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HESAPSAL KøùøLøK KAVRAMI
Mehmet ERSOY1
Özet
Hesapsal Kiúilik, teúebbüslerde hesap dengesini kuran, temsil eden ve
yöneten bir kiúiliktir. Bu kiúilik; hukuktaki kiúilerden, gerçek ya da tüzel kiúi
sahiplerden veya kurumun borçlu oldu÷u kiúilerden farklÕ olan, ba÷ÕmsÕz kararlar
verebilmek üzere belirli bir dönem için yetki ve sorumluluk verilmiú bir kiúiliktir.
Hesapsal Kiúilik KavramÕna göre, teúebbüsün sahibi olan kiúi kendi kurdu÷u
iúletmede,2.Hesapsal Kiúidir ama onun tayin etti÷i kiúi, 1.Hesapsal Kiúi olarak
kurumu yönetebilmektedir. Bu Kavramla iúletme sahibinin hesaplarÕ ile iúletmenin
kendi hesaplarÕ birbirinden kesin olarak ayrÕlabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hesapsal Kiúilik, øúletme Kiúili÷i KavramÕ, Kiúilik
VarsayÕmÕ, Muhasebe Prensip ve KavramlarÕ

THE CONCEPT OF ACCOUNTING ENTITY
Abstract
Accounting entity is an entity which balances, represents and manages the
accounts in an enterprise. Unlike real person, legal person or persons to whom the
corporation is indebted this entity is the personality who has been given the power and
responsibility to make independent decisions during a certain period of time. According
to the accounting entity concept, the owner of the business is the second accounting
entity in the organization he has founded but the person he has appointed can manage
the business as the first accounting entity. The concept of accounting entity definitely
separates the accounts of the business and the accounts of the owner.
Keywords: Accounting Entity, Business Entity, Entity Postulate, Accounting
Concepts and Principles
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1. Giriú
Küreselleúme ile birlikte finansal bilgilerin uluslararasÕ düzeyde talebine
artan ilgi, UluslararasÕ Muhasebe StandartlarÕ (IAS) ve UluslararasÕ Finansal
Raporlama StandartlarÕ (IFRS) ile ülkeleri bu standartlarla uyumlu yerel standartlar
oluúturmaya zorlamaktadÕr. Bilindi÷i gibi ülkemizde ekonomik alanda faaliyet
gösteren kurumlar artÕk faaliyetlerini, yasalarla da düzenlenen zorunlayÕcÕ
hükümlerin gere÷i, bu standartlara paralel olarak oluúturulan, Türkiye Muhasebe
StandartlarÕ (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama StandartlarÕ (TFRS)’nÕ esas
alarak sürdürmek zorunda olacaklardÕr. AslÕnda bu standartlar; Muhasebe Teorileri,
KavramlarÕ ve ølkelerine dayanarak uygulama alanÕna getirilmiúlerdir. HesabÕn, hak
ve sorumluluklarÕn sayÕsal ifade edilebildi÷i çiftyanlÕ bir denklem, Muhasebenin de
hesaplar arasÕnda bu sayÕsal iliúkilerin belirli bir düzene göre sÕnÕflandÕ÷Õ,
kaydedildi÷i ve sonuçlarÕn yönetime araç olarak kullanÕlabildi÷i bir yöntem oldu÷u
düúünülürse, öncelikle bir teúebbüste Hesapsal Kiúili÷in tanÕmlanmasÕ ve Hesapsal
Kiúilik KavramÕnÕn anlaúÕlmasÕnÕn önemi ortaya çÕkmaktadÕr.

2. Konu ile ølgili Terim ve Kavramlar
2.1. Hesap, Hesaplaúma ve Muhasebe
Hesap Sormak, Hesap Vermek, HesabÕnÕ Görmek ve bunun gibi “hesap” la
baúlayan veya içinde “hesap” bulunduran birçok kelime güncel hayatta sÕkça
kullanÕlmaktadÕr. AslÕnda bunlarÕ kullanÕrken bir bakÕma hak ve sorumluluklarÕn
muhasebesinden bahsedilmektedir. Di÷er bir deyiúle hak ve sorumluluklarÕn hesaphesaplaúma terimlerini içeren bu yaygÕn kullanÕmÕyla ifade edilmesi bir bakÕma
muhasebeye pratik ve teorik anlamda zemin oluúturur. Ancak bilimsel anlamda ve
uygulanabilir olmasÕ açÕsÕndan, hesaptan bahsedebilmek için miktar ve fiyat
kriterleri ile tutarlandÕrmak, yer ve zaman gibi faktörleri ile belgelendirmek gere÷i
vardÕr.
Bu açÕdan bakÕldÕ÷Õnda muhasebe, hak ve sorumluluklarÕn yer ve zaman
faktörleriyle tespit edilip miktar ve fiyat kriterleri ile tutarlandÕrÕlÕp kaydedilmesidir.
Hesap Arapça kökeni olan bir kelime olmasÕna karúÕn dilimizde kabul görmüú hesap
iúlerinin yapÕlmasÕ anlamÕna gelen muhasebe de baúlÕ baúÕna bir disiplin olarak
literatürde yer almÕútÕr. Muhasebe biliminde söz konusu olan biçimsel açÕdan
bakÕldÕ÷Õnda T görünümünde olan “Hesap aynÕ de÷er birimi ile iúlem düúülen,
kontrole uygun, çiftyanlÕ bir hesaplaúma çizelgesidir. HesabÕn her iki yanÕ cebirsel
anlamda birbirine zÕttÕr”2.
T biçimindeki hesabÕn sol ve sa÷ tarafÕnda yer alan terimlerin yüklendi÷i
kavram çiftleri hem o temel hesap modellerine ait kimlikleri belirler hem de o
hesaplarÕn her iki yanÕnda oluúan eylemsel yapÕlarÕ açÕklar. Bu hesaplardan her
birinin yüklendi÷i misyon o hesabÕn ruhudur. Di÷er bir deyiúle Hesapsal
Kiúiliklerin oluúumu bu hesaplarla baúlar. Muhasebede hangi iúolgusu (transaction)
olursa olsun bu temel hesaplardan ilgili olan biri ya da birkaçÕ, o kapsamda bir hesap
kaydÕnÕ karúÕlayacak durumdadÕr. Çeúitli biçimlerde, farklÕ isimlerde ve de÷iúik
2
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bölümlemelerde ifade edilebilecek bu Temel Hesap Modelleri aúa÷Õda belirtildi÷i
gibi 8 kavram çiftiyle ifade edilmesi uygun olacaktÕr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Borç
VarlÕk
Aktif
AlÕú
Giren
Gider
Masraf
Zarar

T
T
T
T
T
T
T
T

Alacak
Sermaye
Pasif
Veriú
ÇÕkan
Gelir
HasÕlat
Kar

ùekil-1: Hesaplar arasÕnda de÷er akÕúÕ, Ahmet Bekirden borç alÕyor

ùekil-2: Hesaplar arasÕndaki de÷er akÕúlarÕ, borç alma ve kÕsmi ödeme yapÕlmasÕ

ùekil-3: Hesaplar arasÕnda de÷er akÕúlarÕ ve borcun tamamen kapatÕlmasÕ
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HesabÕn sol ve sa÷ olarak çift yanÕ vardÕr ve kullanÕldÕ÷Õ alana göre farklÕ
anlamlarÕ yüklenirler. Muhasebenin küresel boyutta iúletmelerin ortak bir dili oluúu
da hesaba ait bu kavramalarÕn hep aynÕ tarafta ve aynÕ biçimde algÕlanmasÕndandÕr.
E÷er bu hesap bir iúletmeye ait bilanço hesabÕysa; solda varlÕk ya da aktif, sa÷da
sermaye ya da pasif hesaplar yer alÕr. VarlÕkta bir giren ya da alÕú varsa solda, çÕkan
ya da veriú varsa sa÷da yer alÕr. Gider ya da masraf varsa solda, gelir ya da hasÕlat
varsa sa÷da yer alÕr. Masraf ya da gider, hasÕlat ya da gelirden fazla ise solda zarar
oluúurken, az ise sa÷da kar oluúur.
Hesaplaúma yani muhasebe yapÕlabilmesi için birden fazla hesabÕn
aralarÕnda karúÕlÕklÕ alÕúveriúte bulunmalarÕ gerekmektedir. Oluúan bir muhasebe
iúolgusu (muhasebe vakasÕ) en az iki farklÕ hesabÕ etkileyerek bunlarda de÷er
akÕúlarÕna neden olur. Muhasebenin temeli, matemati÷in dört iúlemine özellikle de
toplama ve çÕkarmaya dayanmakta olup, hesabÕn her iki yanÕ cebirsel anlamda bir
denklemde eúitlenir. Buradan hareketle muhasebede bir hesaptan çÕkarÕlacak tutar
çÕkartma (-) iúlemiyle de÷il, karúÕ tarafa artÕ (+) iúareti yazÕlarak ilave edilir.
YukarÕda bahsedilen, hesabÕn solunda ve sa÷Õnda karúÕlÕklÕ olarak yer alan
kavramlarÕ örne÷in borç ve alacak kavram çiftini úekil-1, 2 ve 3 deki çizimlerde
“Ahmet” ve “Bekir” arasÕnda iki hesap üzerinde uygulanÕrsa; Ahmet, Bekir’den 100
YTL borç alsÕn. Daha sonra úekil-2 de Ahmet bu borcuna karúÕlÕk, Bekir’e 60 TL
ödesin. Burada 2 iúolgusuna karúÕlÕk 2 muhasebe maddesi söz konusudur. 1. iúlemde
giren hesap Ahmet 100TL Boçlu, çÕkan hesap Bekir 100TL alacaklÕ iken, 2. iúlemde
Ahmet’in hesabÕndan 60 TL çÕktÕ÷Õ için Ahmet alacaklÕ, Bekir’in hesabÕna 60 TL
girdi÷i için borçludur. 3. iúlemde ise úekil-3 de görüldü÷ü gibi Ahmet borcunun
tamamÕnÕ kapamak için 40 TL daha ödemekte yani hesabÕndan bu kadar çÕkÕú
olmasÕna karúÕlÕk o iúlem gere÷i 40 TL alacaklÕ ve Bekir’in hesabÕna da para girdi÷i
için o da bu iúlem gere÷i aynÕ miktarda borçlanmaktadÕr.
Aúa÷Õdaki her üç iúolgusunda da Borç= Alacak denklemi korunmuútur:
1. øúolgusu: Ahmet, Bekirden 100 TL borç almÕútÕr.
100 = 100
2. øúolgusu: Ahmet Bekire 60 TL borç ödüyor.
(100-60) 40 = 40 (100-60)
3. øúolgusu: Ahmet Bekire 40 TL daha ödüyor
(100-60-40) 0 = 0 (100-60-40)
Her iúlemde kural, Giren hesap Borçlu, ÇÕkan hesap AlacaklÕdÕr. YukarÕda
8 çift kavramla ifade edilen hesap modelleri; insanÕn var oldu÷u her ortamda
oluúabilecek bütün hesapsal iliúkileri çözmede, tÕpkÕ müzikteki 8 notayla istenilen
her parçanÕn çalÕnabilmesi gibidir. Bu hesap 8 çifti; en basit haliyle en az iki hesap
arasÕnda (yukarÕda oldu÷u gibi Ahmet ve Bekir hesaplarÕ arasÕndaki) borç ve alacak
iliúkisinden, en karmaúÕk ve çokuluslu úirketlerin bilançolarÕnda aktif ve pasif
oluúumlara neden olan onbinlerce hesapsal iliúkiyi yönetmeye yeterlidir.
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Gerek bir firmanÕn kendi departmanlarÕ arasÕnda, gerek de firmalarÕn di÷er
firmalarla finansal iliúkileri yönetilirken, her hesaba kendisine ait özelliklerin
yüklendi÷i, yetki alanlarÕndaki fonksiyonlarÕna göre hesapsal kimlikler tanÕmlanÕr ve
adeta bir hesapsal kiúilik tayin edilmiú olur. O hesabÕ yönetecek kiúi ya da kiúiler de
bu sorumlulu÷u üstlenerek kurumlarÕ ya da kurumlar içindeki yetki alanlarÕnÕ
yönetirler.

2.2. Kuram, Kavram ve Prensiplerde Hesapsal Kiúilik
Hesap üzerine ileri sürülen; varsayÕmlar (postulates), teorik kavramlar ve
prensipler konusundaki geliúmeler, muhasebede daima en fazla kavram
karÕúÕklÕ÷ÕnÕn oldu÷u bir alan olmuútur. Bu karmaúÕklÕ÷a muhasebe teorisi
konusunda önemli katkÕlarda bulunmuú olan Belkaoui aúa÷Õdaki ayrÕmlarla konuya
açÕklÕk getirmiútir:
1. Muhasebe VarsayÕmlarÕ; finansal tablolarÕn amaçlarÕ do÷rultusunda
ekonomik, politik ve yasal ortamlarÕn gereklerini en iyi biçimde
karúÕlayabilece÷i konusunda do÷rulu÷u kendini ispatlamÕú muhasebe
aksiyomlarÕdÕr.
2. Teorik Muhasebe KavramlarÕ; da yine finansal tablolarÕn amaçlarÕ
do÷rultusunda serbest piyasa ekonomisini karakterize eden, özel
teúebbüs sahipli÷ine ve iúletmelerin yapÕsÕna en uygun muhasebe
kiúiliklerini karúÕlayabilece÷i konusunda kendini ispatlamÕú olan
kavramlardÕr.
3. Muhasebe Prensipleri; hem muhasebenin kavramlarÕndan, hem
muhasebenin amaçlarÕndan hareketle muhasebe tekniklerinin geliúimini
yöneten, genel kabul görmüú kurallardÕr.
4. Muhasebe Teknikleri; muhasebe kiúili÷inde karúÕlaúÕlan özellikli iúlem
ve durumlarda, muhasebe prensiplerinden türetilmiú belirli kurallardÕr3
Bu konuda yazarlarÕn birbirine benzer birçok ayrÕmlarÕ söz konusu
olmuútur. YazÕcÕ bu konuda daha fazla baúlÕklar altÕnda aúa÷Õdaki gibi bir ayrÕm
yapmÕútÕr:
1. Muhasebe KavramlarÕ
2. Muhasebe ølkeleri
3. Muhasebe YasalarÕ
4. Muhasebe KurallarÕ
5. Muhasebe Yöntemleri
6. Muhasebe KuramlarÕ
7. Muhasebe Tümlemleri (Sistemleri)4
3

Ahmed Riahi Belkaoui, Accounting Theory, Third Edition, London, Academic Press
Limited, 1993, p. 229
4
Mehmet YazÕcÕ, Muhasebe Tümlemleri ve Örgütlemesi, 2. BaskÕ, østanbul, YaylÕm
MatbaasÕ, 1998, s.4
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Bir baúka ayrÕmda da Muhasebe Teorisi, Muhasebe UygulamasÕ ve
Muhasebe SonuçlarÕ Hiyerarúik olarak bir úekilde bölümlenirken Muhasebe Teorisi
de; Muhasebenin Temel KavramlarÕ, Genel Kabul Görmüú Muhasebe ølkeleri ve
UluslararasÕ Muhasebe StandartlarÕ olarak yine hiyerarúik bölümlenme esas
alÕnmÕútÕr. UluslararsÕ Muhasebe StandartlarÕ ise yine kendi içinde; Muhasebe
Usulleri, Muhasebe øúlemleri ve Muhasebe Teknikleri olarak ele alÕnÕrken aynÕ
zamanda Muhasebe UygulamasÕ ile ba÷lantÕ kurulmaktadÕr. Sonuç olarak hiyerarúik
yapÕlanmanÕn en sonunda olan, Muhasebe SonuçlarÕ ile Muhasebe Bilgileri
Muhasebe Teorisinde buluúmaktadÕr5
Bilimsel anlamda hesap ya da hesaplaúmadan söz edilecekse, bunun için
çiftyanlÕ hesap konusunda ileri sürülmüú hesap kuramlarÕna dayanmasÕ
gerekmektedir. Bu hesap kuramlarÕndan da öncellikle kiúilik kavramÕnÕn açÕklanmasÕ
için gerekli olanlar öncelikle ele alÕnacaktÕr.
Bu kuramlarÕn ana amacÕ hesabÕn kendi etkinli÷i içinde iúleyiúini bilimsel
olarak açÕklayÕp, muhasebeyi ö÷renen ve uygulayan kiúilere sa÷lam ve güvenilir bir
temel sa÷lamaktÕr.
Çok çeúitli olan bu kuramlar;
• Belletsel Hesap KuramlarÕ,
• Biçimsel Hesap KuramlarÕ,
• Cebirsel Hesap KuramlarÕ,
• Görevsel Hesap KuramlarÕ
diye beú baúlÕk altÕnda toplanabilir6.
Belletsel hesap kuramlarÕna ö÷retici, kiúilendirici ya da kiúilendirilmiú
hesap kuramlarÕ da denilmektedir. Genel olarak bu kurama göre her hesap bir kiúi
olarak görülür. Hesaplar kiúiler gibi alÕrlar ya da verirler. Alan hesabÕn Borç, veren
hesabÕn da Alacak yanÕna iúlem düúülür. Bu kuramlar, bütün öteki hesap kuramlarÕ
gibi, çiftyanlÕlÕk ilkesini açÕklamak isterler. Kurum ya da iúletmenin hesaplaúma ile
ilgili her iúolgusu, bir hesaba Borç ve baúka bir hesaba Alacak iúlenir. Bu genel
kuraldÕr. Belletsel hesap kuramlarÕ; hesaplarÕ, kurumda görevlendirilmiú kiúiler ya da
nesnel yöneticiler olarak görürler. Hesaplara iúlem yapmada genel kural úudur: “Kim
alÕrsa, Borçlanacak ya da yükümlenecek, Kim verirse, Alacaklanacak; isteme hakkÕ
kazanacak” Bu kural, alÕcÕlar, satÕcÕlar, alan ve veren tüm kiúilerle olan alÕú veriúler
için geçerlidir, açÕklayÕcÕdÕr7.
Belletsel hesap kuramlarÕ kendi içinde çok farklÕ ayrÕmlara tabi tutulurken
asÕl ayrÕm hesaplarÕn kiúilendirilmesi ekseninde oluúmuútur.

5

Orhan Çelik, Muhasebe KuramÕ ve ve UygulamalarÕ AçÕsÕndan Muhasebe Bilgilerinin
Niteli÷i, A.Ü. - SBF- G.T.A. Merkezi, No.52, Ocak 2003, s.1,
http://www.politics.ankara.edu.tr/WP 25.01. 2012
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7

Vasfi HaftacÕ, øúlem Muhasebesi, 1. BaskÕ, østanbul, Beta BasÕm A.ù., 2006, s 92
Mehmet YazÕcÕ, øúletmelerde Hesap øúleri Düzeni, s.18
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Giuseppe Cerboni 1827 yÕlÕnda do÷muú, muhasebe alanÕnda uygulama ve
teoride önemli katkÕlarÕ olmuú bir øtalyan bilim adamÕdÕr. 1973 yÕlÕnda Roma’da
yapÕlan XI. øtalyan Bilimler Kongresi’nde, Cerboni Logismografi’yi tanÕtan bir
bildiri sunmuútur. Logismografi (kavram olarak, muhasebenin hukuksal e÷ilimi
ö÷retimi anlamÕnÕ taúÕr) hesaplarÕn kiúilendirilmesi kuramÕnÕn modern ifadesidir.
XV. YüzyÕl muhasebe yazarlarÕnÕn eski kiúilendirme çabalarÕnÕn geliútirilmiúi ve
kiúilere ait hesaplara dayanan bir kuramdÕr. Gerçek ve tüzel kiúiler arasÕnda borç ve
alacak iliúkilerine yer verir. Bu iliúkileri açÕ÷a kavuúturmak için, bu úahÕslarÕn her
birine bir hesap açmak gerekir, böylece bütün hesaplar birer görevli memur haline
getirilmiú olurlar8.
Belletsel hesap kuramlarÕndan baúlÕcalarÕ;
• Kiúilendirilmiú Tek Hesap KuramÕ,
• Kiúilendirilmiú øki Hesap KuramÕ,
• Kiúilendirilmiú Üç Hesap KuramÕdÕr.
Bu kuramlardan Kiúilendirilmiú øki Hesap KuramÕ, özellikle hesapsal
kiúili÷in anlaúÕlmasÕnda ve açÕklayÕcÕ olmasÕ yönünden ele alÕnmasÕ uygun
görülmüútür.
Kiúilendirilmiú øki Hesap KuramÕ’nda Kurum Sahibi, Yönetici, Acenteler ve
Haberciler olmak üzere dört yetki ve sorumluluk alanÕ oldu÷u ve her yetki alanÕ için
bir kiúi olmak üzere dört yetkili kiúinin varlÕ÷Õ kabul edilir.
Acenteler, mal, kasa gibi nesnel varlÕklarÕ güden ve izleyen hesaplardÕr.
Haberciler, acentelerle ilgili iúolgularÕnÕ, kurumun baúka kurumlarla
iliúkilerini, baúka bir deyiúle satÕcÕlar, alÕcÕlar ve bunlar dÕúÕndaki borç ve alacaklarÕ
izleyen hesaplardÕr.
Yönetici, kurum sahibi ile acenteler ve haberciler arasÕnda arabuluculuk
yapan hesap ve hesaplardÕr. Yöneticiyi AçÕlÕú ve KapanÕú Bilançosu HesaplarÕ temsil
eder.
Böylece bu kuram için, Kurum Sahibi HesaplarÕ ve BaúarÕ HesaplarÕ olmak
üzere iki küme hesap artakalÕr. Kurum Sahibini ast hesaplarÕ ile birlikte sermaye
hesabÕ temsil eder. Bu hesaplara Özsermaye (özkaynak) HesaplarÕ denir. BaúarÕ
HesaplarÕ HasÕlat ve Maloluúu (masraf) güden iú hesaplarÕdÕr. Bunlar, iktisat
(iúletme) kiúileri olarak görünürler9.
YukarÕdaki açÕklamadan anlaúÕlaca÷Õ gibi; VarlÕk HesaplarÕ, Sermaye
HesaplarÕ, Masraf HesaplarÕ ve HasÕlat HesaplarÕ gibi dört temel hesap kiúili÷ine
ilaveten AçÕlÕú Bilançosu ve KapanÕú Bilançosu HesaplarÕ (ki bu hesaplar çiftyanlÕ
iúleme yönteminde kayÕtlarÕn baúlatÕlabilmesi ve kapatÕlabilmesini sa÷layan
hesaplardÕr) ile Masraf ve HasÕlat hesaplarÕnÕn sonucu olarak baúarÕyÕ tespit eden,
böylece dönem sonlarÕnda iúletme sahip ve/veya sahiplerinin hesapsal kiúiliklerini
8
9

Oktay Güvemli, Mali TablolarÕn Evrimi, østanbul, AvcÕol BasÕm YayÕn, 2007, s.409
YazÕcÕ, a.g.k., s.20
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do÷rudan etkileyen Kar/Zarar HesaplarÕ olarak üç temel hesap daha eklenerek
yedi temel hesap kiúili÷i oluúur.
FransÕz Muhasebe Okulu, muhasebe literatürüne dört teori ile katkÕ
sa÷lamÕútÕr. Bu teoriler muhasebeyi hukukun bir fonksiyonu olarak gören
kiúilikcilik (personalist), iúletme ve sahibini birbirinden farklÕ gören birleútirici
teori, kurucusu Henry Lefevre olan de÷erin dört durumu ve matematiksel
kuramlardÕr. Kiúilikçi teoriye göre muhasebenin amacÕ, bir iúletmedeki hukuki
hareket ve iliúkilerle bunlardan meydana gelen sonuçlarÕ gözlemleyerek
kaydetmektir. Bu ba÷lamda bir iúletmenin sahip oldu÷u somut ve soyut tüm iktisadi
de÷erlerin bir kiúiyle ilgisi vardÕr. Di÷er bir deyiúle her úey bir úahsÕn borcu veya
alaca÷ÕdÕr10.
YukarÕda zikredildi÷i gibi FransÕz Ekolünde, hesaplarÕ kiúilendirme ön
plana çÕkmakla birlikte yine FransÕz BilimadamÕ Courcelle – Seneuil, Birleútirici
kuramÕn savunucusu olmuútur. Bu kurama göre, øúletme sahibinin kiúili÷i ile
iúletmenin kiúili÷i birbirinden tamamen ayrÕlmasÕ gereklidir. ÇiftyanlÕ kayÕt yöntemi
ile defter tutmanÕn ilkesi, ticari sermayenin, yönetilen ticaretevine emanet edilmiú
bir sermaye olmasÕdÕr. Bu ticaretevi bu sermayenin hangi eller tarafÕndan, nasÕl ve
hangi gün azalmÕú ve ço÷almÕú oldu÷unun hesabÕnÕ vermek durumundadÕr. Bu
ilkeden hareketle, tüccarÕn sahip oldu÷u ticaretevi dÕúÕnda çeúitli biçimlerde
yatÕrÕmlarÕ, varlÕ÷Õ oldu÷u söylenebilir. Tüccar iúletmeyi bir hesap úeklinde görür.
Kendisi iúletmeye yabancÕ bir kiúi gibidir. Bu hesapta, iúletmeye ekledi÷i tutarlar,
sermayesinden çÕkartÕp aldÕ÷Õ tutarlar yer alÕr. øúletmenin defterleri bu de÷iúiklikleri
gösterir. Sermaye ticaretevine emanet edilmiútir. ZamanÕ gelince iúletme tarafÕndan
iade edilmek zorunlulu÷u vardÕr11.

2.2. Kiúilik, Teúebbüs, Kurum ve øúletme
Kiúi; Evrende kendi úuuruyla eylemlerini planlayan, uygulayan ve
sonuçlarÕnÕ yorumlayÕp gelecekteki adÕmlarÕnÕ geliútirerek atabilen bilinen tek
canlÕdÕr. Kiúilik do÷umla baúlar, hak ve sorumluluklarÕn dayana÷Õ olarak hukukun
temelinde yer alÕr. Kiúilik aynÕ zamanda bir davranÕú, karakter ve kiúinin yapÕsal
durumunu ifade etmek için kullanÕlan bir terimdir. Hesapsal kiúili÷in anlaúÕlmasÕ
için önce hukuktaki kiúili÷in ele alÕnmasÕ, buradan da kurumsal yapÕlara ait
ekonomik kiúiliklerin nasÕl oluútu÷unun ortaya konulmasÕ uygun olacaktÕr.
Hukukta Kiúilik öncelikle Gerçek ve Tüzel Kiúilik olarak ikiye ayrÕlÕr.
Gerçek Kiúi, ömrü do÷umla var olan, ölümle son bulan fizyolojik bir kiúidir. Gerçek
kiúinin hak ve sorumlulu÷u do÷umla baúlar ancak ölümle bu hak ve sorumlulukla
ba÷lantÕlÕ ekonomik de÷erler kurumsal anlamda tek kiúi úahÕs iúletmelerinde oldu÷u
gibi hesapsal kiúilik olarak süreklilik arz eder.
Tüzel Kiúi: Kendilerine baúlÕ baúÕna kiúilik tanÕnmÕú, belli bir amaca
yönelmiú kiúi ya da mal topluluklarÕna “tüzel kiúi” denir. Tüzel kiúiler toplum içi
gerekliliklerden do÷ar, insanlarÕn güçlerini birleútirmek istemeleri dolayÕsÕyla
10

Cemal Elitaú, Muhasebe AraútÕrmalarÕnda KullanÕlan Yöntemler,
http://www2.aku.edu.tr/~celitas/sayfalar/MT2.pdf s.12, Eriúim tarihi, (01.02. 2012).

11

Güvemli, a.g.k., s.391
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belirirler. Hukukumuzdaki tüzel kiúiler dernekler, vakÕflar ve úirketlerdir. ùirketlerde
kazanç elde etme amacÕ varken, di÷erlerinde kazanç paylaúma amacÕ yoktur12.
Tüzel kiúilerin ömürleri, ana sözleúmelerinde biçimsel olarak sÕnÕrlansa
dahi, sürekli sayÕlÕr. Çünkü bunlarÕn sahip ya da paydaúlarÕ olanlar gerçek ya da
tüzel kiúiler bu süreleri uzatabilirler. Sözleúmelerde sÕnÕrlanan süreler, kuramsal ve
biçimseldir. Sahip ya da paydaúlarÕn ömürleri son bulsa bile, sahip olduklarÕ tüzel
kiúilerin ömürleri sürüp gider13.
Tüzel kiúilikler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kiúilikleri olarak temelde
iki ayrÕmda ele alÕnabilir. Kamu tüzel kiúiliklerinden bazÕlarÕ; merkezi idare olarak
devlet, mahalli idareler olarak belediyeler, øl, ilçe, belde ve köylerdir. Kamu
kurumlarÕ olarak; üniversiteler, meslek odalarÕ, ticaret ve sanayi odalarÕ gibi
kuruluúlar sÕralanabilir. Özel hukuka göre tüzel kiúiler; ekonomik alanda faaliyet
gösteren anonim, limited, kollektif, komandit ve kooperatif úirketlerden söz
edilebilirken, sosyal alanda faaliyet gösteren vakÕf ve dernek olarak teúkilatlanmÕú
gönüllü kuruluúlar ile siyasi amaçlÕ kuruluúlar yani partiler söz konusudur.
Teúebbüs; gerçek ya da tüzel kiúilerin, do÷al kayaklar, emek ve sermaye
gibi üretim faktörlerini bir araya getirip bunlardan mal veya hizmet üretmek
amacÕyla yaptÕklarÕ giriúimlerdir. Bunu yapan kiúiye de müteúebbis denir.
Müteúebbisler, amaçlarÕnÕ gerçekleútirmek için kurduklarÕ úirket, vakÕf, dernek,
kamu iktisadi kiúilikleri ya da ba÷lÕ birimleri kapsayan hukuki, mali veya sosyal
yönleriyle öne çÕkaran örgütler oluútururlar.
Teúebbüs, kurum veya øúletme gibi bir birine son derece yakÕn iki kavram
olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Benzerlik ya da farklÕlÕklarÕ ile bunlarÕn ele alÕnmasÕ
gerekmektedir. Kurum; müessese, firma, ticaretevi gibi gerçek veya tüzel kiúilerin
mal ve hizmet üretmek amacÕyla kurallara uygun olarak oluúturduklarÕ ekonomik ve
hukuki teúebbüslerdir. øúletme ise, ço÷u zaman kurumla aynÕ anlamda kullanÕlmakla
beraber kurumun üreten ve çalÕúan olarak görünen yüzüdür. øúletmenin amacÕ mal ya
da hizmet üretmektir. øúletmede ekonomik ve teknik görünüm daha ön plandadÕr.
Bir teúebbüs dÕúarÕya karúÕ iliúkilerini, tescil ve ilanla var olan hak ve
sorumluluklarÕna dayanarak, kurumsal kiúili÷iyle temsil eder ve yürütür. Bu
teúebbüsün mal ve hizmet üretimi yapan tezgahlarÕ, atelyeleri, makineleri ve
servisleri ise birer iúletmedir. Bu durumda do÷al olarak bir kurumun birden çok
iúletmesi olabilir ama her iúletmenin sadece ba÷lÕ oldu÷u bir kurum olmak
zorundadÕr.

12

Hüseyin AltÕntaú, Genel Olarak Kiúi ve Kiúilik KavramÕ,
http://www.huseyinaltas.net/dosya/Medeni_Hukuk_7.doc, s.2, Eriúim Tarihi (10.01.2012)
13
YazÕcÕ, Muhasebe Tümlemleri ve Örgütlemesi, s.28
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3. Hesapsal Kiúilik KavramÕnÕn Önemi
3.1. Muhasebe Teorisi, ølke ve KavramlarÕnda Hesapsal Kiúili÷in Öne
ÇÕkÕúÕ
Muhasebe (hesap) KuramlarÕnda, Muhasebe KavramlarÕnda, Muhasebe
Prensip ve StandartlarÕnda farklÕ yaklaúÕmlar altÕnda da olsa hesapsal kiúilik, øúletme
kiúili÷i, Teúebbüs Kiúili÷i gibi kavramlar ele alÕnmÕútÕr. Çeúitli yazar, kurum ve
kuruluúlar tarafÕndan; Kuram, Kavram, Prensip ve Standartlardan söz edilen
ayrÕmlardan bazÕlarÕ aúa÷Õda ele alÕnmÕútÕr:
Muhasebe VarsayÕmlarÕ (kuramlarÕ)
1. Teúebbüs Kiúili÷i VarsayÕmÕ
2. Süreklilik VarsayÕmÕ
3. Dönemsellik VarsayÕmÕ
4. Tek Ölçü Birimi VarsayÕmÕ
Muhasebe (Teorik) KavramlarÕ
1. Kiúilik Teorisi KavramÕ
2. Sahiplik Teorisi KavramÕ
3. Fon (fund)Teorisi KavramÕ
Muhasebe Prensipleri
1. Uygunluk
2. Maliyet EsasÕ
3. HasÕlatÕn Tahakkuku EsasÕ (revenue recognition)
4. TutarlÕlÕk
5. Tam AçÕklama
6. Misli ile Mukayese (uniformity&comparabilitiy)
7. MuhafazakarlÕk
8. Önemlilik14.
Belkaoui ise yukarÕda zikredilen yazarda farklÕ bir bölümle yaparak
varsayÕmlar la teorik kavramlarÕ bir arada ele alÕp kalanlarÕ Muhasebe Prensipleri
olarak aúa÷Õdaki gibi bir bölümleme yapmÕútÕr:
Muhasebe VarsayÕmlarÕ
1.
2.
3.
4.

14

Teúebbüs Kiúili÷i VarsayÕmÕ
Süreklilik VarsayÕmÕ
Dönemsellik VarsayÕmÕ
Tek Ölçü Birimi VarsayÕmÕ

http://www.staff.vu.edu.au/faux/Topic 1 Accounting Theory 1 2002.ppt slides
24,25,26, Eriúim Tarihi (12.02.20012)
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Muhasebe prensipleri
1. Maliyet (EsasÕ) Prensibi
2. Gelir (EsasÕ) Prensibi
3. Uygunluk Prensibi
4. TarafsÕzlÕk Prensibi
5. TutarlÕlÕk Prensibi
6. Tam açÕklama prensibi
7. MuhafazakarlÕk Prensibi
8. Önemlilik (materiality) Prensibi
9. Misli ile Mukayese (uniformity&comparabilitiy) Prensibi15.
Muhasebe alanÕnda önemli bir yazar olan Anthony’nin Reece ile yazdÕ÷Õ,
Muhasebe Prensipleri olarak yayÕnladÕklarÕ kitapta ise bunu daha farklÕ biçimde
Muhasebe kavramlarÕ olarak 11 baúlÕkta ele almÕútÕr. ùöyle ki:
Muhasebe KavramlarÕ
1. Para Ölçüsü
2. VarlÕk (entity) - øúletme Birimi (kiúili÷i)
3. Süreklilik
4. Maliyet
5. ÇiftyanlÕlÕk
6. Hesap Dönemi
7. MuhafazakarlÕk
8. Gerçekleúme (Realisation)
9. Dönemsellik
10. TutarlÕlÕk (consistency)
11. Önemlilik16
Ülkemizde bu kavramlarla ilgili düzenlemeler yapma konusunda; Sermaye
PiyasasÕ Kurulu (SPK) çÕkardÕ÷Õ tebli÷lerle, Maliye BakanlÕ÷Õ Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebli÷i (MSUGT)1’le ve Muhasebe StandartlarÕ Kurulu
yayÕnladÕ÷Õ standartlarla bu konuda belirleyici olmaktaydÕ. Ancak en son olarak bu
yetkilerin oradan alÕnÕp; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayÕlÕ Kanunun verdi÷i yetkiye
dayanÕlarak, Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2011 tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim StandartlarÕ Kurumu bu konuda belirleyici olacaktÕr. Kurum yeni
oluúturuldu÷u için henüz bu konuda belirleyici bir faaliyeti bulunmamaktadÕr.
SPK TarafÕndan belirlenen Muhasebenin Temel KavramlarÕ úöyledir:
1. øúletmenin Süreklili÷i KavramÕ
2. Dönemsellik KavramÕ
15

Belkaoui, a.g.k., p.236-248

16

Robert N. Anthony and James S. Reece, Accounting Principles, Richard D. Irvin, 1991,
p.22
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3. TutarlÕlÕk KavramÕ
4. øhtiyatlÕlÕk KavramÕ
5. Tam açÕklama KavramÕ
6. Önemlilik KavramÕ
7. Sosyal Sorumluluk KavramÕ
8. TarafsÕzlÕk KavramÕ
9. Özün Önceli÷i KavramÕ,
10. Kiúilik KavramÕ
11. Para Ölçüsü kavramÕ
12. Maliyet KavramÕ17
Maliye BakanlÕ÷Õ MSUGT 1 de belirlemiú oldu÷u Muhasebenin Temel
KavramlarÕ da SPK tarafÕndan belirlenmiú olanlarla büyük bir benzerlik
taúÕmaktadÕr:
1. Sosyal Sorumluluk KavramÕ,
2. Kiúilik KavramÕ,
3. øúletmenin Süreklili÷i KavramÕ,
4. Dönemsellik KavramÕ,
5. Parayla Ölçülme KavramÕ,
6. Maliyet EsasÕ KavramÕ,
7. TarafsÕzlÕk ve Belgelendirme KavramÕ,
8. TutarlÕlÕk KavramÕ,
9. Tam AçÕklama KavramÕ,
10. øhtiyatlÕlÕk KavramÕ,
11. Önemlilik KavramÕ,
12. Özün Önceli÷i KavramÕ18
Ülkemizde muhasebenin teorik yapÕsÕyla ilgili; Türkçe düúünüp, Türkçe
yazan, çok de÷erli ve özgün eserler vermiú olan YazÕcÕ da øúlem Muhasebesinin
Temel ølkeleri konusunda kÕsa, sade, anlaúÕlÕr ve konunun bütünü kapsayÕcÕ bir tanÕm
yapmÕú ve bölümlemiútir.
øúlem Muhasebesi, bir kiúi için tutulur. Bu kiúinin ömrünün sürekli oldu÷u,
ancak bu sürekli olan ömrün belirli dönemlerden oluútu÷u kabul edilir. Hesaplar,
tutar üzerinden yani bütün ölçü birimlerini temsil edebilen ve tek ölçü birimi
niteli÷indeki de÷er ölçüsü birimi ile yapÕlÕr. øúlem Muhasebesindeki her iúlem, kural
ve yasalara uygun geçerli bir belgeye dayanmak zorundadÕr. Bu açÕklamaya göre
øúlem Muhasebesinin Temel ølkeleri aúa÷Õdaki gibi bölümlenebilir:
17

Sermaye PiyasasÕnda Mali Tablolara iliúkin ølke ve Kurallar HakkÕnda tebli÷,Seri: XI,
No: 1, 29/1/1989 tarihli ve 20064 sayÕlÕ Resmi Gazete

18

Maliye BakanlÕ÷Õ MSUGT 1 no lu Tebli÷, No 21447 (M) , 26/12/1992 tarihli Resmi
Gazete
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1.
2.
3.
4.
5.

Kiúilik ølkesi,
Süreklilik ølkesi,
Dönemsellik ølkesi,
Türdeúlik ølkesi,
Belgesellik ølkesi19

Buraya kadar ele alÕnan bütün konular; hesabÕn yapÕsÕ, hesapsal iliúkilerin
kuramsal yönü, kiúi ya da kiúiliklerin varlÕ÷Õ ve bu kiúilerin teúebbüsleri ile
oluúturduklarÕ kurumsal birimleri açÕklamaya yönelikti. ùimdi artÕk kurum veya
iúletmelerin, yetki ve sorumluluk yerlerindeki kiúiliklerle hesaplar arasÕnda uygun
bir ba÷lantÕyÕ Hesapsal Kiúilik olarak ifade edebiliriz.
Muhasebe ilkeleri, kuramlarÕ ya da varsayÕmlarÕ ile ilgili bölümlemelerde
en fazla öne çÕkan, Kiúilik KavramÕ ya da Kiúilik ølkesi olmaktadÕr. Bu durum bir
tesadüf de÷ildir. Kiúilik KavramÕ aslÕnda bütün bu kavramlarÕn temelidir. Bu konuda
AAA (Amerika Muhasebe “Ö÷retim Üyeleri” Birli÷i) Kavram ve Standartlar
AraútÕrma Uygulama Komitesinin 1957 yayÕnlayÕp 1964 yÕlÕndaki revizyonda
“øúletme Kiúili÷i KavramÕ” hakkÕnda aúa÷Õdaki gibi ifadelerde bulunulmuútur:
• Komite Kiúilik KavramÕnÕ di÷er bütün kavramlarÕn da önünde temel bir
kavram olarak olarak görmektedir.
• Kiúilik KavramÕ teúebbüste; (süreklilik, para ölçüsü olma, gerçekleúme
gibi) kavramlarÕn tümünde uygulanabilecek bir kavram olup,
muhasebenin bütününe yayÕlmÕútÕr.
• Kiúilik KavramÕ muhasebede vazgeçilemez bir kavram olup, hangi
bilginin gerek hangisinin gereksiz oldu÷una dair yol göstericidir.
• Kiúilik ilkesi, güncel muhasebe uygulamalarÕnÕn çözümünde sayÕsÕz
faydalarÕ ortaya çÕkmÕútÕr20.
Enron da oldu÷u gibi, özel maksatlar için düzenlenmiú, teúebbüslerde,
çeúitli partilerde yetersiz hesaplarÕn varlÕ÷Õ sermaye piyasalarÕnda Kiúilik kavramÕnÕn
ne derecede önemli oldu÷unu göstermektedir21.
Hesapsal Kiúilik kavramÕ derinli÷ine yorumlandÕ÷Õnda, süreklilik,
dönemsellik, türdeúlik gibi di÷er ilkeleri de kapsadÕ÷Õ görülür. Örne÷in türdeúlik
(para), hak ve sorumluluklarÕn kendi cinsinden nesnelerle muhasebeleútirilmesi
mümkün olmadÕ÷Õna göre ortak de÷er ölçüsü kullanarak bu hesapsal kiúiliklerde
oluúan hak ve sorumluluklarÕn tutar olarak ifade edilebilmesi sa÷lanÕr. Di÷er bir
deyiúle hesapsal kiúili÷i oluúturmadan; türdeúli÷i, süreklili÷i, dönemselli÷i ve
di÷erlerini ifade etmenin pek de anlamlÕ olmayaca÷Õ görülmektedir.
19

YazÕcÕ, a.g.k., s.26

20

The Accounting Revivew, Vol. 40 No (Apr 2...1965) . pp. 358-367,
http://www..jstor.org/stable/242303, Eriúim Tarihi (27.01.2012)
21

Thomas E. Mckee, Teaching the Accounting Entitity Concept Via The Modeling
Concept ”scale size”, 2002, http://aaahq.org/southeast/2003/cases/SubID_149.pdf ,
Eriúim Tarihi (17.01.2012)
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3.2. Kurumlarda Hesapsal Kiúili÷in Oluúumu
YukarÕdaki bölümlerde hesaptan bahsederken hesabÕn solunda ve sa÷Õnda
onu oluúturan 8 çift kavramdan söz etmiútik. Bu kavramlar teúebbüslerde kurumun
yapÕsÕ hangi hesaplarÕ gerektiriyorsa ona göre adlandÕrÕlÕrlar. Örne÷in bir kurumun
varlÕk ve sermaye yapÕsÕ ifade edilmek isteniyorsa, bu Bilanço HesabÕ olarak ifade
edilir. Bilanço hesabÕnÕn da di÷er hesaplar gibi sol ve sa÷ yanlarÕ vardÕr. Sol yanÕna
Aktif sa÷ yanÕna da Pasif hesaplar yer alÕr. Aktif hesaplara, VarlÕk HesaplarÕ, pasif
hesaplara da Sermaye (Kaynak) HesaplarÕ denir. Aktifteki varlÕ÷Õ pasifteki kaynak
hesaplarÕ sa÷lar.
Belirli büyüklüklere ulaúmÕú, yetki ve sorumluluk alanlarÕ açÕkça
belirlenmiú kurumsal kiúiliklerde, hesapsal kiúiliklerin oluúturulmasÕ küçük
iúletmelere ra÷men daha kolaydÕr. Bu teúebbüsler özellikle tek kiúinin sahip oldu÷u
(ya da öyle göründü÷ü), dahasÕ sahibin bizzat yönetti÷i iúletmelerde yetki ve
sorumluluk alanlarÕ açÕkça belirlenmemiú olaca÷Õ için daha da karmaúÕk hal alÕr. øúte
hesapsal kiúili÷in önemi de bu noktada ortaya çÕkmaktadÕr. Çünkü kurumda fiziksel
olarak belirlenmemiú olsa bile, iúletmenin faaliyetleri dolayÕsÕ ile fonksiyonel hesap
üniteleri (accounting entities) oluúturularak, bu hesapsal ünitelere sorumlu kiúiler
atanÕr. Böylece hesapsal kiúilikler oluúturulurlar. Basit bir örnek verelim. YukarÕda
bahsetti÷imiz gibi böyle bir tek kiúi úahÕs iúletmesinde iúletme sahibi bütün iúi tek
baúÕna yürütüyor. øúletmedeki VarlÕ÷Õ yönetmek bir yönetici tayin etmedi÷ine göre
kendisini yönetici sÕfatÕyla 1. Hesapsal Kiúilik olarak görülür. Kasada olan (giren
çÕkan paralar) varlÕ÷Õ yönetmek için bir veznedar almamÕútÕr. Öyleyse kendisini 1.
Hesapsal Kiúili÷in, alt kiúili÷i olan Veznedar Hesapsal Kiúili÷i olarak da
görebiliriz. Öte yandan firmanÕn özsermayesini sa÷layan Sermayedar oldu÷u için 2.
Hesapsal Kiúilik olarak görürüz. Örne÷in bir iúletmenin çek ödemesi var ve banka
hesabÕnda yeterli karúÕlÕk yok. Teúebbüs sahibi olarak bu kiúi, sahibi oldu÷u
firmasÕnÕn bankadaki parasÕnÕ kendisinin baúka yerlerdeki parasÕndan takviye
ederek, çekin bedelini karúÕlamak için üzere banka hesabÕna yatÕrdÕ÷Õ para, kendi
firmasÕna para aktarmasÕ, sermayedar sÕfatÕyla mÕ? yoksa borç veren sÕfatÕyla mÕ ele
alÕnacak? Kurumun bankadaki varlÕ÷Õna geçici olarak giren bu tutar borç kaynak
olarak varsayÕlÕr ve øúletme sahibi burada 3. Hesapsal Kiúilik olarak görülür.
Aúa÷Õda úekil-4 de bir ABC iúletmesinin bilançosunda iúletmenin hesapsal
kiúili÷inin oluúumu görülmektedir.
ùekil-4: Bilançoda Hesapsal Kiúiliklerin Oluúumu

YukarÕdaki ABC øúletmesinde, hesapsal kiúili÷in oluúumunda sözü edilen
kiúilerden bazÕlarÕ, hukuk alanÕna tanÕmlanan kiúilikler de olabilir. Ancak hesapsal
kiúili÷in oluúumunda sadece bu hukuk kiúileri yeterli de÷ildir. øúletmenin yetki ve
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sorumluluk alanlarÕndaki faaliyetleri nedeniyle gerçek ya da tüzel kiúilerden
ba÷ÕmsÕz, iúletmenin gerekleri do÷rultusunda ilave bazÕ sanal yerler ya da birimler
de oluúturulabilir. Bu anlamda hesapsal kiúilik kavramÕ, hukuktaki kiúilik
kavramÕndan daha da kapsamlÕ olarak ele alÕnmaktadÕr.
ùimdi bilançonun her iki yanÕnda yer alan, birbirine eúitlenmiú, VarlÕk ve
Sermaye yanlarÕndaki alanlarÕ daha ayrÕntÕlÕ ele alalÕm. VarlÕk, bilançonun solunda
yer alan kurumun sahip oldu÷u her úeydir. Bu varlÕklardan bazÕlarÕ Mevcut varlÕk
bazÕlarÕ da Alacak varlÕk halindedir. BazÕlarÕ iúletmenin mal ve hizmet üretimindeki
amacÕna uygun ki, bunlara Amaç VarlÕ÷Õ denir. E÷er bu varlÕklardan bazÕlarÕ
iúletmenin amaçlarÕ dÕúÕnda bilanço da yer alÕyorsa bunlar Amaç DÕúÕ VarlÕk olarak
bilançoda yer alÕrlar.
Bilançonun yapÕsÕ gere÷i iúletmenin solunda yer alan varlÕk, sa÷Õnda yer
alan sermaye ye eúitlenerek karúÕlÕklÕ bir denge oluúturulur. Dönem baúÕnda kuruma,
sahip veya sahipleri tarafÕndan bir yönetici atanÕr. Atanan bu yöneticinin görevi
kurumun varlÕ÷ÕnÕ belirli bir dönem için yönetmektir. Kurumun hesapsal kiúili÷inde
1.Kiúi iúte bu kurumu yöneten kiúidir.
En geliúmiú iktisadi kurum türü olan sermaye ortaklÕklarÕnda (corporation)
sahipler, iúletmenin bizzat yönetici konumunda olsalar bile, muhasebe bakÕú
açÕsÕndan, “sahiplik” ve “yöneticilik” vasÕflarÕnÕ ayÕrÕp kiúilere iki úapka giydiririz.
Sahiplik úapkasÕyla dÕúarÕdakiler yöneticilik úapkasÕyla da içeridekiler grubuna
girerler22.
Kurumun yöneticisi (tek kiúi olabilece÷i gibi bir yönetim kurulu da olabilir)
o kurumda hesapsal kiúilik olarak, 1. Hesapsal kiúidir. Yöneticinin kuruma ait varlÕ÷Õ
en iyi bir úekilde yönetebilmesi için güçlü yasal yetkilerle donatÕlmasÕ gerekmekle
beraber sadece bu da yeterli olmayabilir. Yöneticiler, her sektörde o sektörün
gerektirdi÷i özelliklere ve aynÕ zamanda güçlü kiúilik (karakter) sahibi olmalarÕ
gerekir. Çünkü onlar, öncelikle kendi sahiplerine ra÷men kurumu korumak,
kurumun menfaatleri do÷rultusunda; tarafsÕz, adil ve tutarlÕ yönetmek zorundadÕrlar.
Bütün bunlarÕn ötesinde yöneticilerin yasal sorumluluklarÕ; e÷er güçlendirilmiú
kiúiliklerini dengeleyecek düzeyde artÕrÕlmamÕúsa, suistimaller kaçÕnÕlmaz olabilir.
O nedenledir ki 2001 bankacÕlÕk krizi sonrasÕ banka yöneticilerinin
sorumluluk kapsamÕ geniúletilerek úahsi sorumluluklarÕ artÕrÕlmÕútÕr23. Daha sonra
BDDK (BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetim Kurulu) BankalarÕn Kurumsal Yönetim
ølkelerine øliúkin çÕkardÕ÷Õ yönetmelikte, yöneticilerin yetki ve sorumluluklarÕ daha
da kapsamlÕ belirlenmiútir24. Bunun ötesinde Türk BankacÕlÕk Sistemine getirilmiú
birçok yasal düzenlemeler ve tedbirler de ilave edilince, artÕk banka yöneticilerinin
bu sorumluluklarÕ göz ardÕ edip, Hesapsal Kiúilik yetki alanlarÕ içinde kalma
ihtimallerini hayli kuvvetlendirmiútir.
22

Necdet ùensoy, Nakit AkÕú TablolarÕ, østanbul, YaylÕm YayÕncÕlÕk, 2002, s.2
5411 numaralÕ BankacÕlÕk Kanunu, 110. Madde (Tarih: 1/11/2005 SayÕ : 25983 (Mük.)
T.C. Resmi Gazete).
24
BankalarÕn Kurumsal Yönetim ølkelerine øliúkin çÕkardÕ÷Õ yönetmelik, (1 KasÕm 2006 tarih
ve 26333 sayÕlÕ T.C. Resmi Gazete)
23
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Öte yandan 2012 Temmuzundan itibaren uygulanmaya baúlayacak YTTK
(Yeni Türk Ticaret Kanunu), yöneticinin kurumda hesapsal kiúili÷ini
kuvvetlendirerek teyit eden yetki ve sorumluluklarÕ konusunda birçok hüküm
getirmiútir ki bunlardan bazÕlarÕnÕ zikredelim:
• Madde 88 de, Gerçek ve Tüzel kiúilerin ticari faaliyetleri ile ilgili
kayÕtlarÕnÕ TMS (Türkiye Muhasebe StandartlarÕ) ve TFRS (Türkiye
Finansal Raporlama StandartlarÕ) yer alan kavram ve ilkelere uygun
biçimde tutma zorunlulu÷unu belirtir.
• Madde 365 de, “Anonim úirket, yönetim kurulu tarafÕndan yönetilir ve
temsil olunur” demektedir.
• Madde 366 (2) de, “Yönetim kurulu, iúlerin gidiúini izlemek, kendisine
sunulacak konularda rapor hazÕrlamak, kararlarÕnÕ uygulatmak veya iç
denetim amacÕyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabilece÷i
komiteler ve komisyonlar kurabilir” demektedir.
• Madde 375 (1) de, “Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez
görev ve yetkileri;

25

a)

ùirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatlarÕn
verilmesi.

b)

ùirket yönetim teúkilatÕnÕn belirlenmesi.

c)

Muhasebe, finans denetimi ve úirketin yönetiminin gerektirdi÷i
ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulmasÕ.

d)

Müdürlerin ve aynÕ iúleve sahip kiúiler ile imza yetkisini haiz
bulunanlarÕn atanmalarÕ ve görevden alÕnmalarÕ.

e)

Yönetimle görevli kiúilerin, özellikle kanunlara, esas sözleúmeye,
iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazÕlÕ talimatlarÕna uygun
hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.

f)

Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantÕ ve müzakere
defterlerinin tutulmasÕ, yÕllÕk faaliyet raporunun ve kurumsal
yönetim açÕklamasÕnÕn düzenlenmesi ve genel kurula sunulmasÕ,
genel kurul toplantÕlarÕnÕn hazÕrlanmasÕ ve genel kurul kararlarÕnÕn
yürütülmesi” oldu÷u belirtilmiútir25

6102 No lu Türk Ticaret Kanunu (14 ùubat 2011 tarih, 27846 sayÕlÕ T.C. Resmi Gazete).

292

3.3. Kurumlarda Hesapsal Kiúilik KavramÕ’nÕn FarkÕndalÕ÷Õ
Konusunda øki Örnek Vaka
Öncelikle belirtelim ki, burada söz konusu vakalarla ilgili kurumun yer
aldÕ÷Õ sektörün mevzuatÕ açÕsÕndan ayrÕntÕlar konusunda kÕsÕtlÕ bilgililerle dayanarak
durumun ifade edilmesi gerekmektedir.
2001 krizi sonrasÕnda bazÕ banka ve úirketlere,TMSF (Tasarruf MevduatÕ
Sigorta Fonu) el koymuú, bazÕlarÕnÕn da sahiplik haklarÕ devam etmekle birlikte,
Sahiplerin Yönetimi Belirleme Yetkileri geçici olarak BDDK (BankacÕlÕk
Düzenleme ve Denetleme Kurumu), TMSF ve Hazine MüsteúarlÕ÷Õ tarafÕndan
oluúturulmuútu. Ola÷anüstü Genel Kurulda, yeni belirlenen Yönetim ve Denetleme
Kurulu Üyeleri Göreve BaúladÕ. Kurum aynÕ zamanda sermayesinin %40’Õ civarÕnda
bir oranla halka açÕk bir yapÕda olup büyük ortaklarÕn ayrÕca ortak oldu÷u onlarca
sayÕda iútirak úirketleri vardÕ. Yani bu iútiraklerde bir oranda orta÷Õ kurum di÷er
yanda da aynÕ zamanda kurumun da sahibi olma sÕfatlarÕ vardÕ. Tabii ki bu
úirketlerin kurumla kredi iliúkileri eskiden oldu÷u gibi devam edemezdi. Çünkü bir
önceki yöneticileri belirleyen sahipler artÕk, 1. Hesapsal Kiúili÷i temsil eden
Yönetim Kurulu’ndan istedi÷i kararlarÕ çÕkartamamaktaydÕ. Sahibin kendisi
kurumda artÕk gerçekten 2.Hesapsal Kiúili÷i taúÕmak zorundaydÕ. Hatta bu arada
kuruma karúÕ borçlarÕ dolayÕsÕyla yapÕlan úahsi ödemeleri nedeniyle de 3.Hesapsal
Kiúilik sÕfatÕnÕ da taúÕmaktaydÕ. Ancak aracÕlar vasÕtasÕyla, Kurumun Yönetim
Kurulu KararlarÕ hakkÕnda bilgi sahibi olmak istedi÷i talebini iletti. Yönetim
kurulunda bu talep görüúüldü. Kendisine “ilgili kanun gere÷i kurumu temsil
yetkisinin 1.Hesapsal Kiúilik olarak Yönetim Kurulunda oldu÷u ve yönetim ve
denetim kurulu dÕúÕnda bu bilgilere hiçbir kurumun ulaúamayaca÷Õ bildirildi. Yani
kÕsaca, kurum sahibinin kendi hesabÕyla kurumun hesaplarÕ arasÕnda bir farkÕndalÕk
oluúturulmuú oldu.
Burada di÷er bir vaka da; Kurumun Bilançosu incelenirken aktifte, varlÕklar
arasÕnda görülen F….birlik’ten Alacaklar hesabÕ yÕllar boyu bilançoda, artarak
büyüyen çok abartÕlÕ bir tutara ulaúmÕútÕ. Konu derinli÷ine incelendi÷inde; aslÕnda bu
alacak (varlÕ÷Õn) oluútu÷u úartlar nedeniyle ve özellikle Hesapsal Kiúilik ilkesinin
göz ardÕ edilmesinden kaynaklanan bir bakÕma sanal bir alacak oldu÷u ortaya
çÕkmÕútÕr. ùöyle ki basitleútirici bir yaklaúÕmla, on yÕllarca önce bir bölgede yetiúen
bir zirai mahsulün alÕmÕ ve yurtdÕúÕ satÕúÕnÕ organize eden, kamuya ait bir tarÕm
birli÷i, siyasi yönetimlerin talimatlarÕ do÷rultusunda bölge halkÕnÕ hoúnut etmek için
mahsulü örne÷in kilosunu yurtdÕúÕna 5 liradan satÕp, müstahsile 7.5 lira
ödenmekteydi. Aradaki farkÕn finansmanÕ için önceleri kamu bankalarÕndan kredi
sa÷lanmÕú, sonralarÕ ise yine o da yetmezmiú gibi hazine garantisi sözü verilerek
birçok özel kurumla birlikte bu kurum da kredi vermiú. SonralarÕ hazine bu sözünü
yerine getirememiú, ancak %100 ler civarÕnda kredi maliyetleri olan bir devirde bu
geri dönüúü olmayan kredi neden sa÷lanmÕú? Konunun bütün aktörlerinin kazandÕ÷Õ
finansal bir oyun sergilenmiú aslÕnda. ølgili birlik kredisiyi alÕp talimatÕ yerine
getirirken aynÕ zamanda kendi yönetiminin devamÕnÕ sa÷lanmÕú. ølgili siyasi otorite
popilizim yaparak varlÕ÷ÕnÕ sürdürmüú. Krediyi veren kurum bir önceki yÕl
alamadÕ÷ÕnÕ da ekleyip, temerrüt faizi iúleterek, 10 yÕllar içerisinde astronomik bir
tutara katlanÕú ama gerçeklikten uzak büyük bir alacak (varlÕk) olarak, aktifin en
büyük kalemlerinden biri olmuú. Ancak kurum bu tahsil edemedi÷i alaca÷Õna da
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karúÕlÕk ayÕrmadÕ÷Õ için bilançodaki bu büyüme kar gibi bir görüntü oluúturmuútur.
Tabi ki halka açÕk bir kurumun karÕ artÕyor görüldü÷ünde kurumun hisselerine
talepler de artmÕú, dolayÕsÕyla kurum yönetimi de durumdan memnun. Kurum
yönetimi ayrÕca bir daha memnun, çünkü sözde kar edilmiú ve bu baúarÕ onlara prim
olarak da÷ÕtÕlmÕútÕr. Burada on yÕllar boyu oluúan sanal kar; kurumda hesapsal
kiúilik ilkesi göz ardÕ edilerek oluúmuú olup, ayrÕca bu ilke uygulanmadÕ÷Õ için
süreklilik, dönemsellik, tarafsÕzlÕk, tutarlÕlÕk, karúÕlÕklÕlÕk, özün önceli÷i, ihtiyatlÕlÕk,
maliyet esasÕ, tam açÕklama ve sosyal sorumluluk gibi ilkeleri uygulayacak bir
kurum kiúili÷i de mevcut de÷ildi.
Kurumdaki hesapsal kiúili÷i oluúturan yeni yönetim daha sonraki kararlarÕ
ile bilançoda yer alan bu varlÕ÷Õn, yÕllardÕr hukuki durumda oluúuna dayanarak,
úüpheli alacak olarak ele alÕnmasÕ gerekti÷i, dolayÕsÕyla karúÕlÕk ayrÕlmasÕna karar
verilerek, bilançodaki zararlÕ (toksit) varlÕklardan arÕndÕrmÕútÕr. Bu sayede halka açÕk
olan bu kurumun kamuya hesap verebilirli÷i de sa÷lanmÕú olmuútur. Öte yandan
sanal olarak büyütülmüú kurum bilançosu gerçek de÷erine dönüútürülerek yeni
sahiplerine satÕú süreci baúlatÕlmÕú oldu. O zamanki yönetim kurulu tekrar
ola÷anüstü genel kurul yaparak, kurumu yeni sahiplerinin belirledi÷i yeni yönetim
ve denetim kuruluna devretmiútir.

4. Sonuç
Hesapsal Kiúilik KavramÕ; bir kurumda varlÕklarla, kaynaklarÕn hesap
dengesini sa÷layan, sürdüren ve kurumsal yapÕyÕ temsil eden tarafsÕz bir kiúiliktir.
Bu kiúilik kurumdaki Birinci Hesapsal Kiúiliktir. Bu kavram hukuktaki kiúili÷in
kapsadÕ÷Õndan daha farklÕ alanlarÕ da kapsamaktadÕr. Zira hukuk, gerçek ve tüzel
kiúilere ait fiziki alanlardan bahseder. Oysa muhasebede buna fiziki olmasa bile,
fonksiyonel yetki alanlarÕnda oluúan hesap alanlarÕ da eklenir. Hukuk; kurumlardaki
sahipleri, ortaklarÕ ve paydaúlarÕ (özkaynak sahiplerini) bizim hesapsal kiúilik
kavramÕnda da gördü÷ümüz gibi økinci Kiúiler olarak görür. Yine hukuk; kuruma
borç verenleri, kredi verenleri ve di÷erlerini (borçkaynak sahiplerini) de bizim
hesapsal kiúilik kavramÕnda da gördü÷ümüz gibi Üçüncü Kiúiler olarak
görmektedir.
Hesapsal Kiúilik KavramÕ oluúmamÕú bir kurumda di÷er muhasebe
ilkelerinden söz edilemez. Bu kavram, muhasebede bahsedilen di÷er bütün
kavramlarÕn temelidir. DahasÕ bir kurum, hesapsal kiúilik kavramÕ anlaúÕlmadan
oluúturulamaz. OluúturulamadÕ÷Õ takdirde de di÷er kavramlardan ya da ilkelerden
söz etmenin pratikte bir anlamÕ olmayaca÷Õ yukarÕdaki gibi bahsedilen vakalarda da
açÕklanmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Enron skandalÕnda da bu ilkenin göz ardÕ edilmesinin
büyük payÕ vardÕr. Ülkemizdeki 2001 krizinden ders alÕnarak BDDK, TMSF, TMS,
TFRS, Hazine ve di÷er alanlarda yapÕlan düzenlemeler ile úimdi de YTTK da
yapÕlan düzenlemeler, Hesapsal Kiúilik KavramÕnÕn anlaúÕlmasÕ ve uygulanabilmesi
yönünde yapÕlmÕú düzenlemeler olarak görülebilir.
Hesapsal Kiúilik KavramÕ di÷er kavramlarÕn temeli olmakla beraber;
Kiúilik, Süreklilik, Dönemsellik ve Türdeúlik olarak dört temel ilke ile birlikte ele
alÕnmalÕdÕr. TarafsÕzlÕk, Sosyal Sorumluluk, TutarlÕlÕk, øhtiyatlÕlÕk, Önemlilik, Özün
Önceli÷i, Tam AçÕklama, KarúÕlaútÕrma, Belgeleme, Maliyet ve di÷er ilkeler aslÕnda
Hesapsal Kiúilik KavramÕ içeri÷inde anlaúÕlabilir ve uygulamaya dönük açÕklayÕcÕ
ilkeler oldu÷u söylenebilir.
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