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Güvence taahhüdünü nasıl yerine getiririz?

DQS CFS Hakkında

Güvence sürecinin çıktısı nedir?

Üçüncü taraf güvencesinin faydaları nelerdir?

Sürdürülebilirlik Raporlaması Güvencesi Nedir? 2
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GÜVENİLİRLİK, ETKİN RAPORLAMANIN 
ANAHTARIDIR

Sürdürülebilirlik raporlamasının kuruluşunuzun başarısına katkısı, büyük 
ölçüde nihai raporun güvenilirliğine bağlıdır. Paydaşlarınızı şeffaf ve 
hesap verebilir bir şekilde raporlama yaptığınız konusunda ikna 
etmeniz, paydaşlarınızın kuruluşunuzun uzun vadeli sürdürülebilirliğine 
olan inancını büyük ölçüde artıracaktır.

Bu yayın sürdürülebilirlik güvencesinin çeşitli yönlerden açıklar ve sizi 
süreç boyunca adım adım yönlendirir.

İÇİNDEKİLER

SAYFA
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GÜVENCE NEDİR?

Sürdürülebilirlik Raporlarının Üçüncü Taraf 
Doğrulaması

Sürdürülebilirlik raporlaması söz konusu olduğunda, 
“doğrulama” ve “güvence” terimleri temelde aynı 
anlama gelir: raporunuzun güvenilirliğini, 
doğruluğunu ve alaka düzeyini değerlendirdiğimiz 
bir dış denetim. Böyle bir denetimin amacı, 
yayınınızın güvenilirliğini ikna edici bir şekilde 
kanıtlamaktır. Sürdürülebilirlik raporlaması için GRI 
Standartlarının arkasındaki itici güç olan 

“Küresel Raporlama 
Girişimi” (Global Reporting 
Initiative, GRI) raporlama 
sürecinin bir parçası olarak 
üçüncü taraf doğrulamasını 
şiddetle tavsiye eder. GRI 
verilerine göre, dış güvence 
gittikçe yaygınlaşıyor:  

yayınlanan tüm raporların yaklaşık % 50'si 
doğrulamaya tabi tutuluyor ve bu rakamın gelecekte 
daha da artması bekleniyor.

Doğrulama Metodolojisi

Her ne kadar GRI doğrulama önerse de, henüz bir 
doğrulama metodu geliştirmemiştir. Bu açığı 
doldurmak için, İngiliz kar amacı gütmeyen kuruluş 
AccountAbility AA1000 Güvence Standardı'nı 
yayınlamıştır: bu standart rapora gerekli şartları 
getirmez, ancak güvence sağlayıcılarının uyması 
gereken ilkeleri açıklar. Bu nedenle, dış güvence için 
birleşik ve uluslararası kabul görmüş bir metodoloji 
sağlar ve genel güvence beyanlarının kalitesini 
yükseltir.

AA1000 standardına göre lisanslı bir Güvence 
Sağlayıcısı olan DQS Grubu, global olarak tanınan ve 
yetkin bir doğrulama ortağıdır. Sürdürülebilirlik 
raporunuzun GRI prensiplerine mi yoksa size özel bir 
yaklaşıma mı uyduğuna bakılmaksızın, süreç 
boyunca size rehberlik etmekten memnuniyet 
duyarız.

000-169
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ÜÇÜNCÜ TARAF GÜVENCESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
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Tanınma ve Güven 
Tarafsız bir doğrulama beyanı, sürdürülebilirlik raporunuzun güvenilirliğini onaylar 
ve paydaş güvenini arttırır. Bu sadece iş ortakları ve hissedarlar için değil, yatırım ve 
derecelendirme kararlarını alırken giderek artan güvence beyanlarını dikkate alan 
yatırımcılar ve derecelendirme kuruluşları için de geçerlidir. 

Geliştirilmiş Paydaş İletişimi
AA1000 standardına uygun bir doğrulama taahhüdü, paydaş katılımı süreçlerinin 
gözden geçirilmesini içerir ve paydaş diyaloğunu yoğunlaştırır.

Azalan risk ve artan değer
Bağımsız bir doğrulama, hatalı veya eksik veri riskini önemli ölçüde azaltır 
ve sizi düzeltici beyanlarda bulunmak zorunda bırakmaz. Verilerin artan 
güvenilirliği, hem iç karar vermede hem de ilgili taraflar için, nihai raporun 
değerini arttırır.

Optimize edilmiş veri toplama ve süreçler
Tüm veri toplama süreçlerinin dış gözden geçirilmesi, yönetim kararları için 
sağlam bir temel oluşturan veri tutarlılığını arttırmaktadır. Dış denetim 
ayrıca iç sistemleri ve kontrol noktalarını değerlendirir, bulguların 
önemliliğini sorgular ve sürdürülebilirlik yönetim sistemlerinde iyileştirme 
potansiyelini öne çıkarır.

Örgütsel Uyumun Güçlendirilmesi
Kuruluşun tüm seviyeleri güvence sürecine dahil edilir. Bu, sürdürülebilirlik 
yönetimine olan ilginin artmasını sağlar ve tüm departmanlar arasında farkındalığı 
arttırır. Ayrıca, sürdürülebilirlik konularını gündemin üst sıralarına koymakta ve üst 
yönetimi sorumluluğu üstlenmeye teşvik etmektedir.
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GÜVENCE TAAHHÜDÜNÜ NASIL YERİNE GETİRİRİZ?

PLANLAMA

GÜVENCE BEYANI

İSTEĞE BAĞLI 
GAP ANALİZİ

DOKÜMAN DEĞERLENDİRMESİ & 
SAHA DEĞERLENDİRMESİ

1.ADIM: PROJE PLANLAMASI
Başlamadan önce, kişiye özel bir yaklaşım ve zaman çizelgesi geliştirmek için projenin aşağıdaki yönlerini 

ele alıyoruz:

• Sürdürülebilirlik beyanlarının kullanım amacı ve 
dağıtımı

• Raporlama çerçevesi ve ilkeleri ile güvence 
kriterleri (GRI, AA1000,…)

• Değerlendirmenin kapsamı

• Güvence sürecinde üst yönetimin sorumlulukları
• DQS'nin güvence sağlayıcısı olarak 

sorumlulukları

• Etik ve yasal yükümlülükler

• Güvence sürecinde belgelere ve kanıtlara erişim

• Güvence beyanı ve geri bildirim sürecinden 
beklentiler
Zaman çizelgesi ve kaynaklar
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BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

Hangi tip ve güvence seviyesinin sizin için uygun olduğundan emin değil misiniz? Birçok 
kuruluş orta düzeyde bir güvence ile başlar ve sonraki yıllarda daha yüksek bir seviyeye 
geçer. Değerlendirme sürecinin her aşamasında çeşitli seçenekleri sizinle görüşmekten 
memnuniyet duyacağız. Tek yapmanız gereken bizimle konuşmak!

AA1000 Güvence Standardı iki tür güvence 
arasında ayrım yapar.

1. Tip Değerlendirmesi, sürdürülebilirlik 
raporunuzun veya açıklamalarınızın üç 
AccountAbility ilkesine uygun olup olmadığını 
değerlendirir:

• Kapsayıcılık: İlgili paydaşlar sürdürülebilirlik 
raporlaması sürecine katılıyor mu?

• Önemlilik: Raporda organizasyonla ilgili tüm 
önemli sosyal ve çevresel hususlar ve konular 
dikkate alınıyor mu?

• Duyarlılık: Kuruluş tüm paydaşların çıkarlarını 
göz önünde bulunduruyor mu ve beklentileri 
kuruluşun sürdürülebilirlik yönetimini ve 
iletişimini şekillendiriyor mu?

Bu üç ilke AA1000 AccountAbility Standardında 
ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. GRI kurallarına 
karşılık geldiklerinden bunları uygulamak 
fazladan bir çaba gerektirmez.

2. Tip Değerlendirmesi, üç ilkenin
değerlendirilmesine ek olarak, rapordaki tüm
verilerin doğrulanmasını içerir. Buna performans
göstergeleri, istatistikler ve diğer finansal
olmayan bilgiler de dahildir. Bu çok daha yaygın
bir yaklaşımdır.

PLANLAMA AŞAMASINDA ALINACAK KARARLAR

1.Tip ya da 2.Tip? Güvence Seviyesi

1.Tip mi yoksa 2.Tip bir değerlendirme mi 
seçtiğinizden bağımsız olarak, güvence seviyesine 
de karar vermeniz gerekir. Bu, değerlendirmenin 
derinliği ile ilgilidir ve güvence beyanının 
güvenilirliğini etkiler:

• Orta Güvence: Değerlendiricilerimiz
raporunuzun uygunluğunu değerlendirir.
Değerlendirme iç kayıtlara ve yönetim ile
görüşmelere odaklanır.

• Yüksek Güvence: Değerlendiriciler,
uygunluğun ötesine bakarlar ve raporun
güvenilirliğini sağlamak için sağlam kanıtlara
ihtiyaç duyarlar. Değerlendirme iç kayıtlarla
sınırlı değildir, aynı zamanda dış kaynakları da
içerir. Görüşmeler organizasyonun her
kademesinde gerçekleştirilir.
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DÜZELTİCİ FAALİYET

2. ADIM: İSTEĞE BAĞLI GAP ANALİZİ

Erken bir aşamada gelişme potansiyelini belirlemek 
için DQS isteğe bağlı ön değerlendirme sunar. Bunlar 
tipik olarak iki unsurdan oluşur: rapordaki 
açıklamaları GRI göstergeleriyle karşılaştırmak için 
bir eksiksizlik kontrolü yapılır, ardından içerik analizi 
başlar.

Değerlendirmenin bulguları, raporun kalitesini ve 
alaka düzeyini artırmak için özel önerilerle birlikte 
kapsamlı bir raporda belirtilir.

Ön değerlendirmenin zamanlaması tamamen size 
bağlıdır, değerlendirme için temel bir rapor  ya da taslak 
rapor kullanılabilir.

3. ADIM: DÖKÜMAN VE SAHA 
DEĞERLENDİRMELERİ

Gerçek güvence değerlendirmesi iki bölümden oluşur: 
Dokümantasyon incelemesi ve saha değerlendirmesi. Saha 

değerlendirmesinin süresi değerlendirmenin kapsamına, 
raporun uzunluğuna ve güvence seviyesine bağlıdır.

Kapanış toplantısı sırasında değerlendiriciler 
bulgularını sunar, geri bildirimde bulunur ve 

sonraki adımları sizinle birlikte planlar.

EKSİKSİZLİK KONTROLÜ

DOKÜMAN İNCELEMESİ

KAPANIŞ TOPLANTISI

İÇERİK ANALİZİ

SAHA DEĞERLENDİRMESİ

DEĞERLENDİRME RAPORU

[ ]
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4. ADIM: GÜVENCE BEYANI

Değerlendirmeden sonra, sürdürülebilirlik 
raporunuza ekleyebileceğiniz bir güvence beyanı 
sunuyoruz. Beyan genellikle aşağıdaki bilgileri 
içerir:

• Muhataplar: Güvence beyanı için amaçlanan 
kitle

• Giriş: Değerlendirmenin genel hedeflerinin 
bir ifadesinin yanı sıra raporlayan kuruluşun 
ve güvence sağlayıcısının sorumluluklarına 
genel bir bakış

• Kapsam: Güvence değerlendirme sürecinin 
kapsadığı konuların açıklaması

• Güvence düzeyi ve türü: Orta veya yüksek 
düzeyde güvence, 1. Tip veya 2. Tip Güvence

• Rapor hazırlama ve güvence kriterleri: Örn. 
Rapor için GRI G4 ve güvence için AA1000 
Standardı

• Faaliyetler: Raporun güvenilirliğini sağlamak 
için güvence sağlayıcısı tarafından atılan 
adımların açıklaması

• Sonuç: Temin edilen bilgilerin adil bir şekilde 
sunulup sunulmadığını, önemli yanlışlıkların 
bulunmadığını ve raporlama kriterlerine göre 
raporlandığını belirten bir açıklama

• Öneriler: Daha sonraki eylemler ve gelecek 
raporlarının iyileştirilmesi için öneri özeti

• Tarih ve değerlendirme sağlayıcısının imzası

GÜVENCE BEYANI
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30

66

3000

130'u aşkın
ülkede

80.000

yıllık deneyim

ülkede 82 ofis

denetçi ve uzman

50.000 sertifika

değerlendirme 
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DQS'in 30. Yılı

her yıl
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DQS CFS HAKKINDA

DQS CFS, sürdürülebilirlikle ilgili tüm denetim ve değerlendirme hizmetleri için iş ortağınızdır. Bu, 
diğerlerinin yanı sıra sosyal değerlendirme, çevresel değerlendirmeler, sürdürülebilirlik raporlaması için 
üçüncü taraf güvencenin yanı sıra yönetim sistemleri belgelendirilmesini de içerir. Odak alanlarımızdan 

bazıları iş etiği, çalışma koşulları, enerji ve çevre standartları ile sorumlu kaynak kullanımıdır.




