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Yaşam Kalitesi:

Özlemleri, hayalleri yaşayabilmek, daha iyiyi aramak…

Zamana ve 

mekana göre 

değişen

Kişiye göre değişen, 

göreceli ve nesnel

Çok farklı 

boyutları olan

Tanımı ve

ölçülmesi güç

İnsanların birey ve 

topluluk olarak 

özlemlerini 

gerçekleştirebilmeleri

Her zaman daha iyiyi 

arama güdüsü
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İnsanlar yaşam kalitesini geliştirmek ve riskleri yönetmek üzere 
kurumlar kuruyor (Devlet, Şirket, Sivil Toplum Kuruluşları…)

İnsanlar topluluklar halinde yaşamaya 

başladıklarından bu yana;

Karar almak

Alınan kararları uygulamak

Çıkarlarını dile getirmek

Çatışmaların çözümünü sağlamak

Yükümlülüklerini yerine getirmek

amacıyla etkin çalışan mekanizmalar, 

süreçler ve kurumlar kurmaya 

çalışıyor.

Kamu

Özel SektörSivil Toplum

Yönetsel Hak ve 
SorumluluklarKurumlar

Paydaşların birbirlerine ve kurumlara güven duyması 

uygulama etkinliğini artırıyor, işlem maliyetlerini azaltıyor, 

gelişmeyi hızlandırıyor.
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Ekonomik

Çevresel

Toplumsal



Toplum yaşamını etkileyen konularda nasıl karar verileceği dönemin 
ihtiyaçlarına göre değişiyor
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İnsanların değişen beklentileri, klasik insan hakları ve demokrasi anlayışının ötesine geçiyor. 

Artık beklenen, insanların geleceklerini biçimlendirmede söz sahibi olmaları,

küresel karar alma süreçlerine katılabilmeleri.

Oy hakkına 
sahip olanlar tarafından 

topluca karar alma

Doğrudan 
Demokrasi

Oy hakkına 
sahip olanların seçtiği 

temsilcilerin karar alması

Temsili
Demokrasi

Paydaşların, STK’ların 
bilgi, tepki ve görüşleri ile 

karar vericileri yönlendirerek 
karara katılım sağlamaları

Katılımcı 
Demokrasi

• Demokrasinin oluşumu

• İlk kanun

• Mecliste oy verme hakkı

• Her bireyin mahkemede 
kendini savunma hakkı

• İlk yazılı anayasa

• Kadınlara oy hakkı

• İnsan Hakları

• Ülkeler arası özgürlük ve 
demokrasi hakkı

• Kurumların sürdürülebilir 
politikalar izlemesi ve 
sürdürülebilirlik raporları



Kamuda Karar Kalitesi

• Dünyada kamu sektörü ekonominin en az %30’unu oluşturuyor.

• Kamunun, ekonominin geri kalanı üzerinde de düzenleyici rolü nedeniyle önemli 
etkisi var. 

• Kamu sektörü yaptığı harcamalarla, vergi toplama yöntemleriyle ve koyduğu kanun, 
kural ve düzenlemelerle yaşamımızı önemli ölçüde etkiliyor

• Kararlarını alınırken kullandığı yöntemler ise karar kalitesini ve uygulama yaygınlığını 
etkiliyor. 

• Toplumsal hayata bu kadar etki eden bir yapının verimli işleyişi büyük önem taşıyor. 

• Kamuda karar kalitesini artıracak en önemli yaklaşımlardan biri, konuların bütünsel 
değerlendirilerek (Entegre) kararların alınması olur.

Kamu sektörünün yönetişim kalitesi, yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkiliyor. 



Kamuda Karar Kalitesi İlkeleri - I

• Düzenleme ve hizmet sürecinin kalitesinin bütünsel bir yaklaşımla 
artırılması hedeflemelidir

DÜZENLEME KALİTESİ

• Karar alma süreçlerinin şeffaf ve katılımcı olmasına özen 
gösterilmelidir.

İLETİŞİM İSTİŞARE VE KATILIM

• Karar kalitesini artırmak için karar alma süreçlerinin düzenli olarak 
denetlenmesini sağlayacak yapılar kurulmalıdır.

DÜZENLEME VE DENETİM

• Düzenleyici etki analizleri kamu karar mekanizmalarının 
bütünleşik bir parçası haline getirilmelidir

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

• Kararların güncelliği, tutarlılığı, yalınlığı, getiri-maliyet dengesi ve 
yaygınlığı denetlenmelidir.

DEĞERLENDİRME

• Düzenlemelerin etkinliği ile ilgili değerlendirilmeler kamuoyu ile 
yaygın olarak paylaşılmalıdır

DÜZENLEME ETKİNLİĞİ

Kaynak: OECD



Kamuda Karar Kalitesi İlkeleri - II

• Düzenleme yetkisi verilen tüm yapıların objektif, tarafsız, tutarlı 
karar verme yetkinliği değerlendirilmelidir.

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR

• Alınan kararlarının etkinliğini sağlamak için hızlı, adil ve etkin 
çalışan bir adalet sistemine tâbi olmaları gerekir.

ADALET SİSTEMİ

• Uygulamaların getireceği risklerin değerlendirilmesi, yönetilmesi 
ve iletişimin sağlanması gerekir. 

RİSK YÖNETİMİ

• Alınan kararların uygulamalarının tutarlı olması sağlanmalıdırTUTARLILIK

• Kararların uygulanması ve denetlenmesi yerel seviyede sağlandığı 
için yerel kapasite artırılmalıdır.

YEREL KAPASİTE

• uluslararası anlaşmalarla üstlenilen yükümlülükler tüm kararlarda 
gözetilmelidir.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Kaynak: OECD



Yaşam Kalitesi için Entegre Düşünce

Yaşam kalitesini iyileştirmek için

Paydaş beklentilerini göz önüne alan,

Bilgiye dayalı kararlarla yöneten,

Katılımcı,

Sonuçları ölçen ve en iyilerle kıyaslayan,

Sürekli iyileştirme anlayışını gözeten,

İşbirliklerine ve çevremize duyarlı,

Güven oluşturmayı vazgeçilmez unsur sayan yaklaşımları benimsemeliyiz.

Entegre Düşünce; kurumlar ve bireylerin bir konuyu etkileyen ve etkilenen bütün boyutları, 

ihtiyaç duyulan kaynakları, kendine ve paydaşlarına yaratacağı değeri değerlendirerek, ve kilit 

paydaşlarını karar süreçlerine katarak, bütünsel bir bakış açısı ile kararlar alma yaklaşımıdır. 

Entegre Düşünce; yaşam kalitesinin iyileştirilmesi çabalarını güçlendirir. 



Entegre Düşünce Yaklaşımının Faydaları

• Çok yönlü bakış açısı

• Bütünü düşünerek, etkileşimleri dikkate alarak karar alma

• Tüm paydaşlar için değer yaratma odaklı düşünme

• Kaynakları öncelik ve hedeflere göre planlama, verimlilik

• Başarılı risk ve fırsat yönetimi

• Kurumsallaşma

• Sorumluluk liderlik ve hesap verebilirlik

• Çok yönlü ve gelişim

• İç ve dış paydaşları aynı odağa yöneltme 



Entegre Düşünceyi Uygularken Cevaplamamız Gereken Sorular

• Misyon ve vizyonuma uygun mu?

• Stratejimle uyumlu mu?

• Alacağım kararlar iç ve dış paydaşları nasıl etkileyecek?

• Paydaşlarımın ihtiyaçlarına, çıkarlarına, endişelerine ve beklentilerine dikkat ettim mi?

• Riskleri ve fırsatları değerlendiriyor muyum?

• Hedefleri belirlerken, uzun dönemli etkileri göz önünde bulundurdum mu?

• Hangi Kaynaklara sahibim?

• Kendim için nasıl bir değer yaratıyorum?

• Topluma nasıl bir değer yaratıyorum?

• Etkileri önemlilik kriterlerine göre ölçüp, kendimi geliştiriyor muyum?



Entegre Raporlama  (5N, 1K)

ŞEFFAF 
DEĞER BAZLI 

RAPOR

ÖNGÖRÜLER

ÇALIŞMA 
MODELİ

RİSKLER VE 
FIRSATLAR

STRATEJİ VE 
HEDEFLER

YÖNETİŞİM 
YAKLAŞIMI

PERFORMANS

Entegre Rapor: 
• Kurumlara duyulan güvenin 

artmasına imkan sağlayan 
şeffaflık ve hesap verebilirlik 
aracı

• Bütünsel bakış açısı ile 
hazırlanır, kurum ve paydaşlar 
için yaratılan değer ortaya 
konulur

• Geleceğe odaklı olarak 
hazırlanır

• Stratejilerin ve hedeflerin nasıl 
gerçekleştirileceği açıklanır

• Stratejiler kurum ve paydaşlar 
açısından önemli olan konular 
çerçevesinde hazırlanır



Entegre Raporlama ve 
Mevcut Raporlama Yaklaşımları

KONU MEVCUT RAPORLAMA ENTEGRE RAPORLAMA

Sunulan bilginin 
kapsamı

Mali bilgiler, Kamuda sadece gelir 
– gider verileri tahakkuk ve 
bilanço yaklaşımı yok

Tüm kullanılan kaynakların 
etkilerini ve ortaya çıkan etki ve 
sonuçlarını kapsar

Düşünce yaklaşımı Silo yaklaşımı Bütünsel ve katılımcı

Odak alanları Geçmiş sonuçlara odaklı
Geçmiş, bugün ve gelecek, birbiri 
ile bağlantılı bilgi ve veriler,
stratejik bakış

İncelenen dönem Geçmiş
Geçmiş, Kısa, orta ve uzun
dönemler

Sunulan bilgi Detaylı, karmaşık, uzun
Kısa, öz ve önemlilik yaklaşımına 
göre



Entegre Raporlama - Kaynaklar

FİKRİ SERMAYE

Kurum sahip olduğu bilgi 
birikimi

FİNANSAL SERMAYE

Sermaye, kullanılan dış 
kaynaklar

İNSAN SERMAYESİ

Kurum çalışanları, bilgi 
birikimleri, motivasyonları

İLİŞKİ SERMAYESİ

Kurumun paydaşları ile olan 
ilişki ağı

ÜRETİLMİŞ SERMAYE

Kurumun sahip olduğu bina, 
teçhizat, araçlar

DOĞAL SERMAYE

Doğadan sağlanan kaynaklar



Değer Yaratma Süreci

STRATEJİLER

DEĞERLER

SÜREÇLER

DEĞER YARATMA MODELİ

ÜRÜN VE 
HİZMETLER

DEĞER -
ÇIKTI



Entegre Raporlama ve 
Kamuda İyi Yönetişim

Entegre Raporlama kamuda iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde:

• Gelecek öngörülerinin
• Karar süreçlerine paydaş katılımının 
• İstişare ve analizler sonucunda tespit edilen risk ve fırsatların
• Alınan kararların ve oluşturulan stratejilerin
• Alınan kararların uygulanması sonucunda ortaya çıkan sonuçların 
• Tüm paydaşlar ve kurumlar için yaratılan değerlerin

paydaşlar ile şeffaf bir şekilde paylaşılmasını sağlayan bir raporlama yaklaşımıdır.

Kamuda iyi yönetişim yaklaşımın 6. İlkesi: Düzenlemelerin etkinliği ile ilgili 
değerlendirilmeler kamuoyu ile yaygın olarak paylaşılmalıdır, demektedir. 

Entegre Raporlama 6. İlkenin beklentilerini karşılayan bir paylaşım aracıdır.



Entegre Raporlama
Kurumlara Olan Güveni Artırır

Belediyelerin temel amacı vatandaş memnuniyeti ve vatandaşların, yaşam 
kalitesinin nasıl iyileştirilmesidir.

Entegre Raporlama yaklaşımı:
• Yaşam kalitesi konusunda sağlanan gelişmelerin ve yapılacakların şeffaf bir 

şekilde paylaşılmasını sağlar,
• Beklenti ve taleplerin katılımcı bir şekilde öğrenilmesini ve karar süreçlerine 

paydaş katılımını  destekler, 
• Katılımcı bir şekilde alınan kararların kabul ve uygulamasını kolaylaştırır,

Tüm bunlar kuruma olan güveni artırır. 



Prof. Mervyn E. King
IIRC Yönetim Kurulu Başkanı

Argüden Yönetişim Akademisi Danışma Kurulu Üyesi

‘DİKİZ AYNASIYLA ÖNÜNÜZÜ GÖREMEZSİNİZ.'
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