B LG TOPLUMUNDA ENTELEKTÜEL VARLIKLAR VE
RAPORLANMASI
Ali ALAGÖZ
Rabia ÖZPEYN RC
ÖZET
Bilgi ça n ya ad m z bugünlerde, i letmelerin yat r m
ak mlar na bakt m zda; insana, bilgiye ve bili im teknolojilerine
sahip olma, bunlar güncelleme ve geli tirme yönünde bir kayma
e iliminde olduklar n görmekteyiz. Bu geli melerin sonucu olarak
bilgi temelli ekonomiye geçi le beraber art k üretim faktörlerinin içine
entelektüel sermayede yer almaktad r. #nsan sermayesi, yap sal
sermaye ve mü teri sermayesi olmak üzere üç unsura sahip olan
entelektüel sermayeden i letmelerin faydalanabilmesi ve amaçlar
do rultusunda yönetebilmesi için, entelektüel sermayeyi ölçmeleri,
muhasebele tirmeleri ve raporlamalar gerekmektedir.
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ABSTRACT
In these days that we live information age, when we look at
investment flows of businesses we see that they are in a trend of
having human, information and information technology, updating and
developing these elements. As a result of all these developments and
in addition to transition to information-based economy, intellectual
capital is also included to factors of production. Businesses need to
measure, record in accounts and report intellectual capital in order to
benefit from intellectual capital that have three elements as human
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capital, structural capital and customer capital, and manage it in
accordance with company goals.
I. G R
Sanayi
toplumunu
takiben bilgisayar
ve ileti im
teknolojilerindeki
geli meler, küreselle me
olgusuna ivme
kazand rarak, dünyam z n yeni bir döneme yani bilgi toplumuna
geçi ini sa lam t r. Ça da i letmecilik anlay nda bilginin önemli
bir sermaye unsuru olarak kabul görmesi, günümüzde bilgi ve bilgi
yönetiminin i letmeler aç s ndan önemini en aç k bir ekilde ortaya
koymaktad r. # letmelerin bilgiyi toplamas , süreçten geçirip
yorumlamas ve ekonomik bir de ere dönü türmesi son zamanlarda
entelektüel sermaye kavram na olan ilgiyi art rm t r.
Bilgi ekonomilerinde i letmelerin rekabet avantaj elde
edebilmeleri için sahip olduklar entelektüel sermayeyi bilmek,
geli tirmek ve k saca yönetmek önemli hale gelmektedir. Öte yandan,
entelektüel sermayenin görülemez ve de i ken olmas geleneksel
muhasebe uygulamalar arac l yla, entelektüel varl klar n do ru bir
ekilde ölçülmesi, izlenmesi ve aç k ve anla labilir bir ekilde
raporlanmas nda çe itli zorluklar olu turmaktad r.
Bu çal ma; bilgi ça n n ortaya ç kard entelektüel sermaye
kavram , unsurlar , muhasebele tirilmesi ve raporlanmas konular na
vurgu yapmaktad r.
II. ENTELEKTÜEL SERMAYE KAVRAMI
Günümüzde, i letmelerin kendini yenileyen, dinamik bir yap
içerisinde de i im dalgalar nda ayakta kalabilmeleri önemlidir. Ancak
i letmelerin as l hedefleri yar n n dalgalar n tespit edebilecek ve hatta
yarat c s olabilecek, gelece i belirleyecek gücü bar nd rmakt r. H zl
bir de i im dalgas içerisindeki ekonomik hayatta gelecek hiç
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olmad kadar belirsizdir. Bu yolda tek geçerli strateji gelecek için
devaml yarat c fikirler üretmek ve h zl ö renmektir1.
Bili im teknolojilerinin giderek yayg nla mas ve bilginin
üretim faktörü olarak ekonomik sisteme dahil edilmesi, bilgiye verilen
önemin artt n n bir kan t d r2. Teknoloji ve ileti im alan ndaki
geli me ve de i imlerin kayna olan bilgi, i letmeleri ve i letmelerin
bütün bölümlerini etkilemekte ve entelektüel sermaye ad yla üretim
faktörleri aras nda yer almaya ba lamaktad r. # letmeler için bu yeni
kavram n tan mlanmas , yönetilmesi, ölçülmesi ve raporlanmas ,
rekabet edebilmeleri ve rakiplerine göre bir ad m öne geçebilmeleri
için gereklidir3. Entelektüel sermaye, bir i letmenin içinde bulunan
bilgi ile alakal , elle tutulamaz de erleri temsil etmektedir4.
Hermanson 1960’l y llarda yay nlad
“#nsan Varl klar
Muhasebesi” kitab nda entelektüel varl klardan söz etmektedir.
Hermanson bu kavram ile çal anlar n kas güçlerinin ötesinde bir
de eri ifade ettiklerini ve i letmelerin bu de erlerini finansal tablolara
yans t lmas gerekti ine vurgu yapm t r5.
Entelektüel sermaye 1975’de Michael Kalecki’nin yazd bir
makalede, ekonomist Galbraith’e at f yapt “Acaba geçen birkaç on
y lda elde etti imiz entelektüel sermayenin kaç m z fark nday z”
ifadesi ile literatüre girmi tir. Günümüzdeki anlam yla ise ilk olarak
Thomas Stewart taraf ndan 1991’de “Brainpower” ba l kl makale ile

1

Burçin ÇELME ve A.Semih #CEV#,“Bilgi Ça nda Yeni Hazine: Entelektüel
Sermayeyle
Rekabeti
Yakalamak”,http//www.unak.org.tr/unak2002.semih.doc
(28.10.2002)
2
Mahmut TEK#N, H. Kür at GÜLEC ve Adem ÖKÜT, Teknoloji Yönetimi, Nobel
Yay n Da t m, 2003, s.50.
3
Rabia ÖZPEYN#RC#, KOB ’lerde Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve
Muhasebele5tirilmesi, (Yay nlanmam Doktora Tezi), Konya, 2005, s.29.
4
Shao-Chi CHANG, Sheng-Syan CHEN, Jung-Ho LAI, “The Effect of Alliance
Experience and Intellectual Capital on the Value Creation of International Strategic
Alliances”, The International Journal of Management Science, June 2006, s.299.
5
Caban UZAY ve Orhan SAVAC, “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi: Mobilya
Sektöründe Kar la t rmal Bir Uygulama Örne i”, Erciyes Üniversitesi ktisadi ve
dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 20, Ocak-Haziran 2003, s.164.
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gündeme ta nm t r6. Stewart, 1997 y l nda ç kan kitab nda
entelektüel sermayeyi “zenginlik yaratmak üzere kullan ma
sokulabilen entelektüel malzeme, bilgi, enformasyon, entelektüel
mülkiyet ve deneyimler”7 eklinde tan mlam t r. Annie Brooking ise
“i letmenin i lev göstermesini sa layan kombine maddi olmayan
varl klara verilen isim”8 olarak tan mlarken, Edvinsson “de ere
dönü türülebilen bilgi” , Edvinson ve Malone ise, “bilgiye sahip olma,
uygulamal tecrübe, örgütsel teknoloji, mü teri ili kileri ve irkete
pazarda rekabet sa layan profesyonel beceriler” olarak tan mlam t r.
Bontis ise, entelektüel sermaye bile enlerinin önemi üzerinde durarak,
entelektüel sermayenin dinamik do as n ve zamanla geli imini
vurgulam d r9. Larry Prusak’da “formalize edilen, yakalanan ve
kullan lmas yla irketi aya a kald ran entelektüel materyal”10 olarak
tan mlam lard r.
A. Entelektüel Sermayenin Unsurlar
Günümüzde bir irketi gelece e ta yacak olan unsur,
bünyesinde çal an insanlar n yaratt de erlerin, irket stratejilerinin,
yap s n n, sistemlerinin, süreçlerinin ve irketin mü terileri ve
toplumla kurdu u ili kilerin toplam ndan olu an, entelektüel sermaye
olmu tur. Entelektüel sermaye, bilgiye dayal ve de i ik unsurlar
aras ndaki etkile imlerle geli en de erler olarak tan mlanabilir.
Entelektüel sermaye; irket a ac n besleyen, onun yeti ti i toprak
olan sektör ortam na s k ca ba layan, ama görünür olmaktan uzak olan
köklerdir11.
6

Murat ERTUKRUL, “Bilgi Ça nda # letmelerin Yeni Kayna : Entelektüel
Sermaye”, Active, Y l 3, Say 15, Ekim-Kas m 2000, s.74.
7
Thomas A. STEWART, Entelektüel Sermaye, Çev.Nurettin el Hüseyni, MESS
Yay nlar , #stanbul, 1997, s.20.
8
Annie BROOKING, Corporate Memory Strategies For Knowledge Management,
International Thomsan Business Press, 2000, s.12.
9
Brain LEV, Intangibles : Management, Measurement, and Reporting, Brookings
Institution Pres, Washington- 2001, s.5.
10
Leif EDVILSON and Patrick SULLIVAN, ”Developing a Model for Managing
Intellectual Capital”, European Management Journal, Vol.14, No.4, 1996, s.357.
11
Filiz B#LMED#K, Entelektüel Sermaye, (12.10.2003)
http://www.danismend.com/konular/insankaynaklari/INKA-ENTELSER.HTM
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Sveiby entelektüel sermayeyi; bireysel yetenek, iç yap ve d
yap olmak üzere üç boyuta ay r r12. Brooking taraf ndan yap lan
ay r m ise piyasa varl klar , insan odakl varl klar, altyap varl klar ve
bilgi sermayesi varl klar eklindedir13. Edvinson ve Malone ise,
entelektüel sermayeyi, insan sermayesi ve yap sal sermaye olarak iki
bile ene ay rmaktad rlar14. Bilimsel yaz ndaki görü ler dikkate
al nd nda entelektüel sermayeye olu turan unsurlar öyle aç klamak
mümkündür.
1. nsan Sermayesi
#nsan sermayesi, bireyler taraf ndan olu turulan fiziksel
olmayan varl klarla temsil edilir. #nsan sermayesini olu turan de er, o
örgütün çal anlar d r. #nsan sermayesi bilgi ve teknik yetenekleri,
bunlar n yan s ra zekâ, enerji, tav r, güvenilirlik, ba l l k, hayal gücü,
yarat c l k, bilgi payla ma iste i, bir tak ma adapte olma iste i ve
i letmenin hedeflerini benimseme gibi ki isel özellikleri içermektedir.
# letmeler insan sermayesini ancak kiralayabildikleri için çal anlar
i letmeden ayr ld klar nda insan sermayesinin de önemli bir bölümü
kaybedilmi olmaktad r15. #nsan sermayesinin öncelikli amac , gerek
yeni ürünler veya hizmetler gerekse i süreçlerinde yenilik
yaratmakt r. Yöneticiler, insan sermayesini, çal anlara e itimler
sa layarak, çal anlar n i tatmin düzeylerine art rarak ve motivasyonla
geli tirilebilir16.

12

Karl Erik SVEIBY, Measuring Intangibles and Intelectual Capital An Emerging
First Standard, Internet Version, August–1998,
http://www.sveiby.com.au/EmergingStandard/html, s.4, (06.07.2001)
13
Annie Brooking., a.g.e., s.17.
14
Nick BONTIS, “Assessing Knowledge Assets: A Review of the Models Used to Measure
Intellectual Capital”, International Journal Of Management Reviews,Vol.3,Issue 1,2001, s.45.
15

Halit KESK#N, “Entelektüel Sermaye Nedir?”. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü EBülten, http://www.gyte.edu.tr/ebulten/sayi14/makale.htm. Y l 1. Say 14. Kas m 2005.

16

Jan MOURITSEN, “Driving growth: Economic Value Added Versus Intellectual
Capital”, Management Accounting Research, Volume 9 , 1998, s. 468
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2. Yap(sal (Örgütsel) Sermaye
Yap sal sermaye, i letmenin faaliyetlerini sürdürebilmesine
imkan sa layan teknolojiler, yöntemler ve süreçlerdir. Yap sal
sermaye, temel olarak, i letmenin çal ma ya da i lerlik sistemi olarak
da adland r labilecek sistemi olu turan varl klard r. Yap sal sermaye,
yönetim felsefesi, örgüt kültürü, organizasyon süreçleri ve bilgi
teknolojisinden olu ur. # letme kültürü, risk tahmin yöntemleri, sat gücü yönetiminde kullan lan yöntemler, finansal yap , Pazar ve
mü teriler ile ilgili veri tabanlar , e-mail yada tele konferans sistemleri
gibi ileti im sistemleri yap sal sermaye olarak gösterilebilir17 .
3. Mü0teri Sermayesi
Mü teri sermayesi, her firman n sahip oldu u sermayedir.
Mü teri memnuniyeti ve sadakati, imaj ve marka ile do rudan da t m
kanallar ndan olu ur. # letme için de er yaratabilecek tüm d sal
faktörlerle ilgili olan mü teri sermayesi kalemlerine, i ortakl klar ,
lisans anla malar , sat sözle meleri, ticari partnerlerle ili kiler,
franchising anla malar , medya, kamuoyu ve devlet gibi di er
konularla ili kileri içeren varl klarda dahil edilebilir18.
III.
LETMELER AÇISINDAN ENTELEKTÜEL
SERMAYEN N ÖNEM VE RAPORLANMASI
Entelektüel sermaye ça da i alan nda firma de erine önemli
bir kaynak sa lamaktad r. Entelektüel sermaye, bir firman n finansal
sonuçlar yaratma yetene inin, firma de erinin ve performans n n
belirlenmesinde anahtar rolü oynamaktad r19. Entelektüel sermayenin
ölçümü, insan sermayesinin, yap sal sermayenin ve mü teri
sermayesinin saptanmas ile varl klar n tamam n n yönetilmesine
17

Özcan YEN#ÇER# ve Mehmet #nce, Bilgi Yönetim Stratejileri ve Giri5imcilik, IQ
Kültür Sanat Yay nc l k, 2005, s. 242
18
Mehmet #NCE, Selda ALAGÖZ ve Rabia ÖZPEYN#RC#, “De i im Sürecinde
Entelektüel Sermayenin Stratejik Yönetimi Aç s ndan E itime Yüklenen
Fonksiyonlar”, S. Ü. Karaman . .B.F. Dergisi. Cilt 4. Say 1. Y l 2004, s. 169.
19
James GUTHRIE, Richard PETTY, Ulf JOHANSON, “Sunrise in the Knowledge
Economy”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol.14, 2001, s. 367
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olanak tan mal d r20. Halka aç k i letmelerde, entelektüel sermayeyi
yönetebilen organizasyonlar n ba ar s piyasa de erine oldu u kadar,
defter de erine de yans r. Di er taraftan, fiziksel kaynaklara dayal
sanayi toplumu ekonomisinden, entelektüel kaynaklara dayal bilgi
toplumu ekonomisine geçi çerçevesinde firmalar n defter de erleri
piyasa de erlerinin çok alt nda kalmaktad r. Özellikle bilgiye dayal
sektörler ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalarda, firmalar n
piyasa de erlerinin defter de erlerinden daha fazla oldu u
görülmektedir. Bu iki de er aras ndaki bo lu u kapatmak için
entelektüel sermayenin muhasebele tirmesine ihtiyaç vard r21.
Entelektüel sermaye, muhasebecilere irketleri de erli k lan
eylerin neler oldu u konusunda ölçüm yapmak ve hesaplar
denetlemek için bir f rsat sunmaktad r. Bugüne kadar finansal rapor
vermeyi niteleyen, tarihsel ve objektif yakla ma nazaran, entelektüel
sermaye de erinin belirlenmesi, acil ve kesin olmayan ölçümlerin
yap lmas n gerekli k lmaktad r. Bu yeni durumun gereklerini
kar layabilmek içinde muhasebe bilgi sistemi, süreç ve
uygulamalar n buna adapte etmelidir. Entelektüel sermayenin
de erini belirlemek ve raporlamak, di er bir ifade ile maddi olmayan
duran varl klara parasal bir de er biçme beraberinde potansiyel
suiistimallere yol açabilir. Entelektüel sermaye, hesaplar denetleme
i lemini ve onaylanm
ölçüm yöntemlerini içeren bir
standardizasyona henüz sahip de ildir.
Entelektüel sermayenin ölçülmesi, kayda al nmas ve
raporlanmas ,
muhasebecilere
deneyimlerinden
yararlanma,
yeteneklerini ortaya ç karma ve gelece i ekillendirmede f rsatlar
sunmaktad r. Leif Edvinsson, muhasebecilerin yeni görevleri alanlar n
u ekilde s ralamaktad r 22:

20

Caban UZAY ve Orhan SAVAC, a.g.e., s. 167.
Robin ROSLENDER and Robin FINCHAM, “Thinking Critically About
Intellectual Capital Accounting”, Accounting, Auditing and Accountability Journal.
Vol. 14. No 4, 2001, s. 383.
22
Barry BRINKER, “Intellectual Capital:Tomorrow’s Asset, Today’s Challenge”
s.11-12. http://www.cpavision.org/vision/wpaper05bcfm#note1. (09.07.2002)
21
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1- Planlama: Muhasebe becerilerini ve tecrübelerini irketlerin
planlama sistemlerine uygulamak yani entelektüel sermayeyi ve ilgili
veri tabanlar n izlemek ve uygun programlar haz rlamak.
2- Standartlar: Entelektüel sermaye ile ilgili bilgi verme
standartlar (ölçümler, indeksler ve politikalar) geli tirmek.
3- Onaylama: Entelektüel sermaye hesaplar n resmile tirmek
ve onaylamak.
4- Navigasyon: De er yarat m ve yönetim sistemlerini ve
modellerini mü terilere tan tmak.
Finansal tablolardan i letme ilgililerinin fayda elde
edebilmeleri için, kamuoyuna iletilen bilgilerin, do ru, güvenilir,
gerçekçi ve yararl olmas gerekir. Bili im ça nda finansal tablolar n
i letmenin gerçek durumunu ortaya koydu una üphe ile bak lmakta
ve bu ça da sabit varl klardan daha çok bilginin de er ifade etmesi,
do al olarak maddi varl klara dayal olu turulan bilançolar n, bilginin
de erini ortaya koymada yetersiz kald
görü ünü ortaya
ç karmaktad r. # te bu a amada entelektüel sermaye bilgilerinin de
finansal tablolarda yer almas gere i ortaya ç kar. Entelektüel sermaye
bilgilerinin finansal tablolarda sunulmas n n muhasebenin temel
kavramlar ndan sosyal sorumluluk, dönemsellik, önemlilik ve tam
aç klama kavramlar aç s ndan da gerekli oldu unu söylemek yanl
olmayacakt r 23.
Entelektüel sermayenin raporlanmas , varl klar n daha aç k bir
ekilde tan nmas n n sa lanmas ile kaynak tahsisinin etkinli i ve
dahili yönetimin geli tirilmesi aç lar ndan faydalar sa lar. Di er
faydalar ise artt r lm
effafl k, yat r mc lar ve borç verenler için
daha detayl enformasyon ve kaynaklar n sermaye piyasas nda daha
etkili ve verimli tahsisini içerir.

23

Sami KARACAN, Entelektüel Sermayenin Muhasebele5tirilmesi ve Finansal
Tablolarda Sunulmas>, Orient Yay nlar . 2007, s. 116.
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Günümüzde art k pek çok i letme entelektüel sermayeyi irket
içi raporu olarak haz rlamaktad r. Entelektüel sermayenin i letme içi
raporlanmas n gerekli k lan faktörler unlard r 24:
a) Faaliyetlerin verimlili ini ve entelektüel sermayenin
yönetimi, ölçümlenmesi ve de erlendirilmesine yard mc olmas ,
b) Entelektüel sermayeden kaynaklanan mevcut ve gelecek
dönemlere ili kin gelir tahminlerinin yap lmas yard mc olmas ,
c) Etkili te vik uygulamalar n n tespitine yard mc olmas ,
d) Çal an katk lar n entelektüel sermaye ve kârlarla
ili kilendirmeye imkan tan mas ,
e) Entelektüel sermaye kaynaklar n stratejik vizyonla
birle tirmeye imkan tan mas ,
f) Çal anlar n motivasyonu art rmas ,
g) Çal anlar n ve mü terilerin bilgi, mü teri memnuniyeti ve
sadakatini art rmak için politikalar geli tirilmesine yard mc olmas ,
h) Yöneticilerin de er ifade eden varl klar n korunmas ve
geli tirilmesi üzerine odaklanmalar n zemin olu mas .
Entelektüel sermayenin i letme d
raporlanmamas ,
yat r mc n n i letmenin tan mlanamayan unsurlar na ili kin
geli melerden habersiz olmas na sebep olur ki bu da yat r mc y
bilgiye sahip olan irket çal anlar ile kar la t r ld nda dezavantajl
bir duruma dü ürecektir. Bilançolarda gösterilmeyen fakat firma
de erini etkileyen entelektüel sermaye unsurlar n n varl , i letme
de erinin tespiti ve dolay s yla karar al c lar n süratli ve isabetli
kararlar almas n engelleyecek ve yat r mc n n risk pay n art racakt r.
Bu durum, geni entelektüel sermaye kaynaklar na sahip i letmelerin
yüksek düzeyde maddi duran varl a sahip olan i letmelere göre

24

Invisible Value-The Case For Measuring and Reporting Intellectual Capital.
Business Competitiveness Division. Canberra. June 2001, ss.21-22,
www.industry.gov.au/library/NEBL_Intellectual_Capital.pdf.(07.07.2002).
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yat r mc ve uygun artlarda kredi bulamama sorununu da
do urabilir25.
Entelektüel sermayeyi i letme d na raporlama zorunlulu unu
do uran nedenler öyle s ralanabilir26:
a) Soyut varl klar n etkili yönetimi için büyüyen talep,
b) Sosyal ve çevresel raporlamalar n örnek olmas ,
c) # letme de erini daha do ru bir biçimde yans tmas ve
mevcut ve potansiyel yat r mc lar n do ru bilgilendirilmesi,
d) Hisse senetlerinin de erinin artt r lmas n n kurumsal bir
hedef haline gelmesini desteklemesi,
e) # letme fark ndal n n desteklenmesi veya sürdürülmesi,
f) Geçmi ve gelecek aras nda bir köprü olu turmas ,
g) Sürekli geli me ve de i ime odaklanmay güçlendirmesi,
h) Stratejik pozisyon almay ve stratejik pozisyon alman n
sermaye maliyeti üzerine etkisini ortaya koymas .
A. Entelektüel Sermaye Raporundaki Alanlar
Bilgi yönetimi, organizasyonel bilginin ölçülmesini,
üretilmesini, payla lmas n , yararlan lmas n
ve iletilmesini
amaçlayan bütün faaliyetleri içine al r. Bilgi yönetimine yak n bir
kavram entelektüel sermaye raporu kavram d r. # letmelerin
entelektüel sermaye raporlar n geli tirebilmeleri için; misyon, vizyon
ve de erler; organizasyonel mükemmellik modeli; bilgi yönetim
modeli ve örgütsel entelektüel sermaye yap s , entelektüel sermaye
hesaplar ve raporlar , entelektüel sermaye hesaplar n n denetimi,
entelektüel sermaye hesaplar n n tan mlanmas ve entelektüel sermaye

25

Jeltje van der Meer KOOISTRA and Siebren M. ZIJLSTRA, “Reporting on
Intellectual Capital”, Accounting Auditing and Accountability Journal, Vol.14. N.4.
2001, s. 457.
26
Invisible Value, a.g.e., s.22.
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göstergelerinin gözden geçirilmesi konular nda çal malar yapmas
gerekir27 .
Entelektüel sermaye raporlar , insan sermayesi, yap sal
sermaye ve mü teri sermayesi eklinde üç alandan olu maktad r. #nsan
sermayesi alan nda; çal anlar n profili, e itim, personel devir h z ,
yeti tirme, ba l l k ve motivasyon ile ek aç klamalara, yap sal
sermaye alan nda, altyap , mü teri deste i, idari süreçler, yenilik,
kalite geli tirme projeleri ve bilgi temelli altyap ba l klar nda, mü teri
sermayesi alan nda ise mü teri profili, mü teriler, imaj ve hisse
sahipleri ve a kullan m ile yo unluk, i birli i ve kontratlar
ba l klar nda bilgiler raporlanmal d r28.
IV.

ENTELEKTÜEL
SERMAYEN N
MUHASEBELE T R LMES
# letmelerin varl klar n
sürdürebilmeleri ve de i imi
yakalayabilmeleri için teknolojiye, insana, yeni ürün geli tirmeye,
üretim süreçlerini ve ili kilerini iyile tirmeye yönelik yat r mlar
yapmalar gerekmektedir. Bu yat r mlar, entelektüel sermayeye
yöneliktir. Ancak, geleneksel muhasebe sistemi, bu yat r mlar n varl k
olarak kayda al nmas na ve raporlanmas na ço unlukla imkan
vermemekte,
gelecekte
yarar
sa layacak
bu
varl klar n,
aktifle tirilmeyip dönem gideri yaz lmas tercih edilmektedir. Bu
durum, i letme raporlar na, sahip olunan entelektüel unsurlar n ve
bilginin yans t lamamas na yol açmaktad r. Bunun sonucu olarak,
firma de erini yans tamayan raporlar yat r mc lar, kredi kurulu lar ve
hissedarlar aç s ndan anlams z ve yetersiz olarak görülmektedir 29.
Geleneksel finansal raporlama fonksiyonu, günümüz ekonomik
düzeni içerisinde zaman zaman tart malar n oda na ta nmaktad r. #
27

Patricia Ordenez de PABLOS, “Measuring and Reporting Knowledge-Based
Resources: The Intellectual Capital Report”,
www.alba.edu.gr/OKLC2002/Proceedings/pdf-files/ID392.pdf. (12.10.2002)
28
Patricia Ordenez de PABLOS,a.g.e.,(12.10.2002).
29
Saime ÖNCE, Muhasebe Bak>5 Aç>s> ile Entelektüel Sermaye, Anadolu
Üniversitesi Yay nlar , Eski ehir-1999, s. 63.
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performans ndaki de i imlerin, kaydedilen gelirler ve maliyetler
üzerindeki etkisi, belirgin bir hale gelmeden çok daha önce bir
i letmenin de erini etkileyebilmektedir. Maddi olmayan varl klara
yap lan yat r mlar, i performans nda h zl ve önemli de i imlere yol
açt zaman bu hesaplama daha güç bir hal almaktad r30.
Geleneksel muhasebe sistemleri, yüksek maddi duran
varl klara sahip imalat ekonomileri için geli tirilmi tir. Bu sistemler
üretimde kullan lan varl klar n de eri ve üretilen ç kt n n net de eri
hakk nda do ru ve güvenilir maliyet tabanl bilgi sa lamak için dizayn
edilmi olup, muhasebe prensipleri bilgi ekonomisi içerisinde
faaliyette bulunan firmalar n kurumsal ba ar s n , know-how, marka,
patent, mü teri sadakati gibi güdüleyicilerini dikkate almamaktad r31.
Bilgi taraf ndan güdülenen bir ekonomik yap ya yönelimler,
geleneksel finansal raporlar n yetersizliklerinin arkas ndaki en önemli
faktördür. Bilgi ekonomisine geçi sürecini ba latan ekonomilerde
firmalar, h zl de i ime ayak uydurabilmek ve rekabetçi gücünü
art rabilmek/ koruyabilmek amac yla insan kaynaklar , enformasyon
teknolojileri, ar-ge çal malar ve tan t m alanlar nda yap lan ciddi
yat r mlar yapm lard r. Bu ba lamda muhasebede, bilgi ça na uygun
olarak bilgi üreten bir sisteme dönü melidir. Yetersiz duruma gelen
finansal olay kavram yeniden ele al nmal d r. Muhasebe eskiden
oldu u gibi gelece e ve yönetime yönelik bilgi üreten bir sistem
haline gelmelidir. Sistem geçmi olaylar n kayda al nmas ndan ziyade,
tüm i letmeyi ilgilendiren olaylar n topland
bir havuz ile ilgili
taraflar n bu havuzdan bilgileri alan veri taban eklinde bir yap ya
bürünmelidir32.

30

Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experience, Issues and Prospects,
New Measures For The New Economy, Amsterdam, Tecnical Meeting, International
Semposium, 9-10 June 1999, par.32.
31
Invisible Value, a.g.e., 25.
32
Seval K. SEL#MOKLU, 5letmelerin Etkinli?ini ve Verimlili?ini Art>rmada nsan
Kayna?> Muhasebesinin Rolü, Anadolu Üniversitesi Yay n No1290, Eski ehir, 2001,
s. 3-4.
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A. Entelektüel Sermayenin Mali Tablolara Yans mas
Standart muhasebe modelleri, de er hareketleri ile ilgili olarak
borsa, irket yönetimi ve di er ç kar gruplar n bilgilendirmek için
tasarlanm t r. Bu de erler; yer, dönem, ürün, mü teri ve aktivitelerle
ilgilidir. Bunlar n birço u say lara dökülebilmekte ve genel kabul
görmü ilke ve uygulamalarla kar kar yad r. Entelektüel sermaye
ise nispeten yeni ve esrarengiz bir kavramd r ve temelde firman n
maddi olmayan ve de i ebilen de erleriyle ilgilidir. Mevcut muhasebe
modeli, de er ölçümü, kay t ve raporlamada, anlaml bir yap
olu turamamaktad r. Entelektüel sermayenin muhasebele tirilebilmesi
için yeni finans ve yönetim, kavram ve uygulamalar n n bulunmas n
ihtiyaç vard r.
Entelektüel sermayenin muhasebele tirilme ve raporlamas nda
kar kar ya kal nan zorluklar u ekilde s ralanabilir33:
a) #nsan becerisine, bilgi temeline ve teknolojik kapasiteye
yap lan yat r mlar yönetmek için daha iyi araçlara duyulan ihtiyaç,
b) Entelektüel sermayenin onayland
ve onaylanmad
irketler aras ndaki fark ortaya koyabilecek muhasebe ölçümlerine
duyulan ihtiyaç,
c) Uzun vadede insan becerisine, bilgi temeline ve teknolojik
kapasiteye yap lan yat r mlar n getirisini ölçebilme ihtiyac .
Günümüzde entelektüel sermayenin i letmelerdeki yeri ve
öneminin anla lmas n n bir sonucu olarak, konu ile ilgili yap lan
çal malar artm ve Leif Edvinsson taraf ndan, yeni bir bilanço
yakla m geli tirilmi tir. Bu yakla m göre; bilançonun aktif
k sm ndaki maddi varl klar finansal sermaye ile yani özsermaye ve
borçlarla finanse edilmekte, aktif taraf n n ikinci kalemi olan maddi
olmayan varl klar ise finansal olmayan ya da entelektüel sermaye ile
finanse edilmektedir. Bu bilanço yakla m , Cekil 1’deki gibi ematize
edilebilir.

33

IFAC,The Measurement and Management of Intellectual Capital: An Introduction,
International Management Accounting Study, Number 7, September 1998, par. 6.
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Aktif

B#LANÇO

Maddi Varl klar

Varl klar

Maddi Olmayan
Varl klar

Cerefiye
Teknoloji
Yetenek

Özsermaye
Borçlar
Entelektüel
Sermaye

Pasif
Resmi
Bilanço
Gizli
De erler

ekil 1. Bir Kaynak Unsuru Olarak Entelektüel Sermaye
Kaynak : Leif Edvinsson, Developing Intellectual Capital at Skandia, Long Range
Planing, Volume 30, No.3, 1997, s.368.

Buna göre, entelektüel sermaye, özsermaye ile ayn ekilde
görülen bir kaynak ö esidir. Mü teriler, i çiler vb. ç kar gruplar ndan
borç alma ilkesine dayanan bir kaynakt r. Muhasebe bak aç s na göre
kar denge iyi niyettir (ticari de er, erefiye vb.). Ancak esas mesaj
gizli de erler içermesidir. Muhasebe aç s ndan bir ba ka paradoks ise,
ticari de erin (iyi niyet, erefiye) somut de eri olmayan bir varl k
olmas d r. Ancak bilgi de eri bak aç s ndan bak ld nda, i letmenin
zamanla büyüyen entelektüel de erini yans tmas beklenir.
Ülkemizde ise son y llarda artan entelektüel sermaye ile ilgili
çal malar neticesinde; Ç kr kç ve Da tan taraf ndan, TDHP’de bo
b rak lan hesaplar n kullan lmas ile entelektüel sermayenin
muhasebele tirilmesi sorununu en az ndan bugün için giderilebilece i
ve ara t rmalara devam edilebilece i öne sürülmü tür. Bu çal maya
göre, entelektüel sermayenin muhasebele tirilmesi ve mali tablolara
yans mas u ekilde gerçekle tirilebilir 34.
31.12..
265 Entelektüel Varl klar Hesab
502 Entelektüel Sermaye Hesab

X
X

Yukar da yap lan kay t sonras söz konusu de erler bilançoya
a a daki gibi aktar labilir.
34

Mustafa ÇIKRIKÇI ve Abdülkerim DACTAN, “Entelektüel Sermayenin Temel
Finansal Tablolar Arac l yla Sunulmas ”, Bankac>lar Dergisi, Say 43, 2002, s. 28.
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Aktif

……. A.C.'nin 31.12…. Tarihli Bilançosu

I. Dönen Varl klar

III. K sa Vadeli Yabanc Kaynaklar

II. Duran Varl klar

IV. Uzun Vadeli Yabanc Kaynaklar

E - Maddi Olmayan Varl klar
…….
6 - Entelektüel Varl klar

Pasif

V. Özkaynaklar
A - Ödenmi Sermaye
1 - Sermaye
2 - Ödenmemi Sermaye (-)
3 - Entelektüel Sermaye

B. Geleneksel Muhasebe Uygulamalar nda Maddi Olmayan
Varl klarla #lgili Problemler
Entelektüel sermaye yeni bir konu olmas n n yan s ra
muhasebecilerin ve yöneticilerin kafas nda henüz çözülemeyen bir
bilmecedir. Geleneksel muhasebe sisteminin kural ve metotlar ve
ülkemizdeki Tekdüzen Muhasebe Sistemi uygulamalar entelektüel
sermayenin firmaya katt de eri ölçme, kay t alt na alma ve anlaml
bir ekilde raporlamada yetersiz kalmaktad r. Entelektüel sermaye
varl klar n muhasebele tirebilmek için yeni finansal kavramlar ve
uygulamalar geli tirilmelidir35.
Geleneksel muhasebe sistemi ile i letmelerin sahip olduklar
maddi olmayan varl klar n bir bölümü ölçülüp aktifle tirilmekte veya
direkt gider olarak kaydedilmekte, bir bölümü ise ölçülemedi inden
finansal tablolara aktar lamamaktad r. Teknoloji alan nda ya anan
h zl geli meler maddi olmayan duran varl klar n de erlemesi ve
raporlanmas nda önemli problemler ortaya ç kartmaktad r. Geleneksel
muhasebe uygulamalar
yenilik ve de i imin ya anmad
i letmelerde yeterlilik gösterirken, h zl de i im ve yeniliklere sahne
35 YILDIZ Birol ve Berrin Tenekecio lu, Entelektüel Sermayenin # letmelerin
Piyasa De eri Üzerindeki Etkisi Ve #MKB 100 # letmelerinde Görgül Bir Çal ma,
Osman Gazi Üniversitesi BF 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Kitab>,
Eski ehir, Kas m-2004, s.581.
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olan ve rekabet gücü elde edebilmek amac yla maddi olmayan duran
varl k yat r mlar na a rl k verdikleri i letmelerde ise yetersizlikler
göstermektedir. Geleneksel muhasebe uygulamalar nda ortaya ç kan
yetersizlikleri ortadan kald rabilmek için muhasebe dönemlerinin
de i tirilmesi, finansal tablolarda finansal ve finansal olmayan
bilgilere yer verilmesi, i letme performans n n genel görünümünü
daha do ru bir ekilde yans tan a amal , gözden geçirilebilir be y ll k
hesaplar n i letmeler taraf ndan yay nlanmas , entelektüel varl klar n
piyasa fiyatlar n n belirlenece i etkin piyasalar n olu turulmas
gereklidir36 .
SONUÇ
Teknoloji ve bilgideki h zl de i im hem insanlar hem de
i letmeleri her alanda etkisi alt na almaktad r. Bu de i im sürecinde,
i letmelerin en önemli rekabet silah olarak, i letmenin rakipleriyle
fark n ortaya koyan, temelini bilgi ve deneyimin olu turdu u ve
de ere dönü türülebilen bilgi olarak kar m za ç kan entelektüel
sermaye, maddi olmayan varl klar n 21. yüzy ldaki yans mas olarak
dikkat çekmektedir. Geleneksel muhasebe sistemi, entelektüel
sermaye unsurlar n n (bilgi, uzmanl k, teknoloji, mü teriler, da t m
kanallar , yetenekler, deneyim vb.) finansal tablolara tam olarak
yans t lmas nda yetersiz kalmaktad r.
Entelektüel sermaye unsurlar , bu unsurlar ölçüm yöntemi ve
ekilleri, muhasebele tirilmesi ve raporlanmas alanlar nda uzla ve
standardizasyon sa lanmal d r. Bütün bu standardizasyonlar
entelektüel sermaye raporlar n n de erine katk sa layabilir. Çünkü
standardizasyon benzer zaman dilimlerinde farkl i letmeler aras nda
ve de ayn i letme içinde farkl zaman dilimlerinde verilerin geçerli
kar la t rmas n n yap labilmesine imkan verir. Sonuç olarak,
geleneksel muhasebe sistemi maddi olmayan varl klar hakk ndaki
bilgilerin aç klanmas na daha fazla önem vermelidir. Bu konudaki
aksakl klar, bilgi ekonomisine geçi in artmas ile önemli zararlar n
habercisi oldu u görülmektedir.

36

Measuring and Reporting Intellectual Capital, a.g.e., par. 38-45.
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