
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağımsız Güvence Raporu 

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu’na 

Türkiye İş Bankası A.Ş. (“Şirket” veya “İş Bankası”) tarafından, İş Bankası’nın 
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait Çevresel Göstergeler Raporunun 
(“Rapor”) Raporlama Kılavuzu kısmında yer alan “Seçilmiş Bilgiler”e ilişkin 
sınırlı güvence çalışmasını yürütmek üzere görevlendirilmiş bulunuyoruz. 

Güvence kapsamımız, aşağıda listelenen ve Raporlama Kılavuzu’nda 
açıklamaları yer alan Seçilmiş Bilgiler’le sınırlıdır: 

• Sera Gazı Emisyonları  
o Kapsam 1(ton CO2e) 
o Kapsam 2 (ton CO2) 

• Elektrik tüketimi (kwh) 
• Doğalgaz tüketimi (m3) 
• Tüketilen toplam enerji (GJ) 
• Toplam su tüketimi (m3) 

o Toplam şebeke suyu tüketimi – Mavi (m3) 
o Toplam kaynak suyu tüketimi – Yeşil (m3) 
o Toplam atık su tüketimi – Gri (m3) 

• Geri kazanılan/tekrar kullanılan su miktarı (m3) 
• Geri dönüştürülen tehlikeli atıkların miktarı (ton) ve türü 
• Geri dönüştürülen tehlikesiz atıkların miktarı (ton) ve türü 
• Emisyon yoğunluğu  

o Çalışan başına emisyon yoğunluğu, (ton CO2e/ çalışan sayısı) 
o Konsolide aktif büyüklüğe göre emisyon yoğunluğu, (ton 

CO2e/TL) 
o Konsolide net kara göre emisyon yoğunluğu, (ton CO2e/TL) 

 

Yönetimin Sorumlulukları  

Seçilmiş Bilgiler’in İş Bankası’nın oluşturduğu  Rapor’da yer alan Raporlama 
Kılavuzu’na  uygun olarak hazırlanması, sunulması ve içerdiği bilgi ve 
beyanlar; paydaşların belirlenmesi ve önemli konular da dahil olmak üzere 
sürdürülebilir kalkınma performansı ve raporlaması açısından İş Bankası’nın 
hedeflerinin belirlenmesi; ve raporlanan performans bilgilerinin elde edildiği  



 

uygun performans yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin kurulması ve 
sürdürülmesinden Şirket Yönetimi sorumludur.  

Yönetim, hata ve hileyi önlemek ve belirlemek ile İş Bankası faaliyetlerine 
ilişkin kanun ve düzenlemeler tanımlamak ve bunlara uyulmasını 
sağlamaktan sorumludur. 

Yönetim, açıklamaların ve Seçilmiş Bilgiler’in hazırlanması ve sunumunda yer 
alan personelin uygun bir şekilde eğitildiğinden, bilgi sistemlerinin düzgün 
şekilde güncellendiğinden ve raporlamadaki tüm değişikliklerin önemli iş 
birimlerini içerdiğinden sağlamaktan sorumludur. 

Sorumluluğumuz 

Sorumluluğumuz, sınırlı güvence çalışması yürüterek gerçekleştirilen 
işlemler ve elde edilen kanıtlara dayanarak sınırlı güvence sonucuna 
ulaşmaktır. Sınırlı güvence çalışmamız, Uluslararası Güvence Denetimi 
Standartları ve bilhassa Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi ve Sınırlı 
Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimlerine’ne ilişkin Uluslararası 
Güvence Denetimi Standardına (ISAE 3000) uygun olarak yürütülmüştür. Bu 
Standart, Seçilmiş Bilgiler'in önemli hata ve yanlışlık içermediği konusunda 
sınırlı güvence sağlamak için çalışmamızı planlamamızı ve yürütmenizi 
gerektirir. 

Uluslararası Kalite Kontrol Standardı hükümlerini uygulamakta ve bu 
doğrultuda ilişkili etik hükümler ve mesleki standartlar ve geçerli mevzuat 
hükümlerine uygunluk konusunda yazılı politika ve süreçler de dahil  kapsamlı 
bir kalite kontrol sistemi sürdürmekteyiz. 

Dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, sır saklama ve mesleğe 
uygun davranış temel ilkelerini üzerine inşa edilmiş olan Uluslararası Meslek 
Mensupları Etik Standartları Kurulu tarafından yayımlanan meslek mensupları 
için etik kurallardaki bağımsızlık hükümlerine ve diğer etik hükümlere uygun 
davranmış bulunmaktayız. 

Uygulanan Prosedürler 

Seçilmiş Bilgiler ile ilgili sunulan sınırlı güvence, başta Seçilmiş Bilgiler'in 
hazırlanmasından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması, 
analitik prosedürler ve gerektiğinde diğer kanıt toplama prosedürlerini 
uygulamayı içermektedir. Uyguladığımız bu prosedürler aşağıdaki gibidir: 

• Seçilmiş Bilgiler’de yer alan bilginin sağlanmasından sorumlu kurumsal 
ve iş birimi düzeyindeki ilgili personelle görüşülmesi, 

• Raporda yer alan Raporlama Kılavuzu’nun Seçilmiş Bilgiler’i ölçmek ve 
değerlendirmek için kullanılması, 

• Seçilmiş Bilgiler’e ilişkin temel süreç ve kontrollerin tasarımını ve 
uygulamasını değerlendirilmesi, 

• Seçilmiş Bilgiler’in raporlama dönemine yönelik olarak hazırlanması 
amacıyla yapılan hesaplamaları örneklem bazında yeniden 
gerçekleştirilmesi, 



 

• Rapor’da Seçilmiş Bilgiler’in açıklama ve sunma biçiminin, İş Bankası’nın 
sürdürülebilirlik performansına yönelik genel bilgi ve tecrübemizle 
uyumlu olup olmadığını değerlendirilmesi, 

• İlgili bilgi kaynaklarında yer alan tüm bilgilerin Seçilmiş Bilgiler’e dahil 
edilip edilmediğini belirlemek için Seçilmiş Bilgiler’de sunulan bilgileri 
ilgili bilgi kaynakları ile karşılaştırılması, 

• Seçilmiş Bilgiler’de sunulan bilgileri İş Bankası’nın sürdürülebilirlik 
performansıyla ilgili genel bilgi ve tecrübemizle uyumlu olup olmadığını 
belirlemek amacıyla okunması. 

Gerçekleştirilen güvence çalışması, sınırlı bir güvence denetimini temsil 
etmektedir. Uygulanan prosedürlerin niteliği, zamanlaması ve kapsamı, 
makul güvence denetimlerinde gereken seviye ile karşılaştırıldığında daha 
sınırlıdır. Bu sebeple, sınırlı güvence denetimlerinde elde edilen güvence 
daha düşüktür 

Yapısal Kısıtlamalar 

Herhangi bir iç kontrol yapısının doğasında olan sınırlamaları nedeniyle, 
Seçilmiş Bilgiler'de sunulan bilgiler hataları veya usulsüzlükleri içerebilir ve 
tespit edilemeyebilir. Çalışmalarımız, yıl boyunca sürekli olarak 
gerçekleştirilmediğinden ve uygulanan prosedürler örnekleme bazında 
yapıldığından, iç kontrollerin Rapor'un hazırlanması ve sunumu üzerindeki 
tüm eksikliklerini saptamak için düzenlenmemiştir. 

Sonuç 

Sonucumuz bu raporda açıklanan konulara dayanarak oluşturulmuştur ve 
bunlara tabidir. Elde ettiğimiz kanıtların sonuçlarımıza dayanak oluşturmak 
için yeterli ve uygun olduğuna inanıyoruz. 

Uygulanan prosedürlere ve elde edilen kanıtlara dayanarak, yukarıda 
belirtildiği üzere, İş Bankası Çevresel Göstergeler Raporu'nun Raporlama 
Kılavuzu kısmında yer alan Seçilmiş Bilgiler’in tüm önemli yönleriyle İş 
Bankası’nın oluşturduğu 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait 
Rapor’un Raporlama Kılavuzu kısmında açıklamaları yer alan raporlama 
kriterlerine uygun olarak sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak 
herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. 

Sözleşme şartlarımıza uygun olarak, Seçilmiş Bilgiler üzerine bu sınırlı 
güvence raporu, İş Bankası’na raporlamak amacıyla hazırlanmıştır ve başka 
herhangi bir amaçla kullanılmak amacıyla hazırlanmamıştır. 

 

 

 

 

 

 



 

Kullanımın sınırlandırılması 

Raporumuz, herhangi bir amaçla veya herhangi bir bağlamda hak kazanmak 
isteyen İş Bankası’ndan başka kişi veya kurumlar tarafından kullanılmasına 
veya dayanak oluşturulmasına uygun değildir. Raporumuza veya bir 
kopyasına erişimi olan ve raporumuzu (veya herhangi bir bölümünü) dayanak 
kabul eden İş Bankası dışındaki herhangi bir tarafın sorumluluğu kendisine 
aittir. Kanunların izin verdiği ölçüde yürütmüş olduğumuz bağımsız güvence 
denetimi veya ulaşmış olduğumuz sonucumuzla ilgili olarak İş Bankası 
haricinde hiçbir kişi veya kuruma karşı sorumluluk kabul etmemekteyiz. 

 
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim 
Şirketi 
 

 

 
Şirin Soysal,  

Sorumlu Ortak 

İstanbul, 09 Mart 2021 

 

 


