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ISAE3402 raporlarının temelini, 
hizmet kuruluşunun sunduğu 
hizmetlerle, bu hizmetlerin 
kullanıcısı niteliğindeki kuruluşların 

*ISAE3402: International Standard on Assurance Engagements No.3402
*GDS3402: Güvence Denetim Standardı 3402

niteliğindeki denetim konusu 
(‘’subject matter’’) oluşturur. 

Hizmet Kuruluşu

Kullancı Kuruluş

ISAE 3402
Denetim Kapsamı

ISAE3402, 2009 yılında IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) 
tarafından yayımlanmış; hizmet sağlayıcı kuruluşların sağladıkları hizmetlerin 
gerçekleşmesi sırasındaki iç kontrol ortamının yeterliliğine güvence vermeyi 
amaçlayan bir güvence raporu standardıdır.

ISAE3402, uluslararası bir standart olmasına karşın farklı gereksinim ve 
mevzuatlara istinaden, Türkiye de (GDS3402) dahil olmak üzere birçok ülke 
tarafından temel olarak kabul edilmiş ve ulusal standarda dönüştürülmüştür.

ISAE3402 raporu temel olarak 5 farklı unsurdan oluşur;

ISAE3402 Standardı Hakkında

 Hizmet kuruluşu, denetçi ve hedef kitle

Denetim Konusu:
sistemler, süreçler vb.

Uygunluk Kriteri: Etkinlik, uygunluk, güvenilirlik, erişilebilirlik, 
bütünlük, gizlilik vb.

Denetim Kanıtları: Şüpheci yaklaşım ile edinilmiş, yeterli ve 
takip edilebilir kanıtlar

Denetim Raporu: Kontrollerin tanımı, tasarımı ve etkinliği 
üzerinde görüş içeren rapor

Sunulan
Hizmetler

Alınan
Hizmetler



KPMG tarafından kapsama alınan süreçlerin ön değerlendirmesi 
gerçekleştirilerek eksiklikler kuruluşa bildirilir.

Tespit edilen eksikliklerle ilgili iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.

ISAE3402 denetim raporu kuruluşa sunulur.

Neden ISAE3402 Raporu?

KPMG’nin Hizmet Yaklaşımı

Düşen Maliyetler ve Artan Verim

kuruluşların uyum faaliyetleri nedeniyle artan kaynak ve maliyet 
kalemlerinin, sunulan hizmetlerin bir defa denetlenerek güvence 
sunulması yoluyla azaltılmasını sağlar.

Yeniden Kullanım Kolaylığı
Belirli bir çerçeveye göre hazırlanmış ve sunulan hizmetleri kapsayan bir 

ve diğer iş ortakları arasında mevzuat ve güvence gereksinimleri için 
ortak bir dil oluşturulmasını sağlar.

Uluslararası Geçerlilik

bilgilere ve güvence seviyesine bağlı olarak, yeni iş fırsatları ve yeni 
müşteri edinme anlamında avantajlı bir konuma geçebilir.

Rekabet Avantajı
Bağımsız bir güvence raporu, uluslararası standartlara dayandırılarak 
hazırlanmaktadır. Bu nedenle, sunulan hizmetlere ait güvence, yurtdışında 

müşterileri, iş ortaklarını ve denetçileri adresleyebilmektedir.
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