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ÖZET 
Entelektüel sermayenin son y llardaki artan önemi, i letme içerisinde ölçümünü ve 

raporlanmas n gerekli k lmaktad r. 
Bu çal man n amac , entelektüel sermayenin ölçüm ve raporlama yöntemleri 

özelliklerinin ortaya koyulmas ve bu yöntemlerin Türkiye deki muhasebe sistemi aç s ndan 
de erlendirilmesidir.  

Anahtar Kelimeler: entelektüel sermaye ölçme  raporlama Türk Muhasebe 
sistemi

  

Methods Used To Measure And Report Intellectual Capital  

ABSTRACT  
In recent years, the increasing importance of intellectual capital has demanded measuring 

and reporting of intellectual capital in firms.  
The purpose of this paper is to summarize the features of the intellectual capital 

measurement and  reporting methods and eveluate these methods for Turkish acounting system.  
Key Words: Intellectual capital, Measuring, Reporting, Turkish accounting system.   

I.G R

  

Günümüzde bilgi teknolojisinde ki yeni geli meler; i letme içerisindeki 
bilgi kavram n daha da de erli k lm t r. Bu dur m, i letmenin sadece maddi 
varl klara de il entelektüel sermaye benzeri maddi olmayan varl klara da yat r m 
yapmas n gerektirmi tir.  

Bir firma rekabet ortam nda bir avantaj yakalamak istiyor ise, elindeki 
di er firmalarda bulunmayan de erli kaynaklar bulundurmak zorundad r. 
Geçmi in i letme kaynaklar olan; hammadde, sermaye ve makineler yerine 
günümüzde marka, teknik bilgi, mü teri sadakati, beceri ve yarat c l k  önem 
kazanmaktad r. Bu tür maddi olmayan unsurlar n ölçülmesi ve raporlanmas 
geleneksel muhasebe sistemi aç s ndan oldukça zordur.  

Bu çal mada öncelikle entelektüel sermaye kavram ve unsurlar

 

daha 
sonra ise entelektüel sermayenin literatürdeki ölçüm ve raporlama yöntemleri 
üzerinde durularak, bu yöntemlerin geleneksel muhasebe sistemi aç s ndan 
de erlendirilmesi yap lm t r.        

II. ENTELEKTÜEL SERMAYE KAVRAMI 
Geli en bilgi ekonomisi sürecinde, organizasyonel anlamda entelektüel 

sermayenin ilk olarak Thomas Stewart taraf ndan 1991 y l nda  Beyin Gücü 
makalesi ile gündeme geldi i bilinmektedir. Bu makalede entelektüel sermaye, 
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i letmeye piyasada rekabet avantaj sa layan, i letme çal anlar n n bildi i her 
eyin toplam olarak tan mlanm t r (Stewart, 1991: 47). 

Stewart n bilinen di er entelektüel sermaye tan mlar aras nda ise 
bulu çuluk ve yenilenmenin kayna olan bireyin bilgi ve know-how birikimi 

veya insan beyinlerinde gömülü olan yetenek, beceri, uzmanl k say labilir 
(Stewart, 1994: 30). 

Stewart, 1997 y l nda yay nlanan Entelektüel sermaye; Örgütlerin Yeni 
Zenginli i adl kitab nda ise entelektüel sermayeyi, elde edilmi kullan l bilgi 
olarak tan mlamakta ve bunun örgütün süreçlerini, teknolojilerini, patentlerini, 
i görenlerinin becerileri ve mü teriler, tedarikçiler ve di er ili kili taraflar 
hakk ndaki bilgileri içerdi ini belirtmektedir (Stewart, 1997: 7). 

En genel yönüyle entelektüel sermaye varl klar dört grup alt nda 
toplanmaktad r:  

 

Ticari marka; Patent, telif hakk gibi dü ünsel-entellektüel mülkiyeti 
kapsayan varl klar içermektedir. 

 

Tüketici ba l l ; ç sistemlerden kazan lan güç, yönetim ve i süreci, 
irket kültürü gibi organizasyona iç güç veren varl klar içermektedir. 

 

Tekrarlanan i ler; Bili im a

 

kapasitesi, i le ilgili bilgi, yetenekler, 
organizasyon ve bunun gibi örgütte çal anlar n ortaya koydu u varl klar 
içermektedir. 

 

Pazar bölümünde i letmeye güç veren varl klar ise insan merkezli 
varl klarla yönetmeye yönelik taktik ve stratejiler ile ilgili olan faaliyetler 
ve bilgi yönetimi içerisinde irdelenir. Tipik olarak benzer yetenekler, 
know-how, e itim, tecrübelerden ö renim vb. konular kapsar.  

III.  ENTELEKTÜEL SERMAYEN N UNSURLARI 
Annie Brooking, Göran Roos, Nick Bontis entelektüel sermayeyi, kendini 

olu turan bile enlerin bir bütünü olarak tan mlamaktad rlar.  
                                ekil 1: Entelektüel sermayenin Unsurlar

  

nsan 
Sermayesi 

Yap sal 
Sermaye 

 

Mü teri 
Sermayesi 

DE ER
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ekil 1 de de görüldü ü gibi, entelektüel sermayeyi olu turan bile enler 

literatürde yap lan s n flamalar dikkate al narak üç ba l k alt nda toplanabilir.  
a) nsan Sermayesi: Bireylerin sahip oldu u ve geli tirdi i bilgidir. letmede 
çal anlar n sahip oldu u bilgi birikimi, yarat c l k, problem çözme yetene i, 
giri imcilik ve liderlik becerilerini kapsamaktad r (Edvinson ve Malone, 1997: 
34). Bu anlamda insan sermayesi, i letmelerin mülkiyet hakk na sahip 
olabilecekleri bir kavram de ildir. Ancak, i letmeler bireylerin sahip oldu u bilgi 
ve becerilerden yararlanabilirler (Edvinson, 1997: 368). letmelerin bireyleri 
çal t rabilmeleri,  i letme varl klar na dahil edebilmeleri için insan sermayesinin 
yap sal sermayeye dönü türülmesi gerekmektedir. Ba ka bir ifade ile bireye ait 
bilgi, örgütsel de er yaratabilmesi amac yla kullan ld nda ve payla ld nda 
katma de er yaratan bir unsur olarak entelektüel sermayenin bir parças haline 
gelir. Bu durumda bireylere ait bilgi, i letme varl klar na dönü türülerek 
entellektüel varl klar veya bilgi varl klar olarak adland r l r (Lynn, 1998: 18). 

Yukar da belirtildi i gibi i letmeler bireyleri çal t rabilir, ama sahibi 
olamazlar. Günümüzde i görenlerin i verenlerine ba l l ndan daha çok,  
mesleklerine ve bir yere aidiyete do ru yönelme e iliminin artt görülmektedir. 
Bu nedenle, mevcut insan sermayesini elde tutabilmek için bir anlamda süreklilik 
ve aidiyet duygusuyla çal anlar i letmeye ba lamak gerekmektedir. 
b) Yap sal Sermaye: letmelerin mü terileri için mal üretmesi ve teslimini 
sa layan strateji, yap , sistem ve süreçlerin toplam n ifade etmektedir. K saca, 
piyasan n ihtiyaçlar n

 

kar lamak amac yla geli tirilen örgütsel kapasitedir. 
letmede olu turulan bilgi birikimi ve düzeyi, verilerin elde edilmesi, i lenmesi 

ve uygulanmas sürecini kapsar (Edvinsson ve Malone, a.g.e, 1997: 35). 
Yap sal sermaye, bilginin i letme faaliyetlerinde sürekli olarak 

kullan lmas n , ö renmeyi ve ö renilenleri payla may

 

özendiren bir kültürel 
yap d r. 

letmenin verimlili ini ve karl l n artt rmak için uygulanm ya da 
uygulanacak yönetim araçlar , iyile tirme teknikleri, bilgi teknolojisi sistemi, AR-
GE çal malar , patent, amblemler, yap sal sermayenin kapsam nda yer al rlar.  

Yap sal sermaye, i letmenin pazar ihtiyaçlar n kar layabilmeye yönelik 
örgütsel yetenekler toplam olarak ifade edilebilir. Örgütsel yetenekleri olu turan 
elemanlar ekil 2 de gösterilmi tir.  
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ekil 2: Örgütsel Yetenek 
Kaynak: Saint-Onge, 1996: 17  

Yap sal sermayenin iki amac bulunmaktad r. lki bilgi aktar m n

 

düzenlemek ve bilgi kayb n önleyecek önlemler almak. kincisi çal anlar n 
verilere, uzmanlara ve bilginin tamam na zaman nda ula abilmelerini sa lamakt r 
(Stewart, a.g.e, 1997: 15). nsan sermayesi ve mü teri sermayesi de i ken olabilir, 
ancak yap sal sermaye kal c d r. Çal anlar ve tüketiciler kendilerine daha fazla 
de er sa layan ba ka i letmelere yönelebilirler. Bu nedenle, entelektüel sermaye 
yönetiminde temel amaç, insan ve mü teri sermayesinin süreklili ini sa layabilen 
yap sal sermayenin olu turulmas , kullan lmas , yenilenmesi ve geli tirilmesidir. 
c) Mü teri Sermayesi: letmeler nas l çal anlar na ve örgütlenmelerine yat r m 
yap yorlarsa, mü terilerine de yapmak zorundad r.  

Bir i letmenin mü teri sermayesi, güvenilir, kaliteli hammadde, ara mal 
tedarikçileri ile vefal ve ayn zamanda doyum sa lam

 

tüketicilerden olu an 
örgütsel de erdir.  

Mü teri tatmini, mü terilerin i letmenin mal veya hizmetlerine olan 
talepleriyle ölçülebilir. Bu talepler daha sonra i letmeye insan ve örgütsel 
sermaye olarak geri dönerler ve da t m kanallar ile hizmet düzeyinde 
de i ikliklere neden olurlar (Önce, 1999: 12). 

Al c -sat c ileti iminin a amalar n ve a amalar aras ndaki geçi lere e lik 
eden ili kinin insan sermayesinde, yap sal sermayede ve mü teri sermayesinde 
sa lad  büyüme ekil 3 de gösterilmi tir (Saint-Onge, a.g.e, 1996: 15).  

ekil 3 incelendi inde, mü teri ili kilerinin temelde sadece basit al m 
sat m faaliyeti olarak ticari i letmelerden ba layarak ortakl a kadar 
sürdürülebildi i görülmektedir. Bu ortakl k, entelektüel sermaye unsurlar olan, 
insan ve yap sal sermayenin katk s ile gerçekle ebilmektedir. Mü teri 

Strateji :

 
Örgütün amaçlar ve bu 

amaçlara ula mak için izledi i yol 

Yap :

 

Varl klar n grupland r lmas ; 
örgüt üyelerinin pozisyonlar ve 
birbirleriyle olan ili kilerini 
tan mlayan yap lar 

Sistemler:

 
lemlerin (enformasyon, 

ileti im, karar verme) ve ak lar n 
(ürünler/servisler ve sermaye) yap l 
biçimleri   

Kültür:

 

Tekil dü üncelerin, 
payla lm dü ünce setlerinin, 
de erlerin ve normlar n birle tirilmi

 

normlar

 
ÖRGÜTSEL YETENEK
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sermayesinin maksimizasyonu, ancak di er iki unsurunda, tam kat l mlar yla 
sa lanabilmektedir.   

ekil 3: Mü teri Sermayesinin Olu um A amalar

  

Kaynak: Ar kbo a, 2003: 104  

IV. ENTELEKTÜEL SERMAYEN N ÖLÇÜLMES VE 
RAPORLANMASI 
Son y llarda bilgi teknolojilerinde, mü teri ili kilerinde ve i letme 

çal anlar nda performans ölçümü ile ilgili geli meler, i letmelerde bilgi, beceri, 
yarat c l k ve dü ünceleri; bilgi ekonomisinin hammaddeleri haline getirmi tir.  

Bir i letmenin rekabet ortam nda avantaj sa layabilmesi, maddi varl klara 
yat r m yapmas n n yan nda mü teri-çal an-bilgi üçgenini geni letip, maddi 
olmayan entelektüel sermaye unsurlar na da yat r m yapmas n

 

gerektirmektedir. 
Ayn zamanda yat r m n getirisini hesaplayabilmek için bu unsurlar n ölçülmesi 
ve bu de erlerin muhasebe bilgi kullan c lar n n bilgisine raporlarla sunulmas 
gerekmektedir. Entelektüel sermaye unsurlar n n ölçüm ve raporlanmas n n 
i letmeye sa layaca avantajlar a a daki gibi s ralayabiliriz.  

 

Entelektüel sermayenin ölçüm ve raporlanmas n n temel amaçlar ndan 
birisi, i letmedeki sorumluluk merkezlerinin temel ta lar olan 
çal anlardan ba layarak tüm i letmenin performans n artt rmak ve 
yönetsel kontrol sistemini güvenilir k lmakt r. Böylece i letmeler, di er 
i letmelerden daha ba ar l ya da ba ar s z kald klar alanlar 
belirleyebilirler. 

 

Entelektüel sermaye kalemlerinin ölçülmesi ve raporlanmas i letmenin 
uzun dönemli amaçlar n kar lamas na yard mc olacakt r.   

Ticari letme 

Ürün çözümleri  

çözümleri 

Partnerlik 

Yap sal Sermaye 

nsan sermayesi 

Mü teri sermayesi 
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Entelektüel sermaye unsurlar na yat r m ve bu unsurlar n i letme baz nda 
ölçülmesi i letmenin piyasa de erini artt racakt r. Brynjolfsson ve Yang 
taraf ndan 1.000 firma üzerinde yap lan bir ara t rmaya göre; bilgisayar 
sistemlerinde e itim ve yaz l ma yap lan 1 dolarl k fazla yat r m, firman n 
piyasa de erini 10 dolar n üzerine ç karm t r ( Brynjolfsson ve Yang, 
1998: 18). Bilgisayar sistemine geçi in potansiyel yararlar n n fark na 
var lmas için çal ana, organizasyona ve mü teriye ek yat r m yap lmas 
ve bunun i letmeye getirisinin ölçülmesi gerekir.  

  

Entelektüel sermaye raporlar ndan i letme içi ve i letme d tüm bilgi 
kullan c lar yararlanabilecektir. Özellikle i letme d muhasebe bilgi 
kullan c lar ndan biri olan yat r mc lar n, hisse sahibi olmak için 
i letmenin entelektüel sermaye verilerine ihtiyaçlar olacakt r. Ayn 
zamanda i letmenin maddi de erlerinin yan nda entelektüel sermaye 
unsurlar n ölçüp, raporlamas ; i letmenin bankalar gibi kredi kurulu lar 
kar s nda kredi de erini artt racak ve hatta i letme kredi alma 
durumunda maddi olmayan de erlerini teminat olarak gösterebilecektir.   
Entelektüel sermaye soyut kavramlar içerisinde bulundurdu u için, 

unsurlar n n ölçülmesi ve raporlanmas maddi duran varl klar kadar kolay 
de ildir. Geleneksel muhasebe sistemi aç s ndan dü ünülürse, maddi varl klar n 
gözle görülür ve elle tutulabilinir varl klar olmas , bununla beraber sat s ras nda, 
belli bir sat n alma maliyetinin olmas ve buradan yola ç karak, amortisman 
de erlerinin hesaplanmas bu varl klar n rahatl kla ölçülüp raporlara al nmas n 
sa lamaktad r (Bontis, 2002: 3). 

Entelektüel sermaye ölçümü için iyi bir sistemin, iki tür performans 
anahtar na sahip olmas gerekir. Bu anahtarlar etkinlik ve verimliliktir. Etkinlik, 
i letmedeki entelektüel sermaye de erlerini iki ekilde ölçümler; birincisi, 
entelektüel sermaye de erlerindeki art de i im, ikincisi ise, entelektüel kaynak 
yönetiminin i letme performans n nas l etkiledi inin ortaya konulmas d r. 
Entelektüel de erlerin verimlilik ölçümlemesi ise, i letmede performans 
ölçümünün tamamlay c s niteli indedir. letmenin, entelektüel sermaye girdileri 
ile en fazla kazanc elde edip edemedi inin ölçülmesidir. Bu ölçümlere örnek 
olarak, mü teri tatmini ve çal anlar n verimlili i verilebilmektedir (Gary, 2001: 
2).  

V. ENTELEKTÜEL SERMAYEY ÖLÇMEYE YÖNEL K 
YAKLA IMLAR 
Literatürde; i letmelerin entelektüel sermaye ölçütlerine dayal finansal 

bazl birçok ölçüm yakla mlar geli tirilmi tir. Bu yakla mlar üç ba l k alt nda 
toplanabilir. 

a) Piyasa-Defter De eri Oran      
Bu oran; belirli bir tarihte hisse senetleri borsas na kay tl olan bir 

i letmenin, bu borsadaki piyasa de erinin, i letmenin bilânçosundan tüm 
borçlar n ç karmas ndan sonra elinde kalan de ere (defter de erine) bölünmesi 
ile bulunur. Kolay ve çabuk uygulanabilir olmas  yöntemin avantaj d r. 
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Bu yöntemde; bir i letmenin defter de erinin, piyasa de erinden daha 

yüksek olmas sonucu olu an olumlu fark, entelektüel sermaye unsurlar olarak 
de erlendirilebilinir. Defter de erinin piyasa de erinin alt nda gerçekle mesi ise 
i letmede entelektüel sermaye unsurlar na yat r m yap lm yor izlenimini 
verebilmektedir. Ülkemizde uygulanan Genel muhasebe sistemine göre, bu 
yöntemin uygulamas durumunda, i letmenin defter de erinin belirlenmesinde 
amortisman hesaplama yöntemlerinin de dikkate al nmas

 
gerekmektedir. 

Amortisman hesaplama yöntemleri birbirlerinden farkl olabilir ve i letmeler 
h zland r lm amortisman yöntemini kullanarak bilinçli olarak defter de erlerini 
dü ük gösterebilirler. Fakat bu durum i letmelerde entelektüel sermaye 
varl klar n n olmad n göstermez.  Yöntemin bir ba ka ele tirisi ise, sadece 
.M.K.B ye ba l i letmelerde kullan labilirli idir.Çünkü borsada i lem görmeyen 

i letmeler, piyasa de erlerini belirleyemezler. lem görenlerin ise borsadaki 
dalgalanmalar nedeniyle piyasa de erleri artabilir veya azalabilir. Buna göre 
oranda hata paylar artacak ve yöntem istenen sonucu vermeyebilecektir. 

Bu yöntemin daha verimli olabilmesi için; sonucun Piyasa De eri- Defter 
De eri olarak hesaplanmas ndansa, Piyasa De eri/Defter De eri olarak belirtilip,  
i letmenin toplam entelektüel sermayesinin oransal olarak, sektördeki di er 
i letme performanslar ile kar la t r lmas sa lanabilinir.  

Yöntemle ilgili önemli bir nokta da; entelektüel sermaye 
tan mlamalar nda ço unlukla defter de eri ile piyasa de eri aras ndaki fark 
ibaresinden yola ç k larak, entelektüel sermayenin erefiye ile ayn anlam ifade 
etti i baz yazarlarca dü ünülmesidir. Asl nda erefiye entelektüel sermaye 
kavram n tam olarak kar lamamaktad r. erefiye, i letmenin sat n al nmas nda 
ödenen bedel ile i letmenin rayiç bedeli üzerinden hesaplanan net varl klar 
aras ndaki farkt r. 

Sat n al nd tarihte hesaplanan erefiye de eri i letmenin entelektüel 
varl k de erini yakla k olarak ortaya koymu olsa bile, faaliyetlerle birlikte 
i letme taraf ndan üretilen bilgiyi, geli tirilen süreci, yönetici ba ar s n ve maddi 
olmayan varl klar taraf ndan yarat lan di er katma de erleri göstermekten uzak 
olmaktad r (Ç kr kç ve Da tan, 2002: 31). 

b) Tobin-q Oran

 

Muhasebe ve finans literatüründen gelen Tobin-q oran , Nobel ödülü alan 
James Tobin taraf ndan geli tirilmi tir. Bu rasyo, i letmenin piyasa de eri ile 
yerine koyma maliyeti aras ndaki ili kiyi ölçmektedir.  

Uzun dönemli dü ünüldü ünde yakla k 1 dolaylar nda gerçekle en oran, 
endüstriden endüstriye farkl l k göstermektedir. Örne in, entelektüel sermaye 
unsurlar n n çok yo un oldu u yaz l m endüstrilerinde bu oran 7 lere kadar 
ç kmakta iken, demir-çelik endüstrisinde yakla k 1 dolaylar nda olmaktad r 
(Bontis, 1998: 64). Yap lan ölçümlere göre q de erinin 1 in üzerinde 
gerçekle mesi, i letmenin hem entelektüel varl k de erlerleri hem de karl l 
bak m ndan benzer i letmelere göre daha yüksek seviyelerde oldu u anlam na 
gelmektedir (IFAC, 1998: 42).  Tobin-q oran , piyasa-defter de eri yakla m n n 
defter de erinin hesaplanmas ile ilgili zorluklar ortadan kald r yor gibi gözükse 
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de, her iki yönteminde bir tek de eri ifade etmesi i letmelerde her bir entelektüel 
sermaye unsurunu ayr ayr ölçemeyeceklerinin göstergesidir. Bu yöntem, piyasa/ 
defter de eri oran gibi ayn sektördeki i letmelerin toplam entelektüel sermaye 
varl klar n n oransal kar la t r lmas n sa layabilir. 

c) Maddi Olmayan Varl klar n De erinin Hesaplanmas

 
NCI ara t rma merkezi taraf ndan geli tirilen bu yöntemin dayand 

temel varsay m, i letmedeki maddi varl klar n getiri fazlas

 
hesaplanarak; bu 

rakam n maddi olmayan varl klar n de erlendirilmesinde kullan lmas d r. 
Maddi olmayan varl klar n de erlendirilmesi yedi ad m ile 

aç klanabilmektedir ( Stewart, a.g.e, 1997: 11). 

 

letmenin, üç y l için ortalama vergi öncesi kar hesaplan r, 

 

letmenin üç y ll k dönem sonu bilânçolar ndan ortalama maddi 
varl klar n n de eri hesaplan r, 

 

Maddi varl klar n getirisini hesaplayabilmek için, üç y l n ortalamas olan 
vergi öncesi kar rakam , maddi varl klar n hesaplanm ortalama de erine 
bölünür. 

 

Belirtilen üç y l için sektörün maddi varl klar n n getiri oran bulunur ve 
e er bir i letmenin getiri oran sektör ortalamas n n alt nda ise bu 
hesaplamaya devam edilmez. Üstünde ise i lemlere devam edilir. 

  

Sektörün ortalama getiri oran i letmenin ortalama maddi varl klar yla 
çarp l r. Ç kan sonuç, sektördeki bir i letmenin maddi duran 
varl klar ndan kazanabilece i ortalama tutar göstermektedir. Bu rakam 
i letmenin birinci a amadaki vergi öncesi kar ndan dü ülür. Bulunan 
sonuç, i letmenin sektördeki di er i letmelere göre ne kadar fazla kar 
etti ini, bir ba ka deyi le ek getirisini gösterir.  

 

Üç y l için ortalama gelir vergisi oran hesaplan r. Ve bu tutar ek getiri ile 
çarp l r. Vergi sonras tutar elde etmek için ç kan sonuç ek getiriden 
dü ülür. Bu rakam maddi olmayan varl klara ait olan primdir. 

 

Son olarak primin net bugünkü de eri hesaplan r. Bunun için i letmenin 
sermaye maliyeti ölçüt olarak al nabilinir. Maddi olmayan varl klara ait 
prim, i letmenin sermaye maliyeti oran na bölünür. Bilânçoda yer 
almayan bu de er i letmenin maddi olmayan varl klar n n hesaplanm 
de eridir. 
Bu yöntem di er iki yönteme göre daha zaman al c ve karma k olmas na 

ra men ayn ve farkl sektörler aras ndaki getiri kar la t rmas n daha gerçekçi 
yapmaktad r.   

Ancak bu yöntemin de baz olumsuz yönleri bulunmaktad r. lk olarak 
getiri fazlal n n ölçülmesinde MVGO(Maddi Varl k Getiri Oran ) de erinin 
kullan lmas her zaman do ru sonuçlar vermeyecektir. De er aral n n 
geni li ine de ba l olarak ortalama de erler, uç noktalardaki de erlerden 
etkilenebilmekte ve gerçe i tam olarak temsil etmeyen yüksek ve ya dü ük 
de erler ç kmas na neden olabilmektedir (Çelik ve Perçin, 2000: 117). 
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Ayn zamanda yöntemde, maddi olmayan varl klar n net bugünkü 

de erinin sermaye maliyeti ile belirlenmesi, gerçe i ortaya koymayabilir ve bu 
nedenle de uç de erler dezavantaj n n olmas na ra men sektör ortalamas n n 
al nmas n n do ru olabilece i dü ünülmektedir.(Önce, a.g.e, 1999: 41)   

VI.  ENTELEKTÜEL SERMAYEN N RAPORLANMASI 
letmenin mali tablolar ndan bilanço, i letme içi ve i letme d 

muhasebe bilgi kullan c lar için stratejik karar verme mekanizmas olarak 
dü ünülür ise; bu mekanizma da i letmenin finansal ve finansal olmayan 
bilgilerini do ru sunma becerisi önem kazanmaktad r. Fakat geleneksel muhasebe 
sistemi içerisinde entelektüel sermaye unsurlar n n ölçülmesi ve raporlanmas

 

u 
an için mümkün olmayabilir.  Bunun ba l ca nedenleri unlard r; 

 

Entelektüel sermaye unsurlar n n i letme mali tablolar ndan bilânço 
üzerinde gösterilmesi genel kabul görmü muhasebe ilkelerinden parayla 
ölçülme kavram na ters dü mektedir. Bu ölçütler maddi olmayan unsurlar 
olduklar için parayla ölçülmeleri ve raporlanmalar zordur. 

  

Geleneksel muhasebe sistemi, i letme gelirlerini tablolara yans tmakta 
tarihsel maliyetleme sistemini kullanmaktad r. Fakat entelektüel sermaye 
unsurlar u an ve gelecekte fayda getirecek katma de er unsurlar d r. 
Dolay s ile bunlar n tarihsel de erlerle i letme bilânçolar nda 
gösterilmesi i letmenin entelektüel sermayesini do ru ölçememesine 
neden olabilir. 

 

Geleneksel muhasebe sisteminde, i letme varl klar için dönemsel olarak 
ayr lan y pranma pay yani amortisman söz konusudur. MUGT ne göre 
maddi duran varl klar yan nda maddi olmayan duran varl klar da bu 
kurala tabidir. Fakat bu entelektüel sermaye için geçerli de ildir. Örne in 
entelektüel sermaye varl klar ndan biri olan bilginin kullan lmas 
durumunda de eri dü mez tam tersine bilgi yeni bilgileri beraberinde 
getirir ve geli tirir (Brian, 1996: 100). 

 

Entelektüel sermayenin temel özelli i i letmeyi bir bütün olarak ele 
almas ve de erlendirmesidir. Fakat Geleneksel muhasebe sisteminde 
i letmenin varl k ve borçlar n n ayr de erlendirilmesi gereklili i söz 
konusudur.(Önce, a.g.e, 1999: 38). 
Literatürde entelektüel sermaye unsurlar n n raporlanmas için yayg n 

olarak kullan lan yakla m, tamamlay c mali tablo yakla m d r. Bu yakla ma 
göre i letme, mali tablolar na; özellikle bilânçosuna ek olarak entelektüel sermaye 
kaynaklar n ve de erlerini tablolar halinde göstermektedir. 

lk olarak 1980 li y llarda veç te Konrad adl bir grup, i letme 
bilançosuna ek olarak finansal olmayan 35 adet entelektüel sermaye 
göstergelerinin ve de erlerinin yer ald görünmeyen bilanço adl

 

tabloyu 
haz rlam t r. Bu göstergeler dört ayr bölümde toplanmaktad r. lk bölüm, 
i letmenin ortalama ya , ortalama profesyonel deneyimleri, kapasitesi gibi temel 
göstergelerden olu maktad r. kinci bölüm ise, i letmenin mü teri ili kileri ve 
yap s ile ilgili göstergeleri içerir. Üçüncü bölüm, çal anlar n süreklili ini, 
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bilgisini, i letme verimlili ine katk s n raporlamaktad r. Son bölüm ise, 
i letmenin sat gelirlerinin ölçümü ile ilgili unsurlardan olu maktad r (Jacobsen 
ve Roos, 2000: 24.)  

1990 l y llara gelindi inde tamamlay c bilanço yakla m na ikinci bir 
örnek, Kaplan ve Norton taraf ndan geli tirilen dengeli sonuç kart ( balanced 
score-card) uygulamas d r. Bu uygulaman n temel amac , performans yönetimi 
sistemini ve stratejik uygulamalar i letme içerisinde etkili k lacak entelektüel 
sermaye perspektiflerini raporlayabilmektir. Bunlar Finansal, Mü teri, letme içi 
süreçler ve Ö renme - Geli me ile ilgili perspektifler olarak dört temel bölümden 
olu maktad r. Bu yakla ma göre her bir perspektif unsuru birbirine zincir 
sistemiyle ba l d r. ekil 4 te bu sistem bir yaz l m firmas

 

örne i ile 
aç klanmaktad r. 
Finansal 
Perspektif   

Uluslararas

 

sat 
art

    

Karl l k art

        

Mü teri 
Perspektifi  

Yerel Sat ve 
Destek    

Yerel dilde 
haz rlanm k lavuz 

       

letme içi 
süreç 
perspektifi  

Bölüm geli tirme 
ve destekleme    

Çoklu dil deste i 
geli tirilmesi 

       

Ö renme ve 
Geli im 
perspektifi  

Bölüm içi A 
Yap s n n 

Geli tirilmesi  

Bölüm içi 
Yönetim 
Tak m n n 
Kurulmas

  

Küresel 
Yaz l mlar n 
Geli tirilmesi ve 
Ö retilmesi 

ekil 4:Entelektüel Sermaye Perspektifleri 
Kaynak: Barberg, 2003:1.  

ekil 4 de de görüldü ü gibi, yaz l m firmas n n temel amac uluslararas 
sat lar n dolay s yla karl l n artt rmakt r. Zincirin tüm perspektif halkalar bu 
amaca yönelik olarak haz rlanm t r ve her halka di er halkan n geli imini 
sa lamaktad r. Örne in letme içerisinde bölüm içi yönetim tak m n n kurulmas 
ve bölüm içi a yap s n n geli tirilmesi; bölümsel geli imi sa layacakt r. 
Bölümsel geli imde, yerel sat ve deste i artt racakt r. Yerel sat lardaki art , 
uluslararas sat lar dolay s yla i letmenin karl l n artt racakt r. 

Kaplan ve Norton dan sonra 1995 y l nda Skandia irketler grubu 
taraf ndan haz rlanan Skandia K lavuzu, entelektüel sermaye unsurlar n n 
raporlanmas nda en çok üzerinde durulan modeli olu turmaktad r. Bu modelde 
be entelektüel sermaye boyutu bulunmaktad r ( ekil 5). Bunlar, finansal, 
mü teri, insan, süreç, yenileme ve geli tirme boyutlar d r.  
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                    Faaliyette Bulunulan Çevre  

        
Geçmi

   
Finansal 
Boyut    

       

Bugün 
Mü teri  
Boyutu 

 

nsan 
Boyutu 

 

Süreç 
Boyutu  

       

Gelecek   

Yenilik ve 
Geli tirme 
Boyutu    E

nt
el

ek
tü

el
 S

er
m

ay
e 

   
   

ekil 5: Skandia K lavuzunun Entelektüel Sermaye Boyutlar

 

Kaynak:  Edvinsson, a.g.e, 1997: 369  

Bu be boyutu içeren Skandia K lavuzu Tablo 1 de gösterilmektedir.   
1997 1996 1995 1994 

Finansal Boyut     
Sermayenin Getirisi(%)* 21.9 27.1 28.7 12.2 
Faaliyet Sonuçlar

 

1027 579 355 155 
Çal an ba na getiri 2616 2206 1904 1666 
Mü teri Boyutu     
Yap lan Anla ma Say s

  

189104 133641 87836 59089 
Anla malardan Tasarruf  499 396 360 333 
ptal Edilen Sigorta Oran (%) 4.4 4.4 4.1 4.2 

Sat Noktalar n n miktar

 

45881 33287 18012 11573 
nsan Boyutu     

Çal an Personel Say s (Full-time) 599 418 300 220 
Yönetici Say s

 

88 86 81 62 
Kad n Yöneticilerinin Say s

 

50 27 28 13 
Çal an Ki i Ba na Dü en E itim Giderleri 2.7 15.4 2.5 9.8 
Süreç Boyutu     
Çal an Say s

 

316 320 293 269 
Yöntem Giderleri/Brüt Primler(%) 3.5 2.9 3.3 2.9 
Bilgi Teknolojileri Giderleri/Yöntem Giderleri(%) 8.1 12.5 13.1 8.8 
Yenileme ve Geli tirme Boyutu     
Yeni Ba lat lan lemlerden Elde Edilen Brüt 
Primlerin Oran (%) 

0.9 23.7 49.2 11.1 

Net Primlerdeki Art Oran (%) 31.9 113.7 29.9 17.8 
Geli me Giderleri/Yönetim Giderleri(%) 9.8 9.9 10.1 11.6 
40 Ya Alt Personel Oran (%) 76 78 81 72 

*1996 ve 1997 y llar nda ki hesaplama yöntemleri farkl d r. 
Kaynak: Jacobsen ve Roos, a.g.e, 2000: 25    

Tablo 1:Skandia K lavuzunun Entelektüel Sermaye Boyutlar n n Ayr nt l Gösterimi   

Finansal boyut ölçütleri, bir i letmenin stratejisinin ve stratejiye yönelik 
yürütme ve uygulamalar n n, i letmeye katma de eri olup olmad n ortaya 
koyar. Mü teri boyutu, pazara girebilme becerisini ölçmektedir. Süreç boyutu, 
kullan lan faaliyet yöntemlerine ve bilgi teknolojileri destek gücüne 
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dayanmaktad r. Yenileme ve geli tirme boyutu, kaynaklar n gelece in i 
ekillerine ve tarzlar na göre e ilimlerini ölçmektedir. nsan boyutu, personelin 

e itim düzeyine, liderin geli mesine ve tak m ruhuna 
dayanmaktad r(Tetik,2003:173).   

SONUÇ  
Entelektüel sermaye, özellikle bilginin yo un olarak kullan ld 

i letmeler için öncelikli konular aras nda yer almaktad r.  Ayn zamanda, 
entelektüel sermaye i letmelerin uzun vadeli hedeflerinin gerçekle tirilmesinde, 
önemli rolü olan stratejik varl klard r. Bu nedenledir ki, i letmenin finansal ve 
fiziksel yönetimine gösterilen ilginin entelektüel sermaye varl klar n n yönetimine 
de, gösterilmesi gerekmektedir.   

K sacas , çal ma süreçlerinin yeniden belirlenmesi a amas nda en önemli 
görev i letmenin entellektüel varl

 

olan insan kayna na verilmi tir. Çünkü 
süreçleri de i tiren, yeniden belirleyen, bilgiyi depolayan, gerekti inde kullanan, 
mobilitesini sa layan ve üreten insan n kendisidir. letmeler bunun önemini çok 
iyi anlad klar içindir ki, insan beyninin önemli bir k sm n n aç a ç kar lmas ve 
kullan lmas suretiyle çal anlar n n performans n önemli ölçüde artt rmay 
ba arm lard r. 

Entelektüel sermaye, i letmedeki süreçleri, teknolojileri, patentleri, 
çal anlar n becerilerini, mü terileri, tedarikçileri ve di er ili kili taraflar 
hakk ndaki unsurlar içermektedir. Soyut varl klar olan bu entelektüel sermaye 
unsurlar n n i letme temelli ölçülmesi ve raporlanmas genel muhasebe sistemi 
aç s ndan gerçekten zordur. Buna ayn zamanda entelektüel sermaye ölçüm 
yöntemlerinin ülkemiz aç s nda dezavantajlar n ekleyince zorluk derecesi giderek 
artmaktad r. Fakat entelektüel sermayenin ölçülmesi ve raporlanmas n n i letme 
aç s ndan öneminin küçümsenmemesi gerekir. Tekdüzen muhasebe sistemi 
uygulama genel tebli ine yap lacak baz eklemelerle raporlama zorluklar ortadan 
kalkabilir. Örne in letmenin mali tablolar na ek olarak veya mali tablolar n 
dipnotlar

 

kullan larak entelektüel sermaye unsurlar raporlanabilinmektedir. 
Böylece i letme içi ve d muhasebe bilgi kullan c lar i letmenin maddi olarak 
görünmeyen de erleri hakk nda bilgi edinmi olurlar.    
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