
ÖZ:Gel�r tablosu �şletmen�n finansal performansı hakkında b�lg� veren b�r 
finansal tablo olarak b�l�nmekte olup, tar�hsel gel�ş�m sürec� �çer�s�nde evr�m 
geç�rm�şt�r. Yakın geçm�şe kadar yalnızca gerçekleşm�ş gel�r ve g�der 
kalemler�n� �çer�s�nde barındıran ve performans sonucu olarak yalnızca kar ya 
da zarar tutarını gösteren gel�r tablosu artık klas�k (geleneksel) gel�r tablosu 
adını almıştır. Klas�k (geleneksel) gel�r tablosunun yer�n� �se, gerçekleşm�ş 
kalemler�n yanı sıra gerçekleşmem�ş kalemler� de �çeren ve performans sonucu 
olarak kapsamlı gel�r tutarını raporlayan kapsamlı gel�r tablosu almıştır. Bu 
çalışmada, kapsamlı gel�r�n raporlanmasına �l�şk�n modeller �le İng�ltere 
Muhasebe Standartları Kurulu, Amer�kan Muhasebe Standartları Kurulu, 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve 
Denet�m Standartları Kurumu düzenlemeler�ne göre kapsamlı gel�r tablosunun 
hazırlanması hususu karşılaştırmalı olarak �ncelenm�şt�r.

Anahtar Kel�meler:Kapsamlı Gel�r, D�ğer Kapsamlı Gel�r, F�nansal 
Raporlama.

JEL Sınıflandırması: M40, M41.

ABSTRACT:Income statement is known as the one giving information about 
the financial performance of a business enterprise and it evolves over its 
historical development process. To the recent past, income statement included 
only realized income and expense elements inside and presented only profit or 
loss as the performance result. This income statement has been named as 
classical (traditional) income statement. Comprehensive income statement, 
which consists of both realized and unrealized elements and reports 
comprehensive income amount, has taken the place of classical (traditional) 
one. In this study, it is comparatively studied that the models relating to 
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comprehensive income reporting and the preparation of the comprehensive 
income statements, according to Accounting Standards Board, Financial 
Accounting Standards Board, International Financial Reporting Standards 
Board and Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority.
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GİRİŞ

F�nansal tablolar, genel olarak �şletmen�n finansal durumu, faal�yet sonuçları ve 
nak�t akışları hakkındak� b�lg�ler�, bu b�lg�lerle �lg�l� kararlar alan ve uygulayan 
finansal tablo kullanıcılarına sunmak amacıyla düzenlenmekted�r (Akgül ve 
Akay, 2004: 43). Söz konusu finansal tablo kullanıcıları �şletmede doğrudan 
çıkarları olan finansal tablo kullanıcıları ve dolaylı çıkarları olan finansal tablo 
kullanıcıları olmak üzere �k� gruba ayrılmaktadır. İşletmede doğrudan çıkarları 
olan finansal tablo kullanıcıları �şletme sah�p veya sah�pler� (ortaklar), 
potans�yel ortaklar, kred� kurumları ve satıcılar, yönet�m, verg� kurumları, 
çalışanlar ve müşter�ler �ken; �şletmede dolaylı çıkarları olan finansal tablo 
kullanıcıları �se, finansal çözümley�c�ler ve danışmanlar, menkul kıymet 
borsaları, avukatlar, düzenley�c� ve kontrolle yetk�l� kurumlar, finansal basın ve 
rapor kurumları, meslek� örgütler ve �şç� send�kalarıdır (Akdoğan ve Aydın, 
1987: 175-177).

F�nansal tablolarda sunulan b�lg�ler�n faydalı, gerçeğe uygun ve doğru olması 
�ç�n bel�rl� n�tel�klere sah�p olması gerekmekted�r. Bu n�tel�kler aynı zamanda 
faydalı finansal b�lg�n�n n�tel�ksel özell�kler� olarak b�l�nmekted�r. Söz konusu 
özell�kler temel n�tel�ksel özell�kler ve destekley�c� n�tel�ksel özell�kler olarak 
�k�ye ayrılmaktadır. Temel n�tel�ksel özell�kler; �ht�yaca uygunluk ve gerçeğe 
uygun şek�lde sunum özell�kler�nden oluşmaktayken, destekley�c� n�tel�ksel 
özell�kler �se, karşılaştırılab�l�rl�k, doğrulanab�l�rl�k, anlaşılab�l�rl�k ve 
zamanında sunum özell�kler�nden oluşmaktadır. F�nansal tablolar bu 
özell�klere sah�p olmalarının yanı sıra muhaseben�n temel kavramlarına da 
uygun olmak zorundadır.

F�nansal tablolar, ülkem�zde �k� farklı düzenlemeye göre sınıflandırılmıştır. Bu 
düzenlemeler, Mal�ye Bakanlığı tarafından yayımlanan Muhasebe S�stem� 
Uygulama Genel Tebl�ğ� 1 (MSUGT-1) �le TMS 1 F�nansal Tabloların 
Sunuluşu Standardı olarak b�l�nmekted�r. MSUGT-1, Türk�ye'dek� klas�k 
finansal raporlama uygulamalarına yön vermekte olup, Türk�ye'de faal�yet 
gösteren �şletmeler�n gel�r tablosu düzenlenmes�n� öngörmekted�r. MSUGT-
1'e göre finansal tablolar temel mal� tablolar ve ek mal� tablolar olarak 
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sınıflandırılmış olup, gel�r tablosu temel mal� tablolar arasında göster�lm�şt�r.

F�nansal tabloların sınıflandırılmasında esas alınan b�r d�ğer düzenleme olan 
TMS 1 F�nansal Tabloların Sunuluşu Standardı'na göre, finansal tablolar genel 
ve özel amaçlı finansal tablolar olmak üzere �k�ye ayrılmaktadır. Genel amaçlı 
finansal tablolar b�r �şletmen�n, finansal tablo kullanıcıların �ht�yaçlarını 
karşılamak üzere hazırlanan finansal tablolar olarak tanımlanmış olup, finansal 
durum tablosu, kapsamlı gel�r tablosu (kar veya zarar ve d�ğer kapsamlı gel�r 
tablosu), özkaynak değ�ş�m tablosu, nak�t akış tablosu �le öneml� muhasebe 
pol�t�kalarını özetleyen d�pnotlar ve d�ğer açıklayıcı notlardan meydana 
gelmekted�r (TMS 1, paragraf 7; TMS 1, paragraf 10). Görüldüğü üzere, TMS 
1'e göre kapsamlı gel�r tablosu, genel amaçlı finansal tablolar arasında 
göster�lm�şt�r. Standartta özel amaçlı tablolar, özell�kl� b�lg�ler sunmak �ç�n 
talep ed�lmes� hal�nde hazırlanan finansal tablolar olarak n�telend�r�lm�ş 
olmasına rağmen, bu finansal tablolara �l�şk�n herhang� b�r bel�rleme 
yapılmamıştır (Örten, Kaval ve Karapınar, 2012: 14).

TMS 1'de bahs� geçen genel amaçlı finansal tablolardan b�r� olan kapsamlı gel�r 
tablosu Uluslararası Muhasebe ve F�nansal Raporlama Standartları'na uyum 
çerçeves�nde ülke gündem�nde yer almış olup, Türk�ye'de söz konusu 
standartları uygulayan ş�rketler tarafından düzenlenmes� öngörülen b�r finansal 
tablo olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla kapsamlı gel�r tablosunun 
ayrıntılı olarak �ncelenmes�, bu finansal tablo hakkında ayrıntılı b�lg�ler�n elde 
ed�lmes�n� ve böylel�kle raporlama ve anal�z açısından daha değerl� 
uygulamalar gerçekleşt�r�lmes�n� sağlayacak olup, Türk�ye'dek� muhasebe 
l�teratüründe de yer�n� alacaktır.

Bu çalışmada, Türk�ye'dek� finansal tablo düzenleme uygulamaları 
bakımından farklı b�r finansal tablo olarak karşımıza çıkan kapsamlı gel�r 
tablosu �ncelenm�ş olup, kapsamlı gel�r tablosunun klas�k gel�r tablosu ve hatta 
b�lanço �le başlayan tar�hsel gel�ş�m sürec�, kapsamlı gel�r tablosu kalemler� ve 
bu kalemler�n muhasebeleşt�r�lmes�, kapsamlı gel�r tablosunun İng�ltere 
Muhasebe Standartları Kurulu, Amer�kan Muhasebe Standartları Kurulu, 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve 
Denet�m Standartları Kurumu düzenlemeler�ne göre hazırlanmasına �l�şk�n 
konular �ncelenm�şt�r.

KAPSAMLI GELİR TABLOSUNUN TANIMI, ÖNEMİ VE ORTAYA 
ÇIKIŞI

F�nansal tabloların sınıflandırılmasında esas alınan MSUGT-1 düzenlemes� 
Türk�ye'de klas�kleşm�ş finansal raporlama uygulamalarını tems�l ett�ğ� �fade 
ed�leb�lmekted�r. Türk�ye'de �şletmeler�n pek çoğu tarafından düzenlenen gel�r 
tablosunun MSUGT-1 kapsamında düzenlen�yor olması ve artık klas�kleşm�ş 
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b�r finansal raporlama uygulamasını yansıtması neden�yle, bu finansal tablonun 
klas�k gel�r tablosu olarak anılması mümkündür. MSUGT-1'e göre klas�k gel�r 
tablosu, b�r �şletmen�n bel�rl� b�r döneme �l�şk�n faal�yet�n�n net sonucunu kar 
veya zarar olarak özetleyen b�r finansal tablo olup, kar veya zararın 
saptanmasında, gel�r ve g�der kavramları etk�l� olmaktadır; çünkü kar ve zarar 
bu unsurların karşılaştırılması �le tesp�t ed�lmekted�r. Bu nedenle g�der, gel�r, 
zarar ve kar klas�k gel�r tablosunun unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Klas�k gel�r tablosunun �şletmeler açısından önem�n� ortaya koyan en öneml� 
özell�ğ� d�nam�k olmasıdır. Çünkü klas�k gel�r tablosu, �şletmen�n bel�rl� b�r 
dönem�ne a�t film�n� göstermekted�r. Klas�k gel�r tablosunun sah�p olduğu bu 
d�nam�zm neden�yle modern muhasebede bu tabloya b�lançodan daha fazla 
önem ver�lmekted�r. Bu finansal tablonun önem�n� vurgulayan b�r d�ğer özell�ğ� 
�se, �şletmen�n �lg�l� döneme a�t gel�r ve g�der kalemler�n� ayrıntılı olarak 
göstermes�d�r. Çünkü yönet�m�n beklent�s� net kar veya zararının hang� 
kalemlerden meydana geld�ğ�n� b�lmekt�r (Ataman; 2010: 314). Bunların 
har�c�nde klas�k gel�r tablosu, �şletmen�n gelecek yıllarda elde edeceğ� 
gel�rler�n tahm�n� konusunda da faydalı ve yol göster�c� olab�lmekted�r (Akgüç, 
1979: 174). Klas�k gel�r tablosu, �çer�s�nde yer alan dönem net karı veya zararı 
kalem� �le aslında �şletmen�n b�r dönem�n sonu �t�bar�yle performans sonucunu 
ölçmekted�r. Bu nedenle, tar�hsel süreç �çer�s�nde kar ya da zarar tutarına �l�şk�n 
olan kalemler klas�k gel�r tablosunun ortaya çıkmasında en büyük rolü 
oynamıştır.

Kapsamlı gel�r�n raporlanması, klas�k gel�rde raporlanan finansal b�lg�lerden 
daha gen�ş kapsamlı b�lg�ler�n raporlanmasını ve sunulmasını �çermekted�r. 
Kapsamlı gel�r, yalnızca kar veya zararın sunulduğu klas�k gel�r tablosundan 
farklı olarak, hem kar ya da zarar kalem�n� hem de d�ğer kapsamlı gel�rler� 
kapsamaktadır.

Kapsamlı gel�r tablosu, �şletmen�n bell� b�r dönemde elde ett�ğ�; fakat kar ya da 
zararda gösteremed�ğ� bazı gel�r ve g�der unsurlarının göster�lmes�n� sağlayan, 
klas�k gel�r tablosundan daha gen�ş kapsamlı b�r genel amaçlı finansal tablo 
olarak tanımlanmaktadır (Kaval, 2011: 12-13). Tanımda geçen bazı gel�r ve 
g�der unsurları, ortakların ortak olmaları neden�yle ortaya çıkan �şlemler 
dışındak� �şlem ve d�ğer olaylar sonucu bel�rl� b�r dönemde özkaynaklardak� 
değ�ş�mlerden kaynaklanmakta olup, kapsamlı gel�r olarak tanımlanmaktadır 
(IAS 1, paragraf 7). Dolayısıyla kapsamlı gel�r tablosu, kapsamlı gel�r�n 
raporlandığı finansal tablodur.

Kapsamlı gel�r tablosunda raporlanan kapsamlı gel�r; kar ya da zarar ve d�ğer 
kapsamlı gel�rler olmak üzere �k� unsurdan oluşmaktadır. Kar ya da zarar, 
klas�k gel�r tablosundan b�ld�ğ�m�z b�r finansal performans gösterges� olup, 
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gerçekleşm�ş gel�r ve g�derlere �l�şk�n performans sonucunu yansıtmaktadır. 
D�ğer kapsamlı gel�rler �se, henüz gerçekleşmem�ş gel�r ve g�derler� 
yansıtmaktadır. Dolayısıyla, kapsamlı gel�r tablosu, temelde gel�r/hasılat ve 
g�der/mal�yet kavramlarına yüklen�len farklı anlamlardan kaynaklanan henüz 
gerçekleşmem�ş (kar dağıtımına konu ed�lemez n�tel�ktek�) gel�r ve g�derler�n 
dönemsel paylarını göstermekle görevl� b�r tablo olarak ve klas�k gel�r 
tablosuna nazaran daha kapsamlı finansal b�lg�ler �çermes� bakımından oldukça 
öneml� b�r finansal tablo olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun har�c�nde 
kapsamlı gel�r tablosu, dağıtıma konu ed�lemeyecek olan gerçekleşmem�ş gel�r 
veya g�derler�n özkaynak değ�ş�m tablosuna aktarılmasında kullanılan b�r ara 
tablo görev� görmes�nden dolayı oldukça öneml� b�r finansal tablo olarak 
değerlend�r�lmekted�r (Kaval, 2011: 14-15).

Kapsamlı gel�r tablosunun ortaya çıkışı, 20. Yüzyılın �lk yarısının sonlarına 
doğru klas�k gel�r tablosuna �l�şk�n olarak ortaya çıkan tartışmalara 
dayanmaktadır. 1940 yılında, �şletmen�n b�r muhasebe dönem� boyunca 
gösterd�ğ� finansal performansın sonucunu yansıtan gel�r tablosunun, döneme 
�l�şk�n net sonuçları finansal durum tablosunun özkaynaklar sınıfına 
aktarılmadan önce gel�r ve g�derler�n tüm bel�rley�c�ler�n� en gen�ş kapsamda 
ele almak suret�yle, olağandışı ve düzens�z unsurları kapsamak ve yansıtmak 
zorunda olduğu bel�rt�lm�şt�r. Bu yaklaşım, 1969 yılında Muhasebe İlkeler� 
Kurulu (Account�ng Pr�nc�ples Board – APB) tarafından yayımlanan Faal�yet 
Sonuçlarının Raporlanması �s�ml� 9 numaralı görüşte (Op�n�on 9 – Report�ng 
the Results of Operat�ons) açık b�r b�ç�mde desteklenm�şt�r (Rees ve Shane, 
2012: 792).

Bu temeller üzer�nde yükselme �mkanı bulan kapsamlı gel�r ter�m�, �lk defa 
1980 yılında FASB tarafından yayımlanan SFAC No. 3 - İşletmeler�n F�nansal 
Tablolarının Unsurları (Elements of F�nanc�al Statements of Bus�ness 
Enterpr�ses) �s�ml� standartta resm� olarak kullanılmıştır. Halbuk� kapsamlı 
gel�r kavramı, Kasım 1978'de yayımlanan İşletmeler�n F�nansal 
Raporlamalarının Amaçları �s�ml� FASB Kavramlar Standardı 1'de (Statements 
of F�nanc�al Account�ng Concept - SFAC No. 1) kazanç kavramı zaman zaman 
kapsamlı gel�r kavramı yer�ne kullanılmıştır (SFAS 130, paragraf 36).

4 yıl sonra (1984'te) yayımlanan SFAC No. 5 - İşletmeler�n F�nansal 
Tablolarında Muhasebeleşt�rme ve Ölçüm (Recogn�t�on and Measurement �n 
F�nanc�al Statements of Bus�ness Enterpr�ses) �s�ml� standart �le kapsamlı 
gel�r�n �çer�ğ� �le kapsamlı gel�r ve kar veya zarar arasındak� fark 
vurgulanmıştır (Dum�trana, J�anu ve J�nga, 2010: 26).

1985 yılında yayımlanan SFAC No. 6 – F�nansal Tabloların Unsurları 
(Elements of F�nanc�al Statements) �s�ml� standart SFAC No. 3'ün yer�n� almış 
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olup, kapsamlı gel�r kavramını, kar amacı gütmeyen �şletmeler� kapsayacak 
şek�lde gen�şletm�şt�r (Johnson, Re�ther ve Sw�er�nga, 1995: 128).

Kapsamlı gel�r kavramının nasıl raporlanacağı �se, 1992 yılında İng�ltere 
Muhasebe Standartları Kurulu (ASB) tarafından yayımlanan FRS 3 – F�nansal 
Performansın Raporlanması (Report�ng F�nanc�al Performance) standardı �le 
bel�rlenm�ş olup, kapsamlı gel�r kavramına �l�şk�n olarak ulusal anlamda �lk 
standart ortaya çıkmıştır.

Kapsamlı gel�r�n raporlanmasına ve sunulmasına �l�şk�n yapılan bu çalışmalar 
sonrasında finansal tablo kullanıcılarında bazı kapsamlı gel�r unsurlarının 
doğrudan özkaynaklarda göster�lmes�ne �l�şk�n b�r yaklaşım doğmuştur. Söz 
konusu yaklaşım, Yatırım Yönet�m� ve Araştırma B�rl�ğ� (Assoc�at�on For 
Investment Management and Research - AIMR) tarafından 1993'te yayımlanan 
“1990'lar ve Sonrasında F�nansal Raporlama” �s�ml� raporda d�le get�r�lmek 
suret�yle kapsamlı gel�r kavramının b�rçok sebepten ötürü uygulanması 
gerekt�ğ� yönünde FASB üzer�nde baskı oluşturulması amaçlanmıştır.

Temmuz 1996'da IASC tarafından F�nansal Tabloların Sunuluşu �s�ml� b�r 
Taslak Met�n yayımlanmıştır. Bu Taslak Met�n'de zorunlu olarak düzenlenmes� 
gereken yen� b�r finansal tablo olarak “Özkaynaklarda Ortaklardan 
Kaynaklanmayan Hareketler Tablosu” (Statement of Nonowners Movements 
In Equ�ty) öner�lm�şt�r.

Kapsamlı gel�r�n raporlanmasına �l�şk�n olarak ortaya çıkan b�r d�ğer standart 
�se, 1997 yılında FASB tarafından yayımlanan SFAS 130 – Kapsamlı Gel�r�n 
Raporlanması (Report�ng Comprehens�ve Income) standardı olmuştur. Bu 
standarda göre, �şletmeler�n 15 Aralık 1997 tar�h�nden �t�baren kapsamlı 
gel�rler�n�, kar ya da zarar kalem� �le b�rl�kte tek b�r finansal tabloda veya ayrı 
b�r şek�lde kapsamlı gel�r tablosunda veya özkaynak değ�ş�m tablosunda olmak 
üzere üç farklı seçenek şekl�nde raporlaması gerekm�şt�r (Rees ve Shane, 2012: 
4; Jordan ve Clark, 2002: 1-2).

1998 yılında Muhasebe Standartları Konsey�'n�n Yem�nl� Mal� Müşav�rler 
Enst�tüsü'ne (Inst�tute of Cert�fied Chartered Accountants – ICCA) bağlı olan 
Kanadalı tems�lc�ler� �le G4+1 tems�lc�ler� (ABD, Yen� Zelanda, Avustralya ve 
İng�ltere'dek� standart yayımlayan kuruluşların ve ayrıca IASB'ın tems�lc�ler�) 
finansal performansın yen� b�r finansal tabloda göster�lmes� gerekt�ğ� üzer�nde 
uzlaşmışlardır. Bunun sonucunda, G4+1 tarafından tavs�ye ed�len kapsamlı 
gel�r tablosunun �şletmen�n esas faal�yetler�n�n sonucunu, finansal faal�yetler�n 
sonucunu ve son olarak d�ğer kazanç ve kayıpları yansıtan üç farklı sütundan 
oluşması gerekt�ğ� bel�rt�lm�şt�r (Dum�trana vd., 2010: 26).
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G4+1 tarafından ben�msenen bu görüşler, günümüzde kapsamlı gel�r�n 
raporlanmasına �l�şk�n b�lg�ler�n yer aldığı IAS 1 – F�nansal Tabloların 
Sunuluşu Standardı'na (Presentat�on of F�nanc�al Statements) temel 
oluşturmuştur. IASB, �lk olarak 1975 yılında yayımlanan IAS 1 – Muhasebe 
Pol�t�kalarının Açıklanması (D�sclosure of Account�ng Pol�c�es) standardını, 
kapsamlı gel�r tablosunu devreye sokmak amacıyla 1997 yılında yen�den 
gözden geç�rm�şt�r (Köse, 2009: 66; Dum�trana vd., 2010: 26). Daha sonra 
2006 yılında yayımlanan IAS 1 Taslak Metn�'nde “döneme �l�şk�n tahakkuk 
ett�r�len gel�r ve g�der tablosu” olarak da b�l�nen “kapsamlı gel�r tablosu” d�ye 
b�r finansal tablo kavramı �lk defa d�le get�r�lm�şt�r (P�l�, 2009: 82). 2007 yılında 
yapılan yen� b�r gözden geç�rme �le beraber IAS 1 �şletmelere 2009 bütçe 
yılından başlamak üzere, hem özkaynak değ�ş�m tablosunu hem de kapsamlı 
gel�r tablosunu düzenleme zorunluluğu get�rm�şt�r. Bu standarda göre, 
kapsamlı gel�r tablosu; kar ya da zarar �le d�ğer kapsamlı gel�rler�n raporlandığı 
tek b�r tabloda veya kar ya da zarar tablosu �le d�ğer kapsamlı gel�rler tablosu 
olmak üzere �k� ayrı tabloda göster�lmes� gerekmekted�r (Dum�trana vd., 2010: 
26).

Düzenlenmes� zorunlu olan genel amaçlı finansal tablolardan b�r�s� olan 
kapsamlı gel�r tablosu ülkem�zde, 2008 yılında IAS 1'de yapılan değ�ş�kl�ğ�n 
yansıması olarak; TMS 1'de yapılan değ�ş�kl�k �le 13.08.2008 tar�h ve 26966 
sayılı Resm� Gazete'de yayımlanarak 01.01.2009 tar�h�nden başlayan hesap 
dönemler�nde kullanılmak üzere yürürlüğe g�rm�şt�r (Ell�ott ve Ell�ott, 2013: 
42; Kaval, 2011: 12).

KAPSAMLI GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİNİN AMACI

Klas�k gel�r tablosunun kapsamlı gel�r tablosuna doğru �zled�ğ� gel�ş�m sürec� 
boyunca, performansın raporlanmasına �l�şk�n olarak b�rb�r�ne zıt �k� farklı 
eğ�l�m�n olduğu gözlemlenm�şt�r. Bunlar; car� faal�yet kavramı �le her şey dah�l 
kavramı olarak adlandırılan eğ�l�mlerd�r (Belland�, 2012: 247).

Car� faal�yet kavramını, d�ğer adıyla k�rl� fazla (d�rty surplus) kavramını 
savunanlara göre, b�r gel�r tablosunda yalnızca olağan, düzenl� ve car� dönem 
�ç�n normal sayılab�lecek faal�yetler�n sonuçlarına yer ver�lmel�; �şletmen�n 
gelecekte elde edeb�leceğ� kazançlarını yansıtmayan düzens�z kazanç veya 
kayıplar doğrudan dağıtılmayan karlara aktarılmalıdır. İşletme faal�yetler�ne 
özgü olan unsurların; düzenl� ve y�nelenen unsurlar olmalarının yanı sıra, 
gelecektek� finansal performansların tahm�n�ne �mkan veren ve ayrıca tahm�n 
ed�len finansal performanslar arasında zaman ve n�tel�k olarak karşılaştırma 
yapılmasını sağlayan unsurlar olduğu b�l�nmekted�r. Amer�kan Yem�nl� Mal� 
Müşav�rler Enst�tüsü (AICPA) tarafından desteklenen car� faal�yet kavramı, 
klas�k gel�r tablosunun oluşturulmasının ardındak� mantığa temel teşk�l eden 
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b�r kavramdır. Klas�k gel�r tablosu car� faal�yet kavramına göre 
düzenlenmekted�r (Cahan, Courtenay, Gronewoller ve Upton, 2000: 1273-
1274; Pascan, 2010: 187; Dhal�wal, Subramanyam ve Trezevant, 1999: 44-45). 
Bu kavramın dezavantajı; klas�k gel�r tablosunda yalnızca y�nelenen 
mal�yetler�n ve gel�rler�n raporlanmasıyla b�rl�kte, performansı etk�leyen ve 
zaman zaman ortaya çıkan d�ğer faktörler�n göz ardı ed�lmes�d�r (Belland�, 
2012: 248-249).

Car� faal�yet kavramı esas alınarak düzenlenen klas�k gel�r tablosu, yalnızca 
gerçekleşm�ş olan gel�r ve g�derler� raporlamaktadır. Bu durum, finansal tablo 
kullanıcılarına eks�k b�lg� sunmaktadır. F�nansal tablo kullanıcıları, �şletmen�n 
özkaynaklarında artış veya azalış yaratan ve henüz nakde dönüşmem�ş olan 
gel�rler veya g�derler hakkında da b�lg� sah�b� olmak �stemekted�r. İşte bu söz 
konusu b�lg�ler kapsamlı gel�r tablosu aracılığıyla �lg�l� taraflara sunulmaktadır 
(Örten vd., 2012: 27).

Öte yandan, her şey dah�l kavramı veya d�ğer adıyla tem�z fazla (clean surplus) 
kavramı, daha gen�ş b�r finansal performans kavramı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Amer�kan Muhasebec�ler Derneğ� (Amer�can Account�ng 
Assoc�at�on - AAA) tarafından desteklenen her şey dah�l kavramına göre, gel�r 
tablosunda yer alacak olan sonuç kalem�n�n bel�rl� b�r dönem boyunca 
özkaynaklarda meydana gelen tüm artış ve azalışların etk�ler�n� yansıtması 
gerekmekted�r (Cahan vd., 2000: 1274). Ancak, özkaynaklarda meydana gelen 
bu artış ve azalışların �şletme sah�pler�yle olan �şlemlerle �lg�s�n�n 
bulunmaması gerekmekted�r. Bu kavrama göre, alışılmadık ve olağandışı 
unsurların performans sonucuna yansıtılması gerekmekted�r. Çünkü doğrudan 
veya dolaylı olarak �şletmen�n car� faal�yet�yle alakalı olan her türlü kazanç 
veya kayıp uzun dönemde karlılığa katkıda bulunacaktır (Pascan, 2010: 188; 
Dhal�wal vd., 1999: 45).

Her şey dah�l kavramına uygun b�r şek�lde düzenlenen kapsamlı gel�r 
tablosunun düzenlenmes�n�n amacı; bazı bel�rl� finansal performans 
unsurlarının açıklanması suret�yle, finansal performansın daha �y� b�r şek�lde 
değerlend�r�lmes� konusunda finansal raporların kullanıcılarına yardım 
etmekt�r. Ayrıca, temel b�r finansal tablo olarak kapsamlı gel�r tablosu, 
�şletmen�n muhasebeleşt�r�len tüm gel�r ve g�derler�n� detaylı b�r şek�lde 
raporlamaktadır (Dastg�r ve Velashan�, 2008: 124).

KAPSAMLI GELİR TABLOSU DÜZENLEME MODELLERİ

Kapsamlı gel�r tablosunun düzenlenmes�ne �l�şk�n olarak IASB ve FASB 
tarafından yapılan çalışmalar büyük önem taşımaktadır. IASB ve FASB 
tarafından kapsamlı gel�r tablosuna �l�şk�n olarak yayımlanan standartlar ve 
d�ğer çalışmalar göz önüne alındığında farklı sınıflandırmalara sah�p b�rden 
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fazla kapsamlı gel�r tablosu model�n�n kullanılab�leceğ� sonucu ortaya 
çıkmaktadır.

Bununla beraber, kapsamlı gel�r tablosu d�ğer kapsamlı gel�r unsurlarının her 
b�r�n� ayrı b�r finansal performans aracı olarak raporlamaktadır. Dolayısıyla 
kullanılacak olan kapsamlı gel�r tablosu modeller�n�n, �şletmen�n 
performansının doğru ve gerçeğe uygun b�r şek�lde ortaya konmasında ve 
gelecektek� performansın �sabetl� b�r şek�lde tahm�n ed�lmes�nde ne derece 
faydalı olduğunu göstermes� gerekmekted�r. Ayrıca, �şletmeler�n performans 
hedefler�ne �l�şk�n olarak terc�h ed�lecek olan her kapsamlı gel�r tablosu 
model�n�n avantaj ve dezavantajlarının da bel�rt�lmes� oldukça önem arz 
etmekted�r.

Kapsamlı gel�r tablosunda raporlanacak olan gerçeğe uygun değer değ�ş�mler� 
ve d�ğer gerçekleşmeyen gel�r ve g�derler (doğrudan özkaynaklarda 
muhasebeleşt�r�len kalemler) d�ğer kapsamlı gel�r unsurları olarak TMS 1 
F�nansal Tabloların Sunuluşu Standardı'nda aşağıdak� şek�lde sıralanmıştır 
(TMS 1, paragraf 7):

§�Yen�den değerleme fazlasındak� değ�ş�mler (TMS 16 ve TMS 38),

§�Tanımlanmış fayda planlarının yen�den ölçümler� (TMS 19),

§�Dış ülkedek� bağlı �şletmeye a�t finansal tabloların çevr�lmes�nden 
kaynaklanan kazanç ve kayıplar (TMS 21),

§�Özkaynağa dayalı finansal araçlardak� yatırımlardan kaynaklanan kazanç ya 
da kayıplar (TFRS 9 ve TMS 39),

§�Nak�t akış r�sk�ne �l�şk�n r�skten korunma araçlarına bağlı olarak oluşan 
kazanç veya kayıpların etk�n kısımları (TMS 39).

Muhasebe standartlarına �l�şk�n dünyada öneml� çalışmalar yürüten 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve (Amer�kan) F�nansal 
Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) zaman zaman muhasebe standartları ve 
finansal raporlama konularıyla �lg�l� olarak ortak toplantılar düzenlemekted�r. 
2005 yılında düzenlenen Ortak IASB-FASB Toplantısı b�r �şletmen�n finansal 
tablolarında yer alan b�lg�ler�n sunuluşuna �l�şk�n standartlar gel�şt�rmek 
amacıyla gerçekleşm�şt�r. Bu standartların, �şletmen�n finansal performansının 
değerlend�r�lmes�nde gerekl� olacak finansal tablo b�lg�ler�n�n faydasını 
arttıracak standartlar olması �stenm�şt�r. F�nansal performans değerlend�rmes� 
kapsamında �lg�l� kalemler�n finansal tablolarda göster�m�ne �l�şk�n şek�l - 
�çer�k, sınıflandırma (ayrıma) - toplama (b�r araya get�rme) g�b� özell�kler�n 
esas alınarak sunulması g�b� konuların tartışıldığı bu toplantıda tekl�f ed�len 
kapsamlı gel�r tablosu düzenleme modeller� aşağıdak� g�b�d�r (IASB-FASB 
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Meet�ng, 2005: paragraf 3):

§�1.Model:İst�sna�/İst�sna� Olmayan Kalemlere Göre Düzenlenen Kapsamlı 
Gel�r Tablosu Model�

§�2.Model: Y�nelenen/Y�nelenmeyen Kalemlere Göre Düzenlenen Kapsamlı 
Gel�r Tablosu Model�

§�3.Model: Gerçekleşm�ş/Gerçekleşmem�ş Kalemlere Göre Düzenlenen 
Kapsamlı Gel�r Tablosu Model�

§�4. Model: Faal�yet Kalemler� / Faal�yet Dışı Kalemlere Göre Düzenlenen 
Kapsamlı Gel�r Tablosu Model�

§�5. Model: Tar�h� Mal�yet Esasına/P�yasa Değer� Esasına/Tahm�n� Değer 
Esasına Göre Düzenlenen Kapsamlı Gel�r Tablosu Model�

İst�sna� Ve İst�sna� Olmayan Kalemlere Göre Düzenelenen Kapsamlı Gel�r 
Tablosu Model�

Bu modelde, kapsamlı gel�r tablosu kalemler� �st�sna� kalemler ve �st�sna� 
olmayan kalemler şekl�nde ayrılmaktadır. B�r kalem, olağandışı b�r şek�lde çok 
büyük b�r tutar veya olaya tekabül ed�yorsa ve/veya raporlama yapan 
�şletmen�n olağan b�r faal�yet� �le �lg�l� olmasına rağmen, nad�ren meydana 
gel�yorsa, bu kalem �st�sna� olarak ele alınmaktadır. Örneğ�n, yüksek tutarlı 
kamb�yo zararları, �şletme b�rleşmeler�yle �lg�l� olarak ortaya çıkan yen�den 
yapılandırma g�derler�, dönen ve duran varlıklarda meydana gelen değer 
düşüşler�, şüphel� alacaklar �ç�n ayrılan yüksek tutarlı karşılıklar �st�sna� 
kalemler olarak d�kkat çekmekted�r (P�l�, 2009: 64).

Olağan faal�yetler; �şletmen�n, kend� �ş�n�n b�r parçası olarak üstlend�ğ� ve 
devam ett�rd�ğ� faal�yetler �le gerek bunlarla b�rl�kte gerekse de ayrı olarak 
ortaya çıkan faal�yetler olarak tanımlanmaktadır. Bu tür faal�yetler �şletmen�n 
faal�yet gösterd�ğ� çevrede (s�yas�, yasal, ekonom�k g�b�) meydana gelen 
herhang� b�r olayın �şletme üzer�ndek� etk�ler�n� �çermekted�r (FRED 22, 
paragraf 2).

Bu model�n amacı, �st�sna� kalemler�n, sürdürülen faal�yetlerden veya faal�yet 
dışı karlardan ayrı olarak ele alınması hususunda �şletme yönet�m�ne kolaylık 
sağlamaktır. Böylel�kle, �şletme ve finansal tablo okuyucuları �şletmen�n 
geçm�ş dönemde elde ett�ğ� karlarını değerlend�rmek suret�yle gelecektek� 
nak�t akışlarını ve karlarını daha �y� hesaplayab�lecekt�r (P�l�, 2009: 64).

Aslında, bu sınıflandırmanın oldukça öznel ve takd�re bağlı olduğu 
görülmekted�r; çünkü her dönem �ç�n hang� kalemler�n �st�sna� olup 
olmayacağına �şletme yönet�m� karar vermekted�r. Örneğ�n, b�r �şletme 
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açısından �st�sna� olarak ele alınan b�r kalem�n, farklı b�r �şletme açısından 
�st�sna� olarak n�telend�r�lmemes� mümkün olab�lmekted�r. Öte yandan, farklı 
�şletmeler açısından benzer durum aynı �şletmen�n faal�yet gösterd�ğ� farklı 
dönemler açısından da söz konusu olab�lmekted�r. D�ğer b�r �fadeyle, b�r 
�şletme açısından b�r dönem �st�sna� olarak d�kkate alınan b�r kalem b�r sonrak� 
dönem �st�sna� olarak değerlend�r�lemeyeb�l�r.

İşletme açısından �st�sna� ve �st�sna� olmayan kalemler�n tekdüze b�r şek�lde 
bel�rlenem�yor olması, öznell�ğ� ön plana çıkarmakta ve hem d�ğer �şletmeler 
hem de aynı �şletmen�n farklı faal�yet dönemler� açısından çel�şk�l� durumlar 
yaratab�lmekted�r. Çel�şk�l� durumlara neden olan öznell�k, takd�r yetk�s�n�n 
�şletmeler�n kend�s�ne bırakılmış olması ve finansal tabloları kıyaslamada 
oluşab�lecek zorluklar model�n amacı olan gelecektek� gel�r ve nak�t akışlarının 
tahm�n�ne �mkan vermemekted�r. Esasen, yönet�m�n yüksek tutarlı zararları 
�st�sna� olarak; �st�sna� gel�rler� de �st�sna� olmayan şekl�nde sınıflandırma 
n�yet� olab�lmekted�r. Böyle yapılması durumunda, firmanın gelecektek� nak�t 
akışlarının tahm�n� zorlaşarak, firmanın gerçek performansı anlaşılamayacaktır 
(P�l�, 2009: 64).

Bu modelde gerçeğe uygun değer değ�ş�mler� ve d�ğer kapsamlı gel�r 
kalemler�n�n nasıl raporlanacağı �şletme yönet�m�n�n terc�h�ne bağlı olarak 
değ�şmekted�r. Dolayısıyla söz konusu kalemler, hem �st�sna� hem de �st�sna� 
olmayan kalemler olarak muhasebeleşt�r�lmekted�r. Bu modelde, d�ğer 
kapsamlı gel�rler� gösteren özel ve ayrı b�r bölüm bulunmamaktadır. Tablo 1'de 
�st�sna� ve �st�sna� olmayan kalemlere göre oluşturulmuş örnek b�r kapsamlı 
gel�r tablosu formatı görülmekted�r (P�l�, 2009: 65).

Tablo 1. Kapsamlı Gel�r Tablosu - 1. Model  (İst�sna� / İst�sna� Olmayan 
Modele Göre Kapsamlı Gel�r Tablosu Formatı)

Car� Dönem 
Toplam

B�r Öncek� 
Yıl Toplam

İSTİSNAİ OLMAYAN KALEMLER
Hasılatlar
G�derler
...............
İSTİSNAİ KALEMLER
Yüksek Tutarlı Kamb�yo Zararları
Yen�den Yapılandırma Zararları
Dönen Varlıklarda Meydana Gelen Değer Düşüşler�
Duran Varlıklarda Meydana Gelen Değer Düşüşler�
Şüphel� Alacaklar İç�n Ayrılan Yüksek Tutarlı 
Karşılıklar
...............
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Y�nelenen Ve Y�nelenmeyen Kalemlere Göre Düzenelenen Kapsamlı Gel�r 
Tablosu Model�

B�r finansal tablo kalem� yüksek derecede anormall�k göster�yorsa, firmanın 
olağan faal�yetler� dışındak� olay veya �şlemlerden ötürü ortaya çıkıyorsa ve 
tekrarlanması  beklenm�yorsa,  y�nelenmeyen b�r  kalem olarak 
düşünülmekted�r. Örneğ�n, arsa, araz�, araç-gereç satışından elde ed�len 
kazançlar �le madd� ve madd� olmayan duran varlıklarda meydana gelen değer 
düşüklükler� g�b� �şlemler ve olayları y�nelenmeyen olarak sınıflandırılmasının 
b�r sakıncası yoktur. Çünkü bu t�p �şlemler ve olaylar sürekl� olmayıp, önceden 
tahm�n ed�lememekted�r. Y�nelenmeyen kalemler �st�sna� kalemler� 
�çermemekted�r; çünkü �st�sna� kalemler �şletmen�n olağan faal�yetler� �le �lg�l� 
olarak ele alınmaktadır (P�l�, 2009: 65; FRS 3, paragraf 6).

Y�nelenmeyen kalemler �le �st�sna� kalemler�n neler olacağının �şletme 
yönet�m�ne bırakılmış olmasından dolayı bu kalemler arasında net b�r ayrım 
yapılamamaktadır. Dolayısıyla her �k� ayrıma göre öner�len kapsamlı gel�r 
tablosu modeller�nde yazılmış olan kalemler�n �şletme kararına bağlı olarak yer 
değ�şt�rmes� mümkündür. Örneğ�n, uygulamada �st�sna� kalem olarak 
göster�len bazı kalemler�n (örneğ�n, duran varlıklarda meydana gelen değer 
azalışlarının) Tablo 24'te y�nelenmeyen kalem olarak ele alındığı 
görülmekted�r (Ell�ott ve Ell�ott, 2013: 43-44). Bu durum özell�kle IFRS'lere 
göre raporlama yapan �şletmeler�n finansal raporlarında ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü IFRS'ler olağandışı kalem kavramını tanımamaktadır.

Bu model�n amacı, sürdürülen faal�yetler� normal olmayan �şlem ve 
durumlardan ayırt etmeler�ne ve gelecektek� nak�t akışlarını tahm�n etmeler� 
hususunda finansal tablo kullanıcılarına kolaylık sağlamaktır. Dolayısıyla bu 
amacın, 1. Model�n amacı �le aynı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. B�r 
kalem�n y�nelenen olup olmadığına �l�şk�n esas alınan kr�terler öznel olarak 
değerlend�r�lm�ş olab�lmekted�r. B�r �şletmede y�nelend�ğ� düşünülen b�r �şlem, 
başka b�r �şletme �ç�n y�nelenmeyen �şlem olarak düşünüleb�lmekted�r. 
Örneğ�n, yatırım amaçlı gayr�menkulün gerçeğe uygun değer�nde meydana 
gelen b�r dalgalanmanın y�nelenen b�r kalem olarak mı ele alınmalıdır yoksa 

FİNANSMAN VE HAZİNE
F�nansal Kazanç ve Kayıplar
Haz�ne Kazanç ve Kayıpları
...............
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan Faüal�yetlerden Elde Ed�len Kazanç ve 
Kayıplar

KAPSAMLI GELİR
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y�nelenmeyen (b�r defaya mahsus) b�r kalem olarak mı ele alınacağı veya b�r 
finansal varlığın gerçeğe uygun değer�nde meydana gelen değ�ş�kl�kler�n hang� 
kapsamda ele alınacağı �şletme yönet�m�n�n terc�h�ne bağlı olmaktadır. Dahası, 
�şletme yönet�m� y�nelenen gel�rler� kar ya da zarar veya kapsamlı gel�r 
�çer�s�nde değ�l de b�r bütün olarak göstermek �steyeb�l�r. Bu yolun �zlenmes�, 
�şletmen�n car� performansının g�zlenmes�ne neden olacaktır. Bu durum da 
�şletmen�n gelecektek� nak�t akışlarının hesaplanmasını zorlaştıracaktır (P�l�, 
2009: 65-66).

Kapsamlı gel�r tablosunun bu model�nde, d�ğer kapsamlı gel�r kalemler�n hem 
y�nelenen kalem hem de y�nelenmeyen kalem olarak muhasebeleşt�r�lmes� 
mümkündür. Bu durum, �şletmen�n terc�h�ne bağlı olarak değ�şmekted�r. Tablo 
2'de y�nelenen ve y�nelenmeyen kalemlere göre oluşturulmuş kapsamlı gel�r 
tablosu model� görülmekted�r (P�l�, 2009: 66).

Tablo 2. Kapsamlı Gel�r Tablosu - 2. Model (Y�nelenen / Y�nelenmeyen 
Modele Göre Kapsamlı Gel�r Tablosu Formatı)

Car� Dönem 
Toplam

B�r Öncek� 
Yıl Toplam

YİNELENEN KALEMLER
Hasılatlar
G�derler
...............
YİNELENMEYEN KALEMLER
Duran Varlık Satışından Elde Ed�len Kazanç ve 
Kayıplar
Mahkeme ve Tazm�natlara İl�şk�n Yüksek Tutarlı 
Karşılıklar
Onarım Mal�yetler�
İşç� Çıkarma Tazm�natları
...............
FİNANSMAN VE HAZİNE
F�nansal Kazanç ve Kayıplar
Haz�ne Kazanç ve Kayıpları
......................
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan Faal�yetlerden Elde Ed�len Kazanç ve 
Kayıplar

KAPSAMLI GELİR
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Gerçekleşm�ş Ve Gerçekleşmem�ş Kalemlere Göre Düzenlenen Kapsamlı 
Gel�r Tablosu Model�

Kapsamlı gel�r tablosu model�n�n üçüncüsü olan bu modelde, gerçekleşm�ş ve 
gerçekleşmem�ş kalemler olarak yapılan sınıflama FASB'ın tanımlamalarıyla 
oldukça yakın anlamda ele alınarak yapılmıştır. B�r kalem, nak�t veya nak�t 
benzerler�ne dönüştürülmeye hazır olduğunda veya zaten dönüşmüşse 
gerçekleşm�ş olarak n�telend�r�lmekted�r (SFAC No. 6, paragraf 143).

Bu model�n amacı; gerçekleşm�ş olan gel�r�n, gerçekleşmem�ş kazanç ve 
kayıplardan ayrı olarak raporlanmasını sağlamaktır. Böylel�kle, finansal tablo 
kullanıcıları gerçekleşm�ş ve gerçekleşmem�ş kalemler�n gelecektek� nak�t 
akışlarını tahm�n etmek �ç�n farklılaştırma tekn�kler�n� kullanab�leceklerd�r. Bu 
model özell�kle, kar ya da zarar kavramının dağıtılab�l�r kar kavramına sıkı 
sıkıya bağlı olduğu ülkeler �ç�n oldukça uygun gözükmekted�r. Bu model �le 
b�rl�kte gerçekleşm�ş gel�r ve dağıtılab�l�r gel�r kalemler�, gerçekleşmem�ş gel�r 
kalemler�nden ayrı b�r şek�lde raporlanacaktır. Bu �k� gel�r kavramı 
(gerçekleşm�ş ve gerçekleşmem�ş) b�rb�r�ne eklend�ğ�nde, dönem�n kapsamlı 
gel�r performansı daha bel�rg�n hale gelecekt�r (P�l�, 2009: 66).

Gerçekleşmen�n anlamı b�r kez tanımlandığında; kalemler yönet�m kararına 
bağlı kalınmadan her sınıfta muhasebeleşt�r�lecekt�r. Gerçekleşme esasına 
bağlı olarak oluşturulan bu modelde hang� kalem�n hang� kısımda 
raporlanacağı, öncek� modellerde olduğu kadar yönet�m kararına bağlı 
olmamaktadır. Yan� öznell�k bu modelde daha az sev�yelere çek�lm�ş 
olmaktadır.

Öte yandan, gerçekleşme her ülkede aynı anlama gelmemekted�r. Avrupa'da 
gerçekleşme, dağıtıma uygun gel�r �ç�n kullanılmakta olup, Amer�ka B�rleş�k 
Devletler� ve İng�ltere'de gerçekleşme, sermayen�n korunmasını 
vurgulamaktadır (P�l�, 2009: 37-40). IASB ve FASB dağıtılab�l�r gel�r�n b�r 
muhasebe konusu olmadığını, uluslararası standartlara uyum sağlama kararı 
alan ülkeler� �lg�lend�ren yasal b�r konu olduğuna �nanmaktadır (P�l�, 2009: 67).

Bununla b�rl�kte IASB ve FASB'ın ortaklaşa olarak ortaya çıkarmış 
oldukları muhasebe model� (Gel�r Tahakkukları Projes�), �şletmen�n b�r kazanç 
sürec�n�n tamamlanmasını ve gerçekleşmes�n� d�kkate almadan varlık ve 
kaynaklardak� değ�şmelere bağlı olarak gel�rler� muhasebeleşt�receğ�n� 
öngörmekted�r. Her �k� kurul da aşağıdak� sebeplerden ötürü gerçekleşme 
yer�ne bu yaklaşımı terc�h etm�şt�r (P�l�, 2009: 67): 

§�Gerçekleşme kavramı zaman zaman IASB'ın Kavramsal Çerçeves�'nde 
ver�len varlık ve borç tanımlamalarıyla uyuşmamaktadır. Örneğ�n, IASB'ın 
Kavramsal Çerçeves�'nde varlıklar, geçm�şte olan �şlemler�n sonucunda ortaya 
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çıkan ve hal�hazırda �şletmen�n kontrolünde olan ve gelecekte �şletmeye 
ekonom�k fayda sağlaması beklenen değerler olarak tanımlanırken; borçlar, 
geçm�ş olaylardan kaynaklanan ve ödenmes� �şletmen�n ekonom�k fayda 
sağlayab�lecek değerler�nde b�r çıkışa neden olacak mevcut yükümlülükler 
olarak tanımlanmıştır (IASB Kavramsal Çerçeve, paragraf 4). Ancak varlık ve 
borçların muhasebeleşt�r�lmes�ne �l�şk�n hükümler, gerçekleşme kavramının 
doğasına aykırı çeş�tl� ayrıntılar �çermekted�r.

§�Gerçekleşmen�n tam olarak b�r tanımının yapılması gerekmekted�r. Şu ank� 
tanım farklı endüstr�, �şlem ve ülkeler �ç�n tutarlı b�r uygulama get�rmem�şt�r.

§�B�rden fazla b�leşen� olan gel�r get�ren düzenlemeler doğrultusunda 
meydana gelen gerçekleşmey� tanımlamak zor olmaktadır.

§�Gerçekleşmeye �l�şk�n b�lg�ler�n, kapsamlı gel�r tablosu yer�ne nak�t akım 
tablosundan veya b�lançodan alınmasının daha uygun olduğu görülmüştür.
Bu modelde, d�ğer kapsamlı gel�rler�n gerçekleşmem�ş olduğu kabul ed�lm�ş 
olup, bunların ayrı b�r şek�lde raporlanması gerekt�ğ�ne karar ver�lm�şt�r. D�ğer 
kalemler�n tümü IAS/IFRS'ler�n kapsamlı gel�r tablosunda tanımladığı d�ğer 
gruplarda gerçekleşm�ş olarak muhasebeleşt�r�lmekted�r. Bu sınıflandırma, 
IASB'ın sermayen�n korunması kavramlarına sıkı sıkıya bağlı b�r gerçekleşme 
tanımını onaylamaktadır. Tablo 3'te gerçekleşm�ş ve gerçekleşmem�ş gel�r 
unsurlarına göre gruplandırılmış kapsamlı gel�r tablosu model� görülmekted�r 
(P�l�, 2009: 67-68).

Tablo 3. Kapsamlı Gel�r Tablosu - 3. Model (Gerçekleşm�ş / 
Gerçekleşmem�ş Modele Göre Kapsamlı Gel�r Tablosu Formatı)

Car� Dönem 
Toplam

B�r Öncek� 
Yıl Toplam

GERÇEKLEŞMEMİŞ KALEMLER
Hasılatlar
G�derler
...............
GERÇEKLEŞMEMİŞ KALEMLER
Madd� Duran Varlıklar ve Madd� Olmayan Duran 
Varlıklar Yen�den Değerleme Farkları
Tanımlanmış Fayda Planlarındak� Aktüeryal Kazanç 
ve Kayıplar
Kur Değ�ş�m Etk�ler�
Özkaynağa Dayalı F�nansal Araçların Gerçeğe 
Uygun Değer Farkları
Türevsel Ürünler Yen�den Değerleme Farkları
...............
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Faal�yet Kalemler� Ve Faal�yet Dışı Kalemlere Göre Düzenelenen 
Kapsamlı Gel�r Tablosu Model�

Bu modelde, kapsamlı gel�r tablosu faal�yet ve faal�yet dışı gruplara 
ayrılmaktadır. Faal�yet kalemler�, �şletmen�n düzenl� faal�yetler�n�n doğrudan 
b�r sonucu olarak ortaya çıkan gel�r ve g�derlerle �l�şk�l� olarak ele alınmakta 
olup, bu yönüyle faal�yet dışı kalemlerden ayrılmaktadır. Bu model�n amacı, 
�şletmen�n esas gel�r�n� ön plana çıkarmak suret�yle finansal tablo 
kullanıcılarının �şletmen�n sürdürüleb�l�r gel�r� üzer�nden b�lg� almasını 
sağlamaktır. Bu durum, finansal tablo kullanıcılarının �şletmen�n gelecektek� 
nak�t akışlarını daha �y� b�r şek�lde hesaplamasına ve daha doğru kararlar 
vermes�ne yardımcı olmaktadır. 

Bu model kapsamında yapılan modelleme, farklı �şletmeler açısından b�r 
tutarlılık arz etmeyeb�lmekted�r. Örneğ�n, duran varlık satışından elde ed�len 
kazançlar veya finansal varlık satışından elde ed�len kazançlar b�r �şletme 
tarafından faal�yet kalem� olarak ele alınırken, başka b�r �şletme tarafından 
faal�yet dışı kalem olarak değerlend�r�leb�lmekted�r. Ayrıca, bazı kalemler 
(örneğ�n, yabancı para çevr�m kazanç ve kayıpları) her �k� grupta da yer 
alab�lmekted�r. Bu durum, daha az karşılaştırılab�l�rl�k ve daha fazla öznell�k 
�çeren b�r durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu modelde d�ğer kapsamlı 
gel�rler, �şletmeye ve yapılan �ş�n n�tel�ğ�ne bağlı olarak hem b�r faal�yet kalem� 
hem de b�r faal�yet dışı kalem olarak raporlanab�lmekted�r. Bu model 
kapsamında düzenlenmes� öngörülen kapsamlı gel�r tablosu formatı Tablo 
4'tek� g�b�d�r (P�l�, 2009: 68-69).

FİNANSMAN VE HAZİNE
F�nansal Kazanç ve Kayıplar
Haz�ne Kazanç ve Kayıpları
...............
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan Faal�yetlerden Elde Ed�len Kazanç ve 
Kayıplar

KAPSAMLI GELİR
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Tablo 4. Kapsamlı Gel�r Tablosu - 4. Model (Faal�yet / Faal�yet Dışı Modele 
Göre Kapsamlı Gel�r Tablosu Formatı)

Car� Dönem 
Toplam

B�r Öncek� 
Yıl Toplam

FAALİYET KALEMLERİ
Hasılatlar
G�derler
...............
FAALİYET DIŞI KALEMLER
Madd� Duran Varlıklar ve Madd� Olmayan Varlıklar 
Yen�den Değerleme Farkları
Tanımlanmış Fayda Planlarındak� Aktüeryal Kazanç 
ve Kayıplar
Kur Değ�ş�m Etk�ler�
Özkaynağa Dayalı F�nansal Araçlarının Gerçeğe 
Uygun Değer Farkları
Türevsel Ürünler Yen�den Değerleme Farkları
...............
FİNANSMAN VE HAZİNE
F�nansal Kazanç ve Kayıplar
Haz�ne Kazanç ve Kayıpları
...............
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan Faal�yetlerden Elde Ed�len Kazanç ve 
Kayıplar

KAPSAMLI GELİR

Tar�h� Mal�yet Esasına / P�yasa Değer� Esasına / Tahm�n� Değer Esasına 
Göre Düzenelenen Kapsamlı Gel�r Tablosu Model�

Dönüşümler�n ve olayların ölçülmes�nde car� değer kullanımının g�derek 
artması ve aynı zamanda da tar�h� mal�yete ver�len önem�n azalması finansal 
tabloların hazırlanmasında daha fazla hesaplama ve varsayımı beraber�nde 
get�rm�şt�r. Bu nedenlerden ötürü, finansal tablo kullanıcılarının kend� 
ekonom�k kararlarını alırken kullanılan hesaplama ve varsayımları anlaması 
oldukça öneml� hale gelmekted�r. Böylel�kle, kapsamlı gel�r tablosunda yer 
alacak kalemler�n bu hesaplama ve varsayımların esas alınması suret�yle 
raporlanması ve sınıflandırılması daha faydalı olacaktır. Bu model, üç farklı 
varsayım çeş�d�yle �l�şk�l� olan üç sınıf ortaya çıkarmaktadır. Bunlar; Tar�h� 
Mal�yet Esasına Göre Değerlenen Kalemler, P�yasa Değer� Esasına Göre 
Değerlenen Kalemler ve Tahm�n� Değer Esasına Göre Değerlenen Kalemler 
sınıflarıdır (P�l�, 2009: 69).
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Tar�h� Mal�yet Esasına Göre Değerlenen Kalemler �çer�s�nde, tahakkuk esaslı 
muhasebe yöntem�ne göre tahakkuk ett�r�len tüm gel�r ve g�der kalemler� 
raporlanmaktadır. Bu kalemler, tar�h� mal�yet esasına bağlı olarak değerlemeye 
tab� tutulan varlık ve borçlarla �lg�l� olmaktadır. Tahm�n� Değer Esasına Göre 
Değerlenen Kalemler, gerçek olayın zamanlaması, gelecektek� fa�z oranlarında 
meydana gelen değ�ş�mler g�b� hesaplamalara �l�şk�n küçük değ�ş�kl�kler 
neden�yle varlık ve borç tutarlarında meydana gelen değ�ş�mler� �çermekted�r. 
Örneğ�n; �skonto oranları, aktüeryal kazanç ve kayıplar, yatırım r�skler� ve 
karşılıklar g�b� unsurlarda meydana gelen değ�ş�mler�n hesaplanan değerler� bu 
grupta yer almaktadır.
Bu model finansal tablo kullanıcılarına, �şletmen�n varlık ve borçlarının 
değerlemes�nde tar�h� mal�yet�n m� yoksa car� değer�n m� kullanıldığının 
anlaşılmasında ve bu varlık ve borçların tahm�n� değerler�nde meydana gelen 
değ�şmeler�n ölçümünde yardımcı olmaktadır. Bu model yardımıyla, finansal 
tablo kullanıcıları �lg�l� hesaplamaları ve varsayımları daha �y� anlayab�lecek 
ve varsayımların geçerl� olup olmadığını; değ�lse, gözden geç�r�lmes� 
gerekt�ğ�n� b�lecekt�r. 
Bu modelde, bazı olay ve dönüşümler�n, yukarıda anlatılan üç grupta 
toplanmak üzere alt olay ve dönüşümlere ayrıştırılması gerekmekted�r. 
Örneğ�n, tanımlanmış fayda planları dönem mal�yet�n� tesp�t etmek �ç�n 
�şletme, car� h�zmet mal�yet�n�, fa�z mal�yet�n�, plan varlıkları ve tazm�nat 
haklarından beklenen get�r�y�, aktüeryal kazanç ve kayıpları ve son olarak 
geçm�ş h�zmet mal�yet�n� hesaplamak zorundadır (TMS 19, paragraf 61).
Bu modelde d�ğer kapsamlı gel�rler, p�yasa değer� veya tahm�n� değer 
gruplarında raporlanab�lmekted�r. Örneğ�n; eğer gerçeğe uygun değer p�yasa 
temell� b�r bulguya göre bel�rlenm�şse, gerçeğe uygun değer değ�ş�mler�n�n 
p�yasa değer� grubunda raporlanmasının herhang� b�r sakıncası yoktur. Öte 
yandan, p�yasaya dayanan b�r bulgunun olmaması durumunda gerçeğe uygun 
değer ölçümler�, finansal tablo hazırlayıcılarının tahm�n ve varsayımlarını 
yansıtacaktır. Bu nedenle, gerçeğe uygun değer değ�ş�mler� tahm�n� değer 
grubunda raporlanmaktadır (P�l�, 2009: 71).
Tüm bu olaylar farklı gruplarda raporlanab�lecek farklı gel�r ve g�der 
kalemler�n� ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak, aynı çeş�t gel�r ve g�derler 
farklı şek�llerde raporlanab�lmekted�r. Bu durum, �şletmen�n b�r dönem 
boyunca devam eden faal�yetler�ne �şletme (faal�yet) bakış açısıyla bakmayı 
zorlaştırmaktadır. Bu da finansal tablo kullanıcılarının gerekl� b�lg�y� bulmasını 
ve b�lg�ler�n karar verme sürec�nde kullanılmasını zorlaştırmaktadır. Tablo 5'te 
Tar�h� Mal�yet Esasına Göre / P�yasa Değer� Esasına Göre / Tahm�n� Değer 
Esasına Göre değerlenen kalemler�n gruplandırıldığı kapsamlı gel�r tablosu 
model� görülmekted�r.
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Tablo 5. Kapsamlı Gel�r Tablosu - 5. Model (Tar�h� Mal�yet / P�yasa Değer� / 
Tahm�n� Değer Model�ne Göre Kapsamlı Gel�r Tablosu Formatı)

Car� Dönem 
Toplam

B�r Öncek� 
Yıl Toplam

TARİHİ MALİYET ESASINA GÖRE 
DEĞERLENEN KALEMLER
Hasılatlar
G�derler
...............
PİYASA DEĞERİ ESASINA GÖRE 
DEĞERLENEN KALEMLER
Gerçeğe Uygun Değer Değ�ş�mler�
Kur Değ�ş�m Etk�ler�
...............
TAHMİNİ DEĞER ESASINA GÖRE 
DEĞERLENEN KALEMLER
Gerçeğe Uygun Değer Değ�ş�mler�
Türevsel Ürünler Yen�den Değerleme Farkları
Tanımlanmış Fayda Planlarındak� Aktüeryal Kazanç 
ve Kayıplar
...............
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan Faal�yetlerden Elde Ed�len Kazanç ve 
Kayıplar

KAPSAMLI GELİR

İNGİLTERE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU, AMERİKAN 
MUHASEBE STANDARTLARI KURULU VE ULUSLARARASI 
MUHASEBE STANDARTLARI KURULU DÜZENLEMELERİNE 
GÖRE KAPSAMLI GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ

F�nansal raporlama açısından uluslararası alanda öneml� standartlar 
oluşturulmuş olup, söz konusu standartlar kapsamında kapsamlı gel�r 
tablosunun hazırlanmasına �l�şk�n düzenlemeler yapılmıştır. Bu kısımda, 
öncel�kle İng�ltere Muhasebe Standartları Kurulu'nca (Account�ng Standards 
Board – ASB) Düzenlenmes� Öngörülen Kapsamlı Gel�r Tablosu, Amer�kan 
F�nansal Muhasebe Standartları Kurulu'nca (F�nanc�al Account�ng Standards 
Board – FASB) Düzenlenmes� Öngörülen Gel�r Tablosu ve Uluslararası 
Muhasebe Standartları Kurulu'nca (Internat�onal Account�ng Standards Board 
– IASB) Düzenlenmes� Öngörülen Kapsamlı Gel�r Tablosu �ncelenecekt�r.
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İng�ltere Muhasebe Standartları Kurulu Düzenlemeler�ne Göre Kapsamlı 
Gel�t Tablosunun Düzenlenmes�

İng�ltere Muhasebe Standartları Kurulu (Account�ng Standards Board - ASB) 
FASB ve IASB �le b�rl�kte kapsamlı gel�r tablosunun ben�msenmes�n� �steyen 
b�r Kurul olarak 1992 yılında, tam set finansal tabloların b�r parçası olarak 
�k�nc� b�r performans tablosunu uygulamaya koyan FRS 3 - F�nansal 
Performansın Raporlanması Standardı'nı yayımlamıştır. Bu tablo, tahakkuk 
eden toplam kazanç ve kayıplar tablosu (statement of total recogn�zed ga�ns and 
losses) olarak �s�mlend�r�lm�şt�r. Standart, kapsamlı gel�r�n finansal tablolarda 
nasıl göster�leceğ�ne da�r herhang� b�r esnekl�k göstermem�şt�r. Standarda göre, 
tahakkuk eden toplam kazanç ve kayıplar tablosunun kar ya da zarardan ayrı 
olarak sunulması gerekmekted�r (FRS 3, paragraf 27). Söz konusu tablo, 
finansal tablo kullanıcılarının raporlama yapan �şletmen�n genel performansını 
değerlend�r�rken kar ve zararların tümünün d�kkate alınmasını kolaylaştıran 
temel b�r finansal tablodur. Bu nedenle tablo, ortaklara �l�şk�n olarak 
gerçekleşen kar ve zararı yansıtan b�r tablo olup, yedeklerde meydana gelen 
tüm d�ğer hareketler �le döneme a�t kar ya da zararı kapsamaktadır (FRS 3, 
1992: 5). 

B�r döneme �l�şk�n tüm gel�r ve g�derler kar ya da zararda yer almakta olup, kar 
ya da zarar tutarı �şletmen�n ne kadar hasılat elde ett�ğ� �le ne kadar g�dere ve 
mal�yete katlandığına bağlı olmaktadır. Ancak, �lg�l� yasalar veya d�ğer 
muhasebe standartlarınca (FRS'lerce) bazı kalemler�n doğrudan 
özkaynaklardak� yedeklere alınması gerekt�ğ�nden veya yapılmasına �z�n 
ver�ld�ğ�nden, bel�rl� kazanç ve kayıplar kar ya da zarardan düşülmekted�r. Bu 
nedenlerden ötürü, kapsamlı gel�r tablosunun sunulması gerekmekted�r (P�l�, 
2009: 93).

Kar ya da zarar ve tahakkuk eden toplam kazanç ve kayıplar tablosu �şletmen�n 
b�r dönemdek� performansını yansıtmaktadır. Standart, kapsamlı gel�r tablosu 
formatı ve bu tablonun sunumuna �l�şk�n açıkça b�r şey bel�rtmem�şt�r. Bununla 
b�rl�kte, FRS 3 açıklamaları �ncelend�ğ�nde, tablonun özell�kler�n�n daha 
anlaşılır b�r b�ç�mde ele alındığı görülmekted�r. Tablo aşağıdak� b�leşenler� 
�çermekted�r (FRS 3, paragraf 36):

§�Kar payı �nd�r�m�nden öncek� kar ya da zarar,

§�Varlıkların değerlemes�ne �l�şk�n düzeltmeler,

§�Yabancı ş�rketlerdek� net yatırımlarda, yabancı döv�z kurlarında oluşan 
değ�ş�mlerden kaynaklanan farklılıklar.

Kar payı �nd�r�m�nden öncek� kar ya da zarar, döneme �l�şk�n kar paylarının 
�nd�r�m�nden önce göz önüne alınması gereken b�r finansal performans tablosu 
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kalem� olup, klas�k gel�r tablosundak� kar ya da zarar kalem�n� �fade etmekted�r. 

Varlıkların değerlemes�ne �l�şk�n düzeltmelerle �lg�l� olması bakımından 1999 
yılında yayımlanan FRS 15 - Madd� Duran Varlıklar Standardı'nı �ncelemek 
gerekmekted�r. Bu standartta, duran varlık değerlemeler�n�n IFRS 
gereks�n�mler�yle aynı doğrultuda olduğu bel�rt�lmekted�r. Duran varlıklar 
tar�h� mal�yet veya car� değer (örneğ�n, gerçeğe uygun değer) �le 
değerleneb�lmekted�r. B�r duran varlığın yen�den değerlemes�, yen�den 
değerlemen�n gerçekleşt�ğ� dönemde doğrudan kapsamlı gel�rlere 
yansıtılmaktadır (FRS 15, paragraf 63). Ayrıca y�ne varlıklara �l�şk�n olarak, 
yatırım amaçlı gayr�menkullerde meydana gelen gerçeğe uygun değer 
değ�ş�mler�n�n de kapsamlı gel�rlerde göster�lmes� gerekmekted�r. Bunlar; 
araz� ve arsalardan elde ed�len get�r�ler ve/veya �şletme faal�yetler�nde 
tüketmek yer�ne potans�yeller� dolayısıyla elde tutulan gayr�menkuller olarak 
tanımlanmıştır (SSAP 19, paragraf 1).

SSAP 19 - Yatırım Amaçlı Gayr�menkuller�n Muhasebeleşt�r�lmes� 
Standardı'na göre, yatırım amaçlı gayr�menkuller�n finansal durum tablosunda 
(b�lançoda), şu anda �se kapsamlı gel�r tablosunda, özkaynaklarda amort�sman 
hesaplamadan öncek� p�yasa değerler� üzer�nden raporlanmasını 
gerekt�rmekted�r. Söz konusu değerlemen�n IAS 40 - Yatırım Amaçlı 
Gayr�menkuller Standardı �le benzer n�tel�kte olduğu görülmekted�r. Ancak bu 
standartta gerçeğe uygun değer değ�ş�mler� özkaynaklarda değ�l; doğrudan kar 
ya da zararda kapsamında raporlanmaktadır (P�l�, 2009: 94).

Yabancı ş�rketlerdek� net yatırımlarda, yabancı döv�z kurlarında oluşan 
değ�ş�mlerden kaynaklanan farklılıklar finansal tabloların çev�r�m�nden dolayı 
ortaya çıkan düzeltmelere �l�şk�n olarak ortaya çıkan tutarlar olarak 
raporlanmaktadır. B�r �şletmen�n fonks�yonel (geçerl�) para b�r�m�n�n yabancı 
b�r para b�r�m� olması hal�nde bu durum ortaya çıkmaktadır (SSAP 20, paragraf 
51-52).

Kapsamlı gel�r tablosunun öncek� dönemlere �l�şk�n karları yansıtmak g�b� b�r 
amacı olmadığı g�b� d�pnotlarda göster�lmeye devam ed�lmes� gereken 
yedekler arasındak� aktarmalarla da b�r alakası bulunmamaktadır (FRS 3, 1992: 
5). Bu nedenlerden ötürü yen�den sınıflandırmaya (ger� dönüşüme) �z�n 
ver�lmemekted�r. Öncek� dönemde b�r varlığın (örneğ�n, yatırım amaçlı 
gayr�menkuller) satışına �l�şk�n olarak kapsamlı gel�r tablosunda raporlanan 
gerçekleşmem�ş b�r kazancın sonrak� dönemde gerçekleşmes� durumunda, söz 
konusu kazanç sonrak� dönem�n kazancı olmasına rağmen, değerleme gününde 
gerçekleşen b�r kazanç olarak kabul ed�lmekted�r. Sonuç olarak, varlık 
satışından elde ed�len kar ya da zarar, net satış hasılatı �le net defter değer� 
arasındak� fark olarak hesaplanmaktadır. Tablo 6'da ASB'n�n kar ya da zarar ve 
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tahakkuk eden toplam kazanç ve kayıplar tablosu (kapsamlı gel�r tablosu) 
formatı yansıtılmaktadır (FRS 3, paragraf 37; P�l�, 2009: 95). Tabloda ver�len 
tutarlar anlatımı zeng�nleşt�rmek amacıyla yazılmıştır.

Tablo 6. ASB Kapsamlı Gel�r Tablosu Formatı 

Tablo 6'da örneklenen kapsamlı gel�r tablosu formatı, kar ya da zarar �le 
başlamakta olup, kar ya da zararda göster�lemeyen d�ğer gel�r ve g�derler� de 
(d�ğer kapsamlı gel�rler�) göstermekted�r. ASB'n�n önerd�ğ� bu format 
dağıtılab�l�r kar �le dağıtılmayan karı b�rb�r�nden ayrı olarak göstermekted�r. Bu 
göster�m şekl�ne göre, d�ğer kapsamlı gel�rler�n tümü dağıtılmayan kar olarak 
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ele alınmalı ve sermaye yedekler�ne aktarılmalıdır. Yalnızca döneme a�t kar ya 
da zarar ortaklara dağıtılab�lmekted�r.

FRS 3 Standardı'nın, İng�ltere Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 
gelecekte ayrıntılı b�r şek�lde gözden geç�r�lmes� gerekmekted�r. Bu amaçla 
ASB, b�r �şletmen�n döneme a�t finansal performansını raporlamak �ç�n yen� b�r 
standart hal�ne gelecek olan taslak metn� yayımlamıştır. Bu kapsamlı gel�r 
tablosunun önem�; kapsamlı gel�r�n raporlanmasında uluslararası görüşler 
doğrultusunda yen�den oluşturulması olarak değerlend�r�lmekted�r. Böylel�kle, 
tüm kar ve zararlar �lg�l� dönemde gerçekleşecekt�r (FRED 22).

Bu formata göre, tüm gel�r ve g�derler (gerçekleşm�ş-gerçekleşmem�ş; 
dağıtılab�len-dağıtılamayan) üç sınıfta göster�lmekted�r (FRED 22, paragraf 
14):

§�Faal�yet,

§�F�nansman ve haz�ne,

§�D�ğer kar ve zararlar.

Faal�yet sınıfında, �şletmen�n faal�yetler�nden dolayı elde ett�ğ� hasılat �le bu 
hasılatı elde etmek �ç�n katlandığı mal�yet ve g�derler raporlanmaktadır (FRED 
22, paragraf 19). F�nansman ve haz�ne sınıfında �se, finansal araçlar ve türev 
ürünler �le �lg�l� kazanç ve kayıplar raporlanmaktadır. Bu sınıfta daha çok 
�şletmen�n finansman kaynaklarına �l�şk�n kalemler yer almaktadır (FRED 22, 
paragraf 21).

D�ğer kar ve zararlar sınıfında �se aşağıdak� kalemler yer almaktadır (FRED 22, 
paragraf 26):

§�Duran varlık yen�den değerleme karları veya zararları,

§�Sürdürülen faal�yetler kapsamında gayr�menkul satış karları veya zararları,

§�Durdurulan faal�yetler kapsamında gerçekleşen satışlardan elde ed�len 
karlar veya zararlar,

§�Yatırım amaçlı gayr�menkuller�n yen�den değerlemes�nden kaynaklanan 
karlar veya zararlar,

§�Yabancı paralı net yatırımların yabancı para çevr�m farkları,

§�Kullanılmayan garant�n�n zaman aşımına uğramasından kaynaklanan karlar 
veya zararlar,

§�Tanımlanmış fayda planlarından elde ed�len aktüeryal kazanç veya kayıplar,

§�Başka b�r standart tarafından tanımlanan veya bunlarla uyumlu olarak 
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bel�rlenen d�ğer kar veya zararlar.

Durdurulan faal�yetler, �şletmen�n b�r b�leşen� olarak şu özell�klere sah�pt�r 
(FRED 22, paragraf 2):

§�Ayrı b�r �ş kolunu veya faal�yetler�n coğrafi bölges�n� yansıtmaktadır.

§�Faal�yet alanlarına ve finansal raporlama amaçlarına göre ayrılab�lmekted�r.

§�Tek b�r plan çerçeves�nde;

o İşletmen�n bütünsell�ğ� �çer�s�nde büyük oranda elden çıkarılan b�r �şletme 
b�leşen�d�r. Örneğ�n, tek b�r �şlem net�ces�nde söz konusu b�leşen�n satılması 
veya �şletmen�n elden çıkarılması veya �şletmen�n sah�pl�ğ�n�n el değ�şt�rmes� 
g�b� faal�yetler.

o İşletmen�n kademel� olarak satılan b�r b�leşen�d�r. Örneğ�n, b�leşen�n 
varlıklarının elden çıkarılması ve borçların b�reysel olarak ödenmes� g�b� 
faal�yetler.

o Terk ed�len faal�yetlerd�r.

Tablo 7 yukarıdak� b�lg�lere �l�şk�n olarak ve aynı zamanda FRS 3'ün gözden 
geç�r�lm�ş hal� olarak ortaya çıkan FRED 22 – F�nansal Raporlama Taslak 
Metn�'nde düzenlenmes� öngörülen kapsamlı gel�r tablosu formatını 
yansıtmaktadır. Tabloda ver�len tutarlar anlatımı zeng�nleşt�rmek amacıyla 
yazılmıştır. Faal�yet, finansman ve d�ğer kar ve zararlar sürdürülen ve 
durdurulan faal�yet sütunlarında olmak üzere �k� sütunda göster�lmekted�r.

Tablo 7'dek� örnek finansal performans tablosu �ncelend�ğ�nde, 2. Dönem�n 
kapsamlı gel�r�n�n (113.000 TL); dağıtılab�l�r kar (80.000 TL) ve dağıtılamayan 
kar (33.000 TL) olmak üzere �k�ye ayrılmıştır. Dağıtılab�l�r kar, döneme a�t 
verg� sonrası faal�yet ve finansman karlarının toplamına eş�tt�r (80.000 TL). 
Ayrıca, Tablo 7'dek� d�ğer kar veya zararların tümü gerçekleşmem�ş olarak göz 
önüne alınmasına rağmen, bu sınıfta sürdürülen faal�yetlerde yer alan 
gayr�menkul satışından kaynaklanan karlar ve zararlar veya durdurulan faal�yet 
�le ortaya çıkan b�r satıştan elde ed�len kar ve zararlar g�b� gerçekleşm�ş 
kalemler de raporlanmaktadır. Bu nedenle, d�ğer kar veya zararlar sınıfı 
Amer�kan bekleme tankı g�b� düşünülmemel�d�r. Bekleme tankı tab�r�, 
kend�ler�n� b�r şek�lde değ�şt�recek bel�rl� b�r olayın meydana gelmes�n� 
bekleyen bel�rl� kalemler �ç�n kullanılmaktadır. D�ğer taraftan, performans 
tablosunun sınıfları arasında ger� dönüşüme �z�n ver�lmemekted�r (FRED 22, 
paragraf 10).
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Tablo 7. FRED 22'n�n F�nansal Performans Tablosu

İng�ltere Muhasebe Standartları Kurulu'nun düzenlemeler� göz önüne 
alındığında kapsamlı gel�r, daha sonra açıklanacak olan IASB'ın tablosunda 
olduğu g�b�, tahakkuk eden gel�r ve g�derler �ç�n b�r temel oluşturan 
gerçekleşme kavramından uzaklaşmaktadır. ASB kar ve zararların performans 
tablosunun bölümler�nde gerçekleş�p gerçekleşmed�ğ�ne göre değ�l; çeş�tler�ne 
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göre sınıflandırılması gerekt�ğ�ne �nanarak söz konusu tabloyu oluşturmuştur. 
Gerçekleşmeye �l�şk�n b�lg� temel tabloya ek olarak sunulab�lmekted�r (P�l�, 
2009: 97). Ancak, tablo yalnızca satışlardan kaynaklanan gel�r ve g�derler� 
değ�l, �şletme tarafından elde tutulan varlık ve borçların car� değer�ndek� 
değ�ş�kl�kler�nden ortaya çıkan kar ve zararları da gösterd�ğ�nden, göster�len 
sonuç �le tar�h� mal�yet esasına göre elde ed�len sonuç arasında öneml� b�r fark 
olduğu zaman, bu fark d�pnotlarda göster�lmel�d�r (FRED 22, paragraf 104-
105).

Amer�kan Muhasebe Standartları Kurulu Düzenlemeler�ne Göre 
Kapsamlı Gel�r Tablosunun Düzenlenmes�

Amer�kan F�nansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) düzenlemeler�nde 
her şey dah�l gel�r kavramı kabul ed�lm�şt�r. Buna rağmen SFAS'lar, varlık ve 
borçlardak� bel�rl� değ�ş�mler�n, muhasebeleşt�r�ld�kler� dönem�n kar ya da 
zararında raporlanmaması gerekt�ğ�n�; ancak bunun yer�ne, ayrı b�r özkaynak 
kalem�nde yer alması gerekt�ğ�n� bel�rtmek suret�yle her şey dah�l gel�r 
kavramına bell� �st�snalar get�rm�şt�r. Örneğ�n, �şletmen�n kazançları olarak 
raporlanacak kalemler�n bel�rlenmes�nde, FASB ve onun selefi olan Muhasebe 
İlkeler� Kurulu (Account�ng Pr�nc�ples Board - APB) her şey dah�l kar ya da 
zarar kavramına bağlı olduklarını bel�rtm�şlerd�r (SFAC No. 5, paragraf 35). 
Ancak bu kavramla ters düşecek şek�lde, FASB �şletmen�n net varlıklarında 
meydana gelen bazı değ�ş�kl�kler�n, gel�r tablosuna alınmadan doğrudan 
özkaynaklarda raporlanmasına �z�n veren b�rçok muhasebe standardı 
yayımlamıştır. SFAS No. 115 bu duruma �l�şk�n çarpıcı b�r örnek olması 
bakımından öneml�d�r. SFAS No. 115, pazarlanab�l�r h�sse senetler�n�n gerçeğe 
uygun değer üzer�nden raporlanmasını gerekt�rmekted�r. Öte yandan, satışa 
hazır menkul kıymetlerden sağlanan elde tutma kazanç ve kayıpları doğrudan 
özkaynaklarda muhasebeleşt�r�lmekted�r. Dolayısıyla bu da, söz konusu 
değ�ş�mler�n; en azından söz konusu menkul kıymetler satılıncaya ve 
bunlardan kazanç veya kayıp ortaya çıkıncaya kadar, performans tablosunun 
b�leşenler� olarak muhasebeleşt�r�lmes�nden kaçınıldığını ve her şey dah�l kar 
ya da zarar kavramının �hlal ed�ld�ğ�n� göstermekted�r (H�rst ve Hopk�ns, 1998: 
5). Bu tür sebeplerden ötürü SFAS 130 - Kapsamlı Gel�r�n Raporlanması 
Standardı, kar ya da zararda veya özkaynaklarda muhasebeleşt�r�len tüm gel�r 
ve g�derler�n kapsamlı gel�r tablosunda raporlanmasını gerekt�rmekted�r.

SFAS 130'da kapsamlı gel�r, �şletme sah�p veya sah�pler� dışındak� 
kaynaklardan dolayı ortaya çıkan durumlar, olaylar ve �şlemlerden dolayı 
�şletmen�n özkaynaklarında (net varlıklarında) b�r dönem boyunca meydana 
gelen değ�ş�mler şekl�nde tanımlanmıştır (SFAS 130, paragraf 8). Kapsamlı 
gel�r, �şletme sah�pler�n�n yatırımları ve bunlara yapılan dağıtımlar net�ces�nde 
ortaya çıkan değ�ş�mler har�ç olmak üzere, b�r dönem boyunca meydana gelen 
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tüm değ�ş�kl�kler� kapsamaktadır.

Dolayısıyla �şletmeler, tahakkuk eden �şlemler �le �şletme sah�pler�nden 
kaynaklanmayan ve dönem �çer�s�nde gerçekleşen d�ğer �şlemler� göstermek 
amacıyla kapsamlı gel�r� raporlamaktadır. Geçm�şte �şletmeler bu değ�ş�mler�n 
bazılarını �şletme faal�yetler�n�n raporlandığı b�r tabloda göstermekte �ken, 
d�ğer değ�ş�mler�n bazılarını da doğrudan finansal durum tablosunda 
özkaynakların ayrı b�r b�leşen� �çer�s�nde gösterm�şlerd�r. SFAS 130 kapsamlı 
gel�r b�leşenler�n�n tanımını karşılayan tüm kalemler�n, muhasebeleşt�r�ld�kler� 
dönemde ayrı b�r finansal tabloda raporlanmasını gerekl� görmekted�r (P�l�, 
2009: 73).

FASB'ın düzenlenmes�n� öngördüğü kapsamlı gel�r tablosunun amacı, �lg�l� 
dönemde �şletme sah�pler� �le olan �şlemler dışında gerçekleşen �şlemler �le 
d�ğer ekonom�k olaylar sonucunda �şletmen�n özkaynaklarında meydana gelen 
tüm değ�ş�mler� raporlamaktır. Böylece, kapsamlı gel�r tablosu �le sunulan b�lg� 
yatırımcılara, kred� verenlere ve d�ğer finansal tablo kullanıcılarına �şletme 
performansını, zamanlamasını ve gelecektek� nak�t akışlarının büyüklüğünü 
değerlend�rmede daha yararlı olacaktır (SFAS No. 130: paragraf 11).

Kapsamlı gel�r kar ya da zarar ve d�ğer kapsamlı gel�rler olmak üzere �k� öneml� 
unsuru �çer�s�nde barındırmaktadır. D�ğer kapsamlı gel�r, net gel�r har�c�nde 
kalan ve daha önce özkaynaklara kayded�lm�ş olan tüm kapsamlı gel�r 
kalemler�n� kapsamaktadır. D�ğer kapsamlı gel�rler aşağıdak� kalemlerden 
oluşmaktadır (P�l�, 2009: 74):

§�Satışa hazır menkul kıymetler�n gerçekleşmem�ş elde tutma kazanç veya 
kayıpları (SFAS No. 115, 1993),

§�Vadeye kadar elde tutulan b�r borç sened�n�n, satışa hazır b�r borç sened�ne 
dönüştürülmes�nden kaynaklanan gerçekleşmem�ş elde tutma kazanç veya 
kayıpları (SFAS No. 115, 1993),

§�Daha önceden değer düşüklüğüne uğramış olan satışa hazır menkul 
kıymetler�n gerçeğe uygun değerler�nde sonradan meydana gelen azalış ve 
artışları (SFAS No. 115, 1993),

§�Yabancı para çevr�m farkları (SFAS No. 52, 1981),

§�Yabancı b�r �şletmedek� net yatırımın ekonom�k olarak r�skten 
korunmasında etk�l� olan ve bu amaç doğrultusunda gerçekleşt�r�len yabancı 
paralı �şlemlerden doğan kazanç ve kayıplar (SFAS No. 52, 1981),

§�Henüz net dönemsel emekl�l�k mal�yet� olarak muhasebeleşt�r�lmem�ş; 
ancak ek b�r emekl�l�k yükümlülüğü olarak muhasebeleşt�r�len net zarar ve 
günümüzde tanımlanmış emekl�l�k fayda planlarından kaynaklanan her türlü 

C�lt/Volume : 1 Sayı/Issue : 2 Temmuz/July 2018

79



aktüeryal kazanç ve kayıplar (SFAS No. 87; SFAS No. 158).

SFAS No. 130 �le kapsamlı gel�r�n finansal tablolarda göster�m şekl�yle �lg�l� 
olarak b�r esnekl�k sağlanmıştır. Bu standarda göre kapsamlı gel�r:

§�Kar ya da zarar kalem�n�n altında yalnızca tek b�r gel�r tablosunda (tek 
tablolu yaklaşım) sunulab�l�r,

§�Kar ya da zarar �le başlayan, gel�r tablosundan ayrı olarak düzenlenecek b�r 
kapsamlı gel�r tablosunda (�k� tablolu yaklaşım) sunulab�l�r,

§�Öncel�kl� olarak sunulan finansal tablolardan b�r� olduğu müddetçe 
özkaynaklar değ�ş�m tablosunda sunulab�l�r.

Kapsamlı gel�r�n raporlanmasına �l�şk�n SFAS No. 130'da sunulan bu 
seçenekler �ncelend�ğ�nde, aslında kapsamlı gel�r�n raporlanacağı finansal 
tabloların gel�r tablosu ve özkaynaklar değ�ş�m tablosu olduğu anlaşılmaktadır. 
SFAS No. 130 �le kapsamlı gel�r�n raporlanmasında bel�rl� b�r kapsamlı gel�r 
tablosu formatı öner�lmem�şt�r. Ancak buna rağmen �şletmeler�n kapsamlı 
gel�r�n ve b�leşenler�n�n raporlanmasında kapsamlı gel�r tablosu har�c�nde tam 
set finansal tablolar �çer�s�nde yer alan d�ğer finansal tablolarla aynı öneme 
sah�p başka b�r finansal tablo kullanmasına �z�n ver�lm�şt�r. Standart söz konusu 
finansal tablo �ç�n bel�rl� b�r formatı zorunlu kılmamakta olup, �şletmen�n kar ya 
da zararını bu finansal tabloda kapsamlı gel�r�n b�r b�leşen� olarak göstermes�n� 
gerekt�rmekted�r (SFAS No. 130, paragraf 22). Bu nedenlerden ötürü, kapsamlı 
gel�r�n kapsamlı gel�r tablosunda göster�m�ne �l�şk�n �lk �k� yaklaşım ayrıntılı 
olarak �ncelenecekt�r.

Kapsamlı gel�r tablosunun göster�m�nde kullanıma sunulan �lk seçeneğe göre 
hazırlanan örnek formata (Format A) Tablo 8'de yer ver�lm�şt�r. Bu formatta kar 
ya da zarar ve d�ğer kapsamlı gel�rler tek b�r tabloda göster�lmekted�r. D�ğer 
kapsamlı gel�rler kar ya da zararın altında göster�lm�şt�r. Kapsamlı gel�r 
tablosunun �k�nc� göster�m seçeneğ�ne göre hazırlanması durumunda, kar ya da 
zararın raporlandığı kar ya da zarar tablosu ve d�ğer kapsamlı gel�rler�n 
raporlandığı d�ğer kapsamlı gel�r tablosunun ayrı ayrı düzenlenmes� 
gerekmekted�r. Bu duruma göre hazırlanan örnek formata (Format B) Tablo 
9'da yer ver�lm�şt�r (SFAS No. 130, Append�x B).
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Tablo 8. Tek Tablolu Yaklaşım: Format A

Tablo 9. İk� Tablolu Yaklaşım: Format B

Kapsamlı gel�r�n raporlanmasına �l�şk�n olarak göz önüne alınan göster�m 
şek�ller�nde, söz konusu yıl �ç�n geçerl� olan kapsamlı gel�r b�leşenler� hem 
verg� önces� hem de verg� sonrası kar tutarında, d�ğer kapsamlı gel�r�n tüm 
unsurlarının verg� etk�s�n� tek b�r kalemde gösterecek şek�lde 
raporlanab�lmekted�r.

Car� dönemde kar ya da zarar olarak raporlanan ve b�r öncek� dönemde d�ğer 
kapsamlı gel�rler�n b�r parçası olarak hesaba katılan kalemler�n ç�fte-
hesaplanmasının önüne geçeb�lmek amacıyla, hem tek tablolu hem de �k� 
tablolu yaklaşımlara göre düzenlenen performans tablolarında yen�den 
sınıflandırma düzeltmeler�n�n yapılması gerekmekted�r (SFAS No. 130, 
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paragraf 18). Örneğ�n, yabancı para çevr�m farkları ve satışa hazır finansal 
varlıkların gerçeğe uygun değer�ndek� değ�şmeler d�ğer kapsamlı gel�rlerde 
raporlanmaktadır. Ancak söz konusu kalemler�n, satıldıkları anda veya 
gerçekleşm�ş hale geld�kler�nde kar ya da zararda yen�den raporlanması 
gerekmekted�r. Bu durum, kar ya da zarar ve d�ğer kapsamlı gel�rlerden oluşan 
kapsamlı gel�r�n ç�fte-hesaplanmasına (mükerrer olarak hesaplanmasına) 
neden olmaktadır. Ç�fte-hesaplamanın engellenmes� �ç�n uygulanan yöntem 
ger� dönüşüm olarak b�l�nmekted�r. Bu bağlamda, yen�den sınıflandırma 
düzeltmeler�n�n ger� dönüşümün muhasebe kayıtları olduğu anlaşılmaktadır.

Yen�den sınıflandırma (ger� dönüşüm) yöntem�, daha önceden d�ğer kapsamlı 
gel�rler �çer�s�nde raporlanmış olan kazanç veya kayıpların b�r kısmının d�ğer 
kapsamlı gel�rlerden çıkarılması ve bu kısmın eş zamanlı olarak kar ya da 
zararda raporlanması olarak tanımlanmıştır. Bu yöntemde bel�rl� kalemler�n 
d�ğer kapsamlı gel�rlerden kar ya da zarara alınması yan� devr� söz konusu 
olduğu �ç�n, bu yöntem�n b�r d�ğer adı da devretme olarak b�l�nmekted�r. 
Aslında bu yöntem yardımıyla, klas�k (geleneksel) gel�r tablosu veya kapsamlı 
gel�r tablosundak� kar ya da zarar kalem� ger� dönüştürülmekted�r. Ger� 
dönüşüm, aynı veya öncek� dönemde kapsamlı gel�rde muhasebeleşt�r�len b�r 
gel�r veya g�der unsurunun tutarını ger� alarak, bunun car� gel�rde raporlanması 
�ç�n gel�r tablosuna devred�lmes� �şlem�d�r. Bu tanım, kapsamlı gel�r�n 
raporlanmasına �l�şk�n olarak düzenlenen klas�k (geleneksel) gel�r tablosu, 
kapsamlı gel�r tablosu, bunlara �l�şk�n olarak terc�h ed�len tek tablolu ve �k� 
tablolu yaklaşımlar �le özkaynaklar değ�ş�m tablosu �ç�n uygulanab�l�r olan 
genel b�r tanım olarak d�kkat çekmekted�r. Ger� dönüşüm, gel�r veya g�dere 
�l�şk�n aynı kalem�n ç�fte-hesaplanmasını engellemek �ç�n kullanılmaktadır. 
Genel anlamda, ger� dönüşüm kazanç ve kayıpları d�ğer kapsamlı gel�rlerde 
raporlanan varlık ve yükümlülükler�n b�lanço dışı bırakılmasından 
kaynaklanmaktadır. Ger� dönüşüm, bel�rl� b�r d�ğer kapsamlı gel�r kalem�nde 
yarattığı değ�ş�m aracılığıyla hem finansal durum tablosunun özkaynaklar 
sınıfında hem de kar ya da zararda meydana get�receğ� değ�ş�m aracılığıyla 
gel�r tablosunu etk�lemekted�r (Belland�, 2012: 281-282). Bu şek�lde, kapsamlı 
gel�r�n d�ğer kapsamlı gel�rler unsuru, gerçekleşmem�ş ve oldukça bel�rs�z 
olarak değerlend�r�len ve bu yüzden daha önceden yalnızca özkaynaklara 
kayded�len tüm gel�r ve g�derler� raporlamaktadır. Aynı gel�r ve g�derler başka 
b�r zaman kar ya da zarar bölümünde raporlanmaktadır. Bu �şlem gerçekleşt�ğ� 
anda, kar ya da zarar bölümünde raporlanan söz konusu tutarların d�ğer 
kapsamlı gel�r bölümünde ger� dönüştürülmes� (çıkartılması veya eklenmes�) 
gerekmekted�r.

Ger� dönüşümün yapılmaması hal�nde, �şletmen�n kapsamlı gel�r� �k� farklı 
dönem�n aynı kazancından etk�leneb�lecekt�r. Bu etk�lenme �lk dönemde 
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gerçekleşmem�ş gel�r olarak ve �k�nc�s�nde de gerçekleşm�ş kazanç olmak 
üzere ortaya çıkacaktır; çünkü söz konusu varlığın veya yükümlülüğün p�yasa 
değ�ş�m� artık tamamlanmış hale gelecekt�r. Dolayısıyla, kar ya da zarar �le 
kapsamlı gel�r arasındak� fark b�r zaman sorunu hal�ne gelmekted�r. D�ğer b�r 
dey�şle, d�ğer kapsamlı gel�rler; kend�ler�n� b�r şek�lde değ�şt�recek bel�rl� b�r 
olayın meydana gelmes�n� bekleyen bel�rl� kalemler �ç�n b�r çeş�t “bekleme 
tankı” �şlev� görmekted�r (P�l�, 2009: 76-77). Ger� dönüşümün yapılmasının �k� 
temel neden� bulunmaktadır. Bunlar (G4+1, 1999: paragraf 4.13-4.14):

* Gerçekleşmem�ş unsurların gerçekleşm�ş hale gelmes�,

* B�r kaleme �l�şk�n ölçüm bel�rs�zl�ğ�n�n bel�rl� hale gelmes�.

Ger� dönüşüme �l�şk�n olarak ver�leb�lecek en b�l�nen örnek, satılmaya hazır 
finansal araçların değerler�nde meydana gelen değ�ş�mler�n dönemsonlarında 
muhasebeleşt�r�lmes� ve raporlanmasıdır. Bu durumda ortaya çıkan değer artış 
ve azalışları b�rer fikt�f değer değ�ş�m� olarak ele alınmakta; ancak söz konusu 
finansal araçlar satıldığında, daha önceden ortaya çıkan değer değ�ş�mler� 
gerçekleşm�ş olarak muhasebeleşt�r�lmekte ve raporlanmaktadır.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Düzenlemeler�ne Göre Kapsamlı 
Gel�r Tablosunun Düzenlenmes�

FASB tarafından 1993 yılında yayımlanan SFAS No. 130 Kapsamlı Gel�r�n 
Raporlanması Standardı �le benzer şek�lde IASB da b�r dönem �çer�s�nde 
muhasebeleşt�r�len tüm gel�r ve g�der kalemler�n�n aşağıda yer alan 
seçeneklerdek� g�b� raporlanmasını gerekt�rmekted�r (IAS 1, paragraf 81):

* Tek b�r kapsamlı gel�r tablosunda,

* İk� tabloda: kar ya da zarar b�leşenler�n� gösteren b�r tabloda (b�reysel gel�r 
tablosu) ve kar ya da zararla başlayan ve d�ğer kapsamlı gel�r b�leşenler�n� 
gösteren �k�nc� b�r tabloda (kapsamlı gel�r tablosu).

Kapsamlı gel�r tablosunun asgar� olarak, söz konusu dönemle �lg�l� aşağıdak� 
tutarları gösteren kalemler� �çermes� gerekmekted�r (IAS 1, paragraf 82):

* Hasılat,

* F�nansman mal�yetler�,

* Özkaynak yöntem� kullanılarak muhasebeleşt�r�len �şt�rakler ve �ş 
ortaklıklarının kar ya da zarar payları,

* Verg� g�der�,

* Aşağıdak�ler�n toplamlarını �çeren tek b�r tutar:

o Durdurulan faal�yetlere �l�şk�n verg� sonrası kar ya da zarar, 
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o Satış mal�yet� düşülmüş gerçeğe uygun değer�n ölçülmes�nde veya 
durdurulan faal�yetler� oluşturan elden çıkarılacak grup ya da grupların veya 
varlıkların elden çıkarılmasında muhasebeleşt�r�len verg� sonrası kazanç ya da 
zarar.

* Kar ya da zarar,

* B�r sonrak� maddede bel�rt�len tutarlar har�ç olmak üzere n�tel�ğ�ne göre 
sınıflandırılan gerçekleşmem�ş kar ya da zarar b�leşenler�nden her b�r�,

* Özkaynak yöntem� kullanılarak muhasebeleşt�r�len �şt�rakler ve �ş 
ortaklıklarının gerçekleşmem�ş kar ya da zarar payları,

* Toplam kapsamlı gel�r.

D�ğer kapsamlı gel�rler kavramı IAS 1'de tanıtılmaktadır. D�ğer kapsamlı 
gel�rler, kar ya da zararda muhasebeleşt�r�lmeyen gel�r ya da g�der (yen�den 
sınıflandırma düzeltmeler� de dah�l olmak üzere) kalemler�n� kapsamaktadır 
(P�l�, 2009: 82). D�ğer kapsamlı gel�rlerde raporlanan b�leşenler, doğrudan 
özkaynaklara alacak olarak kayded�len b�leşenler olarak n�telend�r�lmekted�r. 
Bunlar, IAS 1 kapsamında d�ğer kapsamlı gel�r unsurları olarak şu şek�lde 
açıklanmıştır (IAS 1, paragraf 7):

* Yen�den değerleme fazlasındak� değ�ş�mler,

* IAS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardının 93A Paragrafı uyarınca 
muhasebeleşt�r�lm�ş tanımlanmış fayda planlarındak� aktüeryal kazanç ve 
kayıplar,

* Satışa hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerden yen�den ölçümünden 
(yen�den değerlemes�nden) dolayı ortaya çıkan kazanç ve kayıplar,

* Nak�t akış r�sk�ne �l�şk�n korunma araçlarına bağlı olarak oluşan kazanç ve 
kayıpların etk�n kısımları.

IAS 1 'de açıklanmış olan d�ğer kapsamlı gel�r unsurlarından üçüncüsü olan 
satışa hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerden yen�den ölçümünden 
(yen�den değerlemes�nden) dolayı ortaya çıkan kazanç ve kayıplar IAS 39 
kapsamında düzenlenm�ş olan b�r unsur olarak d�kkat çekmekted�r. Ancak 
2009 yılında IASB, IAS 39 Standardı'nın yer�n� almak üzere yen� b�r proje 
başlatmış ve bu kapsamda �lk olarak 12 Kasım 2009 tar�h�nde IFRS 9 F�nansal 
Araçlar Standardı'nı yayımlamıştır. Daha sonra 2010 Ek�m�'nde yen�den 
yayımlanan ve halen üzer�nde çalışılmakta olan bu standartla �lg�l� çalışmalar 
sona erd�ğ�nde IAS 39 yürürlükten kalkmış olacak ve IFRS 9 bu standardın 
yer�n� almış olacaktır. Ancak, 19 Kasım 2013'te yapılan son değ�ş�kl�k �le IAS 
39'un yürürlükten kalkacağı tar�h olarak düşünülen ve IFRS 9'un yürürlük tar�h� 
olarak düşünülen 1 Ocak 2015 tar�h� ortadan kaldırılmıştır. Ancak, �steyen 

C�lt/Volume : 1 Sayı/Issue : 2 Temmuz/July 2018

84



finansal tablo kullanıcıları ş�md�den IFRS 9 Standardı'nı IAS 39 yer�ne d�kkate 
almak suret�yle kayıtlarını yapab�lme seçeneğ�ne sah�pt�r (Delo�tte, 2013; 
IFRS, 2013).

Bunlara ek olarak IAS 1, kar ya da zarar �le d�ğer kapsamlı gel�r kalemler�n� ön 
plana çıkarmaktadır. Ayrıca, IAS 1'�n ger� dönüşüm kavramını uyguladığı 
anlaşılmaktadır. Ger� dönüşüm ter�m�, IAS 1 tarafından açık b�r şek�lde 
kullanılmamakta olup; ancak yen�den sınıflandırma düzeltmeler�n�n car� 
dönemde ya da öncek�  dönemlerde d�ğer  kapsamlı  gel � r lerde 
muhasebeleşt�r�lm�ş olan; car� dönemde kar ya da zararda yen�den 
sınıflandırılan tutar olarak tanımlanmasından bu yöntemden bahsed�ld�ğ� 
anlaşılmaktadır (IAS 1, paragraf 7).

IAS 1, IASB tarafından yayımlanan d�ğer standartların daha önce d�ğer 
kapsamlı gel�rlerde muhasebeleşt�r�len tutarların kar ya da zararda ne zaman 
sınıflandırılacağını bel�rtm�şt�r (yen�den sınıflandırma düzeltmeler�). Yen�den 
sınıflandırma düzeltmeler�, d�ğer kapsamlı gel�rler �çer�s�nde yer almakta olup, 
döneme a�t d�ğer kapsamlı gel�rler� arttırmaktadır. Yen�den sınıflandırma 
düzeltmeler�n�n, car� döneme veya öncek� döneme �l�şk�n gerçekleşmem�ş 
karlar olarak d�ğer kapsamlı gel�rler �çer�s�nde muhasebeleşt�r�lmes� 
gerekmekted�r. Söz konusu gerçekleşmem�ş karlar, kar ya da zarar olarak 
yen�den sınıflandırıldığı dönemde, d�ğer kapsamlı gel�r kalem� olarak 
raporlanmış b�r kalem�n gerçekleşm�ş hale gelmes�yle b�rl�kte kar ya da zarara 
aktarılması, toplam kapsamlı gel�re �k� defa dah�l ed�lmes�n� önlemek amacıyla 
düşülmes�n� gerekt�rmekted�r (IAS 1, paragraf 9).

Ger� dönüşüm yöntem�n�n IAS 1'de etk�l� b�r şek�lde ben�msend�ğ� 
görülmekted�r. Standarda göre, yen�den sınıflandırma düzeltmeler� kapsamlı 
gel�r tablosunda veya d�pnotlarında sunulab�lmekted�r. Yen�den sınıflandırma 
düzeltmeler�n� d�pnotlarda sunan b�r �şletmen�n, d�ğer kapsamlı gel�rler�n� 
yen�den sınıflandırma �le �lg�l� düzeltmelerden sonra sunması gerekmekted�r 
(IAS 1, paragraf 94).

Yen�den sınıflandırma düzeltmeler� yabancı ülkedek� operasyonun elden 
çıkarılması, satılmaya hazır finansal varlıkların finansal durum tablosu dışı 
bırakılması g�b� olaylardan ve finansal r�skten korunmaya konu olan tahm�n 
�şlem�n�n kar ya da zararı etk�lemes�nden kaynaklanmaktadır (IAS 1, paragraf 
95). Dolayısıyla bu unsurlar, kar ya da zarara aktarılab�lecek d�ğer kapsamlı 
gel�r unsurlarıdır.

Yen�den sınıflandırma düzeltmeler�, IAS 16 Madd� Duran Varlıklar ya da IAS 
38 Madd� Olmayan Duran Varlıklar uyarınca yen�den değerleme fazlasına 
yansıtılan değ�ş�mlerden ya da IAS 19 uyarınca muhasebeleşt�r�len 
tanımlanmış fayda planlarının yen�den ölçümler�nden kaynaklanmamaktadır. 
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Bu b�leşenler, car� dönemde d�ğer kapsamlı gel�re yansıtılır ve gelecek 
dönemlerde kar ya da zararda yen�den sınıflandırılmamaktadır. Yan� burada 
bahsed�len kapsamlı gel�r tablosu unsurları, kar veya zarara aktarılamayacak 
d�ğer kapsamlı gel�r unsurlarıdır. Yen�den değerleme fazlasındak� değ�ş�mler, 
gelecek dönemlerde varlık kullanıldıkça ya da finansal durum tablosu dışı 
bırakıldığında dağıtılmamış karlara aktarılması uygun görülmekted�r (IAS 1, 
paragraf 96).

Bazı IASB üyeler�, yen�den sınıflandırma düzeltmeler�n�n ayrı b�r şek�lde 
sunulmasının finansal tablo kullanıcılarının doğru ve anlaşılır b�r şek�lde 
b�lg�lend�r�lmes� bağlamında oldukça öneml� olduğuna �nanmaktadır. Çünkü 
bu şek�lde, b�r kalem�n b�r dönemde d�ğer kapsamlı gel�r olarak ve d�ğer 
dönemde kar ya da zarar �çer�s�nde raporlandığı b�lg�s� daha çarpıcı b�r şek�lde 
finansal tablo kullanıcısına ver�lm�ş olacaktır. Ancak, bu konuyla �lg�l� olarak 
üyeler arasında tam b�r fik�r b�rl�ğ� bulunmamaktadır (P�l�, 2009: 81).

IASB, kapsamlı gel�r tablosunda yer alan b�leşenler�n sunuluş şekl�yle veya 
kapsamlı gel�r tablosu formatı �le �lg�l� herhang� b�r talepte bulunmamıştır. 
Kurul'un, 17-24 Ek�m 2006 tar�hler� arasında yapmış olduğu toplantıda 
kapsamlı gel�r tablosunun şekl� tartışılmıştır. Bu toplantı sonucunda �k� farklı 
kapsamlı gel�r tablosu şekl� (Alternat�f A ve Alternat�f B) tekl�f ed�lm�şt�r 
(IASB 2006b ve 2006c). İlk seçenekte (Alternat�f A) gel�r ve g�derler�n, İşletme 
Karı/Zararı, F�nansman Karı/Zararı, Durdurulan Faal�yetler ve Döneme A�t 
Gel�r Verg�ler� olmak üzere dört sınıfta sunulması öngörülmekted�r. İşletme 
Karı/Zararı sınıfı Faal�yet Karı/Zararı ve Yatırım Karı/Zararı olarak �k� gruba 
ayrılmaktadır. Faal�yet Karı/Zararı, �şletmen�n kend� mal ve h�zmetler�n�n 
satışından elde ett�ğ� gel�rler �le üret�m ve dağıtımda doğrudan veya dolaylı 
olarak yer alan g�derler�n göster�ld�ğ� kar veya zarar tutarlarını kapsamaktadır. 
Yatırım Karı/Zararı �se, yatırım faal�yetler�nden (örneğ�n, yatırım amaçlı 
gayr�menkullerden elde ed�len kar veya zararlar) elde ed�len kar ve zararları 
�çermekted�r. F�nansman Karı/Zararı sınıfı, �şletmen�n finansmandan veya 
haz�ne faal�yetler�nden kaynaklanan kar ve zararların raporlandığı sınıf olarak 
n�telend�r�lmekted�r. Arzu ed�lmes� hal�nde finansman sınıfı haz�ne, finansman 
ve özkaynak olarak gruplandırılab�lmekted�r. Ödenecek ve tahs�l ed�lecek fa�z 
tutarları, haz�ne faal�yetler�n�n b�r parçası olarak elde tutulan yatırımlardan elde 
ed�len gel�r g�b� unsurlar bu sınıfta yer alması gereken kar veya zararlar 
kapsamında düşünülmekted�r. Durdurulan Faal�yetler, elden çıkarılmış veya 
satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmış olan ve aşağıdak� koşullardan 
b�r�n� sağlayan �şletme b�r�m� olarak tanımlanmıştır (IFRS 5, Append�x A): 

* Ayrı büyük b�r �ş alanını veya ayrı b�r coğrafi faal�yet alanını tems�l 
etmekted�r,

* Ayrı büyük b�r �ş alanının veya ayrı b�r coğrafi faal�yet alanının elden 
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çıkarılmasını öngören tek başına koord�ne ed�lm�ş b�r planın parçasıdır veya

* Sadece yen�den satışa yönel�k b�r öngörüyle ed�n�lm�ş b�r bağlı ortaklıktır.

Bu açıklamalar ışığında oluşturulan kapsamlı gel�r tablosu formatı Tablo 10'da 
göster�lm�şt�r (P�l�, 2009: 84).

Tablo 10. IASB Kapsamlı Gel�r Tablosu Şekl�: Alternat�f A

Tablo 10 �ncelend�ğ�nde, tutarların üç sütunda göster�ld�ğ� görülmekted�r. (a) 
sütunu; (b) ve (c) sütunlarında raporlanan tutarların toplamını sunan Toplam 
sütununu tems�l etmekted�r. (b)Yen�den Değerlenmeyenler sütununda, varlık 
ve borçların değerler�nde meydana gelen değ�ş�mlere �l�şk�n tutarlar 
sunulmaktadır. Ancak bahs� geçen değer değ�ş�mler� dönemsonlarında 
doğrudan kar ya da zarara aktarılan değ�ş�mlerd�r. Yen�den Değerlenmeyenler 
sütunu hasılat, �lk madde ve malzemeler, �şç� mal�yetler�, k�ralamalar, 
karşılıklar, fa�zler, amort�sman g�derler� ve emekl�l�k h�zmet mal�yet� g�b� 
kalemler� kapsamaktadır. IASB bu sütunu, nak�t b�leşenler� ve tahakkuk 
b�leşenler� olmak üzere �k� farklı kısma bölmey� düşünmüştür (IASB, 2008). 
Nak�t B�leşenler�, nak�t esasına göre ortaya çıkan fark tutarlarıdır. Bunlar, 
tabloda göster�len �lg�l� kalemler�n nak�t değerler�nde meydana gelen net 
değ�ş�mler olarak tanımlanmakta ve sadece nak�t esaslı muhasebey� 
ben�mseyen b�r �şletmen�n sunması gereken gel�r tutarını göstermekted�r. 
Tahakkuk B�leşenler�, tahakkuk esasına göre ortaya çıkan fark tutarlarıdır. 
Bunlar aynı zamanda kapsamlı gel�r �le nak�t b�leşen� arasındak� fark olarak da 
tanımlanmaktadır. Tahakkuk b�leşenler�; üçüncü k�ş�lerle yapılan �şlemlerden 
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dolayı ortaya çıkan kısa vadel� varlık ve borçlarda meydana gelen değ�ş�mler� 
ve ayrıca yen�den değerleme kapsamına g�rmeyen olaylardan ötürü ortaya 
çıkan ayn� varlıklar ve borçlarda meydana gelen değ�ş�mler� kapsamaktadır 
(P�l�, 2009: 84). 

(c)Yen�den Değerlenenler sütunu, gerçeğe uygun değ�ş�mler� d�ğer kapsamlı 
gel�rler �çer�s�nde raporlanacak olan kalemlere �l�şk�n tutarlardan oluşmaktadır. 
F�yatlarda veya tahm�nlerde meydana gelen değ�ş�mlere bağlı olarak varlık ve 
borçlarda meydana gelen değ�ş�mler bu sütunda raporlanmaktadır. Yen�den 
değerlenen kalemler b�r varlık veya borcun defter değer�nde değ�ş�m yaratan 
fiyat veya hesaplamaların yen�lenmes�n� �fade etmekted�r. Yen�den 
değerlenenler sütunu, aktüeryal kazanç veya kayıplar, duran varlıkların 
yen�den değerlemes�, değer düşüklükler�, yatırım amaçlı gayr�menkuller�n 
gerçeğe uygun değerler�nde meydana gelen değ�ş�mler �le finansal varlık veya 
borçların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazanç veya kayıplar ve bunlara 
�l�şk�n gerçeğe uygun değer değ�ş�mler�n� �çermekted�r. Ayrıca bu sütunla �lg�l� 
olarak IASB, gerçeğe uygun değer değ�ş�mler�nden kaynaklanan (US GAAP) 
veya değerleme düzeltmeler� (IFRS) kapsamında ele alınab�lecek yen�den 
değerlemeler� tekrarlanma durumlarına göre, d�ğerler�nden ayırmak 
�stemekted�r. IASB �lk muhasebeleşt�rmeler�n, d�ğerler�nden zamanlama ve 
öznell�k bakımından farklılaştığını tesp�t etm�şt�r (IASB, 2008). 

Zamanlama bakımından, Kurul her dönemde değerleme �şlemler�n�n 
tekrarlanmasını �stemekted�r (örneğ�n, y�nelenen yen�den değerlemeler – 
y�nelenen değerleme neden�yle ortaya çıkan farklar). Halbuk�, d�ğer yen�den 
değerlemeler yalnızca değer düşüşü (örneğ�n, tek seferl�k yen�den 
değerlemeler – y�nelenmeyen değerleme neden�yle ortaya çıkan farklar) 
tet�kley�c� b�r olay olduğu zaman yapılmaktadır. Öznell�k �se, yen�den 
değerlemeler�n muhasebeleşt�r�lmes�ne �l�şk�n yönet�m değerlend�rmeler�ne 
bağlı olmaktadır. Yönet�m�n yen�den değerlemen�n tutarına ve zamanına karar 
vermes� gerekmekted�r (P�l�, 2009: 85).

Yen�den değerlemeler bel�rl� b�r varlık veya borca �l�şk�n gelecektek� nak�t 
akışlarının tahm�n�n� göz önüne alarak �şletme tarafından yapılan 
güncellemeler� yansıtmaktadır. Yen�den değerlenmeyenler�n, gelecektek� nak�t 
akışlarının b�r gösterges� olduğu veya olmadığı durumlar söz konusudur. B�r 
dönemde elde ed�len hasılat, �k�nc� b�r dönemde kazanılamamaktadır. Yen�den 
değerlenenler, �çer�s�nde tahm�n� değer barındırmamaktadır. Bu nedenle, farklı 
dönemlerdek� eğ�l�mler�n� görmek gerekmekted�r. Öte yandan, yen�den 
değerlenenler genell�kle dönemsonunda devam etmekte olan dönüşümün 
sonuçlarını yansıtmakta ve bu sebeple genell�kle d�ğer kalemlere göre daha 
bel�rs�z ve denges�z b�r özell�ğe sah�p olduğu anlaşılmaktadır. IASB, b�r varlık 
ya da borcun değerlemes�n�n bel�rs�zl�ğ�ne �l�şk�n b�lg�n�n finansal tablo 
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kullanıcılarına yararlı olacağına �nanmaktadır. Çünkü bu b�lg� gelecektek� 
nak�t akışlarını tahm�n etmede gerçekleşen tutarları kullanıp kullanmamayı ve 
ne ölçüde kullanmak gerekt�ğ� konularında finansal tablo kullanıcısını �kaz 
etmekted�r (IASB 2006, paragraf 17).

Kar ya da zararın, kapsamlı gel�r �çer�s�nde göster�m�ne �l�şk�n uzun b�r 
tartışmanın ardından F�nansal Tabloların Sunuluşu �le �lg�l� yapılan 
görüşmelerde IASB ve FASB Kurulları tablonun kar ya da zarar b�leşen� 
(IAS/IFRS'lerdek�) veya kar ya da zarar b�leşen� (FASB'dak�) �ç�n b�r ara 
toplam göster�lmes� gerekt�ğ� üzer�nde fik�r b�rl�ğ� sağlanmıştır. Bu ara toplam 
sayes�nde �şletmen�n finansal durumundak� değ�ş�mler�n daha �y� anlaşılacağı 
düşünülmüştür. IASB d�ğer kapsamlı gel�rler ve ger� dönüşüm �ç�n b�leşen 
yaklaşımını savunmaktadır. Bu yaklaşım, FASB'ın bekleme tankı 
yaklaşımından farklı b�r yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. B�leşen 
yaklaşımı, d�ğer kapsamlı gel�rler de dah�l olmak üzere tüm gel�r ve g�derler� 
çeş�t esasına göre sınıflandırmaktadır. F�nansal performansın farklı 
b�leşenler�ne (faal�yet, finansman vs.) dağıtılan kalemler�n özell�kler� 
değ�şmez b�r n�tel�ğe sah�pt�r. B�r kazancın gerçekleşmes�, gerçekleşmeyen b�r 
kazançla aynı ekonom�k olayı yansıtmaktadır. Dolayısıyla gerçekleşme 
yalnızca o kazancın sağlama alındığını göstermekted�r; çeş�d�n� 
değ�şt�rmemekted�r (P�l�, 2009: 85). Örneğ�n, satılmaya hazır elde tutulan 
finansal varlıkların gerçeğe uygun değer�nde meydana gelen değ�ş�mler�n 
kapsamlı gel�r tablosunun d�ğer kapsamlı gel�rler kısmında değ�l; finansman 
gel�rler� veya g�derler� �çer�s�nde raporlanması gerekmekted�r. Çünkü b�leşen 
yaklaşımında gerçekleşme kavramından çok çeş�t ön plana çıkmaktadır. Sonuç 
olarak, finansal varlıkların değer değ�ş�mler� esas �t�bar�yle finansal değ�ş�mler� 
yansıtmaktadır. Bu durumun IAS 1 tarafından öngörülen raporlama tarzıyla 
uyumlu olduğu söylenememekted�r. 

B�leşen yaklaşımının, gerçekleşme kavramına dayanan b�r d�ğer yaklaşım olan 
ger� dönüşüm yaklaşımıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmaktadır. IASB'ın 
kapsamlı gel�r unsurlarını gerçekleşme ve değerleme özell�kler�nden daha 
faydalı özell�klere göre sınıflandırma yapma n�yet�nde olduğu b�l�nmekted�r. 
Çünkü değerleme özell�kler�, farklı değerleme ölçekler� �ç�n farklı şeyler �fade 
edeceğ�nden beraber�nde b�r bel�rs�zl�k ortaya çıkaracaktır. Tüm bu 
sebeplerden ötürü, IASB üyeler�n�n b�rçoğu kapsamlı gel�r tablosu şekl�ne 
�l�şk�n Alternat�f A'nın kullanılmasını teşv�k etmekted�r (P�l�, 2009: 86).

Kapsamlı gel�r tablosunun göster�m�ne �l�şk�n �k�nc� seçenek olan Alternat�f B, 
Alternat�f A'da bulunan sınıfların aynısından oluşmaktadır. Bunlar, �şletme karı 
veya zararı, finansman karı veya zararı, durdurulan faal�yetler ve döneme a�t 
gel�r verg�ler�nden oluşmaktadır. Fakat bu kez, tutarlar beş sütunda 
göster�lmekted�r. Bunlar; Alternat�f A'dak� �le aynı tutarları gösteren (a) 
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Yen�den Değerlenmeyenler sütunu, (b) D�ğer Kapsamlı Gel�r (DKG) Olmayıp 
Yen�den Değerlenenler sütunu, döneme a�t kar ya da zararı gösteren (c) Kar Ya 
Da Zarar sütunu, (d) D�ğer Kapsamlı Gel�rler (DKG) Yen�den Değerlenenler 
sütunu �le (c) Kar Ya Da Zarar ve (d) D�ğer Kapsamlı Gel�rler�n toplamını 
gösteren (e) Toplam sütunudur.

Kapsamlı gel�r tablosunun göster�m�ne �l�şk�n Alternat�f B Tablo 11'de 
göster�lmekted�r. Söz konusu göster�mde hem kar ya da zarar hem de kapsamlı 
gel�r göster�lmekte olup, IAS/IFRS tarafından talep ed�lmes� hal�nde d�ğer 
kapsamlı gel�rler (d) sütunundan ger� dönüştürülerek net gel�r tutarını 
bel�rleyen (a) ve (b) sütunlarına aktarılab�lmekted�r.

Tablo 11. IASB Kapsamlı Gel�r Tablosu Şekl�: Alternat�f B

Tablo 11'de sunulan göster�m şekl�n�n, ger� dönüşüm yöntem�ne devam 
ed�ld�ğ�nde, b�r�nc� seçenekten daha kullanışlı olduğu görülmekted�r. Aslında, 
şu ank� IAS/IFRS uygulamaları kazanç veya kaybın doğrudan özkaynaklara 
alacak olarak kayded�lmes�n� �sterken, söz konusu kazanç veya kayıp DKG 
Yen�den Değerlenenler sütununda raporlanmaktadır. Yürürlükte olan 
IAS/IFRS'lere göre bazı kazanç veya kayıpların gerçekleşt�kler� anda kar ya da 
zarar tablosunda göster�lmes� gerekmekted�r. Yan�, bunların DKG Yen�den 
Değerlenenler sütunundan çıkarılarak ve Yen�den Değerlenmeyenler veya 
DKG Olmayıp Yen�den Değerlenenler sütunlarında raporlanması 
gerekmekted�r.

Kapsamlı gel�r tablosunun sınıflarının, �şletmen�n katıldığı b�r �şlev� yansıtması 
gerekmekted�r (�şletme, finansman, gel�r verg�ler�, durdurulan faal�yetler g�b�). 
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Gerçekleşme konusu, tablo üzer�nde göster�lmes� gereken yararlı b�r b�lg� 
olarak kabul görmemekted�r (bütünleşt�rme �lkes�). Bütünleşt�rme �lkes�, 
finansal tablolarda yer alan kalemler arasındak� �l�şk�n�n oldukça açık ve 
anlaşılır olduğu ve �şletmen�n finansal tablolarının b�rb�r�n� olab�ld�ğ�nce 
tamamlayıcı n�tel�kte olduğu anlamına gelmekted�r. Bu �lke gereğ�, örneğ�n 
satışa hazır menkul kıymetler b�r �şletme tarafından yatırım yapma amacıyla 
satın alındıktan sonra, menkul kıymet�n değer�nde meydana gelen tüm gerçeğe 
uygun değer değ�ş�mler�n�n (gerçekleşm�ş ve gerçekleşmem�ş) kapsamlı gel�r 
tablosunda Yatırım Karı/Zararı �çer�s�nde raporlanması gerekmekted�r (P�l�, 
2009: 87).

Ancak, IASB Alternat�f A'nın seç�lmes�n�n ger� dönüşüm mekan�zmasının 
ortadan kalkacağı anlamına gelmed�ğ�n� bel�rtm�şt�r (Kavramsal Çerçeve, 
paragraf 42). Fakat bu durum IASB Kavramsal Çerçeves�'n�n kar ya da zarar �le 
kapsamlı gel�r� ayırmadığı durumu yansıtmaktadır. Halbuk�, IASB Kavramsal 
Çerçeve yalnızca kapsamlı gel�r�n tanımıyla uyumlu olan gel�r kavramını 
açıklamaktadır. Bu nedenle, kapsamlı gel�r�n sadece varlık ve borçlardak� car� 
dönemde meydana gelen değ�ş�mlere bağlı olması, ger� dönüşüm 
mekan�zmasının ortadan kaldırılması ve kar ya da zararın kapsamlı gel�r 
tablosunda sunulmaması gerekmekted�r. D�ğer taraftan, IASB bu durumun car� 
uygulamada c�dd� b�r değ�ş�mle sonuçlanacağını ve çeş�tl� kurumlar tarafından 
güçlü b�r d�ren�şle karşılaşılab�leceğ�n� bel�rtm�şt�r. Aslında bu kapsamlı gel�r 
görüşünün kabul görmes� hal�nde, kapsamlı gel�r kavramının bugünkü kar ya 
da zarardan da h�çb�r farkı kalmayacaktır. Doğrudan kar ya da zararda 
raporlanacak kalemler �le sermayen�n korunması amacıyla özkaynaklarda 
muhasebeleşt�r�lecek kalemler arasında b�r farktan bahsed�lemeyecekt�r. 
Örneğ�n, kar ya da zararda gerçeğe uygun değerle raporlanan t�car� amaçla elde 
tutulan menkul kıymetler �le özkaynaklarda gerçeğe uygun değerle raporlanan 
satışa hazır menkul kıymetler arasındak� kavramsal fark ortadan kalkacaktır. 
Bu açıdan bakıldığında, d�ğer kapsamlı gel�rler yalnızca b�r sunum sorununu 
değ�l; ölçüm sorunlarını da �çerecekt�r. Esasen bu durumda sermayen�n 
korunması, satışa hazır menkul kıymetler�n tar�h� mal�yetle değerlenmes�n� 
gerekt�recek ve gerçeğe uygun değer uygun b�r muhasebe ölçeğ� olarak 
düşünülmeyecekt�r. D�ğer b�r �fadeyle, herhang� b�r sınıflandırmaya tab� 
tutulmadan örneğ�n tüm h�sse senetler� alış bedel� üzer�nden değerlenecekt�r.

Bu sebeplerden ötürü, IASB uzun dönemde kapsamlı gel�r projes�n�n tüm gel�r 
ve g�der kalemler�n�n aynı şek�lde sınıflandırılması gereken b�r finansal tablo 
sunum formatı (Alternat�f A) gel�şt�r�lmes� gerekt�ğ�ne �nanmaktadır. Ancak 
kısa dönemde, d�ğer kapsamlı gel�rler�n kapsamlı gel�r�n ayrı b�r bölümünde 
tutulması ve gerçekleşt�kler�nde kar ya da zarara alınması (Alternat�f B) 
gerekt�ğ�ne �nanmaktadır (P�l�, 2009: 88).
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Kamu Gözet�m�, Muhasebe Ve Denet�m Standartları Kurumu Düzenlemeler�ne 
Göre Kapsamlı Gel�r Tablosunun Düzenlenmes�

Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu (KGK) 
tarafından düzenlenmes� öngörülen kapsamlı gel�r tablosuna �l�şk�n hususlar 
TMS 1 - F�nansal Tabloların Sunuluşu Standardı'nda düzenlenm�şt�r. TMS 1, 
IASB tarafından yayımlanmış olan ve uluslararası muhasebe ve finansal 
raporlama standartlarına uyum çalışmaları çerçeves�nde IAS 1'�n çev�r�s� 
n�tel�ğ�nde olduğundan, daha öncek� Uluslararası Muhasebe Standartları 
Kurulu'nca Düzenlenmes� Öngörülen Kapsamlı Gel�r Tablosu başlıklı kısımda 
bahsed�len konular ve çeş�tl� düzenlemelerle yapılan kıyaslamalar bu kısım �ç�n 
de geçerl� olmaktadır. Ancak tekrara yer vermemek �ç�n bu hususlar yen�den 
�ncelenmem�ş olup, 20.05.2013 tar�h�nde KGK tarafından yayınlanan F�nansal 
Tablo Örnekler� ve Kullanım Rehber� �le ortaya konan kapsamlı gel�r tablosu 
formatı sunulmuştur.

20/05/2013 tar�h ve 28652 sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan 13/1/2011 tar�hl� 
6102 sayılı Türk T�caret Kanununun 88 �nc� maddes� �le 26/9/2011 tar�hl� ve 
660 sayılı Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumunun 
Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 9 uncu 
maddes�n�n (a) bend�ne dayanılarak hazırlanan “F�nansal Tablo Örnekler� ve 
Kullanım Rehber�” �le Kar Veya Zarar Ve D�ğer Kapsamlı Gel�rler Tablosu yan� 
d�ğer adıyla kapsamlı gel�r tablosu formatı bel�rlenm�şt�r. Bu format tek tablolu 
ve �k� tablolu yaklaşımlardan oluşmak üzere �k� alternat�f şekl�nde 
sunulmuştur. Eğer �şletme tek tablolu yaklaşımı ben�mseyecek olursa, söz 
konusu tablonun “Kar Veya Zarar Ve D�ğer Kapsamlı Gel�rler Tablosu” olarak 
adlandırılması gerekmekted�r. Eğer �k� tablolu yaklaşım ben�msenecek olursa, 
bu durumda finansal performans “Kar veya Zarar Tablosu” ve “D�ğer Kapsamlı 
Gel�rler Tablosu” olmak üzere �k� farklı �s�mle raporlanmak zorundadır. KGK, 
20.05.2013 tar�h�nde yayımladığı F�nansal Tablo Örnekler� ve Kullanım 
Rehber� başlıklı dosyada her �k� formatın örnekler�ne yer verm�şt�r (KGK, 
2013: 6-7). İk� format arasında yalnızca d�ğer kapsamlı gel�r unsurlarının ayrı 
b�r tablo şekl�nde raporlanıp raporlanmamasına �l�şk�n b�r fark bulunmaktadır. 
Bunun har�c�nde sunulması gereken kapsamlı gel�r tablosu kalemler� �se 
aynıdır. Söz konusu örnek format KGK'nın s�tes�nde bulunduğundan, bu 
çalışmada buna yer ver�lmeyecek olup, yalnızca formata �l�şk�n açıklamalar ele 
alınacaktır. 

KGK tarafından düzenlenmes� öngörülen ve kapsamlı gel�r tablosunun klas�k 
kar veya zarar kısmında raporlanacak faal�yetler�nEsas Faal�yetler, Yatırım 
Faal�yetler� ve F�nansman Faal�yetler� olmak üzere sınıflandırıldığı 
görülmekted�r. Esas Faal�yetler, b�r �şletmen�n ana faal�yet konusuna �l�şk�n 
olarak hasılat sağladığı faal�yetler olarak tanımlanmıştır (KGK, 2013: 50). Esas 
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faal�yetler; Hasılat, Satışların Mal�yet�, Brüt Kar/Zarar, Genel Yönet�m 
G�derler�, Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler�, Araştırma ve Gel�şt�rme 
G�derler� �le Esas Faal�yetlerden D�ğer Gel�rler/G�derler kalemler�nden 
oluşturmaktadır. Yatırım Faal�yetler�, uzun vadel� varlıkların ve nak�t 
benzerler� �çer�s�nde yer almayan d�ğer yatırımların elde ed�lmes� ve elden 
çıkarılmasına �l�şk�n faal�yetler olarak tanımlanmıştır (TMS 7, paragraf 6). B�r 
harcamanın yatırım faal�yet� olarak değerlend�r�lmes� �ç�n, finansal durum 
tablosunda varlık muhasebeleşt�r�lmes� sonucunu doğuran b�r harcama olması 
gerekmekted�r. Madd� ve madd� olmayan duran varlık alım ve satımı, başka b�r 
�şletmeyle ortaklık yapma g�b� faal�yetler yatırım faal�yetler� örnekler�ndend�r 
(TMS 7, paragraf 16).F�nansman faal�yetler� �se, özkaynaklar (özsermaye) �le 
yabancı kaynakların (borçlanmaların) yapısında ve tutarında değ�ş�kl�k 
meydana get�ren faal�yetler olarak tanımlanmıştır (TMS 7, paragraf 6). H�sse 
sened� ve d�ğer özkaynak araçlarının �hraç ed�lmes�, sermayen�n azaltılması 
g�b� faal�yetler finansman faal�yetler� örnekler�ndend�r (TMS 7, paragraf 17). 

F�nansman G�der� Önces� Faal�yet Karı/Zararına F�nansman G�derler�n�n 
düşülmes� (varsa F�nansman Gel�rler�n�n eklenmes�) �le Sürdürülen Faal�yetler 
Verg� Önces� Karı/Zararı elde ed�lmekted�r. Sürdürülen faal�yetlere �l�şk�n 
olarak ortaya çıkan verg� g�derler�n�n bu kalemden düşülmes� ve gel�rler�n bu 
kaleme eklenmes� �le b�rl�kte Sürdürülen Faal�yetler Dönem Karı/Zararı 
bulunmaktadır. Bu kalem�n hemen altında yer alan Durdurulan Faal�yetler 
Dönem Karı/Zararı, �şletmen�n durdurulan faal�yetler�ne �l�şk�n kar veya zarar 
tutarını yansıtmaktadır. Durdurulan faal�yet, b�r �şletmen�n elden çıkarılan veya 
satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan b�r kısmı olarak tanımlanmış 
olup, şu özell�kler� yansıtmaktadır (TFRS 5, paragraf 32). Durdurulan 
faal�yetlerden elde ed�len gel�rler ve g�derler�n toplanmasıyla elde ed�len 
Durdurulan Faal�yetler Verg� Önces� Karı/Zararı tutarına durdurulan 
faal�yetlere �l�şk�n verg� g�derler�/gel�rler�n�n eklenmes�yle b�rl�kte Durdurulan 
Faal�yetler Dönem Karı/Zararı tutarına ulaşılmaktadır. 

KGK Kapsamlı Gel�r Tablosu'nun Kar ya da Zarar kısmında, Dönem 
Karı/Zararı tutarı klas�k gel�r tablosunda sunulan performans sonucunu 
göstermekted�r. Bunun altında Pay Başına Kazanç ve Sulandırılmış Pay Başına 
Kazanç kalemler� bulunmaktadır. Pay (H�sse) başına kazanç; sermaye yapısı ve 
büyüklüğü farklı olan �şletmeler�n faal�yet sonuçlarını karşılaştırma olanağı 
sunan �stat�st�ksel b�r sonuç olarak tanımlanmıştır. Pay başına kazanç, Dönem 
Karı/Zararının h�sse sened� aded�ne bölünmes� �le hesaplanmaktadır.

KGK Kapsamlı Gel�r Tablosu'nun, Kar Veya Zarar dışındak� d�ğer b�leşen� 
D�ğer Kapsamlı Gel�rler kısmıdır. Bu kısımda d�ğer kapsamlı gel�rler; Kar veya 
zararda yen�den sınıflandırılmayacaklar ve Kar veya zarar olarak yen�den 
sınıflandırılacaklar şekl�nde �k�ye ayrılmaktadır. Kar veya zararda yen�den 
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sınıflandırılmayacak olan d�ğer kapsamlı gel�r kalemler�; madd� ve madd� 
olmayan duran varlıklar yen�den değerleme artışları/azalışları, tanımlanmış 
fayda planları yen�den ölçüm kazançları/kayıpları, özkaynak yöntem�yle 
değerlenen yatırımların d�ğer kapsamlı gel�r �nden kar/zararda 
sınıflandırılmayacak paylardan oluşmaktadır. Kar veya zararda yen�den 
sınıflandırılacak olan d�ğer kapsamlı gel�r kalemler� �se; yabancı para çevr�m 
farkları, satılmaya hazır finansal varlıkların yen�den değerleme 
kazançları/kayıpları, nak�t akış r�sk�nden korunma kazançları/kayıpları, 
yurtdışındak� �şletmeye �l�şk�n yatırım r�sk�nden korunma kazançları/kayıpları, 
özkaynak yöntem�yle değerlenen yatırımların d�ğer kapsamlı gel�r�nden 
kar/zararda sınıflandırıldacak d�ğer kapsamlı gel�r unsurlarından oluşmaktadır. 
Dönem karı veya zararı tutarı �le d�ğer kapsamlı gel�r tutarının toplanması 
sonucu kapsamlı gel�r tutarı elde ed�lmekted�r. 

SONUÇ

Kapsamlı gel�r tablosunun yen� b�r ter�m olarak muhasebe l�teratürüne 
g�rmes�yle b�rl�kte, gel�r tablosu olarak adlandırılan finansal tablo klas�k 
(geleneksel) gel�r tablosu olarak n�telend�r�lmeye başlanmıştır. MSUGT 1'de 
temel finansal tablolar �çer�s�nde yer alan klas�k (geleneksel) gel�r tablosu, 
TMS 1'dek� genel amaçlı finansal tablolardan kapsamlı gel�r tablosunun 
temel�n� oluşturmaktadır. 

Klas�k gel�r tablosu, �şletmen�n bell� b�r dönemde elde ett�ğ� tüm gel�rler �le 
aynı dönemde katlandığı bütün mal�yet ve g�derler� ve bunların sonucunda 
�şletmen�n elde ett�ğ� dönem net karı veya dönem net zararı tutarını gösteren 
finansal tablo olarak tanımlanmaktadır.

İşletme faal�yetler�n�n doğru b�r şek�lde göster�leb�lmes� �ç�n söz konusu 
değ�ş�mler�n dönemsell�k kavramı gereğ�nce dönemsonunda doğru b�r şek�lde 
tesp�t ed�lerek raporlanması gerekmekted�r. Ancak, klas�k gel�r tablosunun 
sonunda kar ya da zarar olarak raporlanan performans sonucu, �şletmeler�n 
özkaynaklarının değer�ndek� değ�ş�mler�n etk�ler�n� tam olarak 
�çermemekted�r. Çünkü �şletmeler�n dönemsonundak� performansı gel�r ve 
g�derler�n yanı sıra sah�p oldukları varlıkların değer�ndek� değ�ş�mlerden de 
etk�lenmekted�r. Kapsamlı gel�r tam da bu noktada klas�k gel�r tablosunun 
yalnızca kar ya da zarar üzer�ne �nşa ed�len yapısının eks�kler�n� tamamlamak 
amacıyla doğmuştur. Bu �k� b�leşen arasındak� fark gerçekleşme kavramından 
�ler� gelmekted�r. Gerçekleşme,  b�r değ�ş�m sonucu b�r varlığın elden 
çıkarılması karşılığında başka b�r varlığın elde ed�lmes� olarak 
tanımlanmaktadır. B�r �şlem�n gerçekleşmes�, nak�t esasından yan� �şlem�n 
karşılığının nak�t olarak ödenmes�nden farklı b�r anlama gelmekted�r. Bu 
bağlamda, döneme �l�şk�n net kar veya zarar tutarı, �şletme faal�yetler� 
sonucunda gerçekleşm�ş gel�r ve g�derler�n sonucunu göstermekted�r. Oysa bu 
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sonuç, �şletmen�n performans sonucunu tam anlamıyla yansıtmada eks�k 
kalmaktadır. Bu eks�ğ� g�dermek �ç�n D�ğer Kapsamlı Gel�r unsurlarının da 
döneme �l�şk�n net kar veya zarar tutarına eklenmes� gerekmekted�r. 
Dolayısıyla gerçekleşmem�ş gel�rler D�ğer Kapsamlı Gel�rlerde 
muhasebeleşt�r�lmekted�r.

Kapsamlı gel�rler, kar ya da zarar �le d�ğer kapsamlı gel�r olmak üzere �k� ana 
b�leşenden oluşmaktadır. Bu b�leşenlerden �lk� olan kar ya da zarar, ş�md�ye 
kadar alışılan ve klas�k gel�r tablolarında raporlanan gel�r ve g�derlerden 
oluşmaktadır. D�ğer kapsamlı gel�rler �se; kar ya da zarardan ayrı olarak 
raporlanan gerçekleşmem�ş gel�r ve g�der kalemler� olarak tanımlanmaktadır. 
D�ğer kapsamlı gel�r unsurları, gerçekleş�nceye kadar özkaynakların unsurları 
olarak kabul ed�lmekted�r. Ancak bunlar gerçekleşt�ğ�nde, ortaklara dağıtıma 
uygun hale gelmekte veya başka b�r özkaynak unsuruna dönüştürülmekted�r. 
Bu bakımdan, bazı d�ğer kapsamlı gel�r unsurları kar ya da zarar hesabına 
devred�ld�kten sonra tekrar özkaynaklara gel�r, bazıları da doğrudan 
özkaynaklardak� kend�ler�ne has hesaplardan çıkarak kar ya da zarar 
hesaplarına devred�lmekted�rler.

Kapsamlı gel�r�n raporlanma aracı olarak kapsamlı gel�r tablosu, �şletme 
tarafından bell� b�r dönemde elde ed�len; fakat kar ya da zararda göster�lemeyen 
bazı gel�r ve g�der unsurlarının göster�lmes�n� sağlayan, klas�k gel�r 
tablosundan daha gen�ş kapsamlı b�r genel amaçlı finansal tablo olarak 
tanımlanmaktadır. 

Kapsamlı gel�r tablosu, her şey dah�l kavramı olarak b�l�nen eğ�l�me göre 
hazırlanan b�r finansal tablodur. Her şey dah�l kavramına göre, gel�r tablosunda 
yer alacak olan sonuç kalem�n�n bel�rl� b�r dönem boyunca özkaynaklarda 
meydana gelen tüm artış ve azalışların etk�ler�n� yansıtması gerekmekted�r. Bu 
kavrama göre, alışılmadık ve olağandışı unsurların performans sonucuna 
yansıtılması gerekt�ğ�; çünkü doğrudan veya dolaylı olarak �şletmen�n car� 
faal�yet�yle alakalı olan her türlü kazanç veya kaybın uzun dönemde karlılığa 
katkıda bulunacağı öne sürülmekted�r.

B�r finansal performans ölçüm aracı olarak kapsamlı gel�r tablosunun 
düzenlenmes�ne �l�şk�n olarak çeş�tl� modeller bulunmaktadır. Bunlar; 
kapsamlı gel�r tablosunun �çerd�ğ� gel�r unsurlarının �st�sna� olup olmamasına, 
y�nelenme durumuna, gerçekleşme durumuna, faal�yet veya faal�yet dışı unsur 
olmasına ve tar�h� mal�yet g�b� unsurlara göre düzenlenen modellerd�r. Söz 
konusu kapsamlı gel�r tablosu modeller�, �çer�s�nde barındırdıkları farklı 
özell�k gösteren kalemler�n b�r araya gelmes� suret�yle, başta bu çalışmaya 
konu olan kurullar olmak üzere çeş�tl� ülkeler�n muhasebe standartları kurulları 
tarafından düzenlenmes� öngörülen kapsamlı gel�r tablosu formatının 
oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Ancak bu modellerden Gerçekleşm�ş ve 
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Gerçekleşmem�ş Kalemlere Göre Düzenlenen Kapsamlı Gel�r Tablosu 
Model�'n�n, d�ğer kapsamlı gel�rler�n ayrı b�r şek�lde raporlanmasını 
öngördüğünden hem Uluslararası Muhasebe ve F�nansal Raporlama 
Standartları'na hem de ülkem�zdek� TMS/TFRS'lere uygun olduğu 
görülmekted�r.

Kapsamlı gel�r tablosu İng�ltere Muhasebe Standartları Kurulu, Amer�kan 
Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve 
Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu g�b� kurul ve 
kurumların düzenlemeler�nde ve yayımlamış olduğu standartlarda yer�n� 
almıştır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılan Amer�kan Muhasebe 
Standartları Kurulu (FASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 
(IASB) tarafından kend� yayımlamış oldukları standartlarda ana hatları ver�len 
kapsamlı gel�r tablosu formatlarıdır. Türk�ye'de �se Kamu Gözet�m�, Muhasebe 
ve Denet�m Standartları Kurumu tarafından kapsamlı gel�r tablosuna �l�şk�n 
olarak IASB tarafından yayımlanan ve Türkçe'ye çevr�len Türk�ye 
Muhasebe/F�nansal Raporlama Standartları çerçeves�nde b�r örnek kapsamlı 
gel�r tablosu formatı yayımlanmıştır. IASB, FASB, ASB ve KGK'nın 
düzenlemeler� göz önüne alındığında, kapsamlı gel�r tablosunun finansal 
tabloların genel n�tel�kler�ne, klas�k gel�r tablosuna nazaran daha uygun olduğu 
görülmekted�r. Gerçekleşmem�ş gel�r ve g�der unsurlarını hesaplamaya dah�l 
etmes� sebeb�yle Türk�ye g�b� gel�şmekte olan ülkelerde faal�yet gösteren 
�şletmeler�n performans sonuçlarının uluslararası anlamda gerçeğe uygun 
olarak ortaya konması bakımından da öneml� olduğu görülmekted�r.
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