MUHASEBE BİLİMİNİN GELİ_ŞMESİNDE ÖNEMLİ OLAYLAR
Prof.Dr. Vural. AKARÇAY (*}

Muhasebe biliminin tarihi gelismesini incelediğimiz zaman muhasebe
tarihinin M.Ö. dönemlere gittiğini' görmekteyiz.
Çift yanlı kayıt yöntemi ile ilgili ilk kayıtların 13.yüzyılın sonlarında İtal
ya'da başladığı bilinmektedir.
Daha önceleri muhasebe kayıtlarının amacı genellikle kişilerin zimmetine para geçirme ve benzer nedenlerle para kaybını önlemek içindi.
Muhasebenin gerçek anlamda gelişmesi kurumların, işletmelerin, ticaretin ve endüstrinin gelişmesi ile boy gösterdi ve bugünkü modern durumuna geldi.

de

Muhasebe biliminin gelişmesindeki önemli
gibi özetleyebiliriz :

olayları

tarihi

gelişim

için-

aşağıdaki

M.Ö. 630 : Lidyalı Yunanlılar tarafından demir paranın kullanılması.
M.Ö. 430 : Bilinen ilk eski Yunan hesap cetvelleri. Atina'da (Parthenon)
tapınağında bulunan taş üzerine yazılmış 14'üncü Denetçiler
Heyetinin gelir ve giderlerine ait kayıtlar.
M.Ö. 250 : Mısır'. da Apollonıus da Ptolemy 11.nin maliye bakanı Zenan tarafından dikkatsizlik, hırsizlık, zimmete geçirmek gibi kayıp
lardan korunmak amacı ile tutulan ilk geniş kapsamlı olarak
papirus üzerine yazılan kağıtlar.

825

: İran Matematikçisi Al.-Khwarajmi tarafından; Hind Arap sayı
sistemi ile (O) da dahil modern temel hesap kayıt sistemleri .
üzerine yazılmış arapça aritmetik kitabı.

1086

: İngiliz Fatihlerinden William'ın emri ile gerçekleştirilen İngilteredeki arazilerin yüzölçümünü, değerini ve mülkiyet sistemini belirlemeye yönelik araştırmayı içeren kitap "Momesday
Book''.

1100

: İngiltere' de, daha sonra bir güvenlik yolu olarak düşünülen
ve 1826 yılına kadar devam eden ve para işlerinde kullanılan
hesap kayıtlarının başlangıcı.

(*) Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü.
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1157

: Bilinen ilk ortaklık kayıtları, Ceneviz noterliğinde (Gıovanni Scriba) ortakların kişiliği dışında firmaların hükmi şahsiyetinin ta::nınması.

1202

: Liber Abbaci, Hint Arap sayı sisteminin Romen rakamların
dan üstün olduğu ve hesapların düzenli sütunlar halinde gösterilmesi.

1211
1275

: Floransa hesap defterinde Ortaçağ'a ait kredi kaydı.
: İngiliz arazi sahiplerinin arazilerinin kayıtlarının organizasyonu ve yönetim sisteminin kurulması, faaliyet iş merkezleri, konsolide raporların ve mali işlerin formüle edilmesi.

1296

: Çift

yanlı kayıt yöntemine ait ilk bilinen delil Floransa tüccar.larının hesaplarında, Champaqne Juarındaki, alışveriş ile ilgilidir (O zamanların Uluslararası para . pazarı).

(Rınıeri

Finni)

1325

: Alacaklar, satışlar, ödenecek borçlar ve alımların da dahil olduğu bir bilanço ile birlikte çeşitli hesapların bir sınıflandırma
sistemi içinde bütünleştirmek amacı ile İtalyan tacirleri tarafından acente muhasebesinin gelişmesi.

1340

: Cenova Belediyesi hesaplarında, hesap cetveli
zenlenmiş ilk çift kayıt örneği.

1393

: Floransa yünlü

fabrikalarında

şeklinde

dü-

ilk mamul mal maliyet hesapla-

rının yapılması.

1400

: İtalyan tüccarlar Maliyet muhasebesinin esaslarını geliştire
rek yönetimin kontrolü için muhasebeyi kullanmaya başlarlar.
Bu kullanma bilançonun kontrolu ve gelecek dönem hesaplarını kapsar. Marko Datini ve Ortakları Şirketinin hesapların
da tahakkuk muhasebesi, amortismanlar ve karşılıklarla yerleşmiş uygulamaları gösterir.

1431

: Medıcı ailesi kayıtları. Elbise imalatı ve
rının ilk görünüşü olarak kabul edilir.

1435

:

1494

: Pacıola'nın

1546

: Gottlıeb. İcmal hesapları.

654

Barbarıgo'nun

hesap defterleri.

(SUMMA'sı).

satışı

ile ilgili hesapla-

Hesapların denkl~ştirilmesi.

Muhasebe ve

matematiğin

ilk kitabı.

1596

: Pıetra'nın defteri kebir ve Modern İngiliz bilançosu şeklinde
icmal hesabını sunuşu. ·

.1533

: Kayıt tutma muhasebesinin kontrol fonksiyonuna

1640

: Pascal vergi bilgilerini
na tasarlar (çizer).

1650

: İngiliz Ticaret Şirketlerinde, kurum sürekliliği kavramının ge-

işleme

tabi tutmak

amacı

aracı olması.

ile bir maki-

lişmesi.
Fransız

kararnamesi.

1673

: Ticaret için

1697

: Colıns. İngiliz stili endüstride maliyet akımı kavramını geliştirir.

1712

: Ödenecek ücretler hesabı hesaplar içinde yer alır.

1719

: Muhasebe teorisinde ilk kitap "Malcom" tarafından yayınlanır.
"Buble Act" (Spekulasyon Kanunu) Aşırı spekulatif kalıplar nedeni ile anonim şirketlerin kuruluşunu önleyici tedbirler.

1723

: Fransa Genel Ticaret

1757

: Mağaza muhasebesinde Sabit Yüzdeli Amortisman olarak indirim tanınması.

1799

: İngiltere'de ilk Gelir Ver_gisi Kanunu.

1807

: Napolyon'un Ticaret Kanunu.

1818

: Sürekli Envanter yöntemi fikrinin sadece miktarlar kullanarak
gelişmesi. Maliyet hesapları hala büyük defterlere kaydedilmedi.

1830

: Babbage, bir üretim sürecinde üretimin maliyeti fikrini

1850

: İngiliz Şirketler Kanunu. Kamu şirketlerinin vekil harcı gibi müdür ve yönetici fikrinin kanunda oluşması. Ticaretin düzenlenmesine ilişkin hükümlerin uygulanmaya konulması.
Yan mamul ve ortak maliyet fikrinin kimya endüstrisinde geliş
mesi Great Brıtain de ilk muhasebe kurumunun kurulması (Muhasebe Enstitüsü).

1868 -

: İngiliz kanunlarında; qilançonun nasıl olması gerektiğinin anlatılması (belirtilmesi).

Sözlüğü yayınlanır.

geliştirir.
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1885
1890

: Metcalfe Puantaj kartlarını ve Puantaj defterini geliştirir.
· : Garcke ve Fells fabrika

hesaplarını yayınlar.

1900

: Levis ilk maliyetleri ayırıyor. Fabrika maliyet kavramı ortaya
çıkıyor . Sürekli envanter planları öneriyor. Fifa savunuluyor.
Normal fiat ve ortalama maliyet kavramları ortaya atılıyoL Maliyet kontrolu için maliyetlerin mukayesesi kullanılıyor .

1910

: Bir maliyet unsuru olarak faiz tartışılıyor. Önceden belirlenmiş maliyet ölçüleri uygulanıyor, maliyetler ve ilk maliyetler
bölümlere ayrılıyor ve faiz yükü dikkate alınıyor. Amerika Demiryolları için standardize edilmiş raporlar (mali tablolar) hazırlanıyor.

191 S

: Amerika'·da Gelir Vergisi Kanunu .

. 1920-1930: Bilimsel yönetim konusundaki çabalar, daha ileri düzeyde standart maliyetlerin, maliyet muhasebesi prensiplerinin usul ve
ilkelerinin gelişmesine ya rdımcı oluyor. Genel imal giderlerinin dağılımı, maliyet değişim kayıtları, maliyet raporlama ve
denetim, esnek bütçeler geliştiriliyor. Yönetime yardımcı fiatlama yapılırken maliyetler kullanılıyor ve bütçeleme gelişiyor.
1'936

:

Ayrıntılı

gelir

tablolarının

düzenlenmesinin

gelişimi.

1946-1949 :·ikinci Dünya Savaşındaki istatistiki metodlar endüstride kullanıldı. Gelecekteki iktisadi faaliyetlerin yönetiminin planlanmasında veri sağlanmasında Ç?ba gösteriliyor. Tahmini maliyetler, uzun dönemli bütçeler, maliyet standartları gelir hadleri,
stok devir hızı kapitalin geliri konusunda sistemler ve izlenecek yollar geliştiriliyor.
1950'den
Günümüze: Bilgisayar teknolojisi

yöneylem · araştırmaları işletmelerde kullanılmaya başlanıyor. Ekonomik çağa giriliyor. Yönetim Ekonomisi bilimi gelişiyor. Profesyonel yönetim sistemi ve usul-

leri ortaya

atılıyor.

Bir yönetim sistemi olarak bilgi teorisinden
Yönetim ve muhasebede davranış bilimlerine önem verilmeye başlanıyor.

(iletişim) yararlanııwor .
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