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Özet 
Kurumsal yönetim şirketin ortakları, hissedarları ve diğer paydaşların haklarının ve 
çıkarlarının korunması, şirketin işlevselliğinin göz ardı edilmeden ilerlemesine dayalı bir 
sistemdir. Bu durumda tüm yöneticilerin, hissedarların, paydaşların ve ilintili bireylerin 
çıkarlarının hak, adalet ve eşitlik gibi ilke ve kurallara uygun olarak korunması, şeffaflık gibi 
unsurların net ve anlaşılır biçimde olmasının sağlanması adına kurumsal raporların düzgün ve 
doğru ilkelere dayalı bir biçimde hazırlanması gerekmektedir. İşletmeler sadece kendi 
içlerinde hazırlanan mali tablolar ve finansal bilgiler neticesinde ölçülememektedir. Çevresel 
ve sosyal riskler de mevcuttur. Bundan ötürü, finansal bilgi ve finansal olmayan bilginin 
birbiriyle entegre biçimde raporlanması gerekir. Böylece, Dünya’da entegre raporlama sistemi 
ortaya çıkmış ve sunulmuştur. Çalışmanın amacı entegre raporlama kavramının açıklanması 
ve analiz edilmesidir. 
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THE ANALYSIS OF INTEGRATED REPORTING CONCEPT FROM AN 
ACCOUNTING AND FINANCE PERSPECTIVE 

Abstract 
Corporate governance is a system which is based on protecting the rights and interests of firm 
owners, shareholders and other stakeholders as well as advancing on solid foundations 
without neglecting the functionality of company structure. In this case, in order to ensure that 
the interests of all managers, shareholders, stakeholders and related individuals are protected 
in accordance with principles and rules such as rights, justice and equality, and in order to 
ensure that the elements such as transparency are clear and understandable, the corporate 
reports should be prepared in a manner that is based on proper and correct principles. 
Businesses cannot be measured only as a result of financial statements and financial 
information. Environmental and social risks exist as well. As a result, both the financial 
information and non-financial information need to be reported in an integrated manner. Thus, 
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the integrated reporting system emerged and was presented in the World. The aim of this 
study is to explain and analyze the concept of integrated reporting. 
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1. GİRİŞ

Bilgi ihtiyacının artmasının nedeni, iş dünyasında küresel ve kurumsal perspektif için 
paydaşların bilgiye duydukları ihtiyaçtır. İşletmelerin kaynak kullanımlarını etkin, verimli ve 
şeffaf bir şekilde gerçekleştirmeleri şarttır. Aynı zamanda, etik ilkelere bağlı olarak gerçek ve 
doğru bilgilerden yararlanılması gerekmektedir. Bilgiler kurumsal raporlama çerçevesinde 
elde edilirken sonra, işletmenin sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerinin dikkate alınarak bir 
raporlama yapılması daha güvenilir ve paydaşlarla uzun vadeli ilişki kurulmaları yönünde 
avantajlı görülmektedir. Yatırımcı ve paydaşların topluma olan sorumlulukları sürekli 
değişmektedir. Bu değişen beklentilere uyum sağlamak için yeni bir raporlama anlayışının 
geliştirilmesi söz konusu olmuştur. Bunlarla birlikte, paydaşların ihtiyaçlarına karşı çözüm 
üretmek, sürekli değişen ve farklı özelliklere sahip olan müşterilerin ihtiyaçlarına tepki 
vermek zorunda da kalınmıştır. İşletmeler ise finansal ve finansal olmayan bilgileri tek rapor 
şeklinde sunarak entegre raporlama modelini benimsemeye başlamışlardır. Entegre raporlama 
işletmenin yönetimi, performansı ve stratejisi gibi finansal verileri ticari ve sosyal çevresiyle 
birleştirerek kabul görmüş bir çerçeve yaratarak sürdürülebilir bir raporlama sağlamaktadır. 
Temel amacı finansal olan ve olmayan verileri tek raporda birleştirerek geleceğe yönelik 
faydalara yoğunlaşmaktır. Aynı zamanda, entegre raporlama bir çok bilgi karmaşıklığını 
azaltmıştır. Günümüzde, birçok kurum entegre rapor yayımlayarak girişimde bulunmaktadır. 
Belirtilen kurumların lokomotifleri arasında bankalar da yer almaktadır. Örnek vermek 
gerekirse, Vakıfbank entegre faaliyet raporu yayımlayarak bir ilki başarmış ve Türkiye’de 
entegre faaliyet raporu yayımlayan ilk kamu bankası olmuştur (Entegre Raporlama Türkiye, 
2020). 

Yeni yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan ve genel olarak kabul gören küreselleşme, 
liberalleşme ve sürdürülebilirlik gibi kavramlar hem işletme, hem de tüketicilerin genel 
ihtiyaçlarını değiştirmiştir. Sosyal medya ve çevrimiçi platformların yaygın hale gelmesi 
toplum, devlet, işletme ve tüm sosyal ekosistemde etkilere neden olmuştur. Bireylerin 
faaliyetlere karşı daha hassas duruma gelmesini, tüm kesimlerin görüşlerinin şekillenmesini 
ve belirli talepler üzerinde yoğunlaşılmasını sağlamıştır.  

Rekabet ortamında işletmenin sadece kendi iç işleyiş ve çıkarlarını dikkate almak günümüzde 
pek sağlıklı değildir. Artık çağımızda içinde bulunduğumuz iş dünyasında bütün toplumun 
tüm kesimlerini paydaş olarak dikkate almak gerekir. Aksi halde, işletmelerin ömürlerinin 
uzun olması beklenmemelidir. 21. yüzyılda şeffaflık ilkesi büyük önem taşımaktadır. 
Şeffaflığın sağlanmadığı ve göz ardı edildiği durumlarda birçok sorun ortaya çıkmaktadır. 
Genel çerçevede işletmelerin raporlama ile şeffaflık hususlarında eksik kaldığı 
gözlemlenmeye başlanmış ve bu eksikliklerin giderilebilmesi için entegre raporlama ve 
sürdürülebilirlik raporlaması kavramları ön plana çıkmıştır (Köse ve Çetinel, 2017). 
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2. ENTEGRE RAPORLAMA KAVRAMI

Borsaya kote olan şirketlerin yılda en az bir kez finansal anlamda raporlama gerçekleştirmesi 
gereklidir. Ancak, günümüzde finansal raporlama firmalar tarafından çok daha sık 
gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda, yapılacak olan raporlamaların ise Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları’na (International Financial Reporting Standards – IFRS) uygun olması 
şarttır. Verimli bir finansal raporlama ve işleyen sermaye piyasalarının temel yapı taşı ise 
gerçekleştirilen finansal raporlamaların şeffaf ve doğru olmasına bağlıdır (Eccles ve 
Saltzman, 2011). 

Geleneksel finansal raporlama genellikle geçmişe dönük bir raporlama sunarken, iş hayatının 
dinamikleri ve finansal konjonktür açısından yeterli bilgiler sunmamaktadır. Geleneksel 
muhasebe ve finansal raporlamanın en çok eleştiriye tabi olan yönlerinden biri de budur. 
Çağımızda eş zamanlı ve daha stratejik bir raporlamaya ihtiyaç olmasına karşın geleneksel 
muhasebe ve finansal raporlama bu noktalarda tam başarı sağlayamamaktadır (Eccles ve 
Saltzman, 2011). 

Entegre raporlamanın temel amacı şirketlerin gelecekteki beklentilerini, bunlarla birlikte 
şirketin kısa, orta ve uzun vadede değerini ortaya koymaktır (Kılıç, 2018). Entegre raporlama, 
şirketin önceden neler yaptığına, gelecekteki hedeflerine nasıl ulaşacağına ve ileriye yönelik 
nasıl değer katabileceğine dair bilgiler vermektedir. Dolayısıyla, entegre raporlama modern 
bir raporlama formatıdır (Öztürk, 2019). 

3. ENTEGRE RAPORLAMANIN GELİŞİMİ

Entegre raporlamanın başlangıç aşamasında Güney Afrika’da bulunan kurumlara istinaden 
hazırlanan King Raporları etkili olmuştur. Nelson Mandela 1994 yılında kurumlara duyulan 
güvensizliğin giderilmesi için üç adet King Raporu yayımlamıştır. Raporlarda ise ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorumlulukların sonuçları, finansal ve finansal olmayan bilgilerin 
raporlanmasına olanak sağlanmıştır. Güney Afrika’da, 2010 yılından itibaren Dünya’da ilk 
kez borsaya kote tüm şirketlerin entegre rapor yayımlaması, ve yayımlamayanların neden 
entegre rapor yapmadıklarına dair açıklama yapmaları zorunlu hale getirilmiştir (Öztürk, 
2019). 

2000’li yılların başından itibaren entegre raporlama hazırlama çabaları başlamıştır. Uzmanlar, 
akademisyenler, yöneticiler ve muhasebe uzmanları şirketlerin yaptıkları uygulamaları 
gözlemleyerek entegre raporlama hakkında temel bir uygulama modeli belirlemeye 
başlamışlardır. Entegre raporlamanın nasıl başlayacağı, şirket için maliyetleri, zararları, 
zorlukları ve bunlara karşı neler yapılabileceği hakkında teoriler kurulmaya başlanmıştır. 
2005 yılında Allen L.White, ‘’New Wine, New Bottles: The Rise of Non-Financial 
Reporting’’ isimli bir makale yayınlamıştır. 2010 yılında ise Eccles ve Krzus ‘’One Report’’ 
isimli bir kitap yayınlamıştır (Eccles ve Krzus, 2010). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 1929’da ortaya çıkan Büyük Buhran’dan (The Great 
Depression) sonra yatırımcıların borsa ve işletmelere olan inançları tamamen sarsılmış, bu 
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nedenle ABD’de Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (United States Generally 
Accepted Accounting Principles - US GAAPs) ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu 
(Securities and Exchange Commission - SEC) kurulmuştur. Aynı zamanda, borsaya kote 
işletmelerin finansal verilerinin yayımlanması zorunlu kılınmıştır ve farklı ülkelerde benzer 
uygulamalar gözlemlenmiştir. Ek olarak yeni standartlar ile kuruluşlar ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Fakat, ülkeler arasında raporlamalarda farklılıklar gözlemlenmeye başladığında, 
2001 senesinde ortak bir raporlama dili olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
(International Financial Reporting Standards) gündeme gelmiştir (Büdeyri ve Kısa, 2016). 
Aşağıdaki şekilde, entegre raporlamanın gelişimi yer almaktadır. 

Şekil 1. Entegre Raporlamanın Gelişimi 

Kaynak: Altınay, A. T. (2016). “Entegre Raporlama ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi”, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2016/3, Sayı: 25, 
ss.47-64. 

4. ENTEGRE RAPORLAMANIN FAYDALARI

Entegre raporlamanın faydaları, dahili faydalar ve harici faydalar olmak üzere ikiye ayrılır. 
Aşağıda, entegre raporlamanın dahili ve harici faydaları listelenmektedir: (Battal, 2018) 

Dahili Faydalar: 

- Şirketlerin performans ölçümünde daha iyi bir anlayışa sahip olmasına yol açar.
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- İşletme birim ve fonksiyonlarında çalışan şahıslar için performansların daha belirgin
ve bütüncül gözükmesini sağlar.

- İyi bir risk yönetimi sağlar.
- İşletmelerin verimlilik ve süreçlerinin ilerleyen zamanlarda daha çok artmasına

yardımcı olur.
- Çalışanlar ve paydaşların daha iyi bir iletişime sahip olmasına yol açar.

Harici Faydalar: 

- Sosyal sorumluluk amacı taşıyan yatırımcıların görevlerini yerine getirmiş olur.
- Borsada artan seyirde sürdürülebilirlik endeksine sahip olmak mümkün olur.
- Tedarik zincirlerinin oluşan risklerini azaltmak için yüklenicilerden daha faydalı olan

bilgi alınabilir.
- Daha iyi bir bilgi akışı ve tüm paydaşların verimli iletişimi, çeşitli riskleri ortadan

kaldırabilir.

5. ENTEGRE RAPORLAMADA KILAVUZ İLKELER

Kılavuz ilkeler, entegre raporlama için belirli sınırlar ve çerçeveler çizmektedir. Kulavuz 
ilkeler tarafından çizilen çerçeveler içinde ise, hangi bilgilerin nasıl ve ne şekilde 
kullanılacağına dair veriler sunulur. Daha gelişmiş ve büyük şirketler için bu durum, ne kadar 
bilgiyle ne kadar derinlere inileceği hususunda önemlidir. Kılavuz ilkeler önceliklerin 
değerlenmesi için önemli bir kaynaktır. Kılavuz ilkeler şu şekilde listelenebilir: (Battal, 2018) 

- Stratejik Odak ve Geleceğe Yönelim: Entegre rapor şirketin çıkarları doğrultusunda
etkileri açıklar. Tamamen geleceğe ışık tutmak adına hedefleri, stratejileri, riskleri ve
engel olan durumları değerlendirir.

- Bilgiler Arası Bağlantı: Zaman içerisinde bütünlük anlamını ifade eder. Kavramlar
arası etkileşim ve değer yaratarak tamamen bütüne yönelik yaklaşım sağlamak
amaçlanmaktadır.

- Paydaşlarla İlişkiler: Paydaşlar ile şirketin ilişkisinin derecesini ve kalitesini
arttırmak, daha şeffaf bir ilişki kurmak hedeflenmektedir.

- Önemlilik: Şirket için entegre raporlama organizasyonel yapı üzerinde bir değer
yaratmaya çalışır ve bunun öneminin vurgulanması kritik bir husustur.

- Kısa ve Öz Olmak: Açıklayıcı ve net bir entegre raporlama yapılması gerekir.
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- Güvenilirlik ve Tamlık: Yapılan entegre raporlamanın kayıtlarının tam ve güvenilir bir
şekilde tutulması gerekir.

- Karşılaştırılabilirlik ve Tutarlılık: Entegre raporlamanın karşılaştırılabilir ve tutarlı
olması, böylece de değer katması amaçlanır.

6. SONUÇ

Günümüzde sürdürülebilirlik, sosyal çevre ve paydaşlar açısından önemini arttıran bir kavram 
haline gelmiştir. Yatırımcılar ve paydaşlar işletmelerin performanslarının nasıl olduğunu ve 
firmaların nasıl yönetildiğini daha iyi bilmek istemekteler. Bunu öğrenmenin yolu ise ancak 
finansal raporlamayı finansal olmayan bir raporlama ile birleştiren bir yöntemi kullanmaktan 
geçmektedir. Belirtilen raporlamanın hazırlanabilmesi ve yapılabilmesi için uzun, orta ve kısa 
vadeli işletme faaliyeti verileri gerekmektedir. 

Bütüncül bir bakış açısına sahip olmak için entegre raporlama ortaya çıkmıştır. Dünya 
üzerinde bir çok ülke entegre raporlamayı şu anda kullanmaktadır. Bunların başlıcaları Kuzey 
Amerika, Afrika, Orta Asya ve Doğu Asya bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Buna karşın, henüz 
entegre raporlamaya dair belirlenmiş ve genel kabul görmüş bir kurallar bütünü 
bulunmamaktadır. Entegre raporlamanın belirli bir şablon kapsamında oluşturulması ve 
hazırlanması gerekmektedir. Dünya’da ve Türkiye’de entegre raporlama kavramı yine de hala 
gelişme safhasındadır. Dünya’daki gelişmelere uyum sağlayarak, Türkiye’de entegre 
raporlama sürecini teşvik edici faaliyetlere ihtiyaç vardır. Entegre raporlama sektörden 
sektöre ve faaliyet kollarına göre farklılık gösterebilir. Zira, genel itibariyle çeşitli sektörlerde 
faaliyet gösteren yatırımcılar, paydaşlar ve endüstrilerin dahil olduğu çevre birbirlerinden 
farklıdır. Hiç şüphesiz, entegre raporlama üretilen değere odaklanarak işletmeler için 
verimlilik ve etkinlik sağlayabilir. 

Dünya üzerinde paydaş ile yatırımcılar için sürdürülebilirlik ve şeffaflık çok büyük bir önem 
arz etmektedir. Yatırımcı ile paydaşlar finansal olan ve olmayan performans arasındaki 
ilişkinin nasıl olduğunu, nasıl yönetildiğini ve nasıl ilerlediğini daha iyi bilmek isterler. İş 
dünyası değişimini ve gelişimini sürdürdükçe, faaliyet raporlamaları da buna parallel olarak 
değişim ve gelişim sergilemelidir. Aksi halde, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veremeyen ve 
yalnızca finansal bilgilere odaklanan çağ dışı bir raporlama kaynakların tahsisinde de olumsuz 
sonuçlara yol açacaktır. Zamanla gerek zorunlu, gerekse ihtiyarı bir biçimde entegre 
raporların şeffaflık için yayımlanması, paydaşlar ve diğer gruplar için güven aşılayan bir 
raporlama formatı sağlamıştır. Entegre raporlama, halihazırda Dünya üzerinde yaygınlaşmaya 
devam etmektedir. Bu noktada en büyük etkenlerden bir tanesi, entegre raporun işletmenin 
geçmişi ve geleceği arasında köprü kurması, geleceği yönelik stratejik bir yol haritası 
sunmasıdır. 
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