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Özet
Entegre Raporlama, entegre düşünce temelinde gerçekleştirilen işletme
faaliyetleri sonucunda yaratılan değerin entegre rapor ile bilgi
kullanıcılarına aktarılması süreci, olarak tanımlanır. Uluslararası
Entegre Raporlama Çerçevesinde açıklandığı üzere, entegre raporlama,
özel kesim işletmeleri tarafından hazırlanabileceği gibi kamu kurumları
tarafından da hazırlanabilir. Literatürde entegre raporlama sürecinin
benimsenmesinin kamu kurumlarına sağlayacağı faydalar ortaya
konmuştur. Bu çalışmada Türkiye’de kamu kurumlarında entegre
raporlamanın uygulanabilirliğinin tespiti amaçlanmıştır. Bu doğrultuda,
entegre raporlama, entegre raporlamanın faydaları, kamu kurumlarında
entegre raporlama konuları teorik çalışmalar ve örnekler yardımıyla
açıklanmaya çalışılmış, Türkiye’de kamu kurumlarında entegre
raporlamanın uygulanabilirliği mevcut yasal düzenlemeler ile
Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi kılavuz ilkeleri ve içerik
ögeleri karşılaştırılarak incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan incelemeler
sonucunda “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları
Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde birtakım düzenlemelerin
yapılması ile Ülkemizde kamu kurumlarında entegre raporlamanın
uygulanabileceğini söylenebilir.

Abstract
Integrated Reporting is defined as the process of transferring the value
created as a result of business activities carried out on the basis of
integrated thinking to the information users through an integrated
report. As described in the International Integrated Reporting
Framework, integrated reporting can be prepared by private sector
entities as well as by public institutions. In the literature, the benefits
that the adoption of the integrated reporting process will provide to
public institutions are revealed. This study is intended to determine the
feasibility of integrated reporting in public institutions in Turkey. In
accordance with this purpose, in this study, integrated reporting, the
benefits of integrated reporting, integrated reporting is explained with
the help of theoretical studies and examples in public institutions,
integrated reporting applicability in public institutions in Turkey have
been studied by comparing the International Integrated Reporting
Framework guiding principles and content item with current
regulations. As a result of our research, it can be said that integrated
reporting can be implemented in public institutions in our contry by
making certain regulations in "Regulation on Activity Reports to be
Prepared for Public Administrations".
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