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Amaç – Entegre düşünce temelinde gelişim gösteren entegre raporlama, finansal ve finansal 
olmayan bilgilerin birlikte sunulduğu bütünsel bakış açısına sahip çağdaş bir raporlama türüdür. 
Entegre raporlama dünyada yaşanan paradigma değişimi ile birlikte raporlamanın hissedar 
yaklaşımından paydaş yaklaşımına evrilmesinin bir sonucudur. Entegre raporlama ile kuruluşlar 
paydaşlarına kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yaratacağını kısa ve öz biçimde ortaya koyarlar. 
Bu araştırmanın amacı, kamu bankalarında entegre raporlamanın uygulanabilirliği konusu örnek 
olay araştırması ile analiz etmektir. Araştırmada iki kamu bankası olan Vakıfbank ve Ziraat 
Bankası’nın 2019 yılı entegre raporları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  

Yöntem – Araştırmada nitel yöntemlerden içerik analizi, araştırma deseni olarak fenomenoloji 
kullanılmıştır. Yöntem verilerin detaylı incelenmesi sonucunda genellemelere ulaşılan bir 
tümevarım yaklaşımı içermekte, olayların ve olguların gerçekçi ve bütüncül biçimde ortaya 
konmasını sağlamaktadır.  Araştırma sorularının cevaplanmasına imkân tanıması nedeniyle 
yöntemin uygun olduğu düşünülmektedir.  

Bulgular – Araştırma sonucunda entegre raporlamanın kamu bankalarında uygulanabilir olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. İki bankanın da entegre raporlarında stratejik önceliklere önem verdiği 
görülmekle birlikte raporların standardize olmadığı tespit edilmiştir.  

Tartışma – Entegre raporlamanın sürdürülebilir bir yaklaşım olup olmadığı konusunun 
değerlendirilmesi için birkaç raporlama dönemine daha ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırmada ayrıca 
entegre raporların müşteri ve hissedar odaklı olduğu saptanmış paydaşlar açısından geleceğe 
yönelik değer yaratma sürecine ilişkin bilgilerin daha net ve öz şekilde verilmesi gerekliliği 
sonucuna ulaşılmıştır.    
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Purpose – Integrated reporting, which develops on the basis of integrated thinking, is a modern 
reporting type with a holistic perspective in which financial and non-financial information are 
presented together. Integrated reporting is the result of the transformation of reporting from a 
shareholder approach to a stakeholder approach, with the paradigm shift in the world. With 
integrated reporting, organizations briefly demonstrate how they will create value for their 
stakeholders in the short, medium and long term. The purpose of this study is to analyze the 
applicability of integrated reporting in public banks with a case study. In the research, the 2019 
integrated reports of two public banks, Vakıfbank and Ziraat Bank, were analyzed comparatively. 
Design/methodology/approach – Content analysis from qualitative methods and phenomenology 
as a research design were used in the study. The method includes an inductive approach, 
generalizations are reached as a result of detailed examination of the data, and provides a realistic 
and holistic presentation of the events and facts. The method is considered to be appropriate because 
it allows for the answer of research questions. 

Findings – As a result of the research, it was concluded that integrated reporting is applicable in 
public banks. Although it is seen that both banks attach importance to strategic priorities in their 
integrated reports, it has been determined that the reports are not standardized. 

Discussion – A few more reporting periods are needed to evaluate whether integrated reporting is 
a sustainable approach. In the research, it was concluded that the information regarding the future 
value creation process should be given more clearly and concisely for the stakeholders, who were 
determined to be customer and shareholder focused on integrated reports. 
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