı finansal kurum
yapıları ve finansman artırma gelenekleri vardır. Ve muhasebe
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uygulamasının yerel baskın finans kaynaklarına uyacak şekilde
adapte olması gerekecektir. Hissedarlara odaklanan ülkeler için,
endişe kâr ve gelir ve giderlerin raporlanmasıdır. Öte yandan,
fon sağlayıcı olarak aktif bankacılık sektörlerine sahip ülkeler
için odak, alacaklılar, bilanço ve geleneksel ihtiyattır.
d) Vergilendirmenin etkisi: Bazı ülkeler, yalnızca vergi rakamı
hesaplamaları yayınlanan mali tablolardaki hesaplamalarla aynı
ise vergiden düşülebilir olarak harcamalara izin verir.
3.5.3. Ülke Standartlarındaki Örnek Farklılıklar
Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Japonya gibi
dört ülkenin ulusal standartları karşılaştırıldı. Karşılaştırma, sabit
kıymetlerin yeniden değerlemesi, şerefiye muhasebesi, uzun vadeli
sözleşmeler, kiralamalar, ilişkili taraf açıklamaları ve bölümlere
ayrılmış bilgi ifşası açısından bazı boşlukları ortaya çıkarmıştır.
Tablo 3.4. Seçilen Ülkelerdeki Standartların Karşılaştırılması
Birleşik Krallık

Birleşik Devletler

Fransa

Japonya

Sabit
Varlıkların
Yeniden
Değerlemesi

İzin Veriliyor

Yasak

İzin Veriliyor

Yasak

Şerefiye

İktisap edilen varlık,
dönem gideri olarak
kaydedilebileceği gibi aktif
hale getirilebilir ve faydalı
ömrü boyunca itfa
edilebilir.

Bir varlığa işlem yapılmış
ancak amortismana tabi
tutulmamış, değer düşüklüğü
bulunduğunda kazançlara
yapılan masraflarla düzenli
olarak değer düşüklüğü için
gözden geçirilir

Uzun
Vadeli Yalnızca tamamlama yüzdesi
Sözleşmeler kullanılır
Kiralama

Yararlı ömrü boyunca ü
üzere itfa edilmiş ek
varlık olarak muamele
görür.

Ekonomik ömrü 5 yıldan
daha uzun bir süre sonra
yazılmıştır

Hem tamamlanma yüzdesine hem de tam sözleşme yöntemlerine izin verir:

Belirli kiralama kategorilerinin sermaye olarak yazılması gerekir Sermaye kullanımı yasaktır Konuyla ilgili muhasebe
kuralı yok

İlişkili
Taraf Yalnızca yöneticilerle yapılan
Açıklamaları belirli işlemlerin açıklanması
gerekir
Bölümlere
Tüm şirketlerde uygulanabilir
Ayrılmış
Bilginin
Açıklanması

Önemli açıklama ihtiyaçları vardır.

Yalnızca halka açık şirketler için Tüm
geçerlidir
uygulanabilir

Tüm önemli işlemler bir
dipnot altında açıklanır

şirketlerde

Ana şirket tarafından
raporlanacak
ve
bir
dipnotta
açıklanacak
borsa
şirketlerine
uygulanabilir.
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3.5.4. Uyum ve Yakınsama
Muhasebe standartlarının uluslararası uyumlaştırılması, 1960’ların
sonu ve 1970’lerin başındaki ekonomi politiğe kadar izlenebilir.
Düzenleyici düşünce okulu, ticari işletmelerden gelen muhasebe
bilgileri de dâhil olmak üzere bilgi ihtiyacını doğurdu. Sonuç olarak,
tek tip muhasebe işlemleri geliştirme çabasında bir artış olmuştur.
Uyumlaştırmayı tetikleyen diğer faktör, çokuluslu şirketlerin
büyümesidir. Bu kurumsal varlıkların artan gücü, ticari faaliyetler
üzerinde uluslararası kontrolde ortaya bir çıkmıştır. Sonuç olarak, bilgi
akışını uyumlu hale getirmede zorluk yaşandı. Böylece, çokuluslu
şirket faaliyetleri arttıkça, muhasebe uygulamalarının tekdüzeliğine
duyulan ihtiyaç da arttı. Aslında, uluslararası sermaye akışı, muhasebe
standartlarının tekdüzeliğini geliştirmek için bir itici güç olarak hizmet
eder.
Muhasebe standartlarının uyumlaştırılması, IASC’nin 1992
Anayasasındaki hedeflerinden biriydi. Finansal tabloların sunumunda
ortak bir dilin dünya çapında kabulünü ve gözetilmesini teşvik etmenin
ışığı altındaydı.
Temmuz 2002’de revize edilen IASC Vakfının yeni anayasası, ulusal
muhasebe standartları ve IAS’nin daha kaliteli çözümlere
yakınsamasını sağlama hedeflerini genişletmiştir.
Yakınsama, tüm standart belirleyicilerin, tüm finansal tablo
hazırlayıcıları tarafından kullanılacak tek bir yüksek kaliteli uluslararası
muhasebe standartları seti üzerinde anlaşması gerektiği anlamına gelir.
Eylemi bir araya getirmeyi ifade eder, böylece iki standart grubu
arasında kalan önemli farkı ortadan kaldırır. US GAAP ve IAS
durumunda, yakınsama iki yönlü bir yoldur.
Yakınsama, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi
düzenleyiciler için önemlidir. Çünkü yayınlanan hesapların
karşılaştırılabilirliği konusundaki belirsizliği azaltır ve böylece
bilgilerin pazara yönelik şeffaflığını büyük ölçüde artırır. Yakınsama,
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üst düzey ilkeler üzerine olmalı, ancak mümkün olduğunca çok ilkeyi
kapsamalıdır, ancak tüm ilkeler üzerinde mutabakat sağlanamayabilir.
Finansal tablo kullanıcılarının bakış açısından, yakınsama, şirketler
hakkında bilinçli ekonomik kararlar vermede yardımcı olur. Finansal
tablo hazırlayıcıları açısından, çok uluslu şirketlerde olduğu gibi,
finansal raporlama yükü azalacak ve mali tablo hazırlama maliyeti
azaltılacaktır.
Tarihi olarak, IAS’nin benimsenmesi 1970’lerde ve hatta 1980’lerde
yavaş olmuştur. Ulusal standart belirleyiciler IAS’yi desteklerken,
hiçbiri yetkilerini IASC’ye devretmedi. Ulusal belirleyiciler, bazıları
IAS ile uyuşmayan ulusal standartları belirlemeye devam ettiler.
Ayrıca, IAS’lerin gelişmiş ülkelerin mevcut standartlarına ve açıklama
kurallarına dayandığı da fark edildi. Ancak komitede gelişmekte olan
ülkeler çok az temsil edildi veya hiç yoktu.
3.5.5. IAS’ye Son Destek Hareketleri
IAS’ler şimdi her zamankinden daha fazla ilgi görmektedir. Mayıs
2000’de IOSCO, IASC’nin 30 temel standardını (IASC 2000
Standartları olarak adlandırılır) resmi olarak kabul etti ve sınır ötesi
listelemeler ve teklifler için kullanılmalarını tavsiye etmişti. Bununla
birlikte IOSCO, yalnızca, oluşturduğu egemen organların eylemlerini
yetkilendirme yetkisi olmadığı için tavsiyede bulunabilir. Benzer
şekilde, IASC 2000 Standartlarını benimseyenler için, yerel yargı
alanlarında uzlaşma, açıklama ve yorumlama niteliğinde ek
düzenlemeler vardır.
Haziran 2000’de, Avrupa Komisyonu, AB’de borsada işlem gören tüm
şirketlerin 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere IAS’yi
kullanarak finansal tablolar hazırlamalarının isteneceği bir tebliğ
yayınladı. OECD üye ülkelerinin ½’sinden fazlası ve Filipinler dâhil
birçok Asya ülkesi ya doğrudan IAS’yi benimseme sürecinde. G8,
Uluslararası Ödemeler Bankası, Avrupa-Asya Menkul Kıymetler
Borsaları Federasyonu (18 ülkede 20 üye borsası) ve Basel Bankacılık
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Denetleme Komitesi (banka düzenleyicilerinden oluşan uluslararası bir
organizasyon) IAS’yi onayladı.
IAS’ye erken dönüşümler arasında Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya
bulunmaktadır. Uzun liste Hongkong, Malta, Kore, Zimbabve, Türkiye,
Moğolistan ve çok daha fazlasını içerir. Yunanistan, 1 Ocak 2003
tarihinden itibaren finansal tablolar için IAS’yi kabul etti. Rusya 1 Ocak
2004’te başladı, Avustralya 1 Ocak 2005’ten itibaren kabul edecek.
Aslında, IAS’yi resmi olarak benimseyen veya ulusal standartları
bunlara dayandıran giderek büyüyen bir ulus listesi söz konusudur.
Filipinler’de, aşağıdaki organlar arasında bir kararın birleşmesi IAS’nin
benimsenmesini tetikledi: (a) IOSCO’nun bir üyesi olan Filipin SEC;
(b) Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasını uygulamakla görevli Mesleki
Düzenleme Komisyonu Muhasebe Kurulu; (c) Uluslararası
Muhasebeciler Federasyonu ve IASB’nin bir üyesi olan PICPA ve (d)
Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası, her ikisi de IAS’nin
benimsenmesini tavsiye etti.
Filipin Muhasebe Standartları Konseyi’nin (ASC) 1995 yılında IAS’yi
benimsemeye başladığını belirtmek önemlidir. Bu nedenle, 3 Mayıs
1996’da iki Finansal Muhasebe Standartları Beyanı’nı (SFAS)
onaylamıştır: SFAS No. 25-Borçlanma Maliyeti, şimdi IAS 23 ve SFAS
No. 26- İnşaat Sözleşmeleri, şimdi IAS 11’dir. 1997’de ASC tamamen
IAS’ye geçmeye karar verdi.
3.5.6. Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS)
IAS’ler, ulusal muhasebe farklılıklarını azaltarak finansal tabloların
karşılaştırılabilirliğini artırmayı amaçlamaktadır. Anlam kimliğini ve
yaklaşımın tekdüzeliğini elde etmeyi amaçlarlar. Anlam kimliği,
muhasebe terimlerinin anlamlarının açık olacak şekilde
uyumlaştırılması anlamına gelir. Örneğin, varlık dendiğinde, terim
dünyanın neresinde olursa olsun aynı şeyi ifade etmek için kullanılır.
Yaklaşımın tekdüzeliği, aynı yaklaşıma sahip olduğu anlamına gelir.
Örneğin, Filipinler’de hükümet ayrıca ticari muhasebe ve ticari
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kuruluşlarınkine benzer tahakkuk esaslı muhasebe kullanmayı tercih
etti.
Bu belge, IAS ihtiyacına ilişkin üç ana neden sunmaktadır: (a) bir
ülkedeki bir dizi yüksek kaliteli muhasebe ve denetim uygulaması, iyi
yönetişimin bir bileşenidir, (b) muhasebe ve denetim standartları, etkili
küresel finansal raporlamanın unsurlarıdır ve (c) muhasebe standartları
ile kurumsal finans arasında yakın bir bağlantı vardır.
Muhasebe Standartları ve Yönetişim: Muhasebe standartları
çalışmasının kökleri yönetişim kavramına dayanmaktadır. Genel
olarak, yönetişim düzenlemelerinin bir ulustaki kalkınma sonuçlarını
güçlü bir şekilde etkilediğine inanılmaktadır ve iyi yönetişimin önemli
bir bileşeni muhasebe ve denetim uygulamalarının kalitesidir (Şekil 1).
Asya Kalkınma Bankası’nın Seçilmiş Gelişmekte Olan Üye Ülkelerde
Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına İlişkin Teşhis Çalışması (2002),
bir ülkenin muhasebe ve denetim uygulamalarının (a) yatırımları
çektiğini (b) finansal piyasa gelişimini desteklediğini (c) ülke risk
primini düşürdüğünü (d) özelleştirme sonuçlarını iyileştirmeyi ve (e)
finansal kriz riskini azalttığını belirtti.
Bir ülkedeki muhasebe ve denetim uygulamalarının kalitesi yatırımları
çeker. Kurumsal Yönetişim üzerine Küresel Yatırımcı Anketi’nde
McKinsey & Co. (2002), Afrika, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve
Güney Amerika’daki 200 büyük kurumsal yatırımcı arasında üçte
birinden fazlasının yönetişimi zayıf ülkelerdeki yatırımlardan
kaçınacağını belirtti. Anket ayrıca muhasebe uygulamalarının, özellikle
muhasebe açıklamalarının ve IAS kullanımının yatırımcı kararlarını
güçlü bir şekilde etkilediğini göstermiştir.
Daha yüksek kaliteli muhasebe ve denetim uygulamaları, finansal
piyasa gelişimi ile olumlu bir şekilde ilişkilidir. Aynı şekilde, daha
yüksek kaliteli muhasebe standartları, daha fazla yatırımcı güveniyle
sonuçlanır. Bu, likiditede bir iyileşmeye, sermaye maliyetlerinde bir
azalmaya ve adil piyasa fiyatları yapma ihtimaline yol açar. Zayıf
yatırımcı korumasının yasal reformları uygulamaktan ziyade
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güçlendirilmiş muhasebe ve denetim uygulamalarıyla etkin bir şekilde
ele alınması gereklidir. Açıkçası, muhasebe ve denetim uygulamaları,
daha verimli sermaye tahsisi yoluyla mali piyasanın gelişimini
desteklemektedir.
Yönetişim
Düzenlemeleri
Tek Bileşenli
Muhasebe ve Denetim
Uygulamaları

Geliştirme Sonuçları
Güçlü Etki
Yatıurım
Çekme
Finansal
Piyasa
Gelişimini
Destekleme Ülke
Risk
Primini
Azaltma
Özelleştirme
Spnuçlarını
İyileştirme Finansal
Krizde
Riski
Azaltma

Şekil 3.5. Muhasebe ve Denetim Yönetişimin Bir Bileşeni Olarak
Uygulamalar
ADB çalışması, bir ülkenin şeffaflığının yabancı yatırımcıları caydıran
risk primi oluşturduğunu gösteren 35 ülke üzerinde yapılan
Pricewaterhouse Cooper 2001 Anketi’ne atıfta bulunmuştur. Ayrıca,
risk priminin belirsiz muhasebe standartları, yasal sistem ve
düzenlemeler ile makroekonomik ve vergi politikalarının yanı sıra
yolsuzluğun bir sonucu olduğunu da doğruladı. Çalışma, açık muhasebe
standartları ve uygulamalarının şeffaflığı artırdığı ve dolayısıyla ülke
risk primini düşürdüğü sonucuna varmıştır.
Muhasebe ve denetim uygulamaları bir ülkedeki özelleştirme
sonuçlarını iyileştirebilir. ADB, güvenilir olmayan ve yetersiz mali
bilgilerin değerleme zorlukları yoluyla özelleştirme gelirlerini
azaltabileceğini ispat eden Texas Üniversitesi çalışmasına atıfta
bulunmuştur. Ülke ve işletme muhasebe sistemi, mali bilgi ve denetim
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metodolojileri özelleştirmelerin başarısında kritik bir rol oynadığından,
bir ülke mali yönetim konularına önceden değinilmezse daha zor
bulacaktır.
ADB ayrıca, kurumsal düzenlemelerin zayıf uygulanmasının, az
gelişmiş sermaye piyasalarının ve yüksek kurumsal mülkiyet
yoğunluğunun, 1997’de Asya mali krizinden etkilenen ekonomilerdeki
zayıf kurumsal yönetişimin ana nedenleri olduğunu belirtti.
Dolayısıyla, krediyi azaltmak için bir ülke, kurumsal iç kontrolü
güçlendirmek ve muhasebe, denetim ve finansal raporlama sistemi
standartlarını iyileştirmek için önlemler sağlamalıdır. ADB ayrıca
muhasebeciler, değerleme uzmanları, analistler ve iflas uzmanları gibi
yetenekli profesyonellere sahip ülkelerin krizin sonraki etkilerine daha
hızlı tepki verebildiğini gösteren Dünya Bankası Çalışmasına (2002)
atıfta bulunmuştur.
Etkili Küresel Finansal Raporlama Altyapısının Unsurları: ABD
SEC’in 2002 Kavram Yayını, etkili bir küresel finansal raporlama
altyapısı oluşturmak için aşağıdaki unsurları dikkate almıştır:
a) Etkili, bağımsız ve yüksek kaliteli muhasebe ve denetim
standartları belirleyicileri;
b) Yüksek kaliteli denetim standartları;
c) Dünya çapında etkili kalite kontrolleri olan denetim firmaları;
d) Meslek çapında kalite güvencesi;
e) Aktif düzenleme gözetimi
Etkili bir yüksek kaliteli standart belirleyici, ABD SEC’e göre aşağıdaki
özelliklere sahiptir: (a) bağımsız bir karar alma organı; (b) aktif bir
danışma işlevi; (c) sağlam bir yasal süreç; (d) etkili bir yorumlama
fonksiyonu; (e) kamu çıkarını temsil eden bağımsız gözetim ve (f)
yeterli finansman ve personeldir.
Yüksek kaliteli muhasebe standartları, yatırımcılar, borç verenler,
alacaklılar ve sermaye tahsisi kararları veren diğer kişiler için yararlı
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olan ilgili ve güvenilir bilgilerle sonuçlanması gereken standartlardır.
Bu amaçla, standartların: (a) yatırımcıların zaman dilimlerinde ve
şirketler arasında anlamlı bir performans karşılaştırması yapmasına
olanak tanıyan tutarlı bir uygulama ile sonuçlanması; (b) şeffaflık
sağlamak, böylece temel işlemlerin niteliği ve muhasebeye ilişkin
muamelenin kullanıcı tarafından görülebilmesi; (c) Temel finansal
tabloları tamamlayan bilgileri içeren, sunulan bilgileri bağlama oturtan
ve uygulanan muhasebe uygulamalarının anlaşılmasını kolaylaştıran
tam açıklama sağlar.
Yüksek kaliteli muhasebe standartları (a) temelde yatan bir muhasebe
kavramsal çerçevesi ile tutarlı olmalı; (b) alternatif muhasebe
işlemlerinden kaçınarak veya bunları en aza indirerek, benzer işlemler
için tescil ettirenler tarafından karşılaştırılabilir muhasebe ile
sonuçlanması; (c) bir dönemden diğerine tutarlı muhasebe politikaları
gerektirmesi ve (d) açık ve net olunmalıdır.
Muhasebe Standartları ve Kurumsal Finansman. Muhasebe ve finans
arasında, genellikle olduğundan daha yakın olması gereken yakın bir
bağlantı vardır. Genellikle muhasebe sürecinin önemli bir kısmının
finansal raporların hazırlanması olduğu anlaşılır. Raporlar, bir firmanın
mevcut durumunu değerlendirmek ve muhtemelen gelecekteki
muhtemel performansı hakkında fikir oluşturmak için bir firmanın
geçmişteki eylemlerinin bir analizinin yapılmasına olanak
sağladığından, bu raporlar özellikle finansman sağlayanlar için
önemlidir.
Kurumsal finans (işletme finansmanı olarak da adlandırılır) kaynak
bulma ve fon kullanımıyla ilgili kararlara odaklanır. Mal ve hizmetlerin
ticari üretimi için temel bir destek işlevidir. Finans yoluyla, işletme
sermaye için dış pazara bağlanabilir. İşletme, sermaye stokunu halka
ihraç ederek genişlemesini finanse edebilir. Aslında, modern bir
ekonomide iş dünyasının büyümesi, dış sermaye tedarikçilerinin
finansmanından yararlanmaya bağlıdır.
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Uluslararası (veya küresel) uyum, çok uluslu şirketlerin ve artık
uluslararası (veya küresel) sermaye piyasalarının evrimi tarafından
istenmektedir. Farklı ülkelerin muhasebe standartlarındaki çeşitlilik,
çok uluslu şirketler arasında finansal raporlama için katlanılacak ek
maliyet sorununu ortaya çıkarmaktadır. Ortak bir dil olmadan, çeşitli
ulusal muhasebe standartları göz önüne alındığında, gerçekten verimli
bir uluslararası pazarın gelişeceğine dair bazı şüpheler vardır ve bu,
sermaye arayan şirketlerin, aksi takdirde dünya piyasalarında mevcut
olan sermaye için etkili bir şekilde rekabet etme yeteneğini bozabilir.
Öte yandan, muhasebe standartlarının uluslararasılaştırılması,
uluslararası finansman faaliyetlerini büyük ölçüde kolaylaştıracak ve
yabancı şirketlerin diğer ülkelerin pazarlarına erişme ve listeleme
kabiliyetlerini artıracaktır. Aynı şekilde, bir ülkedeki yatırımcılar artan
yatırım fırsatlarından faydalanacaktır. Yatırımcılar, benzer şirketlerin
performansını, bu şirketlerin nerede ikamet ettiklerine veya faaliyet
gösterdikleri ülke veya bölgeye bakılmaksızın karşılaştırma imkânına
sahip olduklarında da yararlanırlar.
Borsalar da daha fazla sayıda yabancı listeyi çekmekten fayda
sağlayacaktır. Anlaşılır bir şekilde, IAS kullanılarak hazırlanan mali
tabloların herhangi bir mutabakat gerektirmeden kabul edilmesi, sınır
ötesi listelemelere ve tekliflere bir teşvik olabilir. Tüm bunlar bizi,
IAS’nin kurumsal finansmana yeni zorluklar getirdiği fikrine
getirmekte ve IAS etrafındaki kurumsal finans yöneticisi, IAS’nin
hükümlerini uygulamayı öğrenerek görüşünü keskinleştirmek gerekir.
3.5.6. IAS’ye Daha Fazla Çok Uluslu Şirketin Katılması
1987’den 2000’e kadar olan dönemde, bir dizi Avrupalı çokuluslu
şirket, konsolide mali tablolarında belki de sapmalarla ulusal
GAAP’lerine tercih ederek IAS’yi benimsemeye başladı. Bunlar
arasında İsviçre şirketleri Nestle, Holderbank / Holcim, Roche, CibaGeigy / Novartis ve UBS ile Alman şirketleri Schering, Heidelberger
Zement, Bayer, Hoechst ve Deutsche Bank vardı. Amerika Birleşik
Devletleri’nde, birkaç büyük şirket mali tablolarının IAS’ye uygun

MUHASEBE TARİHİ | 245

olduğunu onaylamaya başladı: CPC International, Salomon Inc. ve
Microsoft. Ayrıca, Salomon ve Microsoft’un denetim firmaları sırasıyla
Arthur Andersen & Co. ve Deloitte & Touche, raporlarında şirketin
mali tablolarının hem US GAAP hem de IAS ile oldukça uyumlu olarak
sunulduğunu, belki de US Big’in 6 (veya Büyük 8) firma 2000’den önce
böyle bir onay vermiştir. Benzer bir onay, Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu’nun yıllık raporlarında küçük bir denetim firması
tarafından yapılmıştır.
3.5.7. IASC’ın Yeniden Yapılandırılması: 1997–2000
IASC liderliğinin, IOSCO’nun, özellikle SEC dâhil olmak üzere
düzenleyicilerin kurulun ileride yüksek kaliteli bir standart belirleyici
olacağına güvenebilmesi için kendisini yeniden yapılandırmadığı
sürece standartlarını onaylamakta isteksiz olacağına inanmak için
nedenleri vardı. Göreceli olarak küçük bir kadroya sahip, standartların
hazırlanmasından sorumlu gönüllü yönlendirme komitelerine sahip yarı
zamanlı bir kurum, büyük bir masa etrafında oturan yaklaşık 60 ila 70
kişiyle genel bir toplantıda toplanmaktadır. Bunun üzerine IASC, Kurul
başkanı ve başkan yardımcısı, başka bir Kurul üyesi ve muhasebe
mesleğinin, finans topluluğunun, şirket sektörünün ve düzenleyicilerin
çıkarlarını temsil eden önde gelen figürlerden oluşan bir Strateji
Çalışma Grubu kurdu. Toplantıya avukat ve Ontario Menkul Kıymetler
Komisyonu’nun (OSC) hemen önceki başkanı olan Edward J. Waitzer
başkanlık etti. Çalışma grubu, daha etkili bir standart belirleme organı
önermekle itham edildi.
Yeni bir standart belirleme yapısının çeşitli versiyonlarında ulusal
muhasebe organlarının ve ulusal standart belirleyicilerin farklı katılım
düzeyleri için önerileri tartıştığı 12 aydan fazla sık sık yapılan
toplantıların ardından, çalışma grubu, birbiriyle çelişen yaklaşımlar
arasında neredeyse bir çıkmazda görünmekteydi. Daha sonra, Eylül
1999’da SEC’in baş muhasebecisi Lynn E. Turner, çalışma grubuna bir
mektup göndererek, SEC’in yeniden yapılandırılmış kuruluşun “otorite
ve meşruiyet” e sahip olmak için görece olması gerektiği konusundaki
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ısrarını küçük, bağımsız, tam zamanlı, büyük bir araştırma kadrosu
tarafından desteklenen ve sağlam ve açık bir yargı süreciyle duyurdu.
SEC, Kurul üyeliği için baskın kriterin coğrafi köken değil teknik
uzmanlık olduğunu söyledi. SEC, mektupta bunu söylemeden,
FASB’ye benzer bir yapı için savundu. Avrupa kıtasındaki sesler,
özellikle Avrupa Komisyonu’nunki de dâhil olmak üzere, en azından
bazı yarı zamanlı çalışanlara ve standartları uygulamaya kararlı
ülkelerden coğrafi temsillere sahip daha büyük bir organı tercih etti.
IASC Yönetim Kurulu'nun Kasım 1999’da Venedik’teki toplantısında,
bir yeniden yapılandırma planı üzerinde anlaşmaya karar verildiğinde,
Kurul, hala en iyi yolun hangisi olduğu konusunda bölünmüş olsa da,
isteksizce, yine de oybirliğiyle bir yeniden yapılanmayı onaylamaya
karar verdi. Yönetim Kurulu’na göre, SEC’in taleplerinin hatları,
küresel bir standart belirleyicinin sermaye piyasası dünyanın en büyüğü
olan ülkenin desteğine sahip olmaması düşünülemezdi.
Çalışma grubu daha sonra yeni tasarımın ayrıntılarını doldurmaya
devam etmişttir. Farklı coğrafi ve işlevsel geçmişlere sahip 19 üyeli bir
mütevelli heyeti yeniden yapılandırılan Kurulu denetleyecekti.
Mütevelliler (1) fonları artıracak; (2) Kurul üyelerini, bir tercümanlık
komitesini (IASC tarafından 1997’de kurulmuş olan komiteyi) ve bir
Standartlar Danışma Konseyi atamak ve (3) Kurul’un etkinliğini
izlemekti. Yönetim Kurulu üyeliği için en önemli nitelik teknik
uzmanlıktır ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi coğrafi temsile
dayalı olmayacaktır. Kurulun 12 tam zamanlı üyesi ve iki yarı zamanlı
üyesi olacaktır. 14 Kurul üyesinden yedisinin, ulusal standart
belirleyicilerle resmi irtibat sorumlulukları olacaktı. Bu da IASC'nin
muhasebe standartlarının yüksek kaliteli çözümler etrafında
yakınsamasına ulaşmasına yardımcı olacaktır. Çalışma grubu, Yüksek
kaliteli bir teknik on beş personel, makul bir başlangıç sayısı olarak
kabul edilir. Kurul, teknik konulardaki kararlarını salt çoğunlukla
onaylayacaktır. Genel sekreter, çalışma grubunun nihai raporuna
dayanan bir Anayasa’nın hazırlanmasını denetledi ve IASC Kurulu,
Mart 2000’deki toplantısında oybirliğiyle onayladı. Mayıs 2000’de,
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IASC’nin tüm üye organları, 104 ülkede 143 profesyonel muhasebe
kurumu, yeni Anayasa da dâhil olmak üzere yeniden yapılanmayı
onaylayarak nihai hale getirdi. Bu kararla, dünya çapındaki muhasebe
mesleği, IASC'nin “sahipliğini” teslim etti.
Çalışma grubu, beş ila sekiz “farklı coğrafi ve işlevsel geçmişlere sahip
seçkin kişilerden” oluşan bir aday belirleme komitesinin ilk
mütevellileri seçmesini sağladı. Komite, düzenleyici kurumların
kıdemli üyelerini, büyük uluslararası kuruluşları, büyük küresel
şirketleri ve Muhasebe mesleğidir. IASB Kurulu, komitenin başkanı
olarak seçtiği SEC Başkanı Arthur Levitt’in de dâhil olduğu yedi üyeli
bir atama komitesini onayladı. Fransız COB, Birleşik Krallık Finansal
Hizmetler Otoritesi ve Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli
İşlemler Komisyonu başkanları, Deloitte Touche Tohmatsu CEO’su ve
Alman Muhasebe Standartları Kurulu başkan yardımcısı. Komite ve
özellikle Levitt, mütevelliler, mütevelli heyetinin başkanı olarak hizmet
etmek için tanınmış bir uluslararası figüre ihtiyaç duydular ve Paul
A.Volcker’ı işe almayı başardılar. ABD Federal Rezerv Kurulu’nun
eski başkanı, pozisyonuna dünyanın dört bir yanından bireylerden
oluşan 18 mütevelli seçildi. Mütevelliler ilk toplantılarını Haziran
2000’de yaptılar ve Volcker, mütevelli heyetinin aday gösterme
komitesine başkanlık etmesi için kuruldaki üç nitelikli muhasebeciden
biri olan Avustralya’dan Kenneth Spencer’ı seçti. Spencer, G4 + 1’in
başkanlığını yapmış ve iki kez IASC Yönetim Kurulu Avustralya
delegasyonunun bir üyesidir.
1973’ten 2000’e kadar, profesyonel yaşamın birçok kesiminden
200’den fazla yetenekli kişi, 22 delegasyonda IASC Kurulunda görev
yapmış, yetenekli bir kadro ve üye olarak ön belgeleri hazırlayan
dünyanın dört bir yanından çok sayıda gönüllünün yardımlarıyla
yönlendirme komiteleri söz konusuydu. Muhasebe profesyonelleri
arasında dünya çapında bir iş birliği olarak gerçekten emsalsizdi. Bu
dönemde IASC, dünya çapında 37 şehirde 87 toplantı gerçekleştirdi ve
kavramsal bir çerçeve ile 41 standart ve 24 yorum yayınladı. Ayrıca
IASC Insight adlı bir süreli yayın çıkardı.
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3.5.8. 2000-2001 Yılında IASB Organizasyonu
Yeniden yapılandırılan Kurul'un seçilen ilk üyesi, 1995’ten beri
Birleşik Krallık’ta IASC Yönetim Kurulu delegasyonunun bir üyesi
olarak, 1990’dan beri Birleşik Krallık Muhasebe Standartları
Kurulu’nun tam zamanlı başkanı olarak görev yapan başkanı David
Tweedie idi. Ve G4 + 1’in organizatörü ve ilk başkanıydı. Mütevelliler,
adaylar için kapsamlı bir araştırma yaptıktan ve görüşmelerin
yapılmasından sonra diğer 13 üyeyi seçti. Yönetim kurulu üyeliği için
resmi ülke veya bölgesel kota belirlenmemekteydi. Ortaya çıkan coğrafi
bileşim, ABD’den beş, İngiltere’den iki ve Avustralya, Kanada, Fransa,
Almanya, Japonya, Güney Afrika ve İsviçre'den birer tane üyeden
oluşmaktaydı. Oldukça başarılı profesyonellerden oluşan bir kuruldu.
Yeni IASC Kurulundaki ABD birliği, eski Kurul’daki 16 oydan sadece
birine karşılık, hepsi bir pozisyon üzerinde anlaşırsa, 14 oydan beşine
güvenebilirdi. Anglo-Amerikan ülkelerinden gelen yoğun temsil,
Avrupa kıtasında lehine değil, gerektiği gibi kaydedildi. Oyların
dokuzu, bir salt çoğunluktan fazla, Birleşik Devletler, iki İngiliz,
Kanadalı ve Avustralyalı beş kişi tarafından verilecek. İlk Kurul,
ağırlıklı olarak “teknoloji uzmanları” ve eski ulusal standart
belirleyicilerden oluşuyordu. Jim Leisenring ve Tony Cope FASB'de
görev yapmaktaydı; David Tweedie ve Geoffrey Whittington, Birleşik
Krallık Muhasebe Standartları Kurulu’nun sırasıyla tam zamanlı
başkanı ve yarı zamanlı üyeleriydi ve Tricia O’Malley, Kanada
Muhasebe Standartları Kurulu’nun tam zamanlı başkanı. Warren
McGregor, Avustralya Muhasebe Standartları Kurulunu destekleyen
araştırma vakfının uzun süredir direktörüydü. Whittington ve Mary E.
Barth muhasebe profesörüydü. Hans-Georg Bruns, Daimler’in
muhasebe müdürüydü. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı bir Büyük 5
(veya 6 Büyük) firmasının denetim ortağıydı. Eski IASC Yönetim
Kurulunda 14 üyeden sekizi delege veya oy hakkı olmayan
gözlemcilerdi. G4 + 1’de dört üye görev yapmıştı. Yeni Yönetim
Kurulunun sosyalleşmesi o kadar da zor değildi, çünkü üyelerin çoğu
zaten birbirini tanımamaktaydı.
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Kurul üyeliği, denetim firmalarından en az beş, şirketlerden üç ve
kullanıcı topluluğundan üç üye ve en az bir akademisyenden oluşacaktı.
İşe almanın en zor olduğu grup kullanıcılardı ve kullanıcı olarak
sınıflandırılan üç kişiden ikisi o sınıfın şüpheli üyeleriydi. Bu üç
şirketten yalnızca biri menkul kıymetler piyasalarında önemli bir
süredir profesyonel bir kullanıcıydı. Mütevelliler, 5 Büyük denetim
firmasından, şirketlerden, finans kuruluşlarından ve merkez
bankalarından gerekli fonu sağladılar ve adı Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu (IASB) olarak değiştirilen Kurul, Nisan 2001’de ilk
resmi toplantısını yaptı. Standartları artık Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (IFRS) olarak bilinmekteydi. Daha önce olduğu
gibi, Kurul tartışma belgeleri ve tanıtım taslakları yayınladı ve kısa süre
sonra önemli projeler hakkında yuvarlak masa toplantıları yapmaya
başladı. Ayrıntılı bir yasal süreç izledi.
3.5.9. 2000: Düzenleyicilerin Yılı
3.5.9.1. SEC Kavram Sürümü
Şubat 2000’de SEC, Uluslararası Muhasebe Standartları (SEC 2000)
üzerine bir kavram yayınladı. Baş Muhasebeci Lynn Turner ve
Yardımcı Baş Muhasebeci Mary B. Tokar tarafından hazırlanan
açıklamada SEC, IASC standartlarının kalitesi ve sağlamlığı,
standartları uygularken denetçinin rolü ve düzenleyicilerin standartların
yorumlanması ve uygulanmasındaki rolü. SEC, “Kullanılan muhasebe
standartlarının yüksek kaliteli olması gerekirken, aynı zamanda
standartların titizlikle yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlayan bir
altyapı ile desteklenmeleri gerektiğini” düşünmekteydi. Bu altyapıdaki
unsurlar şunlardı:
•

Etkili, bağımsız ve yüksek kaliteli muhasebe ve denetim
standart belirleyicileri,

•

Yüksek kaliteli denetim standartları,

•

Dünya çapında etkili kalite kontrolleri olan denetim firmaları,

•

Meslek çapında kalite güvencesi ve
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•

Aktif düzenleyici gözetim

Bu gerçekten düşündürücü bir listeydi ve SEC tarafından tasarlanan tüm
küresel altyapının ne zaman kurulabileceğini merak edenler de vardı.
SEC’in, IOSCO’nun IASC’nin temel standartlarını onaylaması
durumunda bile, IAS kullanan yabancı özel ihraççılar için uzlaşma
şartını bir gün kaldırabileceğine inanan herkes, bu kavram sürümünde
ortaya konan talepler karşısında endişelenirdi.
3.5.10. IOSCO Onayı
Mayıs 2000’de, çok uluslu ifşa ve muhasebe üzerine çalışma grubundan
olumlu bir rapor üzerine hareket eden IOSCO Teknik Komitesi,
düzenleyici üyelerine, çok uluslu işletmelerin, sınır ötesi listelerde yer
alan mali tablolarda IASC’nin temel standartlarını kullanmalarına izin
vermelerini tavsiye etti. Yine de, bu tavsiyeyi, düzenleyicilere raporda
sıralanan temel standartlardaki birçok “göze çarpan temel sorun” ile
kendi yöntemleriyle ilgilenirken üç “tamamlayıcı tedavi”
uygulamalarına izin vererek şartlandırdı. Teknik Komitenin raporunu
onaylayan IOSCO Başkanlar Komitesi tarafından sentezlendiği üzere,
üç ek tedavi aşağıdaki gibiydi:
•

Mutabakat: IASC standartları kapsamında uygulanan yöntemin
aksine, farklı bir muhasebe yöntemi uygulamanın etkisini
göstermek için belirli kalemlerin mutabakatını zorunlu kılmak,

•

Açıklama: finansal tabloların sunumunda veya dipnotlarda ek
açıklamalar gerektirmesi,

•

Yorumlama: IASC standardında sağlanan belirli bir alternatifin
kullanımını veya IASC standardının belirsiz veya sessiz olduğu
durumlarda belirli bir yorumun belirtilmesi

Bunlar, SEC’in şirketlerin mali tablolarını incelerken hâlihazırda
kullandığı tedavilerdi ve bunların Teknik Komite raporundaki
görünümleri, SEC’in ABD dışındaki GAAP kullanıcıları için gerekli
mutabakatının IAS kullanıcıları için de geçerli olacağını gösteriyor
gibiydi. Bu nedenle bazıları IOSCO’nun onayını daha çok boş olarak
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görmekteydi, ancak bu onaylama kesinlikle IASC’nin dünya çapında
standart belirleyici olarak itibarını güçlendirmeye hizmet etmiştir.
Sembolizm inkâr edilemezdi. IOSCO’nun çalışma grubu, Teknik
Komite’ye sunduğu raporda, standartlarda, gelecekteki çalışma
programında IASC’nin dikkatini hala gerektiren çok sayıda konu tespit
etmiştir. Bunlar, IASB’nin eski IASC’den miras aldığı standartları
iyileştirmeye başladığında 2001’de başladığı konulardı.
3.5.11. Avrupa Komisyonu IAS Taahhütleri
Haziran 2000’de, yıl içindeki en önemli düzenleyici gelişme meydana
geldi. Avrupa Komisyonu, AB’de borsada işlem gören şirketlerin 2005
yılına kadar konsolide beyanlarında IAS’yi benimsemeleri gerektiği
yönündeki gözden geçirilmiş stratejisini duyurdu. AB Konseyi
Ekonomi ve Maliye Bakanları, bu yeni stratejiyi temmuz ayında derhal
onayladı. Komisyon, bu stratejinin temel amacının “politikanın menkul
kıymetlerin tek bir dizi finansal raporlama standardı temelinde AB ve
uluslararası finansal piyasalarda alınıp satılabilmesini sağlamak
olduğunu” belirtti. O zamanlar, AB’nin 15 üye devletinde borsada işlem
gören yaklaşık 6.700 şirket vardı ve bunların 275’i hâlihazırda
IASC’nin standartlarını kullandığını iddia etmekteydi. 1990’ların
ortalarından beri, AB’de kendi iç sermaye piyasasını geliştirme ihtiyacı
hakkında ciddi tartışmalar başladığından beri, yatırımcıların bilgi
ihtiyaçlarına cevap verecek karşılaştırılabilir muhasebe uygulamaları
konusu önemli bir sorun olarak ortaya çıktı.
Elbette, AB’deki 15 ulusal GAAP, üye devletlerin muhasebe ile ilgili
Dördüncü ve Yedinci Şirketler Hukuku Direktiflerini kendi ulusal
mevzuatlarına dâhil etmelerinin bir sonucu olarak biraz daha benzer
hale gelmişti, ancak bu yeterli değildi. Sermaye piyasasının bilgi
ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş “yatırımcı odaklı finansal raporlama
sistemleri” değillerdi. Direktifler dışındaki iki seçenek U.S. GAAP ve
IAS idi. ABD GAAP, hem bir Amerikan ithalatı olduğu için hem de
çok hacimli ve detaylı olduğu için söz konusu değildi. Dahası, FASB
tarafından formüle edildi ve FASB, standartlarını geliştirirken
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Avrupalıların görüşlerine ne gibi bir ilgi duyulacağı da söz konusuydu.
Bunun aksine, IASC Londra merkezli açık bir şekilde uluslararası bir
standart belirleyiciydi ve yeniden yapılanmanın ardından kesinlikle
birkaç Avrupalı üyeyi içerecekti. Avrupa Komisyonu, 1995’ten beri,
“IASC’nin, standartlarını kademeli, ancak derinlemesine bir revizyon
sürecini üstlendiğini gözlemledi. Hâlihazırda IAS, uluslararası iş
topluluğunun ihtiyaçlarına hizmet etmesi gereken finansal raporlama
için kapsamlı ve kavramsal olarak sağlam bir standartlar kümesi
sağlamaktadır.” Bu, sadece 15 yıl önce, IASC’nin standartlarını Avrupa
ile ilgisiz olduğu gerekçesiyle reddeden bir kurumun desteğini teşvik
etmekteydi.
Mayıs 2000’de, AB Konseyi, sonunda 2005 yılına kadar, AB’de entegre
bir mali hizmetler ve sermaye piyasası elde etme yolunda önemli bir
siyasi adım attığında, Lizbon’da toplandı. Avrupa Komisyonu’nun,
yukarıda tartışıldığı gibi, Haziran 2000’deki açıklaması bu nedenle bu
adımın, IASC’nin rolü ve standartları için AB’nin gelecekteki
kalkınmasındaki etkileridir. Avrupa Komisyonu stratejisindeki bu
önemli revizyon, kısa bir süre sonra IASB haline gelecek olan IASC
için tarihsel öneme sahipti. Bu, yeni IASB’nin standartları için geniş bir
müşteri kitlesine sahip olacağı anlamına gelmekteydi. Çünkü gelişmiş
dünyadaki hiçbir ülke henüz IASC standartlarına bağlılık ilan
etmemişti. IASB, 2001 yılında böyle bir destek temeli olmadan
faaliyetlerine başlamış olsaydı, etkisi ne kadar kalıcı ve önemli olacağı
bilinmemekteydi. Görülebileceği gibi, dünyanın başka yerlerinde
bulunan ülkeler AB’nin taahhüdünü not etmiş ve bu nedenle IASB’nin
standartlarını eski IASC tarafından yayınlanan gönüllü standartlar
dizisinin yalnızca bir uzantısından çok daha önemli görmeye
başlamıştır.
Avrupa Komisyonu’nun gözden geçirilmiş stratejisi, bir usul ikilemiyle
karşı karşıyaydı. Çünkü AB’de bir özel sektör kuruluşunun aslında AB
hukukunu oluşturması için emsal yoktu. AB’de borsada işlem gören
şirketler IAS’ye uymakla yükümlü hale gelirlerse, böyle bir gerekliliğin
AB hukukunun gücüne sahip olması gerekir. AB’de “komitacılık”'
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olarak bilinen bir işlem yoluyla, Avrupa Komisyonu, IASB
standartlarının, her standardı Avrupa Parlamentosu ve Konsey önüne
koymaya gerek kalmadan, AB listesindeki şirketler tarafından gerekli
kullanım için onaylanabileceği bir süreci bir araya getirdi. Onay için.
İlk olarak, Komisyon, özel sektörü, standartlarını ve yorumlarını
geliştirirken IASB Kuruluna teknik geri bildirim sağlayabilecek ve
daha sonra nihai standardın veya yorumun teknik olarak uygun olup
olmadığını Komisyona bildirebilecek AB merkezli bir muhasebe
uzmanları komitesi kurmaya çağırdı. 2001 yılında kurulan bu kuruluş,
Avrupa’da muhasebe standartları üzerine proaktif bir yorumcuya
dönüşen Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu (EFRAG) olarak
adlandırıldı. EFRAG’ın Teknik Uzman Grubu’nun (TEG), IASB
taslakları hakkında yorum yapan ve nihai standartları ve yorumlarının
teknik kalitesi konusunda Avrupa Komisyonu’na tavsiyelerde bulunan,
bir dizi profesyonel ve coğrafi geçmişi temsil eden bir düzine oylama
üyesi vardır. İkinci olarak, Komisyon, tüm üye devlet hükümetlerinin
temsilcilerinden oluşan bir Muhasebe Düzenleme Komitesi (ARC)
oluşturdu. Komisyon, TEG’den teknik düzeyde olumlu tavsiyeler
aldıktan sonra, standart veya yorumu, “politik” kabul edilebilirliği
konusunda tavsiye için ARC’ye sunar.
Bir veya daha fazla üye devlet hükümeti, bir standardın veya yorumun
“siyasi” kabul edilebilirliği konusunda görüşlere sahip olması da
tartışılır bir konudur. IASB tarafından taslak hazırlanırken, şirketler,
bankalar, ticaret birlikleri veya yatırımcı grupları, onaylanırsa
standardın uygulanmasının aşırı maliyetli olacağına veya ulusal
ekonomi için olumsuz sonuçlar doğuracağına dair girişimcilik faaliyeti
için azaltıcı teşvikler olarak ulusal hükümetlerine endişelerini
getirebilirler. İstisnai durumlarda, bu endişeler Avrupa Parlamentosu
üyelerine de ifade edilebilir. Şimdiye kadar, Avrupa Parlamentosu
üyelerine yapılan şikâyetler, onu sadece bir standardın, faaliyet
bölümlerine ilişkin IFRS 8’in onaylanmasını geciktirmeye sevk
etmiştir. Parlamento, bu komitacılık işlemine göre bir onayı erteleme
veya veto etme yetkisine sahiptir, ancak Avrupa Komisyonu'nun onay
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için sunmadığı bir standardı onaylama inisiyatifini kendisi alamaz.
Avrupa Komisyonu, bir veya daha fazla önemli AB hükümeti gemiye
çıkmayı reddettiği için bazı IASB standartları ve yorumlarıyla ilgili
eylemi erteledi.
AB, 7 Haziran 2002 tarihinde, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin,
Avrupa Komisyonu’nun gözden geçirilmiş stratejisini uygulayan ve
AB’de listelenen şirketlerin çoğuna başlama yükümlülüğünü getiren
IAS Yönetmeliği olarak bilinen 1606/2002 sayılı Tüzüğü (EC)
onayladığını duyurdu. 1 Ocak 2005’e kadar onaylanan IAS / IFRS’yi
kullanarak Avustralya Finansal Raporlama Konseyi (FRC)
“uluslararası muhasebe standartlarının benimsenmesi için desteğini 1
Ocak 2005’e kadar resmileştirdiğini” duyurdu. Dünya Avrupa
Komisyonu’nun gözden geçirilmiş stratejisinin uygulandığını fark
etmeye başlamıştı.
Bir IASB standardı veya yorumu, AB’de borsaya kayıtlı şirketler
tarafından gerekli kullanım için onaylandıktan sonra, şirket mali
tablolarının onaylanan standartlara uygun olduğunu doğrulamak için
denetçilerin hangi ifadeleri kullanmaları gerektiği de görüşülmüştü.
2005 yılında, Avrupa Komisyonu, ARC ile istişare içinde, gerekli
ifadenin, “AB tarafından kabul edilen Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarına uygun” olmasına karar verdi (Muhasebe AB’de Finansal
Raporlama Çerçevesine Referans Politikalar ve Denetim Raporunda ve
Onaylanan Standartların Uygulanabilirliği 2005). Bu karar, AB
tarafından onaylanan UFRS ile IASB tarafından yayınlanan UFRS
arasında varsa ne tür sapmalar olduğunu bilmeyen okuyucular için bir
sorun oluşturmaktadır. Finansal tablo okuyucularının, ülkeler arasında
IFRS kullanımında karşılaştırılabilirliğin mevcut olduğundan emin
olmaları için, ülkelerin finansal raporlama çerçeveleri arasındaki
herhangi bir belirgin farklılıktan haberdar edilmelidirler. Öyleyse,
örneğin Tokyo, Sidney veya New York’taki bir okuyucu, örneğin,
Tokyo, Sidney veya New York’ta, böyle bir korumalı uyumluluk
beyanının eşlik ettiği, AB’de listelenmiş bir şirketin mali tablolarının,
aşağıdakilere sadık olup olmadığını ve ne ölçüde bildiğinin de gözden

MUHASEBE TARİHİ | 255

geçirilmesi gerekmekteydi. AB, şirketlerin IASB tarafından yayınlanan
IFRS’den sapmaları açıklamasını istememektedir.
3.6. IASB’NİN İLK BEŞ YILI: 2001–2006
3.6.1. Norwalk Anlaşması
IASB’nin 2001-2002’deki önceliklerinden biri, FASB ile karşılıklı bir
yakınsama sürecini başlatmaktı, böylece, iki standart grubu uyumlu
olmaya yakın olduğunda, SEC, yabancı özel ihraççılar için gerekli
mutabakatı kaldırmaya hazır olabilirdi. Bu IFRS’yi kullanmaktadır.
Eski IASC'nin liderliği tarafından 1987 yılına kadar düşünüldüğü gibi,
SEC'in nihayetinde uzlaşma zorunluluğunu kaldırması ihtimali, IASB
Yönetim Kurulu liderliğinin de zihnindeydi. SEC, kendi adına, her iki
kurulu da standartları arasındaki farklılıkları azaltmaya teşvik etmiştir.
Robert Herz, Haziran 2002’de FASB başkanı olmak için IASB’den
istifa ettiğinde, bu ilişkiyi pekiştirmek için fırsat yakalanmıştı. Ekim
2002’de, iki kurul arasındaki ilk resmi, ortak toplantının ardından,
IASB ve FASB, “Norwalk Anlaşması” olarak bilinen bir Mutabakat
Muhtırası (Memorandum of Understanding MoU) yayınladı ve mevcut
mali Raporlama standartları mümkün olan en kısa sürede tamamen
uyumlu hale getirileceği taahhütünde bulundu. Önümüzdeki birkaç yıl
içinde tamamlanabilecek, belirsiz kısa vadeli projelerde ilerleme ve
uzun vadeli projeler için gelecekteki çalışma programlarının
koordinasyonu sözü verdiler. Şubat 2006’da iki kurul, bir dizi ana
standardı karşılıklı olarak birbirine yaklaştırma konusunda gelecekteki
ilerlemelerini çizelgeye eklemek için başka bir Mutabakat Zaptı
imzaladı. Bu Mutabakat Muhtırası 2008’de güncellendi ve 2011’in
tamamlanma hedefini belirledi ve 2009’da iki kurul, MoU projelerini
tamamlamak için hızlandırılmış bir hızı kamuoyuna duyurdu.
3.6.2. IASB’nin Proje Gündemi
IASB Yönetim Kurulu 2001 yılında hisse bazlı ödeme, işletme
birleşmeleri, sigorta sözleşmeleri, performans raporlaması ve IAS
39’un iyileştirilmesi dâhil olmak üzere iddialı bir proje gündemine
karar verdi. Kurulun bir diğer önceliği de IASC’den miras aldığı diğer
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standartları iyileştirmekti. IOSCO’nun çalışma grubunun, 2000 yılında
IOSCO’nun onayına yol açan, Teknik Komiteye tavsiyesinde ortaya
çıkan birçok sorunu ele almasıdır. Hisse bazlı ödeme tartışmalı bir
projeydi. Çünkü Avrupalı çokuluslu şirketler, bunu yapan şirketler için
rekabette dezavantajlı konuma düşmek istemiyorlardı. US GAAP
kapsamındaki hisse senedi opsiyonlarını harcamak zorunda değildi. Bu
tartışmaya rağmen, IASB Şubat 2004’te IFRS 2’yi yayınlamayı başardı.
Giderin gelir tablosunda görünmesini şart koştu ve FASB’nin 1993’'te
yayınlanan risk taslağına (FASB’nin tercih edilen çözümü)
dayandırıldı. Yoğun siyasi muhalefet nedeniyle 1995’te SFAS 123’e
dâhil olamadı. 2002 yılında, IASB hisse bazlı ödeme üzerinde
çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra, FASB sorunu yeniden ele
aldı. Çalışanların hisse senedi opsiyonlarının muhasebesi, Amerika
Birleşik Devletleri’nde oldukça tartışmalı olmaya devam etse de,
Kongre üyeleri FASB’yi engellemekle tehdit etmekteydi. FASB yine
de IASB’nin emsalini kullandı ve hisse senedi opsiyonlarının
maliyetlendirilmesini gerektiren IFRS 2’ye benzer şekilde SFAS 123R
yayınladı. IFRS 2 gerçekten de IASB’nin başarılarından biriydi.
3.6.3. IAS 39 Konusundaki Tartışma
Aralık 2003’te, IASC’den miras aldığı iyileştirilmiş standartları,
finansal araçlara ilişkin IAS 39 da dâhil olmak üzere yayımladı. IAS
39, özellikle büyük Fransız bankaları arasında yoğun bir şekilde
tartışmalıydı ve bunların hiçbiri, önemli riskten korunma
pozisyonlarında
artık
riskten
korunma
muhasebesini
kullanamayacaklarını kabul etmemekteydi. IASB, bazı endişelerini
gidermeye çalışmış, ancak bankaların bilinen itirazları karşısında
makro riskten korunma konusunda ek bir değişiklik yapılmıştır. Büyük
bankalar ve Fransız hükümeti, IASB’nin standartlarının bankalar için
olumsuz sonuçlarına bakılmaksızın bağımsızlığını savunacağına
inanmamaktaydı. Fransa’daki gelenek, Maliye Bakanlığı’na dayanan
muhasebe standardı belirleyicisinin ticari etki ve kamu politikası
konularına duyarlı olmasıydı. Fransa’da, büyük bankalar, Temmuz
2003’te Başkan Jacques Chirac, IAS 39’un Avrupa’da finansal istikrar
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için “zararlı” sonuçlar olabileceği konusundaki görüşünü duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanının görüşü genellikle AB politika oluşturma
koridorlarında ağırlık taşır. Yine de IASB, bu siyasi baskıya rağmen
standart üzerinde durmuştur.
Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) de IAS 39’a yönelik bir eleştiri
geldi. Banka, finansal varlıkları ve borçları gerçeğe uygun değer
üzerinden ölçmek için IAS 39’un “tam gerçeğe uygun değer
seçeneğine” itiraz etti. ECB’nin temel endişesi, hem bankaların iş
faaliyetlerindeki değişiklikler hem de bankaların risk profillerine ilişkin
değişen kamuoyu algıları nedeniyle, böyle bir muhasebe politikasının
finansal istikrar üzerindeki potansiyel etkisiydi. Daha özel olarak,
borçların gerçeğe uygun değer ölçümü konusunda endişeliydi, özellikle
de borçlanabileceği faiz oranını artıran bir kredi notuna sahip ciddi mali
sıkıntılar içinde olan bir kuruluşun, standart uyarınca, borç üzerinde
gerçekleşmemiş bir tutma kazancı göstererek kar bildirdi. Banka, bu
sonucun tutarsız olduğunu düşünmekteydi. IASB, Avrupa Merkez
Bankası’nın endişelerini gidermeye yönelikti. Ancak Avrupa
Komisyonu tam standarda göre hareket etmeden önce yeterince hızlı bir
değişiklik yapamadı. Kasım 2004’te, Komisyon, tartışmalı makro
riskten korunma ve tam adil değer seçeneği her iki hükümde bir onay
açıkladı. Bu, IASB ve Avrupa Komisyonu için de utanç verici bir
olaydı. Yine de yalnızca iki ila üç düzine bankanın mali tablolarını
etkilediğine inanılmaktaydı. Ağustos 2005’te, IASB, ECB’nin
endişesini karşılamak için IAS 39’u değiştirdi. Ancak diğer ayrıntılar
kaldı.
3.6.4. AB Şirketlerinin IFRS’yi Kabul Etmesi
2005 yılında, plana uygun olarak, genişlemiş bir AB’de borsaya kayıtlı
8.000 şirketin büyük çoğunluğu, konsolide mali tablolarında ulusal
GAAP’lerinden IFRS’ye geçiş yaptı. Hiç şüphesiz, sınır ötesi
karşılaştırılabilirlik önemli ölçüde azaldı. Ernst ve Young, IFRS
kapsamında raporlama yapan 65 şirket ile ilgili önemli bir çalışma
hakkındaki raporunda, 2005 yılında IFRS’nin uygulanması, şirketlerin
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temel muhasebe ve raporlama değişikliklerini uygulamaya koyma
zorluğuyla birlikte, genel olarak büyük bir başarı elde etmiştir. Bununla
birlikte, IFRS mali tablolarının şu anda güçlü bir ulusal kimliği
koruduğu da gözlemlenmektedir. Muhasebe kültürleri derinden çalışır
ve eski alışkanlıklar kolay kolay değişmemiştir.
3.6.5. Mütevelli Heyetinin 2005’ teki Yapısal İncelemesi
Kurulun “teknoloji meraklısı” kompozisyonunun yanı sıra IAS 39 ile
ilgili sıkıntılı deneyimi, eleştirmenlerin Kurul’un çok teorik
olduğundan ve uygulamada yaşanan sorunlardan şikâyet etmesine
neden oldu. 2005 yılında, IASC Vakfının mütevellileri beş yıllık
Anayasa incelemelerini gerçekleştirdiler ve eleştirmenlere cevap olarak
bazı değişiklikler yaptılar. Birincisi, Kurul üyeliği için en önemli kriter
olan “teknik uzmanlığı”, “mesleki yeterlilik ve deneyim” olarak
değiştirdiler. İkincisi, standartları onaylamak için gerekli çoğunluğun,
bir fazlası olan 5’ e değiştirdiler. Bu son değişikliğin Yönetim
Kurulu’nun davranışı üzerinde nispeten küçük bir etkisi olduğu
görülmektedir. Ancak önceki değişiklik, Kurul’da temsil edilen arka
planların kademeli olarak değişmesine neden olmuş olabilir. İlk Kurul
üyeleri emekli olduklarında, yerine daha az belirgin teknik geçmişe ve
daha az standart belirleme deneyimine sahip üyeler geçti. Elbette 2001
yılından bu yana, ulusal standart belirleme deneyimi elde etmek için
FASB, Japonya Muhasebe Standartları Kurulu ve diğer birkaç kuruluş
dışında daha az fırsat olacaktı. On yılın sonunda, Kurul üyeliğine daha
gerçek kullanıcılar ve birkaç eski düzenleyici üye dâhil edildi ve çok
azı “teknoloji uzmanı” idi. Temmuz 2011’de Hollanda’nın bir önceki
başkanı olan Hans Hoogervorst Menkul kıymetler düzenleyicisi ve
muhasebe geçmişi olmayan, IASB başkanı olarak David Tweedie’nin
yerini aldı.
3.6.5.1. Teknik Kadronun Gelişimi
IASB’deki teknik ve araştırma personelinin sayısı 2001’den bu yana
istikrarlı bir şekilde arttı ve giderek uluslararası hale geldi. Mayıs
2011’de, ABD’den sekiz, İngiltere ve Almanya’dan yedi, Avustralya,
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Japonya ve Güney Afrika’dan her biri dört geri kalanı ise Avrupa,
Afrika, Asya’daki 15 ülkenin katılımıyla 56’ya ulaştı.
3.7. IASB’NİN İKİNCİ BEŞ YILI: 2006–2011
Bu dönemin ilk yarısında SEC, ABD menkul kıymetler piyasasında
IFRS’nin konumunu iki kez artırdı ve AICPA, IASB’ye bir güvenoyu
verdi. Bu gelişmeleri 2008 yılında ekonomik ve mali krizin kara
bulutları izlemiştir.
3.7.1. SEC ve AICPA’nın Faaliyetleri
Muhtemelen, Kurulun 2007’deki çalışmalarını etkileyen önemli dış
gelişmeler SEC’de alınan kararlardır. Nisan 2005’te, SEC Baş
Muhasebeci Donald T. Nicolaisen, UFRS kullanan yabancı özel
ihraççılar için mutabakat şartını kaldırmak için muhtemel bir “yol
haritası” önermişti. Yalnızca kişisel görüşlerini benimsemiş olsa da, bu
yön görünüşü için Komisyon içinde yaygın bir desteğe sahipti. Diğer
konuların yanı sıra, SEC’in nihayet IFRS’ye bağlanması için
Avrupa’dan baskı vardı. Daha sonra, Temmuz 2007’de SEC, yabancı
özel ihraççıların “UMSK tarafından yayımlandığı şekliyle UFRS’yi”
benimsemeleri için uzlaşma şartının kaldırılmasına yönelik bir kural
önerisi yayınladı ve 15 Kasım 2007’de oybirliğiyle bir Komisyon,
kuralı hemen yürürlüğe koymak için onayladı. SEC’in bu kuralı
benimsemesindeki hızlılık, IASB’dekiler de dâhil olmak üzere
birçokları için bir sürprizdi. Komisyon içinde, mali tablolardaki
mutabakat notunun yatırımcılar için yararlı bilgiler içermediğine dair
artan bir inanç vardı.
Ayrıca 2007’de SEC, ABD’li ihraççıların Komisyona başvurularında
IFRS’yi kullanmalarına izin verme ihtimalini araştırmak için bir
kavram yayınladı. Bu sürümün yayınlanmasından önce, çok az kişi
SEC’in ABD şirketleri tarafından IFRS’nin olası kullanımına doğru bu
kadar ileri gideceğine inanmıştı. Daha sonra, Ağustos 2008’de SEC,
katılan tüm personel ofislerinin ve bölümlerinin coşkulu desteğiyle
oybirliğiyle, IFRS’nin ABD ihraççıları tarafından nihai olarak gerekli
benimsenmesine yönelik bir yol haritasını içeren bir kural önerisini
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onayladı. Uzlaşma şartının kaldırılması da dâhil olmak üzere 2007’deki
bu gelişmeler ve 2008’de SEC’in başkanı Christopher Cox tarafından
yönlendirildi. Ancak, ABD ekonomisinde ve siyasi sisteminde ortaya
çıkan ekonomik ve mali krizin ışığında, Ocak 2009’da Cox’un yerini
alan yeni SEC başkanı Mary L. Schapiro, teyit duruşmasında, yol
haritası olmuştur.
2009’dan bu yana, SEC’in muhasebe personeli, olası bir eylem planı
olarak, temelde FASB tarafından tasarlanacak olan IFRS’ye kademeli
bir sürecin muhtemel bir eylem planı olarak öne sürüldüğüne dair
önerilerde bulunmuştur. SEC, 2011’in sonunda IFRS konusundaki
pozisyonunu belirtme sözü vermişti.
AICPA Mayıs 2008’de Amerika Birleşik Devletleri’ni özel şirketlerin
IFRS’yi halka açık şirketlerden önce benimseyebilecekleri ilk ülke
yapan bir karar açıkladı. AICPA’nın yönetim kurulu, IASB’yi
uluslararası finansal muhasebe ve raporlama ilkelerini belirlemek
amacıyla bir muhasebe organı olarak atadı. Böylece AICPA üyelerine,
Tüzüğün 202 ve 203 sayılı Profesyonel Davranış yönergesi
uygulanmaya başladı. Bu nedenle, UFRS kullanan yabancı ana
şirketlerin yan kuruluşları olan ABD merkezli özel şirketler,
denetlenmiş mali tablolarında UFRS’yi kendileri de benimseyebilir.
3.7.2. Ekonomik ve Mali Krizin Etkisi
Ekim 2008’de, ekonomik ve mali kriz birdenbire IASB dünyasını işgal
etti. Menkul kıymetlerin piyasa fiyatları yılın üçüncü çeyreğinde düştü
ve borçlanma senetlerini “ticaret” olarak sınıflandıran bankalar, üç
aylık kazançlarında muazzam gerçekleşmemiş tutma zararları
kaydetme ihtimalinden çaresiz kaldılar. IFRS kapsamında şirketlerin
bir alım satım portföyündeki menkul kıymetleri yeniden sınıflandırması
mümkün olmasa da bu tür bir yeniden sınıflandırma ABD GAAP
kapsamında ve yalnızca son derece nadir durumlarda mümkündü. Yine
de Avrupa bankaları, ABD GAAP kullanan şirketlere bu açıdan rekabet
açısından dezavantajlı duruma düşürüldüklerinden şikâyet ettiler ve
IFRS kullanıcılarına borçlarını “ticaret” ten “beklemeye” kadar yeniden
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sınıflandırma fırsatı vermek için IASB’ye baskı yaptılar. “Borçlanma
senetleri vadeye kadar bekletme” olarak sınıflandırıldığında,
gerçekleşmemiş kazanç veya zararların kaydedilmesi, değer düşüklüğü
olmadığı sürece gerekmez. Avrupa Komisyonu, IASB’ye böyle bir
yeniden sınıflandırmaya izin vermek için gerekli süreç olmaksızın
derhal bir standart yayınlaması gerektiğini bildirdi.
Aksi takdirde Komisyon, IASB’nin AB’de muhasebe standartlarını
belirleme yetkisini kaybetmesine yol açabilecek belirsiz bir önlem
alırdı. Sorun, bankalar üçüncü çeyrek gelir raporlarını yayınladıkları
günler içinde acildi. Sert bir şekilde yutan IASB, böyle bir standardı,
geriye dönük 1 Temmuz 2008’e kadar, borç varlıklarının piyasa
değerlerinin taşıdıkları değerden daha düşük olabileceği bir tarihe kadar
onayladı. Tuhaf bir olaydı ve Başkan Tweedie istifa etmeye yaklaştığını
söyledi. Baskıya dayanamayan IASB Başkanı 2008 yılında istifa etti.
Ancak gözden kaçan şey, IASB’nin yeniden sınıflandırılan bankaları,
yeniden sınıflandırma yapılmadığı takdirde kârlarının ne olacağını
açıklamaya mecbur eden bir açıklama şartı getirmiş olmasıdır. Avrupa
Komisyonu, standardı iki gün sonra kısa bir süre sonra onaylayarak
hızlı eylem için bir rekor kırdı. Deutsche Bank, bu muhasebe
hediyesinden ilk yararlananlardan biriydi ve üçüncü çeyrek için 93
milyon € vergi öncesi karının yeniden sınıflandırma yapılmadan 732
milyon € vergi öncesi zarar olacağını açıklamak zorunda kaldı.
IASB’nin Avrupa Komisyonu’nun talebine aceleyle teslim olması,
ABD’dekileri, belki de SEC’de olanları, Kurul’un kendi ilkelerine
dayanabilecek bir standart belirleyici olarak güvenilirliği konusunda
duraklattı. ABD’li eleştirmenler, bu olayı, özellikle Avrupa’dan gelen
siyasi baskı karşısında IASB’ye güvenilemeyeceğinin delili olarak
değerlendirdiler. Yine de bu eleştirmenler, FASB’nin 1978’de petrol ve
gaz üreten şirketlerin muhasebesi konusunda SEC tarafından
reddedildiğini ve borç yatırımlarını muhasebeleştiren sorunlu borç
yeniden yapılandırmasının muhasebeleştirilmesi konusunda 1993
yılında hisse senetleri, 1995’te hisse bazlı tazminat muhasebesi,
1997’de kapsamlı gelir raporlaması ve 2001'de şerefiye ve diğer maddi
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olmayan varlıklar muhasebesinin siyasi güçlere teslim edildiğini göz
ardı etmiştir.
Ekonomik ve mali kriz sırasında, IASB’yi ve FASB’yi rahatsız eden
konulardan biri, sermaye piyasasındaki yatırımcılar için menkul
kıymetler piyasası düzenleyicilerinin hizmetinde şeffaf bilgi sağlama
hedefi arasında ortaya çıkan çatışmadır. Ayrıca bankaların ve
bankacılık düzenleyicilerinin (1) IASB’nin standartlarının bir finansal
istikrar imajı yansıtması ve (2) menkul kıymet fiyatlarının düştüğü bir
dönemde banka sermayesini düşürerek “kredi sıkışıklığı” na yol
açmaması yönündeki güçlü arzusu söz konusuydu. Kötü ekonomik
zamanlarda, menkul kıymet düzenleyicilerinin ve bankacılık
düzenleyicilerinin iddia ettiği çıkarlar pekâlâ çatışabilir ve standart
belirleyici, ikincisine uyum sağlamak için yoğun siyasi baskı altına
girebilir. Ekim 2008’de bankaların endişelerini gidermek için IASB
üzerindeki özel baskı, ekonomik olarak iyi zamanlarda gerçekleşmezdi.
Amerikan Bankacılar Birliği’nin saldırgan bir lobi kampanyasıyla
kışkırtıldığı Mart 2009’da ABD Temsilciler Meclisi alt komitesi
duruşmasında FASB’ye de benzer bir baskı uygulandı. G20’de, AB
ekonomi ve maliye bakanlarının toplantılarında ve bankacılık
düzenleyicileri tarafından finansal istikrarın korunmasında muhasebe
standartları için öngördükleri rol hakkında endişeler dile getirilmiştir.
3.7.3. Diğer Anayasa Değişiklikleri
2009 yılının başlarında, bugün IFRS Vakfı olarak bilinen IASC
Vakfı’nın mütevelli heyetleri, Anayasada iki önemli değişiklik yaptı.
Küresel bir standart belirleyicinin açıkça küresel köye dayandığı
görülmesi gerektiğine karar verdi. Kurul üye sayısını 14’ten 16’ya
çıkarmak için Anayasa’yı revize etti ve üyelik için coğrafi kotalar
belirledi. Bunlar 4 Kuzey Amerika, 4 Avrupa, 4 Asya-Okyanusya, 1
Güney Amerika, 1 Afrika ve 2 coğrafi dengeyi sağladı. Dahası, artık iki
ayrılmış yer yarı zamanlılar tarafından tutulmayacak, ancak 16 üyeden
üçü yarı zamanlı olabilir.
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Ayrıca, Avrupa Parlamentosu’nda ve başka yerlerde dile getirilen
eleştirilere cevap olarak, mütevelliler, kamu yararına hareket ettiğini
iddia eden bir özel sektör standart belirleyicisinin düzenleyici dünyanın
önde gelen isimleri tarafından denetlenmesi gerektiği konusunda
anlaştılar. Mütevelliler bu nedenle, mütevelli heyetinin atanmasını
onaylayacak ve genel olarak performanslarını denetleyecek bir İzleme
Kuruluna bir miktar yetki vermek için Anayasayı revize ettiler. İzleme
Kurulu, en azından başlangıçta, SEC, Japonya Finansal Hizmetler
Ajansı, Avrupa Komisyonu ve IOSCO’nun Yükselen Piyasalar ve
Teknik Komitelerinin temsilcilerinden oluşuyordu. Basel Bankacılık
Denetleme Komitesi gözlemci olarak katılmaktadır. SEC Başkanı Mary
Schapiro, IASB’nin işleyişine ve amaçlarına ilişkin anlayışını
geliştirmeye hizmet eden ve Kurulun çalışmalarıyla ilgilenen diğer
dünya düzenleyicilerini tanımasını sağlayan İzleme Kurulu
toplantılarına düzenli olarak katıldı. İzleme Kurulundaki deneyimi,
ABD’de halka açık şirketlerin finansal tablolarında IFRS’yi kullanıp
kullanmayacağı ve kullanması gerekip gerekmediği konusunda nihai
olarak desteklediği kararı bilgilendirebilir.
3.8. IASB ve FASB BASINI, BÜYÜK PROJELERİN
YAKINSAMASINI 2011’E KADAR TAMAMLAMASI
MoU serilerini takiben, her iki kurul da enerjilerini çok sayıda önemli
yakınsama projesinin tamamlanmasına yönlendirmektedir. Finansal
araçlar, sigorta sözleşmeleri, kiralamalar ve gelirlerin tanınması.
Kurullar, bu projeleri Haziran 2011’de tamamlamayı ümit etmişti.
Başkan Tweedie de dâhil olmak üzere IASB’nin son üç asıl üyesi
emekli olacaktı. Ancak sorunların karmaşıklığı, farklı çalışma tarzları
ve İki kurulun seçmenleri, tamamlanma tarihlerini ertelemeye zorladı.
Robert Herz’in Ağustos 2010’da aniden FASB başkanı olarak emekli
olması ve FASB’yi denetleyen FAF mütevelli heyetinin ilk olarak
yönetim kurulu boyutunu 1 Temmuz 2008’de geçerli olmak üzere
yediden beşe düşürmesi ve ardından Ağustos 2010’da aniden yediye
yükselteceklerini duyurması, iki kart arasında sorunsuz ve kolay
görüşmeler için neredeyse hiç yapılmadı.
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Kurullar, Eylül 2009’da Pittsburgh’da yapılan zirveyi izleyen bildiride,
Uluslararası muhasebe organların çabalarını iki katına çıkarmayı
planladığın, yakınsama projelerini Haziran 2011’e kadar tamamlanması
gerektiğini beyan etmiştir. Haziran 2010’da Toronto’daki zirvenin
ardından, G20, iki kurula yakınsama projelerini 2011’in sonuna kadar
tamamlamaları için çağrıda bulundu.
3.8.1. SME için IFRS
Temmuz 2009’da Kurul farklı türde bir bildiri ile Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler (KOBİ’ler) için IFRS’ye ilişkin 230 sayfalık, bağımsız bir
standart yayınladı. Birçok ülkede denetlenmiş mali tabloları bir kamu
siciline sunması gereken IASB’nin KOBİ’ler tarafından kullanım
standartlarını basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Kurul içerisinde sadece
KOBİ’lere yönelik bir standardın çıkarılmasını istemeyenler de vardı
ve bir üye bu nedenle standarda muhalefet etti. Bununla birlikte,
standart ev sahibinin ilgisini çekmişti. IASB, standardın
yayımlanmasından sadece iki yıl sonra, Temmuz 2011’de 74 yargı
bölgesinin standardı benimsediğini veya bunu yapma planlarını
açıkladığını bildirdi.
3.8.2. Ülke Kararlarının IFRS’ye Geçme veya Uyumlaştırma
Konusundaki Gelişimi
AB ve Avustralya’nın borsada işlem gören şirketler için 2005 yılına
kadar IFRS’nin benimsenmesini zorunlu kılma kararlarına ek olarak,
borsaya kayıtlı şirketler için yargı yetkisi tarafından benimsenmesi veya
tam yakınsama Güney Afrika, Yeni Zelanda, İsrail, Hong Kong,
Brezilya, Şili’de yürürlüğe girmiştir. Kanada, Kore ve ayrıca birçok
yükselen ekonomi ve gelişmekte olan ülkede, belki sapmalarla.
Japonya’nın Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), 2009 yılında,
uluslararası faaliyet gösteren borsada işlem gören şirketlerin, 2010’da
sona eren mali yıl itibariyle geçerli olacak şekilde IFRS’yi kullanmaya
başlamasına izin vermeye karar verdi ve FSA, borsada işlem gören tüm
şirketler (Yorihiro) tarafından IFRS’nin muhtemel zorunlu kullanımına
çok geçmeden karar vermeyi planlamaktadır. Çin, IFRS ile tam
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yakınsama yolunda büyük ölçüde yol kat etti ve borsada işlem gören
Çinli şirketlerin finansal raporlama sonuçlarının, tam yakınsama ile
elde edileceklerden çok da farklı olmadığını iddia etmektedir.
Hindistan bir yakınsama sürecini başlattı, ancak ısrarlı lobicilik şimdiye
kadar tam IFRS’ den bazı önemli sapmalara yol açtı. 2005 yılından bu
yana, SIX Swiss Exchange, ana kurulundaki şirketlerin ABD GAAP
veya IFRS kullanmasına izin verirken, Swiss GAAP yalnızca ikincil
kuruldaki şirketler tarafından kullanılabilir. Ana yönetim kurulundaki
şirketlerin yüzde 90’ından fazlası IFRS kullanmaktadır.
Dünya Bankası’nın yükselen ekonomileri ve gelişmekte olan ülkeleri
IFRS’ye yaklaşmaya veya benimsemeye ikna etmekteki rolü
küçümsenemez. Son bir düzine yıl boyunca banka, Standartlara ve
Kodlara Uyma Raporları (ROSC), Muhasebe ve Denetim olarak bilinen
ve diğer şeylerin yanı sıra, her ülke ve politika önerileri ile ilgili bir
bölümde, muhasebe standartlarını ve uygulamalarını derinlemesine
inceleyen 80’den fazla ülke çalışması yürütmüştür. Ülkeyi kamu
yararına çalışan kuruluşlar için IFRS’yi benimsemeye veya zaten
yapmışsa veya IFRS'ye yakınlaşmaya başladıysa, IFRS uygulamasını
güçlendirmeye çağırmaktadır.
3.8.3. Diğer Coğrafi İlgi Grupları Avrupa ve Amerika Birleşik
Devletleri ile Rekabet Etmek Üzere Düzenleme
IASB’nin ilk yıllarında, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri,
IASB’nin etkisini en çok hissettiği bölgelerdi. Yakınlık ve benimseyen
şirketlerin büyük bir çekirdeğini sağlama konusundaki erken taahhüdü
nedeniyle Avrupa ve (1) SEC ve FASB’ye saygı ve (2) IASB
liderliğinin standartlarının ABD tarafından kabul edilmesini sağlama
konusundaki arzusuydu. Son zamanlarda, diğer bölgeler IASB’nin
dikkatini çekmek için Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ile
rekabet etmek için kendilerini örgütlemeye başladılar. 2009 yılında, 16
ülkeden standart belirleyiciler veya muhasebe kurumları, üyelikleri o
zamandan beri 25’e yükselen Asya-Okyanusya Standart Belirleyicileri
Grubu’nu (AOSSG) kurdu. 2011 yılında, beş Güney Amerika
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ülkesinden ve Meksika’dan standart belirleyiciler veya muhasebe
kurumları, esas olarak Brezilya tarafından organize edilen Latin
Amerika Standart Belirleyiciler Grubu’nu (GLASS) kurdu. 2005
yılında, Ulusal Standart Belirleyiciler (NSS) olarak bilinen bir organ
oluşturuldu ve Temmuz 2011’de IASB’nin başkan yardımcısı olan
Birleşik Krallık Muhasebe Standartları Kurulu’nun o zamanlar başkanı
olan Ian Mackintosh tarafından başkanlık edildi. NSS şu anda Patricia
tarafından yönetilmekteydi. Kanada’dan eski IASB Yönetim Kurulu
üyesi O’Malley ve altı aylık toplantılar düzenlemekte ve çok çeşitli
konularda IASB’ye görüşlerini sunmaktadır. Toplantılarına iki
düzineden fazla standart belirleyici artı IASB, EFRAG ve SEC’i içeren
gözlemciler düzenli olarak katılmaktadır.
Görüldüğü gibi, IASB, tartışma kâğıtları ve sunum taslakları üzerine
rutin olarak aldığı yorum mektuplarına ek olarak, çalışma programı ve
öncelikleri hakkında tavsiyelerde bulunan grup sıkıntısı
çekmemektedir.
3.9. IASB’IN KARŞILAŞTIĞI BAZI ZORLUKLAR
Küresel muhasebe standardı belirleyicisi olarak IASB’nin karşılaştığı
zorluklardan bazıları onun kontrolü altına girmemektedir. Ancak
IASB’nin yine de etkisi vardır. Aşağıdaki beş zorluğu tartışılmaktadır.
Birincisi, IASB, ABD ihraççıları tarafından kullanılacak finansal
raporlama çerçevesi olarak IFRS’yi benimseme, buna yakınlaşma veya
incelemeye devam etme konusundaki nihai kararıyla nasıl başa çıkacağı
sorusu sorulabilir. 2002’den beri hem IASB hem de FASB’nin açık bir
politikası olan IFRS ve ABD GAAP arasındaki karşılıklı yakınlaşma
süreci, kesinlikle şu anda tamamlanma yolunda olan büyük projelerin
bitiş tarihlerini aşmayacaktır. IFRS’ye imza atan ülkeler ve IASB’nin
liderliği, SEC’in nihayet IFRS’ye bağlanıp bağlanmayacağına karar
verme zamanının yaklaştığına inanmaktadır. Aksi takdirde, IASB,
ABD’nin olmadığı bir IFRS dünyasının sonuçlarını dikkate almalıdır.
Japonya ve Çin dâhil çok az ülke SEC’in bir sonraki hareketini kendi
taahhütlerinin gelecekteki yönünü ve kapsamını etkileyebilecek bir
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sinyal olarak izlememektedir. Amerika Birleşik Devletleri dünya öz
sermayesinin yalnızca yüzde 31’ini oluştursa da ABD sermaye piyasası,
2001’de yüzde 52’den önemli bir düşüşü yansıtan 2009’un sonunda
piyasa kapitalizasyonu, dünyanın en büyük ve en önemli sermaye
piyasasıdır ve SEC, dünyanın en saygın menkul kıymetler piyasası
düzenleyicisidir.
İkinci olarak, IAS’'nin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nden ve
Ulusal Standart’tan zaten aldığı tavsiyeye ek olarak, Asya-Okyanusya
ve Latin Amerika’da yakın zamanda oluşturulmuş bölgesel standart
belirleyici gruplardan gelen çeşitli geri bildirimleri yönetmesi ve
dengelemesi gerekecektir. Ülkeler ve bölgeler, IASB kararlarının
şirketlerinin finansal raporları üzerindeki tam etkisini ve bu kararlardan
kaynaklandığı düşünülen ekonomik ve politik sonuçları takdir etmeye
başladıkça, daha iyi organize edilmiş ve belki daha ısrarcı olarak
dünyanın farklı yerlerinden alınan tavsiyeler haline geldi.
Üçüncüsü, IASB’nin borsada işlem gören şirketlerin IFRS’ye uyumunu
sağlamada
menkul
kıymetler
piyasası
düzenleyicilerinin
performansının iyileştirilmesine ilham vermesine ihtiyaç vardır.
Düzenleyici performansın etkililiğinde, bırakın dünyanın geri kalanında
ülkeden ülkeye ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde, AB içinde bile,
büyük ölçüde değişkenlik vardır. Bir ülkenin borsa şirketlerinin
IFRS’yi kullanması gerektiğine dair taahhüdü ister özel sektörde ister
kamu sektöründe olsun, ihtiyatlı ve proaktif bir düzenleyici tarafından
desteklenmiyorsa, güvenilirlikten yoksundur. AB’de, eski Avrupa
Menkul Kıymetler Düzenleyicileri Komitesi 27 üye devletin yanı sıra
Norveç ve İzlanda’daki düzenleyicilerin performansına ilişkin öz
değerlendirmeler ve emsal incelemeler yayınladı, ancak
performanslarını iyileştirmek için çok az kaldıraç vardı. Ocak 2011’de
başlayan halefi olan Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu,
bu tür konularda biraz daha fazla güce sahiptir. Dünyanın başka
yerlerinde, IOSCO, ulusal düzenleyicileri yetersiz mali raporlamayla
karşılaştıklarında daha proaktif hale getirmekten başka bir şey
yapamaz, ancak ikna edilemeyecek bir yetkiye sahip değildir.
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Dördüncüsü, IFRS’nin borsaya listelenen şirketleri için geçerli
standartlar kümesi olduğu yargı alanlarında, şirketin veya denetçinin
veya her ikisinin de IFRS’ye uygunluğunun doğrulanması, finansal
raporlama çerçevesine, okuyucular için aşağıdakileri belirsiz hale
getirecek şekilde atıfta bulunabilir. Ayrıca IASB tarafından yayınlanan
IFRS’ye ne ölçüde karşılık gelir. Örneğin, AB2'de şirketlerin ve
denetçilerin AB tarafından benimsenen IFRS’ye uyulduğunu
doğrulaması gerekir. Dünyanın diğer bölgelerindeki okuyucular, AB
tarafından benimsenen standartların IASB tarafından yayımlandığı
şekliyle aynı olup olmadığını nasıl anlaşılabilecekti? Tam IFRS’nin
kullanılmasının gerekli olduğu Hong Kong’da, borsada işlem gören
şirketlerin ve onların denetçilerinin, IFRS’ye değil Hong Kong Finansal
Raporlama Standartlarına uygunluğunu bir şekilde teyit etmeleri istenir.
Hindistan, IFRS’ye geçişini tamamladığında, şirketlerin ve denetçilerin
Hindistan muhasebe standartlarına ve IFRS’ye uygunluğunu
onaylamasını isteyecektir. Şubat 2008’de IOSCO Teknik Komitesi,
IFRS kullanan ülkelerdeki şirketlerin mali tablolarının IASB tarafından
yayınlanan IFRS’ye uygun olup olmadığını açıklamaktan sorumlu
olmaları gerektiğini tavsiye etmiştir. Aynı yükün denetçiler tarafından
omuzlanması gerekir. IASB, borsada işlem gören şirketlerinin mali
tablolarını okuyanların, mali raporlama çerçevelerinin tam IFRS’ye
uygun olup olmadığı ve ne dereceye kadar uyuştuğu konusunda
bilgilendirilmelerini sağlamak için bu ve diğer yargı bölgelerini teşvik
etmede bir rol oynayabilir.
Beşincisi ve bu zorluk IASB’nin kontrolüne girmekte, farklı ülkelerde
işin temel yöntemiyle yapılan standartların ve farklılıkların
yorumlarının geliştirilmesinde uygun bir anlayışa sahip olunmalıdır.
Örneğin, konsolide mali tablolara ilişkin bir standart, ana şirketi
olmayan bağlı şirketlerin ağları olan Japonya’nın keiretsu ve Kore’nin
chaebol’undaki önemli ilişkileri yansıtacak şekilde nasıl
tasarlanabileceği önemlidir. Çin’de, çoğu iş özel sektör tarafından değil,
devlete ait kuruluşlar tarafından yapılır. Muhasebe standartları, İslam
ülkelerinde işlerin farklı şekilde yürütülmesi için ne dereceye kadar açık
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hükümler getireceği de ayrı bir tartışma konusudur. Tüm ülkelerde bir
standartta tek bir muhasebe yönteminin kullanılmasının, bazı
durumlarda, bu farklılıkları vurgulamaktan ve dünya çapında gerçek bir
karşılaştırılabilirliği teşvik etmekten başka bir şey yapmayacağı
konusundaki ısrar etmeleri gerekmektedir. Küresel başarı
karşılaştırılabilirlik, ortak vergi teşviklerinin ve ticari geleneklerin
olduğu tek bir ulusal ortamda karşılaştırılabilirliği sağlamakla aynı şey
değildir. IASB, kararlarını akıllıca ve dünya çapında gerçek bir
karşılaştırılabilirliği teşvik etmek için gerekli görülen şeylerin ışığında
almalıdır. Bu, açıkça belirlenmiş ulusal koşullara uyumlu isteğe bağlı
yaklaşımlar sağlamak anlamına gelebilir.
3.10. ULUSLARARASI FİNANSAL MUHASEBECİLER
FEDERASYONU (IFAC)
1977 yılında, 51 ülkeyi temsil eden 63 kurucu üyesiyle Uluslararası
Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ilk kez Almanya’nın Münih
kentinde bir oditoryumda toplandı.
IFAC, üyelerinin gücü ve dünya çapında ekonomik büyümeyi ve
istikrarı teşvik etmedeki değerini kabul eden uluslararası kuruluşlar
tarafından desteklenerek gelişmeye devam etmektedir.
1977’de IFAC’ın karşılaştığı zorluklardan bazıları, giderek artan
küresel pazarların ihtiyaçlarını karşılamak, muhasebecileri her
zamankinden daha karmaşık teknik ve ticari sorunları ele almak için
desteklemek ve dünya çapında muhasebecileri doğru etik yolda tutmak
için yönlendirme ve kurumsal mekanizmalar sağlamak da dâhil olmak
üzere bugün de devam etmektedir.
IFAC şu anda 123 ülkede 158 üye kuruluş ve iştirakten oluşan önemli,
küresel bir organizasyondur ve kamu uygulamaları, endüstri ve ticaret,
hükümet ve akademide çalışan 2,5 milyondan fazla muhasebeciyi
temsil ederken, üye organlarıyla iş birliği bu zorlukların üstesinden
gelmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu, mesleğin birçok paydaşına da
erişimdir. Bugün IFAC’ın kuruluşundan daha önemli olan,
düzenleyiciler, standart belirleyiciler, kalkınma ajansları ve IFAC’ın
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muhasebe ve denetimi güçlendirme taahhüdünü paylaşan hükümetlerle
devam eden diyalogudur, böylece kamu yararına etkin bir şekilde
hizmet etmeye devam edebilirler.
3.10.1. IFAC’ın Gelişiminde Üyelerin Rolü
IFAC kuruluşundan beri, yurt içi büyümeyi destekleyecek ve
uluslararası yatırımı teşvik edecek finans, muhasebe ve piyasa
altyapısını geliştirmek için mücadele eden ülkelerde mesleğe destek
sağlamıştır. 1977’ye gelindiğinde, dünya çapında muhasebe mesleğini
birleştirmek ve tutarlı, yüksek kaliteli uygulamaları teşvik etmek için
küresel bir federasyona duyulan ihtiyaç hem meslek hem de
hükümetlerden işletmelere ve yatırımcılara kadar işine güvenenler
tarafından geniş çapta kabul edildi. IFAC’ın başlıca rollerinden biri,
mesleğin bir bütün olarak yararına kaynakları, fikirleri ve deneyimleri
paylaşmak için çeşitli gelişim düzeylerinde muhasebe meslek
kuruluşlarını bir araya getirmek ve olmaya da devam etmektir.
IFAC, 7 Ekim 1977’de Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 11.
Dünya Muhasebeciler Kongresi’nde, örgütü kuran 63 ulusal muhasebe
meslek kuruluşunun Anayasayı imzalamasıyla hayata geçmiştir. IFAC
Meclisi’nin Ekim 1977’deki ilk toplantısında, IFAC komitelerine ve
personeline ilk beş yıllık faaliyetler boyunca rehberlik etmek için 12
maddelik bir çalışma planı geliştirildi. Bu ilk çalışma planının birçok
unsuru, uluslararası standartların geliştirilmesi, bir etik kuralların
oluşturulması, yönetim süreçleri ve tekniklerinin geliştirilmesi ve
raporlanması ve finansal tabloların kullanıcılarıyla daha yakın ilişkiler
kurulması dâhil olmak üzere IFAC’ın bugünkü çalışmalarına hala
rehberlik etmektedir. Ek olarak, plan IFAC’ın üye organlarıyla iletişim
kurması ve katılımını kolaylaştırması için çağrıda bulundu.
En başından beri üye kuruluşlar, yapısı, yönetimi ve kurulları ve
komiteleri dahil IFAC’ın tüm yönlerine entegre bir şekilde dahil
olmuşlardır. Üye kuruluşlar, IFAC Konseyine (önceden IFAC Meclisi
deniyordu) katılımları yoluyla IFAC’ın stratejisini aktif olarak
şekillendirirler. Ayrıca IFAC’ın komitelerine ve kurullarına bireyler
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atayarak, entelektüel sermaye ve kaynakları paylaşarak ve toplumun
tüm sektörlerinde çalışan profesyonel muhasebeciler tarafından yüksek
kaliteli performansı teşvik ederek misyonunu gerçekleştirmede IFAC’a
yardımcı olurlar.
IFAC, kuruluşundan bu yana, özellikle mesleğin gelişimini teşvik
etmek ve uluslararası standartlara yakınlaşmayı teşvik etmekle ilgili
olarak, bölgesel muhasebe kuruluşlarıyla da yakın çalışmıştır.
Başlangıçtan itibaren, IFAC Konseyi’nin toplantılarına IFAC
tarafından tanınan üç bölgesel organizasyon katıldı. Bu
organizasyonlar, Union Européenne des Experts Comptables
Economiques et Financiers (şimdi Fédération des Experts Comptables
Européens), Asya ve Pasifik Muhasebeciler Konfederasyonu ve
Interamerican Muhasebe Derneğidir. IFAC, bugün bu kuruluşlarla ve
diğer tanınmış bölgesel organizasyonları olan Doğu Orta ve Güney
Afrika Muhasebeciler Federasyonu ve çeşitli bölgesel muhasebeci
grupları ile birlikte çalışmaya devam etmektedir.
3.10.2. IFAC’ın Liderliği ve Ekibi
IFAC’ın kuruluşundan bu yana, beş kıtada 11 ülkeden 13 Başkanı
vardır. Organizasyonun küresel olarak farklı doğasını yansıtır. Başkan,
IFAC Konseyi ve IFAC Kurulunun Başkanı olarak görev yapmaktadır.
İcra Kurulu Başkanı ile birlikte, Başkan aynı zamanda kuruluşun
birincil sözcüsüdür. IFAC Başkanları, mesleğin gelişimine liderlik
etmede ve mesleği oluşturan birçok kültür ve geçmişi birleştirmede her
zaman itici bir güç olarak hizmet etmişlerdir.
IFAC, kuruluşundan bu yana, İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan
dört kişiye sahip olmuştur. IFAC’ın ilk İcra Direktörü olan Robert
Sempier, başlangıçta iki kişiden oluşan ve New York City’deki
Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü binasında faaliyet
gösteren IFAC genel merkezinin kurulmasında etkili oldu. Bob
Sempier’in başarısı Mart 1991’de 1990’lar boyunca IFAC’ın Genel
Direktörü olarak görev yapan ve IFAC’ın ilk stratejik planının
geliştirilmesine liderlik eden John Gruner. İskoçya’dan Peter Johnston,
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muhasebe mesleği ve IFAC için büyük bir değişim dönemi olan
Temmuz 1999’dan Mart 2002’ye kadar IFAC İcra Kurulu Başkanı
olarak görev yaptı. Mevcut İcra Kurulu Başkanı Ian Ball, Mart 2002’de
görevi devraldı ve kuruluşun standart belirleme, şeffaflık ve kamu
çıkarı odağını daha da güçlendirmek için tasarlanmış önemli reformları
gerçekleştirirken kuruluşa liderlik etti.
Bugün IFAC, esas olarak New York City’de olmak üzere, aynı zamanda
Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık’ta bulunan 50’nin biraz altında
profesyonel ve idari personelden oluşan bir kuruluştur. Mevcut IFAC
personeli 15’ten fazla ülkeden geliyor ve toplu olarak yaklaşık 20 dil
konuşmaktadır.
IFAC'IN Misyonu: Kamu yararına hizmet etmek için, IFAC dünya
çapında muhasebe mesleğini güçlendirmeye devam edecek ve yüksek
kaliteli profesyonel standartlara bağlılığı teşvik ederek, bu tür
standartların uluslararası yakınsamasını ilerleterek ve kamuoyunda
konuşma yaparak güçlü uluslararası ekonomilerin gelişmesine ve
mesleğin uzmanlığının en alakalı olduğu konulara katkıda bulunacaktır.
En başından beri üye kuruluşların yapısı, yönetimi ve kurulları ve
komiteleri dahil IFAC’ın tüm yönlerine entegre bir şekilde dahil
olmuşlardır.
3.10.3. Uluslararası Standartların Gelişmesi
IFAC’ın kuruluşundan önce bile, tek bir uluslararası standartlar setine
duyulan ihtiyaç kabul edildi. Son birkaç on yılda, şirketler
operasyonlarını uluslararası düzeyde giderek genişletti ve yatırımcılar
yeni fırsatlar için diğer ülkelerdeki sermaye ve kredi piyasalarına
yöneldi. Bununla birlikte, ulusal muhasebe ve denetim standartlarının
çokluğu, şirketler için raporlama maliyetleri ekleyerek ve yatırımcıların
farklı ülkelerdeki şirketlerin finansal tablolarını karşılaştırmalarını
zorlaştırarak bu süreci karmaşıklaştırdı. Tek bir uluslararası standarda
sahip olmak, küresel ticareti ve yatırımı geliştirmek, finansal
raporlamanın şeffaflığını artırmak ve yatırımcıların diğer ülkelerden
mali tabloları daha iyi karşılaştırmalarına olanak sağlamak için kritik

MUHASEBE TARİHİ | 273

görülüyordu. Buna ek olarak, uluslararası standartlar, gelişmekte olan
ülkelerin finansal raporlama ve denetimde güven inşa etmeleri ve
böylece ülkelerine yatırımı artırmaları için bir araç olarak görülüyordu.
IFAC’ın ilk günlerinde, denetim ve güvence, etik ve eğitim alanlarında
uluslararası standartları geliştirmek ve desteklemek için üç komite
kuruldu. Bu komiteler, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları
Kurulu (IAASB), Uluslararası Muhasebeciler için Etik Standartları
Kurulu (IESBA) ve Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları Kurulu
(IAESB) oldu. 1986’da kamu sektörü mali raporlamasıyla ilgili
konuları ele almak için yeni bir IFAC komitesi oluşturuldu. Daha sonra,
kamu sektörü için uluslararası standartlara duyulan ihtiyaç daha geniş
bir şekilde kabul edildi ve komite daha sonra Uluslararası Kamu
Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu (IPSASB) olarak yeniden
oluşturuldu. Kamu sektörü mali raporlamasını ve mali yönetimini
iyileştirme ihtiyacı, Dünya Bankası ve bu faaliyet için finansman
sağlamaya devam eden diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar
tarafından kabul edildi.
3.10.4. IFAC Standartlarının Tanınırlığı
IFAC’ın bağımsız standart belirleme kurulları tarafından belirlenen
uluslararası standartlar, dünya çapındaki ülkeler ve kuruluşlar
tarafından giderek daha fazla tanınmakta ve kullanılmaktadır.
IAASB’nin Uluslararası Denetim Standartları (ISA), dünya çapında
100’den fazla ülkede ulusal denetim standartları için bir temel olarak
kabul edilmiş veya kullanılmaktadır. IPSASB’nin Uluslararası Kamu
Sektörü Muhasebe Standartları (IPSAS) da 50’den fazla ülkenin
IPSAS’ları benimsediği veya benimsemeyi düşündüğü için dünya
çapında giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ayrıca, IPSAS’lar
Birleşmiş Milletler, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü, NATO
ve diğerleri dâhil olmak üzere bir dizi uluslararası kuruluş tarafından
desteklenmektedir. IFAC’ın Eğitim Standartları Kurulu tarafından
belirlenen
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Uluslararası Eğitim Standartları ve IFAC’ın Etik Standartları Kurulu
tarafından belirlenen Profesyonel Muhasebeciler için Etik Kuralları da
ayrıca giderek artan bir şekilde dünyadaki ülkeler tarafından
benimsenmektedir.
3.10.5. Reformlar ve Düzenleyici Değişiklikler
IFAC daha önemli bir küresel görünüş elde ettikçe, dış ortamdaki
olayların kuruluşun rolü üzerinde daha büyük bir etkisi olmaya
başlamıştır.
1997’de, Doğu Asya mali krizi, birkaç Asya ülkesinin ekonomilerini
altüst etti ve birbirlerine ve daha geniş küresel ekonomiye olan
bağlılıklarını gösterdi. Ulusal düzeyde ekonomik ve mali politikalar da
dâhil olmak üzere Doğu Asya mali krizine atfedilen bir dizi neden
varken, şeffaflık eksikliği ve mali raporlamanın kalitesi önemli sorunlar
olarak görülmekteydi. Krize cevap olarak ve mesleği sivil
sorumluluğuna odaklanmaya çağıran IFAC, gelişmekte olan ülkelere
erişimini ve desteğini artırdı, Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü kurdu
ve Yasa’daki bağımsızlığı ve diğer etik kılavuzları genişletti. Etik. Kriz
aynı zamanda piyasa düzenleyicilerinden ve merkez bankası
yöneticilerinden gelen tepkileri de beraberinde getirerek birçok
uluslararası kuruluşun güçlenmesine ve Finansal İstikrar Forumu’nun
kurulmasına yol açtı.
Küresel sermaye piyasaları, milenyuma giden yıllarda büyümeye
devam etti. Ancak 2001’de Enron’un çöküşünün ve WorldCom ve diğer
şirketlerdeki finansal raporlama skandallarının ardından keskin bir
düşüşe geçti. Bunu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sarbanes-Oxley
(SOX) Yasası tarafından yönetilen dünya çapında bir yasal ve
düzenleyici önlemler dalgası izledi. Bu yasa, halka açık şirketler için
yeni kurumsal yönetişim gereklilikleri oluşturdu ve borsada işlem gören
kuruluşlar için standartlar geliştirmek ve denetim firmalarının
çalışmalarının teftişlerini yürütmek için yeni bir varlık olan Halka Açık
Şirket Muhasebe Gözetim Kurulu oluşturdu. SOX Yasası başka bir
nedenden ötürü bir dönüm noktasıydı: kapsamı, ulusal sınırların
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ötesine, Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet eden yabancı
şirketleri içerecek şekilde genişledi. Hükümetler daha fazla dış
düzenleme seçeneği araştırdıkça ve özdenetim ve dış düzenlemenin
birbirini nasıl daha etkili bir şekilde güçlendirebileceğine baktıkça,
diğer bazı ülkelerde de önemli düzenleme değişiklikleri meydana geldi.
Uluslararası düzeyde, IFAC da kamu çıkarını daha iyi korumak için
mesleğin düzenleyici yapılarının nasıl güçlendirileceğini araştırdı.
Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Teşkilatı, Basel
Bankacılık Denetimi Komitesi, Finansal İstikrar Forumu, Uluslararası
Sigorta Denetçileri Birliği ve Dünya Bankası dâhil olmak üzere bir grup
uluslararası düzenleyici ve kuruluşla birlikte çalışan IFAC, bir dizi
kamu yararı reformu geliştirdi Kasım 2003’teki IFAC Konsey
toplantısında oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bu reformların en
önemlilerinden biri, Şubat 2005’te IFAC’ın denetim ve güvencesini,
etik kurallarını denetlemek için Kamu Çıkarı Gözetim Kurulu’nun
(PIOB) kurulmasıdır. Bu kurul, eğitimde standart belirleme faaliyetleri
ve ayrıca Üye Organ Uyumluluk Programı. PIOB’un oluşturulması,
muhasebe mesleği için denetim ve güvence, etik ve eğitim
standartlarının kamu yararını yansıtan şeffaf bir şekilde belirlenmesini
sağlamak için IFAC ile birlikte çalışan uluslararası mali düzenleme
topluluğunun ortak çabasının sonucudur. Ek olarak, reform sürecinin
bir parçası olarak son beş yılda IFAC aşağıdaki önlemleri aldı:
•

IFAC üyelerinin ve ortaklarının uluslararası standartların
benimsenmesini teşvik etme ve kalite güvence, araştırma ve
disiplin programları oluşturma taahhütlerini göstermelerini
gerektiren IFAC Üye Kuruluş Uyum Programı'nı kurdu;

•

Kamu gözlemcilerine açık standart belirleme kurulu toplantıları
düzenlemek ve web sitesi aracılığıyla IFAC ve standart
belirleme kurullarının çalışmaları hakkında daha fazla bilgi
sağlamak dâhil olmak üzere, IFAC yönetişiminin ve standart
belirleme sürecinin daha fazla şeffaflığı;
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•

Tüm IFAC standart belirleme kurullarına genişletilmiş kamu
yararı girdisi, kamu üyelerinin her bir kurulda hizmet vermesi
ve önerilen tüm standartlar ve kılavuzlara ilişkin yorum
süresinin en az 90 güne uzatılması;

•

Standart belirleme kurullarına standartlarının kullanıcılarından
kamu yararına girdi sağlamak için Danışma Gruplarının
rollerini oluşturdu veya genişletti;

•

İlgili tarafların Kamu Çıkarı Faaliyet Komiteleri üyeliğine daha
fazla erişim sağlamak için adaylık sürecini geliştirdi ve
uygulayıcı olmayanlardan üyeliğin yüzde 50’sine taşındı ve

•

Düzenleyicilerden oluşan İzleme Grubu ile çalışmak üzere
IFAC Düzenleyici İrtibat Grubu oluşturuldu.

Bu reformlar, Kasım 2003’te IFAC Konseyinde üye kuruluşların
oybirliğiyle desteğini aldı. Ayrıca, Şirketler Forumu aracılığıyla
IFAC’a katılan büyük muhasebe firmaları tarafından da desteklendi.
2001 yılında kurulan Forum, uluslararası denetim şirketleri ağlarının
IFAC faaliyetlerinde rol almaları için bir araç sağlar. Forum üyeleri,
uluslararası denetim uygulamalarının kalitesini yükseltmeyi taahhüt
etme, uluslararası standartları kullanma ve IFAC Muhasebeciler için
Etik Kurallarının ilgili bölümlerini uygulama gibi belirli önemli
ihtiyaçları karşılamayı kabul eder. Forumun yürütme komitesi,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının uygulanması da dâhil
olmak üzere konularda iyi uygulama rehberliği geliştiren Uluslararası
Denetçiler Komitesidir (TAC). TAC ayrıca IFAC’ın denetim ve
güvence, etik ve eğitim standart belirleme kurulları için adaylar sağlar.
3.10.6. Mesleğin Çeşitliliğine Hizmet Etme
Yüzyılın dönüşü, IFAC için küçük ve orta ölçekli uygulamalar
(SMP’ler) ve iş dünyasındaki profesyonel muhasebeciler de dâhil
olmak üzere mesleğin diğer bölümlerine hizmet etme ve söz hakkı
verme konusuna odaklanan genişleme zamanına işaret etmekteydi. Bu
seçim bölgelerinin ihtiyaçlarını ele almak ve kamu yararı programlarını
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yürütmek için yeterli profesyonel desteğe sahip olmasını sağlamak için,
IFAC’ın personeli, IFAC’ın karşılaştığı daha geniş kapsamlı sorunları
ele alabilecek deneyimli profesyonelleri içerecek şekilde genişledi.
Son yıllarda IFAC, SMP’lerin sesinin bağımsız standart belirleme
kurulları ve ayrıca Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB)
gibi diğer standart belirleyiciler tarafından duyulmasını sağlamak için
harekete geçti. 2005 yılında SMP Komitesinin kurulmasıyla, IFAC,
KOBİ’leri ve hizmet ettikleri küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ)
desteklemek için yeni girişimler başlattı. Bu faaliyetler, KOBİ
sorunlarını ele almaya adanmış uluslararası forumlar düzenlemeyi, bilgi
ve kaynakların paylaşımını kolaylaştırmak için teknolojiden
yararlanmayı ve KOBİ’leri denetimleri etkin bir şekilde
gerçekleştirmede ve KOB’'lere başka şekilde hizmet vermede
desteklemek için uygulama rehberliği geliştirmeyi içerir. Bu girişimler,
küresel ekonomide KOBİ’lerin artan rolünü kabul etti. Bugün KOBİ’ler
Avrupa Birliği’ndeki tüm işletmelerin yüzde 99’unu, Asya-Pasifik
Ekonomik İş birliği bölgesindeki işletmelerin yüzde 99’unu ve Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki tüm işverenlerin yüzde 99,7’sini temsil
etmektedir.
Meslek küresel olarak büyüdükçe, işletmeler ve kuruluşlar içinde de
etkisi var. İş dünyasında profesyonel muhasebeciler, işletme, endüstri,
kamu sektörü, kâr amacı gütmeyen sektör ve akademi içinde çalışanlar,
bugün IFAC üye ve ortaklarının üyeliklerinin yarısından fazlasını
temsil etmektedir. Bu geniş ve çeşitli seçim bölgesi, rolünde ve
geleneksel defter tutma ve finansal raporlama işlevlerinden bilgi
teknolojisi, yönetim, strateji geliştirme, risk analizi ve organizasyonun
etik tonunu şekillendirmeye yardımcı olmak gibi birçok yeni alanı
kapsayacak şekilde bir değişim gördü.
3.10.7. İş Dünyasında Muhasebecilere Odaklanma
IFAC’ın 1978’de oluşturulan Yönetim Muhasebesi Komitesi,
kurucularının değişen ve genişleyen sorumluluklarını yansıtan, 2004
yılında Profesyonel Muhasebeciler (PAIB) Komitesi olarak yeniden
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adlandırıldı. On yıldan fazla bir süredir, PAIB Komitesi, İş hayatında
muhasebe meslek mensuplarının karşılaştığı güncel konulara ilişkin
Liyakat Maddeleridir. Bu makalelerin değişen odak noktası, iş
dünyasında muhasebecilerin değişen rollerinin bir göstergesidir. İlk
Liyakat Maddeleri yarışmasının kazanan makalesi bütçelemeye
odaklanırken, 2007 kazanan makale şirket performansını artırmada
uygun strateji ve yönetim uygulamaları karışımını bulma konusunda
yeni bilgiler sağladı. Liyakat Makalelerinde yer alan konuların
genişleyen kapsamı, dünya çapında IFAC üye kuruluşları tarafından ele
alınan sorunların artan genişliğinin ve derinliğinin sadece bir işaretidir.
Geleceğe bakıldığında, PAIB Komitesi, kurumsal davranış kuralları, iç
kontrol ve kurumsal yönetişim geliştirme dâhil olmak üzere, iş
dünyasında muhasebe meslek mensuplarını etkileyen temel konularda
iyi uygulama rehberi geliştirmeye başlamıştır.
3.10.8. Genişleyen Piyasalar ve Üyelik
İlk on beş yılında, IFAC’ın üyeliği neredeyse ikiye katlanarak dünya
çapında bir milyondan fazla muhasebeciyi temsil eden 78 ülkede 106
profesyonel muhasebe kurumunu kapsadı. 1989’da dünya Berlin
Duvarı’nın yıkılışına şahit oldu. Düşüş, sadece Doğu Avrupa ile Batı
arasındaki Soğuk Savaşın sonunu simgelemekle kalmadı, aynı zamanda
birçok ülkeye ekonomik ana akıma katılma ve sermaye piyasaları inşa
etmeye başlama fırsatı da sundu. Bu ülkelerdeki sermaye piyasalarının
gelişimi, muhasebe meslek mensuplarının ve denetçilerin becerilerini
gerektirdi ve eski Komünist ülkelerden bazıları, birçoğu sonraki
yıllarda IFAC’a katılan muhasebe meslek kuruluşlarının kurulmasını
veya daha da geliştirilmesini gördü.
IFAC’ın kuruluşundan bu yana, gelişmekte olan ve yükselen ülkelerde
mesleğin kendine özgü ihtiyaçları kabul edilmiştir. Yıllar içinde IFAC,
gelişmekte olan ülkelere özgü sorunları nasıl ele alacağı ve bu
ekonomilere katkıda bulunan muhasebe meslek mensuplarına en iyi
nasıl hizmet vermesi noktasında mücadele etmiştir. Gelişmekte olan
ülkelerin benzersiz sorunlarına yönelik çözümler, daha gelişmiş
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ülkelerdeki IFAC üye kuruluşları ile iş birliği yoluyla ortaya çıkmıştır.
Bunlar genellikle daha az gelişmiş profesyonel kuruluşlar için rehber
olarak hizmet etmek için en deneyimli ve en iyi donanıma sahiptir.
IFAC olgunlaştıkça, gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için daha
kapsamlı bir program oluşturuldu. Gelişmekte Olan Milletler
Komitesinin Kasım 2005’te oluşturulmasıyla IFAC, hükümetlerle ve
mesleği dünya çapında geliştirmek için çalışan diğerleriyle ilişkilerini
daha da güçlendirdi. Ayrıca, gelişmekte olan ülkeleri etkileyen konular
hakkında farkındalık oluşturmak ve belirli bölgelerde mesleğin
gelişmesine anlamlı katkı sağlayabilecek kişi ve kuruluşları bir araya
getirmek için uluslararası forumlar düzenlemeye başladı. Muhasebe
meslek kuruluşlarının kurulmasını ve geliştirilmesini desteklemek için,
IFAC bir Gelişmekte Olan Milletler Araç Seti hazırladı. Bu önemli
kılavuz, bu kaynağı olabildiğince geniş bir kitleye ulaştırmak için
birçok ülke diline çevrilmiştir.
Bu girişimler gerçekten de bir fark oluşturdu. Bugüne kadar, IFAC’ın
üyeleri ve ortakları birlikte 120’den fazla ülke ve yargı bölgesini temsil
ediyordu ve kuruluş, dünyanın her ülkesinde bir IFAC üye organı
kurma nihai hedefine yaklaştı.
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4. BÖLÜM
4.1. TÜRKİYE’DE MUHASEBE VE DENETİME TARİHSEL
BAKIŞ
Osmanlı Devleti döneminde merkezi devlet dairelerinde ve taşradaki
kamu idarelerinde asırlar boyunca çok detaylı ve güvenilir bir defter
tutma süreci olmuştur. Muhasebe ve denetim faaliyetleri, 20. yüzyıla
kadar bu teşebbüsler ağırlıklı olarak aile mülkiyetinde ve
yönetildiğinden, özel teşebbüsler için nispeten yeni sayılabilir.
Türk muhasebe uygulamalarının gelişimi, güçlü ekonomik ilişkilerin
bir sonucu olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Fransa ve
Almanya gibi batılı ülkelerden etkilenmiştir. Kapitalist ekonomiler
tarafından geliştirilen modern muhasebe, İngiltere, Fransa ve Almanya
gibi Batılı ülkelere kıyasla Türkiye için nispeten yeni bir disiplindir.
Türk muhasebe sisteminin gelişimi, ülkenin ekonomik ortamına
paraleldir. İlk yasal Türk muhasebe uygulaması, temel olarak Fransız
Ticaret Kanunu'nun bir çevirisi olan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son
döneminde Fransız etkisini ortaya koyan 1850 tarihli Ticaret Kanunu
ile başlamıştır. Bu kanun Türkiye’deki ilk muhasebe düzenlemesidir.
Bu dönemde Fransa ile siyasi ve ekonomik bağlar çok güçlüydü ve
muhasebe ve vergilendirme konusunda hocaların ve yazarların
tamamına yakını Fransa’da yetişmişti.
Ülkenin siyasi ortamı, Osmanlı Devleti’nin Almanya ile ittifak
kurmasıyla 19. yüzyılın son bölümünde değişti. Birinci Dünya
Savaşı’ndan önce, çoğu Fransız ve Alman girişimciler tarafından
kontrol edilen madenler, bankalar, belediye imtiyazları ve endüstriyel
ve ticari şirketler gibi 219 büyük özel işletme vardı. Osmanlı
Devleti’nin parçalanmasından sonra yeni Türkiye Cumhuriyeti,
kapitalist bir ekonomik model seçip uluslararası ekonomik yapıları
desteklemesine rağmen, Kurtuluş Savaşı sırasındaki sömürgeci
tutumları nedeniyle ülke, Birinci Dünya Savaşı’nın galip gelen
müttefiklerine bir blok oluşturmuştur.
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1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra ülkenin
Almanya ile ekonomik ve siyasi bağları güçlendi.
1926’da kurulan ikinci Ticaret Kanunu, bu yakın ilişkinin bir yansıması
olarak esas olarak Almanya Ticaret Kanunu’na dayanıyordu. Muhasebe
ve diğer disiplinlerde uzman birçok Alman profesör Türkiye’ye göç
etti. Ağırlıklı olarak Devlet İktisadi Teşebbüsleri ve eğitim kurumları
tarafından istihdam edildiler. Çok önemli bir Kamu İktisadi Teşebbüsü
ve planlı kalkınma döneminin kilometre taşı olan Sümerbank, Türkiye
ekonomisinin gelişmesinde özel bir rol oynamıştır. 1933 yılında
kurulmuş olup, misyonu hızlı ve yaygın (ülke çapında) bir hizmet
sağlamaktı.
Ulusal sanayinin gelişimi, özellikle maliyet muhasebesi
uygulamalarında önemli gelişmeler, Almanlar, Sümerbank tarafından
başlatılmıştır. Ancak bu ekonomik gelişmeler İkinci Dünya Savaşı
tarafından kısa kesildi. Savaştan sonra Türkiye çok partili bir sistem
kurdu ve liberal bir ekonomiye doğru ilerledi. Uluslararası ticaretin hızı
arttıkça 1956’da yeni Ticaret Kanunu hazırlandı. 1959’da Türkiye
Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üyelik başvurusunda bulundu.
Muhasebe ile ilgili olarak, 1945 yılında Maliye Bakanlığı, işletmelerin
muhasebe kayıtlarını özellikle vergi açısından kontrol etmek üzere
kendi bünyesinde bir muhasebe ekibi oluşturmuştur. Bu ekip, 1950
yılında bakanlık tarafından hazırlanan ilk vergi kanunları ve 1957
yılında çıkarılan ticaret kanunları çerçevesinde bakanlık adına oldukça
etkin vergi denetimleri gerçekleştirmiştir.
1950’li yıllarda serbest ticaret rejimi kabul edilmiş ve Türkiye
ekonomisi, önce Truman Doktrini, ardından Marshall Planı ile verilen
kredilerle ABD’nin etkisi altına girmiştir. Aynı dönemde Orta Doğu
Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi (her ikisi de İngilizce
eğitim veren kurumlar), ABD muhasebe sisteminin teorik ve pratik
yaklaşımlarını öğrettiler. Bu nedenle, Alman okulunun kapanmasının
ardından, ABD merkezli eğitim Türkiye’de etkin bir şekilde
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benimsendi. Birçok üniversitenin müfredatı muhasebe kurallarına
uygun olarak tasarlanmıştır.
Ayrıca çok sayıda öğrenci devlet burslarıyla eğitim için ABD’ye
gönderildi. 1950’lerin sonlarına doğru, Türkiye’nin istenilen ekonomik
genişlemeyi sağlayamaması ve uluslararası ticaretini dengeleyemediği
için, ödemeler dengesi bozularak bir durgunluk dönemi ve ardından
çeşitli siyasi sorunlar ortaya çıkmıştır.
1960 darbesinden sonraki dönem planlı ekonomik yapının hayata
geçirildiği dönemdir. 1963 yılında beş yıllık bir kalkınma planı
oluşturulmuş ve Türkiye ekonomisi tarım, sanayi ve hizmetler başta
olmak üzere her alanda kayda değer başarılar elde etmiştir. Ekonomi
devlet müdahalesine açık olmasına rağmen bu dönemde bu
müdahaleler girişimcilerin sermaye rezervi oluşturması için gerekli
şartları sağladı. Dönem içinde uygulanan teşvikler arasında
hızlandırılmış amortisman, yatırım indirimi ve gümrük tarife ve harç
istisnaları yer almıştır.
1960’ların sonlarında, aşırı devlet harcamalarının bir sonucu olarak,
seçimlerde başarılı olabilmek için çeşitli kesimlerin popülist
politikalarla sübvanse edilmesini de içeren Türkiye ekonomisi, tekrar
basınç, Türkiye, savaşın başında başka bir darbeyle karşı karşıya kaldı.
1970’ler, İthal ikamesi politikasına dayalı bir sanayileşme süreci,
Türkiye’yi karşılayamayacağı ithalata bağımlı bir ülke haline
getirmişti. 1973 ve 1974 yıllarında petrol fiyatlarındaki sert artışlarla
birlikte Türkiye kendi borçlarını ödeyemez hale geldi. Bu şartların bir
sonucu olarak ülke yeniden siyasi bir kaosa sürüklendi ve 1980 yılında
üçüncü darbe gerçekleşti.
Yeni hükümet, ekonomideki tıkanıklığı aşmak için uluslararası
kuruluşlardan kaynak aradı. Dünya Bankası ve IMF ile ilk düzenleme
bu sırada yapıldı. Darbeden önce geliştirilen 24 Ocak Kararnameleri
(ekonominin dış pazarlara açılması, ihracata yönelik gelişmeler, piyasa
mekanizmalarının iyileştirilmesi, yabancı sermaye hareketlerinin teşvik
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edilmesi vb.) olarak bilinen düzenlemeler Türkiye’de uygulanmaya
başlandı.
1980’ler istikrarın sağlandığı bir dönemdi ve bundan önceki siyasi kaos
döneminden sonra ekonomik büyüme ve muhasebe alanlarında büyük
ilerlemelerin kaydedildiği bir dönemdi. 1981 yılında sermaye
piyasalarına ilişkin kanunun çıkarılmasından sonra, İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası 1986 yılında faaliyete geçmiştir. Muhasebenin
gelişimi ve etkinliği için çok önemli olan mesleki muhasebe kanunu
1989 yılında kurulmuştur. Bu dönemin en önemli kanunu Muhasebe ile
ilgili zorluk, oldukça yüksek olan enflasyon kaynaklıydı. Yüzde 60 ila
100 arasındaki enflasyon oranlarıyla, özellikle 1970’lerin sonlarında ve
1980’lerde bazı düzenleyici eylemler kaçınılmazdı. Muhasebe yasama
organları, yüksek enflasyonun olumsuz etkilerini azaltmak için
şirketlerin mali tablolarında düzeltme yapmalarına izin veren bazı
tebliğler yayınladı. Duran varlıkların yeniden değerleme fonları, Son
Giren İlk Çıkar stok değerleme yönteminin kullanılması, hızlandırılmış
amortisman yöntemi, yatırımların vergi kalkanı gibi düzenlemeler mali
tablolarda kısmi düzeltmeler sağlamıştır. Ancak, bu düzenlemelerin
finansal tablo kullanıcılarına yanlış bilgilerin açıklanmasına yol
açmayacağı düşünülmüştür. Sonuç olarak, enflasyon muhasebesi
uygulaması gündeme gelmiştir.
Türkiye Muhasebe Standardı 2 ve Türkiye Muhasebe Standardı 29’daki
esaslara göre düzenlenen enflasyon muhasebesi, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun sermaye piyasasına kayıtlı kuruluşlar için 2001 yılında
yayımladığı tebliğ ile oluşturulmuştur. 2003 yılında 5024 Sayılı Vergi
Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılması ile birlikte Türk muhasebe sistemine enflasyon
düzeltmesi yeniden getirilmiştir. Bu Kanun, enflasyon düzeltmesine
ilişkin usulleri ve kullanılacak yeniden değerleme oranlarını belirleyen
Vergi Usul Kanunu'na Mükerrer 298 sayılı maddeyi eklemiştir.
Böylece zorunlu hale geldi.
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Halka açık olsun ya da olmasın tüm şirketler tarafından uygulanacak
enflasyon düzeltmesi. Türkiye Muhasebe Standardı 29, ülkede yüksek
enflasyon olduğunu gösterecek bir oran belirlemez, ancak ekonominin
yüksek enflasyon olduğunu gösterecek bazı özelliklerini listeler. Bu
nedenle, finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standardı 29’a göre
yeniden düzenlenmesinin gerekli olduğu nokta bir muhakeme
konusudur. Ancak Vergi Usul Kanunu’nda üç yılda kümülatif
enflasyonun %100’ü aşması ve içinde bulunulan mali yıldaki enflasyon
oranının %10’un üzerinde olması halinde mali tabloların enflasyon
düzeltmesine tabi tutulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Ancak 2005
yılından sonra enflasyon oranlarında yaşanan ciddi düşüşün ışığında
enflasyon muhasebesi yapma ihtiyacı ortadan kalkmıştır.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın kurulmasıyla birlikte sermaye
piyasalarının gelişmesi, Türkiye’ye yabancı sermaye hareketleri doğru,
anlaşılır ve karşılaştırılabilir finansal bilgileri zorunlu kılmış ve böylece
muhasebe ve denetim standartları gündeme gelmiştir. 1972 yılından
itibaren sadece Kamu İktisadi Teşebbüslerine uygulanan Tek Düzen
Muhasebe Sistemi, 1994 yılında Maliye Bakanlığı'nın bir tebliği ile tüm
işletmeler için zorunlu hale getirilmiştir. İlk muhasebe standartları seti
1989 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından geliştirilmiş ve halka
açık şirketler, bankalar, sigorta şirketleri ve finansal aracıların mali
tablolarını bu standartlara göre hazırlamaları gerektiği belirtilmiştir.
Sermaye hareketlerinin uluslararası ölçekte küreselleşmesi ve
Türkiye'nin AB adaylığı, uluslararası kabul görmüş muhasebe ilke,
politika ve standartlarının Türkiye'nin gündemine alınmasında etkili
olmuştur. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, ulusal
muhasebe standartlarını geliştirmek amacıyla 1994 yılında
kurulmuştur.
Kurul, 1999 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun
kurulmasıyla yerini almıştır. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu,
Türkiye’de
muhasebe
standartlarının
hazırlanmasından
ve
geliştirilmesinden sorumlu tek merci olmuştur. Bugün Türkiye'de
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muhasebe ve denetim faaliyetlerini denetleyen en önemli kurumlar
şunlardır: Bankacılık faaliyetlerini düzenlemek üzere kurulan
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu; sermaye piyasası
faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan Sermaye Piyasası Kurulu ve
muhasebe standartlarını düzenlemek üzere kurulan Türkiye Muhasebe
Standartları Kuruludur.
4.2. MUHASEBE VE DENETİM MEVZUATI
Türkiye’de şirketler mali tablolarını “Vergi Kanunları” ve “Ticaret
Kanunları” na göre düzenlemektedir. Bankalar, sigorta şirketleri,
finansal aracılar ve halka açık şirketler mali tablolarını bu kuruluşların
kullanması için özel olarak hazırlanmış kanun ve yönetmeliklere göre
hazırlamaktadır. Yakın zamana kadar bu düzenlemeleri geliştiren
kişiler, karar vericilere bilgi sağlamaktan çok hazinenin çıkarlarını ön
planda tutuyorlardı. Benzer şekilde, uygulayıcıların mali tabloları
üretirken vergi muhasebesi uygulaması gerekmiştir. Küresel sermaye
hareketlerindeki gelişmeler ve Türkiye’nin AB’ye adaylığı gibi dış
etkenler nedeniyle ülke içindeki çıkar gruplarının baskısı muhasebe
alanında birçok düzenlemenin yapılmasına neden olmuştur. Muhasebe
faaliyetlerini düzenleyen başlıca kanunlar şunlardır: Vergi Kanunları,
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler, Meslek
Kanunu ve 1 No’ lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği
sayılabilir.
4.2.1. Vergi Kanunları
Vergi düzenlemeleri, yerleşik kanunlara göre yürütülmekte olup, bu
kanunların uygulanması ilgili vergi kanunlarının maddeleri ile Maliye
Bakanlığı'nın yetkisine bırakılmıştır. Maliye Bakanlığı, vergi
kanunlarının verdiği yetki ile ilgili kanunların vergi kanunlarına aykırı
olmadığı hallerde açıklama yapmak üzere tebliğler yayınlamaktadır.
Türkiye’deki başlıca vergi kanunları aşağıdaki gibidir:
4.2.2. Gelir Vergisi Kanunu: Gelir vergisi, gerçek kişilerin bir
takvim yılı içinde elde ettikleri gelirler üzerinden alınan dolaysız
vergidir. 1961 yılında yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu, başlıca
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vergi kanunlarından biridir. Artan oranlı vergi oranlarını içermesi ve
mükelleflerin içinde bulunabileceği özel durumları da göz önünde
bulundurması nedeniyle gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik
hükümlere sahiptir. Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden yazılması ve
değişiklik yapılması süreci devam etmektedir. Gelir Vergisi Kanunu'na
göre çalışanlardan gelir vergisi kaynağında (stopaj) vergilendirilmek
suretiyle, tacirlerde ise beyan esasına göre tahakkuk ve tahsil edilir.
Vergi dilimleri %15 ile %35 arasında değişen oranlardan oluşmaktadır.
Kurumlar Vergisi Kanunu: Kurumlar, kooperatifler, kamu iktisadi
teşebbüsleri, dernek ve vakıf iktisadi teşebbüsleri ile iş ortaklıklarının
gelirleri üzerinden kurumlar vergisi alınmaktadır. Türkiye’de kurumlar
vergisi oranı tüm kuruluşlar için %20’dir. Kurumlar Vergisi Kanunu
yeniden yazılarak 2006 yılında yürürlüğe girmiştir.
Vergi Usul Kanunu: 1961 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi
Usul Kanunu’nda vergilendirmede usule ilişkin temel kavramlara
ilişkin ayrıntılı hükümler, değerleme hükümleri, vergi cezaları ve diğer
cezalar, uzlaşma ve vergi yargı yetkisi sunulmaktadır. Bu kanun
doğrudan muhasebe mesleği ile ilgilidir. Daha sonraki aşamada
geliştirilen muhasebe uygulamalarına ilişkin tebliğler bu kanuna
dayanmaktadır. Çoğu muhasebeci mesleki faaliyetlerini bu kanun
çerçevesinde sürdürmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan yasal
düzenlemelere göre mesleki faaliyetlerini yürüten kişiler bağımsız
denetçilerdir.
Ticaret Kanunu: Bugün Türkiye’de halen yürürlükte olan Ticaret
Kanunu 1956 yılında yayınlanmıştır. Bu kanun ticaret, sanayi ve hizmet
sektörlerinin belirli hukuki ilişkilerini başarıyla düzenlemiştir. Bu
kanun ticaret hukukunun gelişmesinde önemli bir rol oynamış ve
ülkenin ekonomik kalkınmasına hukuki destek sağlamıştır. Ancak bu
kanun, meydana gelen ekonomik ve sosyal değişimler için yeterince
esnek değildi. Uluslararası ticaretteki gelişmeler, teknolojinin
ilerlemesi ve Türkiye’nin AB üyeliği yolculuğuna dahil olmak üzere
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birçok neden yeni bir ticaret kanununa duyulan ihtiyacı artırdı. Bu
nedenle Yeni Ticaret Kanunu Taslağı hazırlanarak meclise
sunulmuştur. Bu kanunun 2008 yılında çıkması beklenirken, güncel
ekonomik ve siyasi olaylar ön plana çıkmış ve kanun geçici olarak
meclis gündeminden çıkarılmıştır. Yeni ticaret kanunu taslağının
muhasebe ve denetim alanlarında sunduğu farklılaşma ve katkılar
aşağıda özetlenmiştir.
Daha sonra yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde 13 Ocak 2011’de kabul edilmiş, 14 Şubat 2011’de Resmî
gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Kanun’la beraber 29
Haziran 1956 tarihli ve 6762 sayılı eski kanunu yürürlükten
kaldırmıştır.
Böylece yeni TTK’nın muhasebe uygulamaları ile ilgili maddeleri
01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yeni TTK ile
birlikte tüm sermaye şirketlerine Türkiye Muhasebe Standartları’na
göre finansal tabloların hazırlanması ve bağımsız denetimi zorunluğu
getirilmiştir. Ancak muhasebe alanındaki radikal değişikliğe, kamu
bürokrasisi karşı çıkmış ve 2013 yılında TMS’ye göre finansal
tablolarını uygulama zorunluluğu kapsamı daraltılmıştır.
Uygulamada muhasebe, Türkiye’deki vergi uygulamaları için
çoğunlukla bir bilgi kaynağı olarak algılanırken, bu durum özellikle
Yeni Türk Ticaret Kanunu taslağının yayımlanmasından itibaren
değişmektedir. Taslak, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nu
finansal tablolara ilişkin standartların belirlenmesinde düzenleyici
otorite olarak göstermektedir.
Kurulun yayınladığı standartlar, Türkiye Finansal Raporlama
Standartları (UFRS1’in tercümesi) olarak bilinmektedir. Bu nedenle
Yeni Türk Ticaret Kanunu taslağı, halka açık olsun ya da olmasın her
şirketin mali durumunu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına
göre raporlamasını gerektirmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu
yürürlüğe girdiğinde, Türkiye'deki her şirketin Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarına göre finansal tablo hazırlaması zorunlu
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olacaktır. Dahası, Taslak, işletmeleri çalışan seviyeleri, varlık
büyüklükleri ve satış hacimleri dikkate alınarak küçük, orta ve büyük
olarak ayrıştırmakta ve büyüklüklerine göre bağımsız denetim
zorunluluğu getirilmektedir. Denetim, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Meslek Kanununca tasdikli Yeminli Mali Müşavirler
tarafından yapılacaktır.
4.2.3. Sermaye Piyasası Kanunu
1981 yılında bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Sermaye
Piyasası Kurulu kurulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu’na tebliğ ve
düzenlemeleri yayımlama ve sermaye piyasasındaki uygulamaları
düzenleme yetkisi verilmiştir. Uluslararası sermaye piyasalarındaki ve
küresel ekonomilerdeki gelişmelere göre bu kanun 1981 yılından
itibaren birçok kez değişikliğe uğramıştır. Kanunun konusu ve amacı
aşağıda belirtilmiştir:
Madde 1 (Konu ve Amaç) – Sermaye piyasasının güvenli, şeffaf ve
istikrarlı işleyişini düzenlemek ve denetlemek, sermaye piyasasına
etkin ve yaygın bir katılım sağlamak amacıyla tasarrufları menkul
kıymetler piyasasına yatırarak ekonominin gelişmesinde kamu ve
yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun verdiği
yetkiyi kullanarak finansal tabloların şeffaf bir şekilde hazırlanmasını
ve denetimini sağlamak amacıyla birçok tebliğ yayınlamıştır. Ancak
yayınlanan tebliğler birbirinin yerini almış ve sonuçta günümüzde
sermaye piyasalarında muhasebe ve denetim uygulamalarını sadece iki
önemli tebliğ düzenlemektedir.
Tebliğ Seri: XI, No: 29: Sermaye Piyasası Kurulu bu tebliği 2008
yılında yayınlamıştır. Bu tebliğ, halka açık şirketlerin mali tablolarını
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (veya Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarına) göre hazırlamaları zorunluluğunu
getirmektedir. Raporlama Standartları (Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarının tercümesi oldukları için) 1 Ocak 2008
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tarihinden itibaren geçerlidir. Tebliğin amacı ve finansal tabloların
hazırlanmasında uyulması gereken standartlar aşağıdaki gibidir:
Madde 1 (Amaç): Bu Tebliğin amacı, kamuoyuna bilgilerin zamanında,
yeterli ve doğru bir şekilde iletilmesini sağlamak amacıyla, kuruluşlar
tarafından finansal raporların hazırlanmasına ve sunumuna ilişkin usul,
esas ve esasları belirlemektir.
Madde 5 (Standartlar): İşletmeler, AB tarafından kabul edilen
UMS/UFRS’ yi uygular ve mali tablolarını AB tarafından benimsenen
UMS/UFRS’ ye göre hazırladıklarını mali tablo dipnotlarında açıklar.
Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan TMSK
tarafından yayınlanan TMS/TFRS’ ler esas alınmaktadır.
Tebliğ Seri: X, No:22: Sermaye Piyasası Kurulu bu tebliği 12 Haziran
2006 tarihinde yayımlamıştır. Tebliğ’in amacı birinci maddede
belirtilmiştir.
Bu tebliğin amacı, sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetlerine
ilişkin standart, ilke, usul ve esasları, bu faaliyetleri yürütmek üzere
SPK tarafından yetkilendirilecek bağımsız denetim kuruluşlarını ve
bağımsız denetçileri belirlemektir.
Bu tebliğ, Uluslararası Denetim Standartlarını esas almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasasında faaliyet gösteren
şirketler ile bunların iştirak ve ortaklıklarının denetiminde uluslararası
denetim standartlarının uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Kurul, bu
Tebliğe aykırı hareket eden şirketleri, bağımsız denetim kuruluşlarını
ve bağımsız denetçileri cezalandırma yetkisine sahiptir.
4.2.4. Meslek Kanunu
Meslek kanunu, gelişmiş ülkelerdeki mesleki düzenlemelere göre
nispeten geç hazırlanmış ve yasalaşmıştır. Bu yasa, muhasebe
mesleğinin süreçlerindeki iyileştirmelerde bir kilometre taşıdır. Bu
kanun çerçevesinde hareket eden meslek kuruluşları, uluslararası
kuruluşlarla iş birliklerine girmiş ve uluslararası yakınsamanın seyrine
önemli katkılarda bulunmuştur.
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Ülkemizde Muhasebe mesleği 01.06.1989 tarihinde kabul edilen ve
13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan 3568
sayılı Kanun’la düzenlenmiştir. Söz konusu kanunda muhasebe
mesleği, iki temel grupta ele alınmıştır. Birinci grupta muhasebecilik
ve mali müşavirlik, ikinci grupta yeminli mali müşavirlik olarak
değerlendirilmiştir. Kanunda meslek mensupları “serbest muhasebeci”,
“serbest muhasebeci mali müşavir” ve “yeminli mali müşavir” olmak
üzere üçe ayrılmıştır. Ancak 2008 yılında 5786 nolu Kanun ile yapılan
değişiklikle “serbest muhasebeci” unvanı kaldırılmış mesleğe “serbest
muhasebeci mali müşavir” ve “yeminli mali müşavir” olmak üzere iki
unvanla devam edilmiştir.
Muhasebe meslek mensupları tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu
niteliğinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odası adı altında ve bulundukları ilin adını taşıyacak şekilde
meslek kuruluşu kurabilmektedirler. Serbest muhasebeci mali
müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin odaları ayrı ayrı kurulur.
4.2.3.5. Türkiye Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Birliği (TÜRMOB)
TÜRMOB, Türkiye Mali Müşavirler Birliği, 1989 yılında çıkarılan
3568 sayılı Kanun ile tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odalarının
katılımıyla resmi bir meslek birliği olarak kurulmuştur. Birlik,
profesyonel lisans verme yetkisine sahip tek otoritedir. Meslek
mensubu olmak için sahip olunması gereken nitelikler Kanunla
belirlenmiş olup, sadece TÜRMOB tarafından lisans verilen meslek
erbapları, mesleki hizmet verebilirler.
Birliğin 3568 sayılı Kanundan kaynaklanan başlıca özellikleri kısaca şu
şekilde verilebilir;
•

Birliğin Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarının tüm
üyeleri, her biri 25 meslek mensubunu temsil eden ve temsil
eden Genel Kurul'u oluşturan meslek mensupları tarafından
doğrudan seçilir.
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•
•

•

Birlik Organlarının üyelerine ilişkin seçimler gizli oy sistemine
dayalı olup, dava gözetiminde yapılır.
Birliğin gelirleri, öncelikle verilen hizmetler karşılığında alınan
ücret ve makbuzlardan (lisans ücretleri, eğitim ve sınav
ücretleri) oluşmaktadır. Herhangi bir devlet sübvansiyonu veya
mali katkısı önemsizdir.
Birliğin işleyişi ve meslek mensupları tarafından hizmet
sunumu Birlik tarafından kabul edilen tüzük ve yönetmeliklere
tabidir.
4.2.3.5.1. Mesleki Standartların Belirlenmesi

TÜRMOB, profesyonel standartların belirlenmesine doğrudan katılır.
Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMÜDESK) 1994
yılında TÜRMOB tarafından kurulmuştur. Uluslararası Muhasebe
Standartları Komitesi IASC üyesi olan Kurul, Üniversitelerin, ilgili
teftiş kurullarının, Bakanlıklar, Yüksek Denetleme Kurulu, Maliye
Bakanlığının vergi inceleme ve denetimi vb. ile uğraşan çeşitli
Müdürlükleri ve TÜRMOB’ un aday gösterdiği üyeler. TMUDESK
bugüne kadar 15 muhasebe standardı yayınlamıştır.
TÜRMOB, IFAC tarafından yayınlanan standartları tanır ve bunları
uygulamaya koymak için elinden gelen çabayı gösterir. Türkiye
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yayınlanan
standartlar, IFAC standartlarına paralel ve uyumludur ve yerel koşullar
dikkate alınarak bazı küçük revizyonlar içerebilir.
Borsa Kanununun revize edilmesi ve güncellenmesi amacıyla çıkarılan
15 Aralık 1999 tarih ve 4487 sayılı Kanun da Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu’nun kurulmasına karar vermiştir. İkisi TÜRMOB
tarafından aday gösterilen 9 üyeden oluşan Kurul, muhasebe
standartlarını belirleme ve yayınlama sorumluluğunu üstlenecek ve
kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip olacaktır.
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4.2.3.5.2. Muhasebe Standartlarının Uygulanması
TÜRMOB üyelerinin mali tabloların hazırlanmasında TMUDESK
tarafından yayınlanan muhasebe standartlarını dikkate almaları
gerekmektedir.
4.2.3.5.3. Mesleki Standartların Uygulanması
TÜRMOB, YMM Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odası
aracılığıyla mesleki standartların uygulanmasından sorumludur.
Meslek standartlarına uymayan ve görevlerini başarıyla yerine
getirmeyen ve mesleki performansında kusurlu bulunan meslek
mensuplarına Oda Disiplin Kurulları tarafından ceza verilir. Bazen bu
üyelere mesleki standartlara uymamaları durumunda “uyarı”, “sitem”
veya “mesleki faaliyetlerin geçici olarak durdurulması” gibi cezalar
uygulanabilir.
4.2.3.5.4. Uluslararası Meslek Kuruluşlarına Üyelik
TÜRMOB, 1994 yılından bu yana Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu IFAC’ın üyesidir. TÜRMOB, Ekim 1999’da kurulan
Federation des Experts Comptables Méditerranéens FCM'nin de kurucu
üyesidir.
4.2.3.5.5. Düzenleyici Faaliyetler ve Yayınlar
TÜRMOB, mesleki standartların belirlenmesine yaptığı katkının yanı
sıra, kural ve düzenlemelerin geliştirilmesiyle de yoğun bir şekilde
ilgilenmektedir. TÜRMOB tarafından hazırlanarak kesinleşen Mesleki
Kararlar Genel Kurul tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya
konulur. Öte yandan, TÜRMOB’un süregelen bir taahhüdü, mesleğin
geliştirilmesine ve tanınmasına katkıda bulunmak için yasal ve yasal
profesyonel ortamın daha da gelişmesine öncülük etmek için kilit
hükümet yetkilileri ile iyi ilişkiler kurmak ve üyelerinin çıkarlarını
sürdürmektir. 1989 yılında Meslek Kanununun yürürlüğe girmesinden
bu yana geçen oldukça kısa sürede TÜRMOB’un uzattığı yoğun ve
yorucu zorlukların bir sonucu olarak, Mali Müşavirlerin ve Yeminli
YMM’lerin uzmanlığı Devlet daireleri ve YMM’ler tarafından kabul
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edilmiştir. Kamu görevlileri ve daha önce kamu görevlileri tarafından
yürütülen bazı önemli denetim, teftiş ve onay faaliyetleri meslek
mensuplarına devredilmiştir.
TÜRMOB’un dahil olduğu bir diğer önemli alan da muhasebe ve
denetim mesleğinin gelişimine katkıda bulunan mesleki kitap ve
broşürlerin yayınlanmasıdır.
4.3. TÜRMOB ve Odaların Gelişim Süreci
13.06.1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı Kanun ile SMMM
odaları resmen kurulmaya başlanmıştır.
4.3.1. Kuruluş Dönemi (1990-1991)
TÜRMOB, 16 Eylül 1990 tarihinde gerçekleştirilen Birinci Yıllık
Toplantısı ile yasal bilgilerini tamamlamıştır. İlk yıllık toplantı
olmasına rağmen katılım oldukça yüksek olmuştur. Çünkü bu ilk yıllık
toplantıya 983 delegeden 784 kişi katıldı. Ardından 15 ayrı yönetmelik
taslağı hazırlanarak Genel Kurul’a sunuldu. 1990 yılında meslek
ruhsatı verilmeye başlanmış ve aynı yıl 8439 adet ruhsat
düzenlenmiştir.
Bir yıl sonra, 1991 yılında, Mali Müşavir Odalarının bulunduğu 64 il
için (Ankara hariç) Odalardan TÜRMOB’a bildirilen kayıtlı üye sayısı
25.260’tır. 6 ilde bulunan Yeminli Mali Müşavir Odalarının kayıtlı üye
sayısı 1.894’tür.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Hazine Müsteşarlığı'nın banka
denetimlerine ilişkin tebliğlerine “Denetim 3568 sayılı Kanunla
denetime yetkili kılınanlar tarafından yapılır” hükmü ile Sermaye
Piyasası Kanunu ve Hazine Müsteşarlığı'nın banka denetimlerine
ilişkin tebliğe eklenmek üzere hüküm getirildi. Dış Ticaret; Adalet
Bakanlığı’ndaki “resmi ekspertiz” ve Milli Güvenlik Bakanlığı’ndan
stajyerlerimizin “Taslak Erteleme” sorunları çözüldü.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebe Esasları ve Mali Tablo
Standartları Komisyonunda Tek Düzen Hesap Planı ile görevli
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Planlama Komisyonunda iki üyenin yer alması sağlanmıştır. Bu arada
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), Uluslararası
Muhasebe Standartları Komitesi ve Asya ve Pasifik Muhasebeciler
Konfederasyonu gibi uluslararası meslek kuruluşları ile temaslar
kurulmuş ve üyelik hazırlık başvuruları başlamıştır.
TÜRMOB, TÜRMOB’un Olağanüstü Toplantısında 13 adet
yönetmeliği kabul etti. Bu düzenlemeler zamanla Maliye Bakanlığı ile
yapılan görüşmeler sonucunda Resmî Gazete’ de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
4.3.2. 1992’den 1996’ya İkinci Dönem
Bu dönemde TÜRMOB, Devletin kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini
geliştirmiştir. Ayrıca 8 adet olağan ve 1 adet olağanüstü toplantı
yapılmıştır. Bu toplantılarda mesleki konular tartışıldı. O dönemin en
önemli faaliyetlerinden biri olan Türkiye Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurulu (TMÜDESK) Ocak 1993’te oluşturulmuştur. Bu
kurul, Türkiye'de muhasebe ve denetim standartlarının birliğinin
sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu kurul, aldığı görüşler
doğrultusunda on bir Muhasebe Standardının nihai taslaklarını
hazırlamıştır. Bu taslaklar görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
Bu dönemin bir diğer önemli faaliyeti ise Temel Eğitim ve Staj Merkezi
(TESMER) 1 Ocak 1993 tarih ve 21147 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TÜRMOB, bu yasa çerçenesinde, 1993 yılında Temel Eğitim ve Staj
Merkezi (TESMER) adı altında bir merkez kurmuştur. TESMER,
Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajlarına
ilişkin çalışmaları gerçekleştirmekte, mesleki sınavlar için hazırlık
kursları düzenlemekte ve sınavlara hazırlık kitapları yayımlamaktadır.
O dönemin belki de en önemli özelliklerinden biri, Muhasebe Sistemi
uygulamasının Genel Tebliğ kapsamında uygulanmaya başlanan Tek
Düzen Hesap Planı olmuştur.
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TÜRMOB tarafından tüm üyeleri ilgilendiren konularda uygulama
yeknesaklığının sağlanması amacıyla genelgeler yayınlanmaktadır.
Çeşitli toplantılarda meslek mensubunun mesleki konulardaki
ihtiyaçları, şikayetleri ve eksiklikleri ele alındı. Meslektaşlarımız ve
ilgili taraflarla iletişim kurmak ve görüş alışverişinde bulunmak
amacıyla yeni yüzüyle “Bilanço Gazetesi” ni yayınlamaya başlamıştır.
4.3.3. 1996’dan 2000’e Üçüncü Dönem
TMUDESK tarafından onaylanan Muhasebe Standartları 1 Ocak 1997
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Kurul, bu dönemde diğer
standartlarla ilgili çalışmalarına devam etmiştir. Sadece bu dönemde
TÜRMOB tarafından 40 yeni kitap yayınlandı. Ayrıca aynı dönemde
25 adet kitap “Genelge Raporu” na ek olarak yayımlanmıştır.
TÜRMOB, mesleğin uluslararası temsili için üye olan IFAC ve
ISAC’ın faaliyetlerine katıldı.
TÜRMOB, Ekim 1999'da Akdeniz Ülkeleri
Federasyonu’nun (FCM) kurucu üyesi oldu.

Muhasebeciler

4.3.4. 2000'den 2006'ya Dördüncü Dönem
Bu dönemde TÜRMOB tarafından meslek mensuplarımıza birçok
yenilik sunulmuştur. Bunlardan bir tanesi şu şekildedir:
Bilgi teknolojileri hizmetleri TÜRMOB tarafından yakından takip
edilmekte ve uygulanmaktadır.
•

•

TÜRMOB
tarafından
oluşturulan
web
sitesi
(www.turmob.gov.tr). Bin sayfanın üzerinde bir hacme ve yüz
elli binin üzerinde ziyaretçiye ulaşan üye sayısına ulaşmıştır.
Ayrıca üyeler TÜRMOB’un internet sitesine cep telefonu ile
ulaşabilirler.
Mesleki gelişmeler, çeşitli yargı kararları, yeni mevzuatlar ve
diğerleri gibi pek çok bilgi meslek mensuplarına cep telefonu
aracılığıyla düzenli olarak e-posta veya SMS (Kısa Mesaj
Servisi) ile ulaştırılmaktadır. Bugün e-posta kulübünün üyeleri
5000 kişiye ulaştı.
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•

TÜRMOB, odalara web siteleri hazırladı. Bu web sitelerinde
sınav sonuçları, yayınlar, görev kitabı, sohbet, sanal forum,
reklam servisi, mevzuat bilgileri vb. birçok bölüm
bulunmaktadır.

TÜRMOB’'un uluslararası ilişkileri bu dönemde daha da
yoğunlaşmıştır. Bunlardan ilki Uluslararası Muhasebe Eğitim
Konferansı’nın ardından 22-24 Ağustos 2004 tarihlerinde İstanbul’da
toplanan Eğitim Komitesi oldu. Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu
Birinci Yıllık Konferansı 3-4 Temmuz 2000 tarihlerinde İstanbul’da
yapılmıştır. Federasyonun ilk uluslararası konferansı olması nedeniyle
Türkiye’de olması büyük önem taşımaktadır.
İkincisi ise 21 Ağustos 2000 tarihinde İstanbul'da düzenlenen
Uluslararası Muhasebe Eğitim Konferansı'dır.
Üçüncü önemli olay ise Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi
ile Amerikan Muhasebe Standartları Komitesi arasında 30 Ekim 2002
tarihinde imzalanan anlaşmadır. Bu anlaşma ile 2005 yılı başına kadar
iki standart seti arasında yakınsama sağlanacak ve farklılıklar ortadan
kaldırılacaktır. Böylece küreselleşen dünyada küresel muhasebe
standartlarında tekdüzelik sağlanması planlanmaktadır. Uluslararası
Muhasebe Standartlarının 2005 yılı başından itibaren üye ülkelerde ve
Avrupa Birliği adaylarında uygulanmasının zorunlu olacağı belirtildi.
Belki de en önemli olaylardan biri, 1 Ocak 1957’de yürürlüğe giren ve
48 yıldır yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın,
vatandaşların ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunu karşılayan bir
hukuki düzenleme olarak kabul edilmesidir. Menfaatleri hak ve adaletle
dengeleyen, ticari, sınai ve hizmet ilişkilerini düzenleyen ticaret, sınai
ve hizmetler sektörünü, Türk Ticaret Kanunu’nun düzgün gelişmesine
temel oluşturacak şekilde düzenler.
Son olarak, TÜRMOB Yönetim Kurulu’nun 20 Şubat 2003 tarihli
toplantısında kabul edilen “Türkiye Muhasebe Denetim Standartları
Kurulu Yönergesi” ne istinaden 3568 Sayılı Meslek Kanununun verdiği
yetkiye istinaden oluşturulan Türkiye Denetim Standartları Kurulu
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faaliyete geçmiştir. Bu kurul, ilk çalışma döneminde Uluslararası
Denetim Standartlarını ve 2002 yılı sonunda TÜRMOB tarafından
yayınlanan standartları Türkçeye çevirmiştir.
TÜRMOB’un 2016 yılı verilerine göre Türkiye’de 77 Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir odası olmak
üzere 85 oda bulunmaktadır. Odalarla ilgili kanun çerçevesinde,
odalara üye olmayan meslek mensupları mesleki faaliyette
bulunamazlar.
4.4.1. No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği
Türkiye Maliye Bakanlığı Aralık 1992’de Türkiye’deki tüm şirketlerin
finansal tablolarını karar vericilere mümkün olduğunca doğru,
güvenilir, tutarlı ve anlaşılır bir şekilde sunmasını sağlamayı amaçlayan
bir tebliğ çıkarmıştır. Tebliğ ile temel muhasebe kavram ve ilkeleri ile
Tek Düzen Hesap Planı tanıtılmıştır.
Madde 1 (Amaç): Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin
bilanço hazırlama yetkisine sahip girişimci ve kuruluşların faaliyet ve
sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir şekilde tanınmasını, fiili
durumlarının yansımasını sağlamaktır. Finansal tablolar aracılığıyla
ilişkili taraflara iletilen bilgilerin güvenilirliğini ve karşılaştırılabilir
niteliklerini koruyarak ve işletmelerde denetimi kolaylaştırmaktır.
Tek Düzen Hesap Planı:
1 Ocak 1994 tarihinden itibaren Tek Düzen Hesap Planı’nın yürürlüğe
girmesi, Türk muhasebe uygulamalarında yeni bir dönemin
başlangıcını işaret etmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından
uygulamaya konulan Tebliğ, mali tabloların hazırlanması ve sunumuna
ilişkin bir kılavuz sağlamanın yanı sıra muhasebenin temel kavram ve
ilkelerini de düzenlemektedir.
Bu düzenleme öncelikle, her bir işlemin muhasebeleştirilmesi ve nihai
sunumu için ortak kriterler getirerek şirketlerin faaliyet ve sonuçlarının
doğru ve adil bir şekilde yansıtılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Böyle bir düzenlemenin, bilgilerin tutarlılığı ve karşılaştırılabilirliğini
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koruyarak ve bu firmaların denetimini kolaylaştırarak tarafların mali
tablolar üretmesine yardımcı olduğu açıktır. Maliye Bakanlığına
verilen yetkiye istinaden aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır:
(a) Muhasebenin temel kavramları
(b) Muhasebe politikalarının açıklanması
(c) Finansal tabloların esasları
(d) Mali tabloların hazırlanması ve sunumu
(e) Tek düzen hesap planı çerçevesi ve işlevleri
Türkiye’de kuruluşların mali tablolarını hazırlarken ve sunarken
uymakla yükümlü oldukları kanun ve yönetmelikleri özetlemek
amacıyla, kuruluşlar sınıflara ayrılacaktır. Birinci sınıf, küçük ölçekli
anonim ve limited şirketlerdir. Bu küçük işletmeler ve şahıs şirketleri
mali tablolarının hazırlanması ve sunumunda temel muhasebe
kavramlarına, büyük ve orta ölçekli anonim ve limited şirketler ise
Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planına tabidir. Halka açık
şirketler, bankalar ve sigorta şirketleri Vergi Usul Kanunu’nun yanı sıra
Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık şirketler için çıkardığı
tebliğler, Bankacılık Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı ve Bankalar
için Denetleme Kurumu ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından
sigorta şirketleri için çıkarılan tebliğlere uygun düzenlenecektir.
Yukarıda da ima edildiği gibi, Türkiye’de muhasebe standartlarında
parçalı bir yaklaşım söz konusudur. Bunu ortadan kaldırmak için 1999
yılında Türkiye’de muhasebe standartlarının hazırlanmasından ve
yayınlanmasından sorumlu tek merci olarak Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu kurulmuştur. 2002 yılında tam faaliyetlerine
başlayan Kurul, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarından
tercüme edilen otuz sekiz standart ve yirmi bir yorum olmak üzere
teorik bir çerçeveyi resmî gazetede yayımlamış ve bu standartlardaki
değişiklikleri geçersiz kılmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
yürürlüğe girmesiyle bu parçalı yapı terk edilmiş ve her bir işletme
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sınıfına mali tablolarının hazırlanması ve sunulmasında tek bir
muhasebe standartları seti uygulanmaya başlamıştır.
4.5. MUHASEBE VE DENETİM KURULUŞLARI
Türkiye’de muhasebe ve denetim ile ilgili temel kurumlar Maliye
Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ve Türkiye
Denetim Standartları Kurulu’dur. Bu kurumlar muhasebe
düzenlemelerinde icra organı olarak kabul edilmektedir.
4.5.1. Maliye Bakanlığı
Maliye Bakanlığı düzenlemeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu ile Sigortacılık Genel Müdürlüğü düzenlemelerine tabi olan
bankalar ve sigorta şirketleri üzerindeki bazı sınırlamalar dışında, diğer
tüm muhasebe düzenlemelerine göre önceliklidir. Maliye Bakanlığı,
yukarıda belirtildiği gibi, Vergi Usul Kanunu’nun verdiği yetki ile 1
Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe giren Muhasebe Sistemi Uygulama
Yönetmeliği’ni çıkarmıştır. Bu yönetmeliğe ilişkin 14 tebliğ ile temel
muhasebe kavramları ve mali tabloların sunulma biçimi olarak
kullanılacak tek düzen hesap planı tüm şirketlere ve şahıs şirketlerine
duyurulmaktadır.
4.5.2. Sermaye Piyasası Kurulu
Sermaye Piyasası Kurulu, 1981 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ile
kurulmuştur. Kurul, yetkisini kendi sorumluluğunda kullanan, idari ve
mali özerkliğe sahip bir kamu kuruluşudur. Kurul, Bakanlar Kurulu
tarafından atanan 7 üyeden oluşur. Sermaye piyasası faaliyetinde
bulunmak isteyen kuruluşların Kuruldan izin almaları zorunludur.
Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, Sermaye Piyasası Kurulu, bankalar
ve sigorta şirketleri hariç olmak üzere, Türkiye'de İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası'nda işlem gören firmaların finansal tablolarının
raporlama ve denetim esaslarını düzenleyen düzenleyici kurumdur.
Sermaye Piyasası Kanunu’na göre İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
1985 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nun yetkisi altında kurulmuştur.

300 | Dr. Nurullah KAYA

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olan adı 5 Nisan 2013 tarihinde
"Borsa İstanbul" olarak değiştirilmiştir. BİST toplam piyasa değeri 4
Kasım 2021 itibarıyla İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa
değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 838 milyar lira olarak
hesaplanmıştır. Dolayısıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
oldukça önemli bir kurumdur ve Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde
önemli bir rol oynamaktadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,
Dünya Borsalar Federasyonu, Avrasya Menkul Kıymetler Borsaları
Federasyonu, Uluslararası Menkul Kıymetler Hizmetleri Birliği,
Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği ve Avrupa Sermaye Piyasaları
Enstitüsü'nün tam üyesidir ve Uluslararası Borsalar Birliği’nin bağlı
üyesidir.
4.5.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kasım 2000 ve Şubat 2001’deki finansal krizler, Türkiye'nin bankacılık
sektöründe köklü bir yeniden yapılanmaya yol açtı. Bankaların ve diğer
finansal kuruluşların daha etkin bir şekilde faaliyet göstermelerini
sağlamak amacıyla, Bankacılık Kanunu kapsamında sektörü
denetlemek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
kurulmuştur. 2002 yılından itibaren Türk bankacılık sistemi finansal
krizlerin etkilerinden kurtulmuş ve 2004 yılı itibariyle sistem
güçlenmiştir. Kurul, Bankalar Kanunu kapsamında finansal
kuruluşlara, Bankacılık Kanunu kapsamında temsilcilik kurma,
çalıştırma ve temsilcilik açma izni verir ve bağımsız denetim
kuruluşlarına finansal kuruluşlarda denetim yapma yetkisi verir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türk bankacılık
sektöründe mevduat sahiplerinin haklarını koruyan, işlemlerin düzen ve
güvencesini sağlayan düzenleyici kurumdur. Ajans, 8 Kasım 2006
tarihinde ilk tebliğlerini yürürlükten kaldıran bir tebliğ yayınlamıştır.
Tüm bankaları ve diğer finans kuruluşlarını mali tablolarını Türkiye
Muhasebe Standartlarına göre hazırlamaya zorlamıştır.
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (kuruluşun yıllık finansal
tabloları dahil 2006). Uluslararası faaliyetlerin yoğun olduğu

MUHASEBE TARİHİ | 301

bankacılık sektöründe Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal
Raporlama Standartları’nın uygulanması, özellikle Türkiye ile AB
arasındaki uyum süreci ışığında önemli bir gelişmedir.
4.5.4. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), 1999 yılında
kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen maddeye göre,
Maliye Bakanlığı'na bağlı, kendine ait idari ve mali yetkiye sahip bir
kamu kuruluşu olarak kurulmuştur. Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu ilk toplantısını 7 Mart 2002 tarihinde gerçekleştirmiştir. Temel
görevleri, muhasebe standartlarının geliştirilmesinde esas alınacak
Kavramsal Çerçeveyi belirlemek, kamuya açıklanacak Türkiye
Muhasebe Standartları taslak metinlerini hazırlamak ve kamuya
açıklanacak Türkiye Muhasebe Standartları metinlerini hazırlamaktır.
Güvenilir, karşılaştırılabilir, ilgili ve tutarlı finansal bilgilerin
üretilmesine yardımcı olacak muhasebe standartları geliştirmektir.
Türkiye Muhasebe Standartları’nın belirlenmesini ve uygulanmasını
denetleyen Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, temel görevlerinden
biri olan kabul edilen muhasebe ilkelerine uyumu sağlamak olan
uluslararası kabulü sağlamak için Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları ile uyumu (tekdüzeliği) kabul etmiştir. Bu yakınsama, AB
üyeliği başvuru süreci için de uygundur. Bu uygulama nedeniyle
Türkiye, düzenleyici uygulamalarını AB’de mevcut olanlarla uyumlu
hale getirmeye çalışmıştır. Bu nedenle Türkiye Muhasebe
Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, orijinal UFRS
belgelerinin Türkçeye çevrilmesiyle oluşturulmuştur.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), 2011 yılına kadar
bünyesinde, kavramsal çerçeve dışında 38 adet standart (9 adet Finansal
Raporlama Standardı ve 29 adet Muhasebe Standardı) ve 26 adet
Standart yorumu orijinal haliyle Türkçe’ ye çevrilmek suretiyle
tebliğler halinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu standartlar aynı
zamanda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından
yayınlanan standartlar ile birebir uyumlu olmuştur. 14.02.2011
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tarihinde ise Resmî Gazete ’de yayımlanarak 6102 sayılı yeni TTK’ nın
muhasebe uygulamaları ile ilgili maddeleri 01.01.2013 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmiştir. Yeni TTK ile birlikte tüm sermaye
şirketlerine Türkiye Muhasebe Standartları’na göre finansal tabloların
hazırlanması ve bağımsız denetimi zorunluğu getirilmiştir. Ancak
muhasebe alanındaki radikal değişikliğe, kamu bürokrasisi karşı çıkmış
ve 2013 yılında TMS’ye göre finansal tablolarını uygulama
zorunluluğu kapsamı daraltılmıştır.
2011 yılında yayınlanan TTK’da adı geçen TMSK, 02.11.2011 tarihli
Resmî Gazete’de yayınlanan 660 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’nin 32’nci maddesinin 3.’üncü fıkrası ile hükmen ortadan
kaldırılmıştır. Atfedilen kararname ile birlikte TMSK yerine Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
kurulmuştur.
KGK’nın duyurusuna göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararını
İlgilendiren Kurumlar (KAYİK) olarak nitelendirilen kuruluşların
bağımsız denetimi zorunludur. Ayrıca, KAYİK olarak nitelendirilen bu
şirketlerin 01.01.2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine
ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarını TMS/TFRS’ler ve
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberine göre hazırlamaları
zorunludur.
4.5.5. Türkiye Denetim Standartları Kurulu
Türkiye Denetim Standartları Kurulu, Ocak 2003’te Yeminli Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından idari
ve mali açıdan özerk bir otorite olarak kurulmuştur. Kurul, Ulusal
Denetimi belirlemek, yayınlamak ve güncellemek amacıyla on beş
üyeden oluşur. Meslek Kanunu tarafından belgelendirilen meslek
mensuplarının denetim faaliyetlerini disiplinli bir şekilde
yürütebilmeleri için standartlardır. Türkiye Denetim Standartları
Kurulu'nun kuruluşundan sonra ilk görevi, Uluslararası Denetim ve
Güvence Standartları Kurulu tarafından yayınlanan Uluslararası
Denetim Standartlarını Türkçeye çevirmekti. Bu standartlar, Yeminli
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Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından
yayınlanır. Ancak, Kurulun yasal yaptırım yetkisi bulunmadığından,
Kurulun bu standartların uygulanmasını zorlama yetkisi
bulunmamaktadır.
4.6. TÜRKİYE’DE MUHASEBE VE DENETİMİN GELİŞİMİ
4.6.1. Türkiye’de Muhasebe ve Denetim Mesleği
Türkiye, 19. yüzyılın sonlarında çift taraflı muhasebe eğitimini
uygulamaya koymuştur. Türkiye'de yaşanan ekonomik büyüme ve
finansal liberalleşme nedeniyle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra bu
sistem yerini modern muhasebe eğitim sistemine bırakmıştır. Bugün
muhasebe ile ilgili dersler, 200’den fazla üniversite ve meslek
kuruluşunun ticari liseleri, meslek liseleri ve iktisadi ve idari bilimler
fakülteleri tarafından verilen eğitim, Batı Avrupa ülkeleri ile
uyumludur.
Muhasebe eğitiminin önemli kilometre taşlarından biri olan Meslek
Kanunu (3568 Sayılı Kanun) 1989 yılında kurulmuştur. Kanun,
muhasebe ve denetimi bir meslek olarak tanımlamakta ve muhasebe ve
denetim mesleğini meslek olarak tanımlamakta ve muhasebe alanında
hizmet veren bir meslek mensubu olabilmek için gerekli şartları
oluşturmaktadır. Meslek Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra şu
organlar kurulmuştur: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları, Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğidir. Bu
Odalar, kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişilik olarak kabul edilen
meslek kuruluşlarıdır. Meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini
kolaylaştırarak, mesleğin ortak ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda
gelişmesini sağlayarak, meslek disiplini ve ahlakını koruyarak,
meslekte ve müşterilerle ve girişimciler arasındaki ilişkilerde
mensupları arasında dürüstlüğü ve karşılıklı güveni teşvik ederek
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.
3568 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi mesleğin yasal olarak
tanınmasını sağlamıştır. TÜRMOB, Türkiye’de profesyonel hizmet
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verme izni veren mesleki lisansları veren tek merci olarak kurulmuştur.
Meslek Kanununa göre, muhasebe ve denetim meslek mensupları üç
kategoriye ayrılır. Kanunun adından da anlaşılacağı gibi, bunlar:
• Serbest Muhasebeciler (IA),
• Yeminli Mali Müşavirler (CPA) ve
• Yeminli Mali Müşavirler (SCPA).
Muhasebe eğitiminin AB üyelik prosedürleri çerçevesinde
değerlendirilmesi, muhasebe eğitimi alanında birçok gelişmeyi
beraberinde getirmiştir. Türkiye’de daha çok üniversiteler ve meslek
kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Üniversiteler ve meslek
kuruluşlarının birlikte veya bireysel olarak düzenlediği kongre,
sempozyum ve seminerler bu gelişmenin önemli bir delilidir.
Üniversitelerde muhasebe eğitimi, uluslararası iş birliği programları
çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları sayesinde
daha etkin hale gelmektedir. Ayrıca üniversitelerin yüksek kalitede
muhasebe eğitimi vermelerini sağlamak için ulusal fonlar
oluşturulmuştur. Bu fonlar sadece üniversiteler tarafından bilimsel
araştırmalar için kullanılmaktadır. Tüm bu iyileştirmelere ek olarak,
Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulanan akademik yükseltme
koşulları ile üniversite düzeyinde muhasebe eğitiminin daha rekabetçi
ve dolayısıyla daha kaliteli hale gelmesi beklenmektedir. Bugün
muhasebe ve denetim mesleği Türkiye'de saygın bir meslektir ve
gelecekte daha fazla ilgi görmesi muhtemel görünmektedir.
4.6.2. Türkiye’de Muhasebe Standartlarının Gelişimi
Uluslararası Muhasebe Standartlarının Türkiye’de ilk tanıtımı, 1942
yılında kurulan Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği’nin çalışmaları
ile desteklenmiştir. Dernek, 1974 yılında Uluslararası Muhasebe
Standartları Komitesi’ne üye olmuştur. 1977 yılında Uluslararası
Muhasebe Standartları, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü
tarafından Türkçeye çevrildi. 1980’li yıllarda mali tabloların
uluslararası muhasebe standartlarına göre hazırlanmasına yönelik bir

MUHASEBE TARİHİ | 305

eğilim ortaya çıkarken, vergi kanunlarına göre defter tutma işlemlerine
devam edilmiştir. Bunun nedeni, 1981’de Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurulması ve 1986’da İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası’nın faaliyete geçmesiydi. 1989’da Sermaye Piyasası Kurulu,
halka açık şirketlere uygulanacak ilk muhasebe standartlarını geliştirdi.
Sermaye piyasalarının daha şeffaf hale getirilmesi ve halka açık
şirketlerin hisse senetlerine yerli ve yabancı bireysel ve kurumsal
yatırımcıların ilgisinin artırılması amacıyla Kurul, Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları’na uygun muhasebe standartları
geliştirmiştir. Bu kapsamda Kurul, 15 Kasım 2003 tarihinde Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Tebliği’ni yayınlamıştır. Bu tebliğ
ile halka açık şirketler, finansal tablo ve raporlarını Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlayıp sunmaya
başlamışlardır.
Kurulun standartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına
göre geliştirilmiş olmasına rağmen, 2003 yılından bu yana
güncellenmemiştir. Bu standartlar ile mevcut tam set Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları arasında farklılıklar bulunmaktadır.
Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık şirketlerin Kurul
standartlarını veya mevcut tam set Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarını seçmelerine izin veren bir tebliğ yayınlamıştır. Kurul, 9
Nisan 2008 tarihinde Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Tebliği’ni yayımlamıştır. Bu tebliğ ile halka açık şirketler finansal tablo
ve raporlarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre
hazırlayıp sunmaya başlamışlardır.
Bugün AB’ye uyum sürecinin bir parçası olarak aşağıdaki kurumlar
Türkiye Muhasebe Standartlarını benimsemeyi seçmiştir. Uluslararası
Muhasebe Standartları / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları: Bankacılık
sektörünü düzenleyen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
sigorta ve güvence şirketlerini düzenleyen Hazine Müsteşarlıkları ve
borsada işlem gören şirketleri düzenleyen Sermaye Piyasası Kurulu,
borsa, aracılar ve portföy yönetim şirketleridir. Bu adım, muhasebe
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alanında AB ile yakınlaşmaya yönelik önemli bir gelişmedir. Mevcut
uluslararasılaşma süreci için küresel bazda tek bir standart setine uymak
gereklidir, ancak küçük ve orta ölçekli işletmeler için tam bir
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları setinin benimsenmesi, bu
işletmelerin özelliklerinden dolayı karmaşık bir konudur. Küçük ve orta
ölçekli işletmelerin özel bir dizi standarda ihtiyacı olduğu yaygın olarak
kabul edilmektedir. Bu nedenle Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu,
Uluslararası
Finansal
Raporlama
Standartlarının
basitleştirilmiş bir versiyonu olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için
Muhasebe Standartlarının hazırlanmasına yönelik bir projeye
başlamıştır. Türkiye’deki işletmelerin çoğunun küçük ve orta ölçekli
işletmeler olması nedeniyle, bu ülke için de oldukça önemli bir
konudur.
Belirli işletmelerin denetimiyle ilgili başka kurumlar da vardır. Bu
kurumlardan biri de 2006 yılında yayımlanan bir yönetmelikle
bankacılık sektöründe bağımsız denetimi düzenleyen Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’dur. 2007 yılında eklenen bir
değişikliğe göre, bankalarda yapılacak bağımsız denetimin ilgili
mevzuata ve Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olacağı
belirtilmiştir. Sigortacılık Kanunu’nun 18. Maddesine göre, Hazine
Müsteşarlıkları, sigorta şirketlerine dış denetim zorunluluğu getirme ve
denetim standartlarını belirleme yetkisine sahiptir. Müsteşarlar Hazine
Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
yönetmeliğinde olduğu gibi Uluslararası Denetim Standartları’nın da
kısaltılmış hali olan denetime ilişkin bir tebliğ yayınlamıştır. Diğer bir
otorite ise enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların bağımsız
denetimini düzenleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'dur. Enerji
sektöründe faaliyet gösteren firmaların bağımsız denetimi, Elektrik
Sektörü Kanunu ve Doğalgaz Kanunu’na tabidir. Bu kanunlar
kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası
Kurulu veya Maliye Bakanlığı’nın düzenlemesine izin verdiğini
belirttiği enerji sektöründe denetime ilişkin Seri No:3 sayılı Tebliğ
yayınlamıştır.
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Yeni Ticaret Kanunu, şirketlerin mali denetiminin bağımsız denetim
kuruluşlarından gelen dış denetçiler veya Yeminli Mali Müşavirler
tarafından yapılması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca denetimin,
Uluslararası Denetim Standartlarına da uygun olacak olan Türkiye
Denetim Standartlarına göre yapılması gerektiğini belirtir. Kanun,
Türkiye Denetim Standartları’nın, bir Türkiye Denetim Standartları ve
Kamu Gözetimi Kurulu oluşturulana kadar, Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği tarafından yayımlanmasını
öngörmektedir.
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SONUÇ
Ticaretin başlangıcından bu yana, uygarlık doğru kayda duyulan
ihtiyacı anladı. Bu nedenle, yeni gerçekler ışığında görüşler tersine
çevrilir. Muhasebe, bugün olduğu gibi, yıllar içinde yavaş yavaş gelişti
ve ilk muhasebe sisteminin ne zaman ortaya çıktığını tam olarak
belirlenememektedir. Eski kabilelerin üyeleri, kuşkusuz bazı ilkel
yönetici evlerini kullandılar ve sosyal düzeni korumak için önemsiz
şeflere, krallara ve dönemlerine, hanedanlarına ve saltanatlarına hesap
verme araçlarını kullandılar. Ayrıca, kabileler arasındaki ticaret
faaliyetlerini takip etmek için muhasebe sistemine de ihtiyaç
duyulmuştur. Uzun süredir karşılanmayan bir iş ihtiyacına o kadar
mükemmel uyuyordu ki, susuzlara su vermek gibiydi.
Zaman ilerledikçe, ticari faaliyetler açısından, ticaret ve diğer erken
ticari girişimler hakkında bilgi sağlamak için muhasebeye ihtiyaç
duyuldu. Bununla birlikte, endüstriyel evrim, kurumsal işlerin artması
ve gelir vergisinin ortaya çıkmasıyla birlikte daha karömaşık finansal
bilgiler gerekliydi. Ek bilgiler farklı yorumlara yol açabileceğinden
herhangi bir sonuç geçici olabilir.
Muhasebe kavram ve uygulamaları çağın beklentilerini karşılayacak
şekilde uyarlanmıştır. Dünyanın sonuna kadar devam eden bir evrim
sürecidir. Geçmiş olayların keşfi zordur, ancak bunun nedenlerini
bulmak daha da zordur. Tarihte hiçbir zaman, muhasebenin yaptığı
şekilde işi şekillendirmeye ve şekillendirmeye özel bir katkı
yapılmamıştır. Tarihsel muhasebe kavramı, modern muhasebenin
gelişimini şekillendiren önemli olayların çoğu için ipuçları ve
açıklamalar sağlar.
Muhasebenin tarihçesi ve gelişimi, muhasebe kullanıcıları,
sağlayıcıları, sertifika verenler, stajyerler ve muhasebe meslek
kuruluşları için muhasebe gelişiminde önemli bir rol oynayıp
oynamadıklarını yansıtmada faydalı olacaktır.
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İyi organize edilmiş muhasebe raporlama sistemi biçimleri vardır ve
eğer derinlemesine araştırılırsa, çift taraflı defter tutmanın M.S.
1211’den önceki yıllarda daha gelişmiş olabileceğine dair iddialar söz
konusudur.
Çift taraflı defter tutma sistemini bulan kişinin Luca Pacioli olmadığı
delillerle ortaya konmuş olup Luca Pacioli’nin çift taraflı defter tutma
sistemini yaygınlaştırdığı söylenebilir. Kayıt tutmadan çift taraflı defter
tutmaya ve nihayet muhasebeye geçişle ilgili çeşitli gelişmeler ve
aslında maliyet ve yönetim muhasebesi büyük ölçüde hızlı sanayileşme
ve ticarileştirmeye ve aynı zamanda mükemmellik arayışına da öncülük
etmiştir.
Modern zamanlara kadar, Avrupa ülkeleri ile Osmanlı
İmparatorluğu’nun muhasebeye olan ihtiyaçları, bu iki bölgenin
birbirinden farklı siyasi, kültürel ve ekonomik güçlerin etkisi altında
olmalarından dolayı, farklı dayanaklara sahip olmuştur. Çift taraflı
kayıt yöntemi, Tanzimatla birlikte başlayan yönetimsel ve sosyal
konularda modernleşme hareketi sonrasında Avrupa’dan alınan
yeniliklerden biridir.
Osmanlı Devleti’nde 1839 yılında ilan edilen Tanzimat, batılılaşma ve
modernleşme sürecinin başlangıcını simgelemektedir. Bu sürecin
başarılı uygulamalarından biri, Osmanlı’da hiçbir altyapısı bulunmayan
çift taraflı kayıt yöntemini uygulamada ve eğitimde kısa sürede
benimsemektir. Başlangıçta özel sektörün canlandırılmasına ilişkin
çalışmalar başarısız olsa da 1879’da ikinci bir liberalizasyon
denemesine girişilmiş, devletçi ekonomi politikalarından kapitalist
ekonomi geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu doğrultuda devlet,
kendisine bağlı kurumların ve özel girişimlerin muhasebelerinde çift
taraflı kayıt yönteminin kullanılmasına ilişkin cesur bir karar almıştır.
Bu karar, Türk muhasebe tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çift taraflı
kayıt yöntemine geçiş, batılı ülkelerin muhasebe yöntemlerinin
getirdiği avantajları devletin görmesiyle oluşan tepeden baskı ve batılı
ülkelerle yapılan ticari faaliyetlerin etkisiyle oluşan tabandan baskı
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olmak üzere iki yönlü bir baskının sonucu olarak ortaya çıkan bir
gelişmedir.
Halihazırda IASB’nin çalışmalarını takip eden çoğu kişi, onun
vazgeçilmez öncülü olan IASC hakkında çok az şey biliyor olabilir.
Ancak IASC’nin öncüsü olmasaydı, bugün IASB olmazdı. 1973
yılında, yarı zamanlı IASC, dokuz ülkedeki profesyonel muhasebe
kuruluşlarının bir ürünü olan ilk uluslararası standart belirleyici olarak
başlatıldı. İnanmayan bir dünyayı ikna etmek için, yaygın bir
prosedürel danışma kaydı oluşturması ve başlangıçtaki genel
standartlarının kalitesini artırma ihtiyacına dikkat dahil olmak üzere
yetkin standartlar üretmesi gerekiyordu. Sonunda, ulusal standart
belirleyicileri, menkul kıymetler piyasası düzenleyicilerini, Dünya
Bankası'nı ve son olarak ve en önemlisi Avrupa Komisyonu'nu kazandı.
IASC’nin gerekli bir yeniden yapılandırılmasının ardından, 2001
yılında IASB olarak yeniden ortaya çıktı ve listede 7.000 civarında bir
müşteri vaat etmiştir.
Avrupa Birliği’ndeki şirketler. Artık çok daha büyük bir teknik kadro
ile çoğunlukla tam zamanlıydı ve gerekli mali desteği sağlayan seçkin
bir mütevelli heyeti tarafından yönetiliyordu. Standartları artık ulusal
standartların gönüllü ekleri olarak görülmüyordu, dünya çapında ulusal
standartların yerini alması amaçlanmıştı. On yıl gibi kısa bir sürede
IASB çok şey başardı. Dünya çapında karşılaştırılabilirlik zırhındaki
çipler hakkında söylenebilecek her şey, çünkü ülkeler muafiyetler veya
IASB’nin tam standart tamamlayıcısının kabul edilmesinde istisnalar
veya gecikmelere tolerans gösterdiler ve bazı ülkeler IFRS ile yalnızca
bir noktaya kadar yakınlaştı. Dünya çapında şirket finansal
raporlamasının karşılaştırılabilirliği bugün 2005’ten önce olduğundan
çok daha üstün, Avrupa Birliği, 25 üye ülkesinde zorunlu olarak
IFRS’nin benimsenmesiyle öncülük ettiğinde. Yukarıda önerildiği gibi,
hala yapılacak çok şey var. IASB, en gelişmiş ulusal standart
belirleyicileri bile alt üst eden konularda büyük standartlar sunmalıdır.
Ve özellikle yeni sorunlar ve sorunlar ortaya çıktıkça, standartlarının
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dizisini iyileştirmeye, iyileştirmeye ve genişletmeye devam etmelidir.
UFRS’yi benimseyen veya buna yakınlaşan büyük ülkelerin listesi
şimdiden etkileyici olup zaman geçtikçe, inatçı olanlar, finansal
raporlamanın hukuktan farklı olarak tüm dünyada aynı olması gerektiği
fikrine alışacaklar, çünkü bugün menkul kıymetler piyasaları birdir.
Türkiye’de muhasebe mesleğinin doğuş ve gelişmesi temelde iki
bölümde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki Osmanlı’nın klasik
döneminde devlet muhasebesinde çalışanların oluşturduğu muhasebe
mesleğidir. İkinci aşama Tanzimat ile (1839) başlayan süreçtir. Hem
devlette ve hem de işletmelerde çift yanlı kayıt yöntemine geçiş süreci
yaşanmıştır. Yoğun bir eğitim ve yayınla desteklenen bu geçiş
döneminin Cumhuriyet’e kadar devam ettiği görülmektedir.
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte yeni bir muhasebe düşüncesi ve
mesleğinin oluşturulmasının başladığı dikkati çekmektedir. Bunun
temelinde, vergi yasalarının muhasebe kayıtlarından vergi almaya
başlanmasının öngörülmesi ve verginin beyan usulü ile tahsil edilmesi
yatmaktadır. 193-1940 Yıllar arasında, beyan usulü ile vergi
alınmasının gündeme getirdiği muhasebe denetimi ile başlayan süreçte,
muhasebe mesleğinin gelişmesini sağlayan bir değişim yaşanmaya
başlanmıştır. Bu değişim, bir yandan muhasebeye dayalı vergicilik
uygulamaları, bir yandan eğitim ve bir yandan da iktisadi devlet
teşekküllerinin oluşmaya başlaması ile işletmecilik anlayışı
çerçevesinde ortaya çıkmıştır.
Böyle bir ortamda, Osmanlı’da devlet muhasebesi çerçevesinde oluşan
muhasebe mesleği, işletmecilik anlayışı çerçevesinde gelişen muhasebe
mesleğine yerini bırakmaya başlamıştır. Muhasebe mesleği oluşmaya
başlayınca, devlet mesleği yasal bir düzenlemeye kavuşturma çabası
içinde olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren Türkiye’de güçlü bir
özel sektör bulunmamaktadır. Bu nedenle de muhasebe ile ilgili tüm
gelişmeler, kamu bürokrasisi tarafından yönlendirilmiştir. Muhasebe
ile ilgili ihtiyaç duyulan düzenlemeler, her zaman kamu bürokrasisi
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tarafından talep edilmiş ve oluşturmuştur. Bu nedenle, devlet
muhasebesi çok gelişmiştir.
Türkiye’de ekonomi ve ticari hayat, dönemin şartları gereği, devletçilik
anlayışı ile yönlendirilmiştir. Bundan dolayı özel sektöre ait sermaye
birikimi son derece az olmuştur. Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra
özel sektör atağa geçerek, özelleştirmeler ile birlikte kamu sektörünün
önüne geçmiştir. Özel sektördeki bu ilerlemeye rağmen, muhasebe
uygulamaları vergi denetimi çerçevesinde ele alınmıştır. Muhasebe,
vergi denetiminin etkinleştirilmesi için bir araç olarak kullanılmıştır.
Yine bu gelişmenin sonucu olarak bilgi için (gerçeğe uygun) muhasebe
anlayışı yerine çoğunlukla vergi için muhasebe anlayışı
benimsenmiştir. Bu anlayış, muhasebe mensupları ve muhasebe
öğreticilerine de yansımıştır.
Muhasebe mesleği ekonomilerde çok önemli bir rol oynamaktadır.
Ticari faaliyetlerin güveniliri bir şekilde yürütülmesi etkin bir
muhasebe sistemine ihtiyaç vardır. Yüksek kaliteli muhasebe
standartları olmadan, sermayeyi en iyi şekilde kullanılması ve verimli
bir şekilde tahsis edilmesinden söz edilemez.
Muhasebe Sistemi. Muhasebe standartları kamuoyunun dikkatini bu
kadar kolay çekmeyebilir. Ancak yine de tüm vatandaşların geçim
kaynakları için önemlidir.
Bu kapsamda TÜRMOB’un kuruluşundan itibaren geçen on yedi yılda
değişim hem Türkiye'de hem de dünyada çok hızlı olmuştur.
Göstergeler gösteriyor ki, yakın gelecekte, bir değişim beklenmektedir.
Bu değişimlerde modern hayatın her alanında yaşanan teknolojik
değişimler büyük rol oynamıştır. Uzun tarihi boyunca, muhasebe
mesleğinden hiçbir zaman bugün yüzleşmesi gereken zorluklar ve
görünüşte bitmeyen sansasyonel bir dizi muhasebe skandalları son
yıllarda gazete manşetlerine konu olmuş ve kamuoyunu yıpratmıştır.
Muhasebe mesleğine duyulan güven ve bazılarında en kapsamlı
değişikliklere yol açan Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler.
Amerika Birleşik Devletleri’nde, 2002 tarihli Sarbanes-Oxley Yasası
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ve Kanun sonucunda kurulan Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim
Kurulu (PCAOB), şimdi mesleği ve hizmetlerine güvenen herkesi
temel ilke ve uygulamalar en çok yeniden düşünmeye zorlamıştır.
Mesleğin saygın ve değerli bir meslek olarak kalabilmesi için pazarda
başarılı bir şekilde rekabet edebilecek ve kamu yararını koruyabilecek
değişiklikler, öngörülmeli ve değişimlere yol açabilecek bir yapı
oluşturulmalıdır.
Günümüzde hem yeni hem de yeni fırsatlar sunan küresel ekonomide
önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Muhasebe mesleği için
fırsatlar ve zorluklar söz konusudur.
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de. TÜRMOB kurulduğu günden bu
yana bu alandaki faaliyetlerine devam etmektedir. Vakıf ve meslek
mensupları hem ulusal hem de uluslararası düzeyde saygın bir düzeye
ulaşmıştır. En önemlisi, muhasebe mesleğinin kendisi, rolünü tanımalı
sorumluluğu, misyonunu yerine getirme kararlılığı, doğru ve eksiksiz
bir şekilde genişletmelidir.
TÜRMOB etkinlikleri, programları ve pazarın taleplerini karşılamak
için gerekli olan hizmetler, yeni üyelerin bilgi teknolojilerinden
mümkün olan en yüksek düzeyde yararlanabilmeleri için uygulamalar
düzeyde, gelecekteki fırsat ve zorluklara ve değişen taleplere karşı
rekabet gücünü artırmak ve geleceğin mesleğine öncülük etmeye
devam edecektir.
Türkiye’deki muhasebe kültürü de devlet öncülüğünde ve vergi temelli
bir yaklaşımla gelişmiştir. Sözkonusu gelişme çerçevesinde muhasebe
meslek mensuplarının gerek aldıkları eğitim ve gerekse uygulama
sürecinde vergi temelli muhasebe anlayışı hâkim olmuş ve bu anlayış
onlar için bir kültür haline gelmiştir.
Bu nedenle de Türkiye’de gerçeğe uygun muhasebe anlayışına dayalı
bir kültür gelişememiştir. Bu yeni anlayışın Türkiye çapında
yerleşebilmesi için ülkedeki muhasebe kültürünün değiştirilmesi
gerekir. Yeni TTK ile 2011 yılında gerçekleştirilen devrim
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niteliğindeki düzenlemelerle sermaye şirketlerinde gerçeğe uygun
muhasebe anlayışı ve bağımsız denetim zorunluluğu getirilmiştir.
Ancak, kısa süre içericinde, vergi denetimi kaygısıyla Kanun’un
muhasebe ve bağımsız denetim ile ilgili maddelerin kapsamı
daraltılmıştır. Gerçeğe uygun muhasebe anlayışı sadece bağımsız
denetime tabi işletmeler için zorunlu tutulmuştur. Milyonlarca
işletmenin bulunduğu bir ülkede, gerçeğe uygun muhasebe anlayışına
göre finansal tablolarını hazırlayan işletmelerin oranı çok düşüktür.
İşletmelerin büyük çoğunluğu, vergi temelli muhasebeyi devam
ettirmektedir. Türkiye’de kurumsallaşmış, çok ortaklı ve profesyonel
olarak yönetilen işletme sayısı son derece azdır ve bu işletmeler genelde
KAYİK ve KAYİK gibi olanlar şeklinde tanımlanmaktadır.
Bu işletmelerde gerçeğe uygun muhasebe anlayışı büyük ölçüde
uygulanmaktadır. Oysa, bağımsız denetimi zorunlu olanlar dışında
kalan bilanço usulüne tabi onbinlerce işletmede uygulanan MSUGT’i,
gerçeğe uygunluk aramasına rağmen, uygulamada böyle bir anlayış
gelişmemiştir. Bu işletmelerde, vergi beyannamelerinin doğruluğu ve
vergi cezasından sakınmak her zaman öncelikli olmuştur. Çünkü, vergi
kanunlarına uymamanın cezası çok ağırdır. Oysa, gerçeğe uygun
finansal rapor hazırlamamanın cezası çok düşüktür hatta yoktur. Bu
durum, bu işletmelerde, gerçeğe uygun finansal raporlama diye bir
bilincin oluşmamasına neden olmaktadır. Bu da Türkiye’deki
muhasebe meslek mensuplarının büyük çoğunluğunun gerçeğe uygun
değil, vergi temelli düşünmesine neden olmaktadır. Bu ortam,
Türkiye’de gerçeğe dayalı muhasebe ikliminin ve kültürünün
oluşmasında engel olarak durmaktadır.
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