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ÖZET 

 

MUHASEBE VE İÇ DENETİM ALANINDA  
DIŞ KAYNAK KULLANIMI  VE  BİR UYGULAMA 

 

  Son yıllarda hızla gelişen teknoloji, globalleşen dünya ekonomisi ve 

dolayısıyla  artan rekabet ile birlikte, işletmelerin ayakta kalabilmelerinin tek yolu 

esnek bir organizasyon yapısı oluşturarak, müşteri istek ve beklentilerini daha hızlı,  

yaratıcı ve aynı zamanda ekonomik çözümler ile karşılayabilmek  olduğu bir çok işletme 

tarafından deneyimlenmeye başlanmıştır. Bu maksatla, günümüzde bir çok işletme ana 

faaliyet konularına daha etkin şekilde odaklanabilmek için , kendi uzmanlık alanları 

dışındaki diğer iş süreçlerini dış kaynaklama yoluna gitmektedir. 

Bu çalışmada, dış kaynak kullanımı ile muhasebe ve  iç denetim konularında 

literatürel incelemeler yapılarak, muhasebe ve iç denetim alanında faaliyet gösteren bir  

dış kaynak kullanım işletmesinin, dünya çapında çok geniş bir hastane ve poliklinik ağı 

olan bir hastane grubuna vereceği dış kaynak kullanım hizmetinin yapısı,şekli ve içeriği 

incelenerek karşılaştırmalı maliyetleri oluşturmak suretiyle, dış kaynaklama yoluna 

gitmedikleri duruma göre elde ettikleri maliyet avantajları bulgulanmaya çalışılmıştır.  

 

 



 II

GENERAL KNOWLEDGE 
 

Name and Surname  : Taylan Tunç 
Field  : Business Administration 
Programme  : Accounting Audit 
Supervisor  : Professor Dr . Başak Ataman  
Degree Awarded and Date  : Master – August 2010  
Keywords  : Accounting and Internal Audite, Outsourcing  

 

ABSTRACT  

 

A CASE STUDY FOR OUTSOURCING IN THE AREA OF ACCOUNTING 
AND INTERNAL AUDIT   

By the  technology which is growing rapidly, the world economy which 

becomes global, and accordingly increasing of the competition, the companies have 

been experienced that the only way of surviving in a compititive business life  is to meet 

the customers’ expectation with the solıtions which are more rapid, innovative and also 

economic by building a flexible organizational structure. In this purpose, many 

companies tend to outsource the other work processes which are out of their own 

specialization in order to focus on their core business more effectively. 

In this study, by investigating the literature in the subject of outsourcing , 

accounting and internal audit; the cost advantage of the company which has a world 

wide hospital and clinic networks has been measured by comparising the case which is 

the service would have not been outsourced by the outsource company which serves in 

the field of accounting and internal audite in terms of the structure, frame and content 

of the outsource service. 
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GİRİŞ 

     Bu çalışma; dış kaynak kullanımının ortaya çıkışının nedenlerini ortaya 

koymak, dış kaynak kullanımının yapıldığı alanları ve önemini incelemek, muhasebe ve 

iç denetim alanında dış kaynak kullanımının kapsamını incelemek amacını taşımaktadır. 

Son yirmi yılda, dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere paralel olarak 

işletmelerin organizasyon yapılarında ve fonksiyonlarında da değişiklikler 

gözlemlenmiştir. İşletmeler başlangıçta tüm fonksiyonlarını kendi bünyesinde yapmayı 

tercih ederlerken, sanayileşme ile birlikte işletmelerin geleneksel iş yapma biçimleri, 

örgütler arası, örgüt içi ilişki ve süreçlerinde köklü değişiklikler meydana gelmiştir. 

Bunun sonucu olarak işletmeler ana faaliyet konularında uzmanlaşmaya ve işletme 

bünyesindeki yan fonksiyonlarında dış kaynaklardan yararlanmaya başlamışlardır. Dış 

kaynak kullanımı uygulamamızda üretimin tarzına ve sürecine göre ve/veya hizmetin 

giderildiği mekânın mülkiyetine göre “Taşeron” ya da “Fason” olarak 

tanımlanmaktadır. Enformasyon ve komünikasyon teknolojilerinde yaşanan hızlı 

değişim neticesinde dış kaynak kullanımı farklı alanlarda yapılmaya başlanmış ve hızla 

gelişen bir sektör haline dönüşmüştür.  

Giderek daha fazla globalleşen dünyamızda teknolojinin hızla gelişmesi ve 

yoğun kullanılması neticesinde dış kaynak kullanımı bir sektör haline gelmiştir. Farklı 

alanlarda uzmanlaşan şirketler müşterilerine en iyi ve ekonomik hizmeti verebilmek için 

birbirleriyle sıkı bir rekabet içerisindedirler. Dış kaynak kullanımı sektörü o kadar hızla 

gelişmiştir ki günümüzde yerel dış kaynak kullanımı anlaşmalarının yanı sıra, global dış 

kaynak kullanımı anlaşmaları da yapılmaktadır. Örneğin Mayıs 2003 tarihinde Procter 

and Gamble firması 10 yıl süreli olarak Türkiye’nin de dahil olduğu 160’ın üzerinde 

ülkedeki BT (Bilgi Teknolojileri) altyapısı, veri merkezi operasyonları, masaüstü ve son 

kullanıcı desteği, ağ yönetimi, uygulama geliştirme ve desteği faaliyetlerini dağıtım ve 

birden fazla firmanın ürünlerini içeren bir platformda dış kaynak kullanımı sözleşmesi 

yapmıştır. Globalleşme ile birlikte artan rekabet örgütlerin ayakta kalma çabalarını 

giderek zorlaştırmaktadır. Örgütler bu var olma mücadelesinde ayakta kalabilmek için 

1990’lı yıllardan itibaren yeniden yapılanma süreci içinde temel yetkinlik alanlarını 

belirlemeye yönelmişlerdir. Çok genel bir ifadeyle temel yetkinlikler (core 
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competencies) bir örgüte rekabet avantajı sağlayan ve müşteriye özel değer olarak 

yansıyan yeteneklerinin tamamıdır.Coca Cola’nın marka yönetme yeteneği buna örnek 

olarak verilebilmektedir.1 

Bu çalışmada, dış kaynak kullanımı ile muhasebe ve iç denetim konularına 

değinilerek, her iki yönetim biliminin de uygulamaya dökülebilmesi için ortak bir payda 

oluşturması amacıyla bir uygulama konusu ile örneklendirilmeye çalışılacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 İ.Büber, İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış  Kaynaktan Yararlanma ve Seçilmiş  Sektörler İtibarıyla İşçi-
İşveren Sendikalarının Görüşlerine Yönelik Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi,İstanbul,1999,s.49  
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1 DIŞ KAYNAK KULLANIMI  
 

İşletmelerin gittikçe artan ölçüde, sadece kendi sahip oldukları yetenek ve 

becerileri esas alan işleri yapmak istemeleri, temel, çekirdek yeteneklerin kullanılmadığı 

işleri, organizasyon dışındaki başka işletmelerden almak eğilimi, yaygın bir 

“outsourcing” veya “Dış kaynaklardan yararlanma” uygulamasını ortaya 

çıkarmıştır.Outsourcing “outside resource using” (dışarıdan kaynak kullanma) 

ifadesinin kısaltılmış biçimidir. Bu üç kelime ayrı ayrı incelenecek olursa aşağıdaki gibi 

tanımlanabilir. 2 

 Outside (Dışarıdan); Yani kendi şirketi içerisinde değer yaratmamayı ifade 

etmektedir. Böylesi dış perspektiften bakıldığında şirketin sınırları ilginç hale 

gelmektedir. Sınırsız örgüt düşüncesi, dışarıdaki ortaklar ile son müşteriler için değer 

yaratma entegrasyonuna gitmek demektir.Böylece, stratejik bağlar artmaktadır. 

Tedarikçi ortaklığı kavramı daha sonra şirketin araştırma ve geliştirme stratejilerinin 

merkezini oluşturabilmektedir.3 

 Söz konusu dış odaklanma yalın hali ile anlaşılmamalıdır. Buradaki anlam dış 

kaynaklara stratejik yaklaşımda bulunmayı ifade etmektedir.Kaynak-tabanlı bakış 

açısıyla yola çıkıldığında şirketin, kaynaklardan ve bilgiden oluşan yegâne bir kompleks 

olduğu düşüncesi doğabilmektedir. Bu kaynaklar çevreden temin edilmediği zaman 

rekabet edebilme şansı kalmamaktadır.Söz konusu dış kaynaklardan haberdar olmak 

yeterli değildir. Onlar şirket tarafından ve şirketin rekabette önemli yer sağlayabilmesi 

için kullanılmalıdır.4  

1.1 Dış Kaynak Kullanımı Kavramı Ve Tanımı  

İşletmeler kendilerine rekabet avantajı sağlayan bu temel yetenek ile ilgili 

işlerin dışındaki tüm işleri, başka işletmelere yaptırmak suretiyle, yani dış kaynak 

kullanımı yoluna giderek, hem kaynak tasarrufu yapmakta, hem yapı olarak küçülmekte 

                                                
2 U. Arnold, New Dimensions of Outsourcing: A Combination of Transaction Cost Economics and The Core 
Competiencies Concept.European Journal of Purchasing & Supply Management, (2000),s.23. 
3 Arnold, s.25 
4 Arnold, s.26 
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(downsizing) ve yalın hale gelmekte ve hem de kendilerini çok iyi bildiği işler üzerinde 

yoğunlaşma fırsatı bulmaktadırlar.5 

Dış kaynak kullanımı, bir faaliyetin işletme içinde yürütülmesi ya da bunun 

reddedilmesine ilişkin temel bir karardır. Bu karar işletmelerin herhangi bir alanda 

işlevini yerine getirmek ve sektörde üstünlük sağlamak açısında stratejik bir önem 

taşır.6 Buna göre rakiplerle karşılaştırmalı bir yapı içinde bir işletme aşağıdaki sorular 

ile karşı karşıya kalmaktadır.7 

 

• İşletme hangi alanlarda rakiplerinden daha ileridedir? 

• Hangilerinde ise onların gerisinde bulunmaktadır? 

• Bunlara neden olan faktörler nelerdir? 

• Bu faktörlerin relatif ağırlıkları nelerdir? 

1.2 Dış Kaynak Kullanımının Tarihçesi  
 

Araştırmalar dış kaynak kullanımının 1980 ve 1990'larda artarak geliştiğini 

göstermektedir. İngiltere'de 1974–1981 yılları arasında dış kaynak kullanıldığına dair 

elimizde çok az veri olmasına rağmen, 1980'li yıllarda üretilen malların %25'inde dış 

kaynak kullanıldığı görülmektedir.1990'lı yıllara kadar dış kaynaklardan yararlanma çok 

kısıtlı olup işletmeler tarafından tercih edilmediği bilinmektedir. İşletmeler her türlü işi 

kendi bünyelerinde yaptıkları, özellikle dışarı iş yaptırmaya pek sıcak bakmadıkları 

bilinmektedir. Tüm işleri kendi bünyelerinde yapmak, işletmeler açısından önemli bir 

gücün ifadesidir. İşlerin bir kısmının dış kaynak kullanımı yoluyla gerçekleştirilmesi bir 

yönetim stratejisi olarak benimsenmesinden değil, işletmenin her işe hakim 

olamamasından kaynaklanmaktadır. Tabi ki bu durum işletmelerin bir uzmanlık alanı 

yaratmalarına engel olmaya, çalışanların gereksiz işlerle uğraşırken asıl hedeflerine 

                                                
5 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 7.B., Beta Yayınları, İstanbul, 1999, s.299-300 
6 Elif Turhan Aydın, Muhasebede Dış Kaynak Kullanımı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2002, s.3. 
7 H. Melih İlter, Global Dışsal Tedarik Outsourcing, İstanbul Ticaret Odası Yayınları,  İstanbul, 2002, 
s.51. 
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odaklanamamalarına sebep olmaktadır. Bunun yanında karar alma süreci yavaşlarken, 

işletme yapılarının da gittikçe hantallaşmalarına sebep olmaktadır.8 

 

İlk dış kaynak kullanımı uygulamaları; günümüzden yıllar önce Amerikan 

otomotiv endüstrisinde, yedek parça üretimi konusunda ortaya çıkmıştır. Amerika’da 

2000 yılında üretim mallarının %93'ünün bileşenlerinde dış kaynaklardan 

yararlanılmaktadır ve bunun %'83'ü Amerika dışından sağlanmaktadır. Daha sonraları, 

maliyetleri düşürme üzerindeki olumlu etkisi, personel tasarrufu ve diğer işleri 

gerçekleştirebilmek için serbest personel yaratması gibi etkilerinden dolayı, geleneksel 

biçimde işletme içinde gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlerin, dış işletmelerden tedarik 

edilmesi yoluyla dış kaynak kullanımı uygulamaları yaygınlaşmıştır. Bu yaygınlık 

günümüzde o kadar ilerleme kaydetmiştir ki, kuruluş amacı yalnızca dış kaynak 

kullanımı işlevi yerine getirmek olan işletmeler bile ortaya çıkmıştır.9 Çeşitli 

kuruluşların bilgi-işlem gereksinimlerini karşılayan donanım ve yazılım işletmeleri bu 

konuda en çarpıcı örneği teşkil etmektedir. Dış kaynak kullanımı işletmelerin özel 

faaliyetlerinden başka her şeyi dışarıdan tedarik etmeleridir ki, bu onlara eşsiz bir 

rekabet gücü vermektedir.10 

İlk uygulamaları yedek parça alanında Amerikan otomotiv sektöründe görülen 

dış kaynak kullanımı, günümüzde o kadar yaygınlaşmıştır ki kuruluş amacı sadece dış 

kaynak kullanımı fonksiyonu görmek olan işletmeler kurulmuştur.11 İngilizcede ilk kez 

1982 yılında kullanılmış ve resmi sözleşmeye ilk kez 1988 yılında Wisconsin şirketi 

tarafından konulmuş olan dış kaynak kullanımı, ilk çıktığı yıllarda işletmelerin bakım, 

onarım, temizlik, dağıtım gibi ana faaliyet konuları dışında kalan alanlarında çok sınırlı 

olarak kullanılmıştır.12  

 

                                                
8   Aydın,  s.3. 
9   Aydın,  s.4. 
10 Arnold, s.25  
11 C.C. Arslantaş,Yeni Bir Yönetim Stratejisi Olarak Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) 
ve İlaç Sanayinde Faaliyet Gösteren Firmaların Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamaları, 
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,1999, s.10 
12 L. E. Bone and D.L. Kurtz, Contemporary Business, The Dryden Press,Eigtht Edition,USA.,1996, 
s.236 
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1.3 Dış Kaynak Kullanımını Ortaya Çıkaran Nedenler  
 

Tüm sektörlerde hızla yaygınlaşan dış kaynak kullanımı işletme yapısını köklü 

değişikliklere uğratmaktadır.Birçok görüşe göre işletmelerin dış kaynak kullanımı 

uygulamalarına başvurmaları ve tedarikçi işletmeler vasıtasıyla ihtiyacı olan faaliyetleri 

sağlamaları, sadece maliyet endişelerine bağlanmaktadır.Şüphesiz maliyet önemli 

olmakla beraber, işletmelerin dış kaynak kullanımı nedenlerini sadece maliyeti 

düşürmek ile sınırlamak doğru olmaz.İşletmeler için her zaman maliyet önemli 

olmuştur, ancak işletmelerin dış kaynak kullanımı nedenleri farklılıklar 

göstermektedir.13 

Dış kaynak kullanımı, pek çok girişimcinin aşina olduğu bir kavramdır. Küçük 

şirketler bordro hazırlama işlemlerini, muhasebe işlerini, dağıtım ve önemli diğer pek 

çok fonksiyonları, genelde başka seçenekleri olmadığından rutin olarak dış kaynaklara 

yaptırmaktadırlar. Pek çok büyük şirket ise maliyetleri kısmak için dış kaynak 

kullanımına yönelmiştir. Buna karşın da şirketlerin dış kaynak ihtiyaçlarına hizmet 

veren sektörler ortaya çıkmıştır.14 

1.3.1 Maliyetleri Azaltma 
 

İşletmelerin dış kaynak kullanmasının belki de en önemli nedeni maliyetleri 

azaltmaktır. İşletmelerin temel yetenek ile ilgili işlerin dışındaki işleri, dış kaynak 

kullanarak sağlaması yani tedarikçi işletmeler kullanması; işletmeye, maliyet açısından 

rekabet avantajı sağlamaktadır. Tedarikçi işletmelerin yaptıkları işte uzman olmaları, 

kitle üretiminin etkinliğinden faydalanmaları, çalıştırdıkları işgücünün bu konuda etkin 

olması ve işletmelerin yeni bir yatırım yaparak katlanacağı maliyetten daha düşük 

maliyete işi gerçekleştirmeleri, onları cazip hale getirmektedir. Dolayısıyla, işletme yeni 

bir yatırım yaparak belli bir maliyete katlanmak yerine, gerçekleştirmek istediği 

faaliyeti tedarikçi işletmeye yaptırmak suretiyle maliyetler açısından önemli bir avantaj 

sağlamaktadır. Dış kaynak kullandıkları sürece, imalat maliyetleri düşer ve fabrikadaki 

                                                
13 Tanju Özbay, Sorularla Dış Kaynak Kullanımı, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2004, s.11. 
14 İsmail Aktaş,Muhasebe ve Finansman Alanında Dış Kaynak Kullanımı,Yüksek Lisans Bitirme 
Projesi,Temmuz 2005, s.11 
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yatırım ve donanım azaltılmış olur. Üretim kapasitesindeki bu azaltılmış yatırım 

tutarları maliyetleri düşürür ve yatırım maliyet balansını uygun bir denge noktasına 

ulaştırır. Kısa dönemde sermaye maliyetlerinin uygun bir denge noktasına 

kavuşturulması işletme yönetiminin dış kaynak kullanımı kararını kuvvetlendirir. Bu 

nedenle dış kaynak kullanımı, bir işletmenin performansını geliştirmede özellikle de 

kısa dönemde etkin bir metot olabilmektedir.15 

Her şeyi kendileri yapan şirketlerin daha fazla araştırma, geliştirme, pazarlama 

ve dağıtım masrafı olacaktır ve bu maliyetlerin hepsi de bir şekilde müşterilere 

yansıtılacaktır. Dış kaynak sağlayan bir firmanın maliyet yapısı ve ekonomik yeterliliği 

şirketlere önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır.16 

1.3.2 Temel (Öz) Yeteneklere Odaklanma 
 

İşletmelerin dış kaynak kullanma nedenlerinin temelinde temel yeteneklerin 

geliştirilmesi anlayışı yatmaktadır. Dış kaynak kullanımı ile temel yetenekler arasında 

yapısal bir bağ bulunmaktadır. Bu iki olgu birbirinin nedeni veya gereği olarak bütünlük 

arz etmektedir.17  

İşletmeler, iyi bildikleri işleri yapmaya, iyi bildikleri işlerin dışındaki diğer 

işleri de o işi en iyi bilen ve yapabilen dış kaynaklardan sağlamaya ve sürekli olarak 

yenilik yapmaya odaklanmaktadır. Böylelikle işletmeler, zamanını, gücünü, emeğini, 

kaynağını, personeli, bilgisini, tecrübesini ve diğer tüm kaynaklarını tamamen sadece 

asıl işini yapmaya yönlendirmektedir. Sonuç olarak işletmeler temel yeteneği üzerine 

odaklanarak, asıl işlerindeki uzmanlıklarını artırmaktadır.18 

Dış kaynak kullanımı, daha önce işletme içinde üretilen mal ve hizmetlerin 

üretiminin dışarıdan transfer edilmesi anlamına gelmektedir. Odak nokta temel 

yeteneklerde asla dış kaynak kullanımına gitmemektir.19Quinn ve Hilmer’e göre; temel 

yetenekler, odak aktivitelerdir ki uzun vadede işletmeye rekabet avantajı 

                                                
15 K.M. Gilley; A.Rasheed,Making More By Doing Less: Analysis of Outsourcing  and Its Effects On 
Firm Performans, Journal of Management,1996,Vol:16,N:8,s.765  
16 Solak,s.66 
17 M. F. Greaver, Strategic Oursourcing, A Structured Approach to Outsourcing Decisions and 
Initiaves, Amacom,  New York, (1999), s.3 
18 Özbay, s.23 
19 L.Ellram,C.Billington ,“Purchasing Leverage Consideration in The Outsourcing Decision”, 
European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol:7,2001,s.16 
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sağlamaktadırlar. Bu nedenle temel yetenekler kapalı bir şekilde korunmalıdırlar. Temel 

yetenekler dışında kalan diğer tüm aktiviteler dış kaynak kullanımına adaydır.20 

 

1.3.3 Süreç Yenileme  
 

Süreç yenileme, işletmelerin rekabet koşullarına uyabilmeleri ve müşterilerine 

daha kaliteli, hızlı ve ucuz hizmet sunabilmeleri amacıyla, işletme bünyesindeki tüm iş 

yapma usul ve süreçlerinin köklü bir şekilde gözden geçirilmesine ve yeniden 

yapılandırılması olarak tanımlanmaktadır. Her biri konusunda uzmanlaşmış tedarikçi 

işletmeler, işletmenin müşteriye cevap verme süresini kısaltmasına yardımcı olmakta ve 

bu sayede işletme, dış kaynak kullanarak süreç yenileme kazançlarını hızlandırmaktadır. 

Süreç yenileme veya orijinal adıyla reengineering, işletmelerin faaliyet ve süreçlerinin 

yeniden dizayn edilmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle süreç yenileme, 

işletmelerin rekabet koşullarına uyabilmeleri ve müşterilerine daha iyi, daha kaliteli, 

daha çabuk ve daha ucuz hizmet sunabilmeleri için işletme bünyesindeki tüm iş yapma 

usul ve süreçlerinin köklü bir şekilde gözden geçirilmesini ve yeniden 

yapılandırılmasını ifade etmektedir.21 

Sonuç olarak süreç yenileme, özellikle müşteri isteklerine cevap verme süresini 

kısaltması nedeniyle; işletmelerin rekabet gücünü artırmaktadır. Süreç yenileme 

çalışmalarının sonucunda; işletme için katma değeri olmayan işlerin elenmesi ya da 

işletmenin temel yeteneklerinin kullanılmadığı faaliyetlerde dış kaynaklardan 

yararlanılması ve bu yolla etkinlik ve verimliliğin sağlanması mümkün olmaktadır. 

Süreç yenileme aşamasında işletmeye katma değer katmayan faktörler işletme 

bünyesinden çıkarılmaktadır. Böylece bir kısım faaliyetlerin dış kaynak kullanılarak 

sağlanmasının önü açılmış olmaktadır.22 

 

 

                                                
20 B.James Quinn,Frederick G, Hilmer.Strategic Outsourcing,Sloan Management Review.Summer. 
1994, s.43-55 
21 Koçel, s.311 
22  Solak, s.78 
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1.3.4 Küçülme 
 

20. yüzyılın sonlarında ortaya konulan yeni yönetim yaklaşımlarından bir tanesi 

de “downsizing” yani örgütsel küçülmedir. Global rekabetin artması, teknolojik ve 

çevresel değişimin hızlanması hantal bürokrasiler içerisinde boğulan örgütleri daha 

esnek yapılar geliştirme yönünde yeniden yapılanmaya zorlamaktadır. Örgütlerin bu 

yeni formu yüksek uyum gücüne ve düşük maliyet avantajlarına sahiptir. Daha az 

yönetici ve çalışanla, daha az işlerde faaliyet gösterilmesini içeren küçülme olgusu bir 

yönetim stratejisi olarak özellikle kriz dönemlerinde önemli bir örgütsel değişim ve 

gelişim silahı olarak kullanılmaktadır.23 

Üçüncü bin yılın iş dünyası ve yönetim kurallarının bilgi, değişim ve gelecek 

eksenli olacağı tahmin edilmektedir. Şiddetlenen rekabet, hizmet kalitesi 

beklentisindeki artış ve müşteri profilinde meydana gelen değişim gibi bir takım global 

dinamikler işletmeleri yeniden yapılanmaya zorlamaktadır. 1980’li yılların başında 

yaşanılan global kriz pek çok işletmenin kapanmasına neden olmuştur. Buna bağlı 

olarak ortaya çıkan örgütsel küçülme, işletmenin örgüt kültürünü değiştirecek 

tamamlayıcı, stratejik bir dönüşüm süreci olarak tanımlanmaktadır.24 

 
 İşletmelerin küçülme nedenleri; maliyetlerini düşürmek, karar sürecini 

hızlandırmak, daha çok sonuca dönük çalışır hale gelmek, müşteri ihtiyaçlarına 

odaklanmak, verimliliği artırmak, personel güçlendirmeyi hızlandırmak, yeni fikirlerin 

kısa sürede uygulanmasını sağlamak, sinerjiyi arttırmak, kişisel sorumlulukları daha 

kolay izlemek ve haberleşmedeki bozulmaları azaltmaktır. Bu amaçları 

gerçekleştirebilmek için; işletmeler bilinçli bir tarzda (yani planlı ve sistemli olarak), 

yapılmakta olan işleri, bu işleri yapan çalışanların sayısını, işletmedeki mevki 

(pozisyon) ve hiyerarşik kademeleri azaltmaktadır.Bu anlamda bir küçülmeyi de dış 

kaynak kullanımı sağlamaktadır.25 

                                                
23 A.Küçük,Yeni Bir Yönetim Tekniği Olarak Downsizing ve Uygulama Sonuçları, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon,1999,s.3 
24 M.A.Feldheim ; K.T.Liou,“Downsizing Trust”, Management, Vol:2,No:3,1999,s.55-67 
25 W.Cascio, “Downsizing: What Do We Know? What Have We Learned?”, The Academy of 
Management Executive 7,1993, s.95-104 
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Örgütsel küçülmenin amaçları şunlardır:26 

• Maliyetleri düşürmek 

• Rakiplerin davranışlarına daha kısa sürede cevap vermek 

• Karar verme sürecini hızlandırmak 

• Haberleşme kanallarını etkinleştirmek 

• Verimliliği artırmak 

• Karları artırmak 

• Sinerji sağlamak 

• Kişisel sorumlulukları daha kolay izlemek 

• Yeni fikirlerin gelişmesini ve uygulanmasını sağlamak 

• Çalışanları güçlendirmek 

• Rekabet yeteneğini geliştirmek 

• Bürokrasiyi azaltmak 

• Müşteri hizmetlerini geliştirmek 

• Sisteme esneklik kazandırmak 

1.3.5 Teknolojik Yenilikleri Takip Etme  
 

İşletmelerin dış kaynak kullanmalarının bir nedeni de kendi temel yeteneklerini 

daha etkin kullanabilecekleri yeni teknolojiler sağlama ve yeni bilgilere ulaşma 

isteğidir. İşletme yeni ürün geliştirme, tasarım, imalat, dağıtım, pazarlama ve tanıtım 

gibi fonksiyonlarını dış kaynak kullanımına tabi tutarak, bu konularda yeni teknolojilere 

ulaşma imkânı sağlamaktadır.Ayrıca işletmeler, tedarikçi işletmelerin araştırma ve 

geliştirme departmanlarından yararlanarak, teknolojiyi takip etme maliyetinden de 

kurtulmaktadır. İşletmelerin dış kaynak kullanma nedenlerinden bir diğeri de teknolojik 

yenilikleri takip etmektir. Müşteri talep ve beklentileri ile pazar yapısında meydana 

gelen değişmelere paralel olarak ürün, hizmet ve teknoloji şartlarında değişikliklere 

adapte olmak gerekmektedir. İşletmelerin bu nedenle esnek bir yapıya sahip olmaları 

çok önemlidir.27 

                                                
26 Koçel,  s.332 
27 K.Karacaoğlu, Dış  Kaynaklardan Yararlanma ve Teknoloji İle İlgili Dış Kaynaklardan 
Yararlanmanın Türkiye’de Bankacılık Sektöründe Uygulamaları,Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde,2001, s.16 



 11

İşletmelerin dış kaynak kullanımı yoluyla teknolojiyi takip edebilmelerinin üç 

farklı yöntemi bulunmaktadır:28 

• İşletme, tedarikçi işletme ile yeni teknolojileri içeren özel bir sözleşme 

yapabilir.Bu sözleşme yeni teknolojinin üretim, yönetim ve uygulamasını tamamen 

tedarikçi işletmenin denetimine bırakabilir. 

• Yeni teknolojiyi takip etmede kullanılan ikinci yöntemde teknolojinin üretimi 

ve yönetimi işletmenin bizzat kendisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak bu 

teknolojinin üretilmesinde tedarikçi işletmenin uzmanlığından geniş ölçüde 

yararlanılmaktadır. 

• Üçüncü yöntemde ise, işletme tedarikçi işletme ile ortaklığa dayalı bir ilişki 

kurmaktadır. Taraflar arasında yapılan sözleşmeye yeni teknolojilerin geliştirilmesi 

sonucunda ortaya çıkabilecek potansiyel risk ve ödüllerin paylaşılması yönünde bir 

hüküm konulmaktadır. 

1.3.6 Esnekliği Arttırma 
 

Günümüzde işletmelerin değişen koşullara hemen cevap verebilecek esnekliğe 

kavuşmaları da gerekmektedir. İşletmelerin katılık eğiliminden kurtularak hareket 

kabiliyetinin yüksek esnek birimler haline gelmelerini sağlayan gelişmelerden biri de, 

dış kaynak kullanımı olmuştur. İşletmelerin, dış kaynak kullanımı faaliyetlerini 

artırmaları, işletme yapılarının küçülmesini ve yalın hale gelmesini sağlamaktadır.29 

Küçülmenin sonucu olarak işletmeler,daha çabuk karar alabilen, çevredeki 

değişimlere hemen reaksiyon verebilen, müşterinin ihtiyaçlarını daha çabuk 

gerçekleştirebilen esnek birimler haline gelmektedir.İşletmelerin rekabet koşullarına 

uyabilmeleri ve müşterilerine daha iyi, daha kaliteli, daha çabuk ve daha ucuz hizmet 

sunabilmeleri için işletme bünyesindeki tüm iş yapma usul ve süreçlerinin köklü bir 

şekilde gözden geçirilmesi sürecinde esnek olan işletmeler,başarıyla yeni teknolojilere 

ve yeni iş süreçlerine kolayca adapte olabilirler.30 

 

                                                
28 M.C. Lacity; ; R.Hirschheim,“The Information Systems Oursourcing Bandwagon”, Sloan 
Management Review,1993, s.12-14 
29 Solak, s.78 
30 Koçel, s.311 
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1.3.7 Riski Azaltma 
 

İşletmelerin yaptığı yatırımlar ölçüsünde riski de artmaktadır. Devlet 

sınırlamaları, finansal koşullar, pazar koşulları ve teknolojideki yenilikler çok hızlı 

değişmektedir. Bu değişikliklere ayak uydurmak için işletmelerin yeni yatırımlar 

yapması; riski de artırmaktadır. Bu nedenle, tedarikçi işletmelerle çalışmak; yatırım 

maliyetlerini ortadan kaldırmakta, işletmeyi krizlere karşı dayanıklı hale getirmekte, 

riski dağıtmakta, işletmeyi daha esnek hale getirmekte, çevrenin değişen koşullarına 

uyum sağlamasını kolaylaştırmakta ve işletmeye rekabet avantajı sağlamaktadır.31 

Bilgi teknolojilerindeki yaygın ve hızlı gelişmelerden dolayı sürekli değişimlerle 

karşılaşan işletmeler, daha büyük belirsizliklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. 

İşletmeler, risklerden hoşlanmadıklarından dolayı, belirsizliklerle karşılaştıkları zaman 

riski azaltmak veya riski paylaşmak için yeni yöntemler bulmaya çalışmaktadırlar. Bu 

gibi durumlar için dış kaynak kullanımı önemli bir alternatif olarak görülmektedir. Dış 

kaynak kullanımı, iş taleplerindeki dönemsel dalgalanmaların üstesinden gelmede ve 

yeni teknolojik değişimlere karşı daha hızlı uyum sağlamada etkili bir yoldur.32  

 

1.3.8 Başarılı İşletmeler Arasına Girebilme  
 

Başarılı işletmeler; teknolojiye, metodolojiye ve insana yoğun yatırımlar 

yapmaktadır. Bu işletmeler birbirleriyle rekabet eden benzer nitelikteki birçok tedarikçi 

işletme ile çalışarak, onlardan tecrübe ve bilgi kazanmaktadır. Ayrıca, bu işletmeler ile 

yakın ilişkiler kurularak stratejik faydalar da elde edilmektedir. Bu tedarikçi işletmeler-

den kazanılan tecrübe ve bilgi, işletmeye eğitim ve teknolojiyi takip etme 

maliyetlerinden kaçınmalarına ve esas yaptıkları iş üzerinde çalışmalarına fırsat 

tanımaktadır. Kazanılan bilgi ve tecrübelerin temel yeteneklerin geliştirilmesinde 

kullanılması, işletmenin büyümesine ve başarılı işletmeler arasında yer almasını 

sağlamaktadır.33 

                                                
31 L.De Looff, “Information Systems Outsourcing Decision Making: A Managerial 
Approach,London:Idea Group Publishing, 1997, s.30-91 
32 J.David,Bryce; Michael Useem,“The Impact of Corporate Outsourcing on Company Value”, 
European Management Journal, Vol: 16(6), 1998, s.635-643. 
33 Koçel, s.312 
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1.3.9 Denetim Dışı Fonksiyonlar 
 

İşletmeler, etkin olmayan bir fonksiyon için dış kaynaklardan yararlanabilir. Bir 

fonksiyonun yönetilmesi ya da denetim edilmesinde zorluklar ile karşılaşıldığında, 

işletmenin öncelikle sorunun çözümü için gereken kaynakları açıkça saptaması 

gerekmektedir. Gerçek sorunun ne olduğu bilinmedikçe, bu iş için gerekli tedarikçi 

işletme ile iletişim kurmak doğru olmaz, ancak sorunun tespitinden sonra dış kaynak 

kullanarak etkin olmayan faaliyetler verimli hale getirilir ve böylelikle etkin olmayan bir 

faaliyet denetim altına alınmış olur.34 

 

1.3.10 Kaynak Transferi 
 

İşletme, temel olmayan fonksiyonlarını gerçekleştirirken kullandığı teçhizatı, 

binaları, araçları, gereçleri ve izin belgesini; dış kaynak kullanımında tedarikçi işletmeye 

satabilir. İşletme işini tasfiye eder ve sözleşmenin bir parçası olarak tesislerini genellikle 

tedarikçi işletmeye satar. Kaynaklarının tedarikçi işletmeye transfer edilmesi ya da 

satılması sonucunda işletme nakit paraya da kavuşmaktadır. Aktiflerin içerdiği değerler 

göz önüne alındığında bu satış işletme için önem teşkil etmektedir. Dış kaynaklardan 

yararlanan işletmenin böyle bir durumu göz önüne alması tedarikçi işletme ile uzun 

süreli bir beraberliği düşünmesi anlamına da gelmektedir.35 

 

Her işletmenin sınırlı kaynakları vardır. Dolayısıyla, işletmeler bu sınırlı 

kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek zorundadır. Dış kaynak kullanımı, işletmelere 

kaynaklarından optimum şekilde yararlanma fırsatı tanımaktadır. Böylece işletmeler, 

kaynaklarını önem taşımayan fonksiyonlardan müşteriye hizmet verebilecek kritik ve 

temel fonksiyonlara yönlendirirken, tamamen müşteri üzerinde odaklanma fırsatı 

bulmaktadır.36 

                                                
34 Solak, s.79 
35 Karacaoğlu, s.18 
36 Ertuğrul Tarcan, “Esnek İstihdamdaki Trend ve İşletmelerle Çalışanlar Üzerindeki Etkileri”, Gazi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3), 2000, s.18 
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1.3.11 Yatırım Harcamalarını Azaltma 
 

Dış kaynak kullanımı yoluyla teknoloji yatırımı yapılmasına gerek kalmamakta, 

büyük yatırımlara ayrılacak kaynak ise temel fonksiyonlara kaydırılabilmektedir. Bu 

şekilde işletmelerin teknolojik yenilikleri takip etmesi de kolaylaşmakta, tedarikçi 

işletmelerin araştırma-geliştirme departmanlarından faydalanarak, daha düşük maliyetle 

bu işi gerçekleştirmesi de mümkün olmaktadır. Diğer taraftan dış kaynak kullanımı, 

yapılacak yeni yatırımları ve bu yolla ortaya çıkacak riski de azaltmaktadır. Yatırım 

harcamalarının azalması, işletmelerin sahip oldukları sermayeyi gerçek işlerine 

yöneltmelerini mümkün kılmaktadır.37 

1.3.12 Finansal Kaynaklardan Yararlanma 
 

Finansal kaynaklar için işletmeler arasında önemli bir rekabet vardır. 

Yöneticilerin vermesi gereken önemli kararlardan biri finansal kaynakların, nasıl 

değerlendirileceği konusudur. İşletmenin elindeki sınırlı finansal kaynakları etkin bir 

şekilde kullanmak, yine işletmenin elindedir. Dış kaynak kullanımı, işletmeye bu imkânı 

tanımaktadır. Dış kaynak kullanımı, işletmenin temel yetenekleri dışındaki işlere 

sermayeden aktarılması gereken yatırımları azaltmaktadır. Bu sayede temel yetenekle 

ilgili işlere daha çok sermaye aktarılması sağlanmaktadır.38 

1.3.13 Kaynakları Arttırma 
 

Birçok işletme dış kaynak kullanımı uygulamalarını, toplam kalite yönetimi 

tekniklerinden biri olarak kullanmaktadır. İşletmeler, seçilmiş bir tedarikçi işletme ile 

dış kaynak kullanarak herhangi bir fonksiyon için istediği kalite seviyesine ulaşabilir. 

Dış kaynak kullanımı uygulamalarının bir kalite sistemi olarak başarılı olabilmesi; 

işletmenin, temel yetenekleri dışındaki faaliyetleri, kendisinden daha kaliteli yapacak 

tedarikçi işletmeler bulması ile mümkündür. Bunun için tedarikçi işletmelerin yaptıkları 

                                                
37 Solak, s.23 
38 Karacaoğlu, s.24 
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işte uzman olmaları ve işletmenin ihtiyaçlarını sağlayacak bir güce sahip olmaları 

gerekmektedir.39 

1.3.14 Hız Kazanma Ve Yeni Projelere Süratle Geçiş 
 

Özellikle müşteri hizmetleri alanında servis hızı önem kazanan bir kriter haline 

gelmektedir. İşletmelerin, konularında uzmanlaşmış tedarikçi işletmelerden dış kaynak 

kullanımı durumunda önemli ölçüde hız kazanılmaktadır. Dış kaynakları iyi kullanan 

bir firmanın bir projeyi hemen başlayacak kaynağı bulunur. Aynı projeyi kendi içinde 

yapmaya kalkışmak amacıyla doğru insanları bulmak, onları eğitmek ve ihtiyaç 

duydukları desteği sağlamak haftalar hatta bazen aylar alabilir. Üstelik bir proje, büyük 

bir sermaye yatırımı gerektiriyorsa bu başlangıç süreci daha da güç olabilir.40 

1.3.15 Mali Ve Operasyonel Riski Yönetme  
 

Finans ve iç denetim; işletmelerin temel yeteneği olan fonksiyonlar arasında 

sayılmadığı hallerde, şirketler bu fonksiyonlarında her gün artan oranlarda, dış 

kaynaklardan yararlanmaktadırlar. Böylece kendi alanlarında dünya çapında performans 

göstermelerine olanak tanıyacak yeni bir çözüm bulmuş olmaktadırlar.41 

Finans ve iç denetim alanındaki dış kaynak kullanımı, aynı zamanda mali ve 

operasyonel riski kolay yönetilecek hale getirerek, azaltmada popülerlik kazanmıştır. 

Gelişmiş bir risk yönetimi ile mali performans ve hissedarların değeri arasında direkt 

korelasyon bulunmaktadır. Bununla birlikte bir şirketin muhasebe ve mali 

fonksiyonlarını bu konuda uzman olan firmalardan yararlanılarak dış kaynak 

kullanılması dış ekonomik çevrelerde kredibilitesinin artmasına imkan vermektedir. 

Gelişmiş bir performansın olması için yapılan baskılar, muhasebe fonksiyonlarında 

yetkinlik ve tutarlılık gerektirmektedir.42 

                                                
39 Hilmi Yüksel,“Performans Ölçüm Sistemlerini Tasarımında Dikkate Alınması Gereken 
Faktörlerin Değerlendirilmesi” , Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Sayı 2,2003,s.85-98 
40 Yüksel, s.89 
41 Aktaş, s.34 
42 T.Yazıcı, İşletmelerde Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ve Örnek Uygulamalar, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir,2003,s.65 
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1.4 Dış Kaynak Kullanımının Avantaj Ve Dezavantajları  
 

Her ne kadar yönetim literatüründe dış kaynak kullanımının tanımı üzerinde tam 

bir görüş birliği sağlanılmamış olmasına rağmen, dış kaynak kullanımının birçok yararı 

tanımlanmıştır. Belli başlı yararları temel yeteneklere odaklanma, finansal performansta 

gelişme ve çeşitli finansal olmayan performans etkileridir.43 

Dış kaynak kullanımının örgüte sağladığı çok önemli yararlarının yanı sıra 

yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek çok önemli sakıncaları da bulunmaktadır. Dış 

kaynak kullanımın yarar ve sakıncaları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.44 

TABLO 1. 1 DIŞ KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 

AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI 
1. Maliyetlerde önemli ölçüde azalma, 

2. Yeni gelir alanları oluşturma, 

3. Finansman kaynaklarında artma, 

4. Sabit yatırımlarda düşme, 

5. Kalite ve etkinliğin artması, 

6. Fonksiyonel uzmanlardan maksimum 

düzeyde faydalanma, 

7. Rekabet avantajı kazanma, 

8. Pazardaki yeni talepleri daha ucuza test 

etme. 

1. Üst düzey bir iletişimi gerekli kılar 

2. Yeni aktör, kişilik ve taleplerin 

sisteme girmesinden kaynaklanan 

sorunlar 

3. Çalışanların ve sendikaların 

gözünde güven ve prestij kaybetme 

4. Dış kaynak sağlayan firmanın 

performansının izlenilmesi ve 

değerlendirilmesindeki güçlükler 

5. Müşterilerin yabancılaşması 

6. Kısa dönemli tasarruf için uzun 

dönemli anlaşmalardan 

doğabilecek sakıncalar 
Kaynak : N.Genç, Yönetim ve Organizasyon, Seçkin Yayınevi, Birinci Baskı, Ankara.,s.43 

 
 

 
 
 
 
 

                                                
43 Gilley ve Rasheed,  s.743 
44 Dış Kaynak Kullanımının Avantajları Üzerine , http://www.kobitek.com/makale.php?id=4Yönetim, 
22.10.2004 



 17

1.4.1 Dış Kaynak Kullanımının Avantajları 
 

Kurumsal anlamda dış kaynak kullanımı yönteminin avantajları aşağıdaki gibi 
sıralanmaktadır.45 

 
• Dış kaynak kullanımı işletmelere üretim ve kapasite planlamasında esneklik 

sağlamaktadır.Örneğin yeni teknolojilerin satın alınmasında dış kaynak kullanımı 

tasarım için harcanan zamanı azaltmaktadır. 

• Talep ve stok yönetiminde olduğu gibi dış kaynak kullanımı talep dalgalanmaları 

durumunda da kısa süreli kapasite ayarlamaları yapmak için esneklik sağlamaktadır. 

• Dış kaynak kullanımı işin zenginleştirilmesini sağlamaktadır. 

• Dış kaynak kullanımı işletmenin temel yetenek alanlarını keşfetmesini ve bu 

yetenekleri geliştirmesini sağlamaktadır. 

• Yöneticilere ek zaman kazandırarak yatırım ve yönetim konularına odaklanmalarını 

sağlamaktadır. 

• Başarılı olmayan, katma değeri düşük fonksiyon ve faaliyetlerin elenmesi suretiyle 

maliyet tasarrufuna neden olmaktadır. 

• Dış kaynak kullanımı motivasyon ve işgören yeteneklerinin bir araya getirilmesini 

sağlamaktadır. 

• İşletmelerin müşteri ihtiyaçlarına daha az maliyetle cevap verme kabiliyetlerini 

geliştirmesini sağlamaktadır. 

• Dış kaynak kullanımı pazardaki belirsizliklerin yol açtığı riski azaltmakta ve ek 

maliyetlere katlanmaksızın hızlı büyümenin yolunu açmaktadır. 

• Dış kaynak kullanımı dikey entegrasyon sağlamaktadır. 

• Dış kaynak kullanımı yeni sektörlerin oluşmasını ve gelişmesini sağlayarak ülke 

ekonomisine katkı sağlamaktadır. 

• Dış kaynak kullanımı işin daha etkin ve kaliteli bir biçimde yapılmasını 

sağlamaktadır. 

• Dönemsel ihtiyaçları karşılamaktadır. 

                                                
45 Genç, s.34 
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• Değişik teknolojilere, kapasitelere, tecrübelere ve bilgiye erişme imkanı 

tanımaktadır ve birçok değişik müşteri tabanına, sektörlere ve coğrafi konumlara 

erişme imkanı tanımaktadır. 

• Operasyonel verimlilik, yani firmaların ana faaliyet alanlarına yoğunlaşması. 

• İş maliyetlerinin düşürülmesi, zaman kaybının önlenmesi.  

• Dışarıdan işbölümünü üstlenmiş kurumlar, kendi uzmanlık alanındaki profesyonel 

bakış açıları nedeniyle, destek verdikleri firmanın iş yoğunluğu nedeniyle 

göremedikleri ya da ilgilenemedikleri alanlara zaman kaybetmeden müdahale 

edebilirler ve ileride çıkabilecek sorunları önleyerek iş etkinliğini maksimuma 

çıkarabilirler. 

• İnsan kaynakları, AR-GE, lojistik, bilişim altyapısı vb. gibi firmanın üstlendiği 

birçok alanda etkin yönetim ve iş yoğunluğunun azalması ile oluşan personel 

memnuniyeti ve firma müşterileriyle daha yoğun ilgilenebilme, buna bağlı olarak 

müşteri memnuniyetinin de artması. 

 
Dış kaynak kullanımı, birçok faaliyeti ve kullanım alanını kapsar. Bazıları parça 

parça ve küçük fırsatçı stratejik karakterler taşımaktadır. Örneğin, ofis temizliği rekabet 

avantajı sağlamada çok fazla rol oynamasa da işletmeye dolaylı yoldan birtakım 

faydalar sağlayabilmektedir. Dış kaynak kullanımının giderek önem kazanmasının 

nedenlerin başında ; giderek karmaşık ve hızlı hareket eder hale gelen pazarlarda uzman 

hizmet verebilmenin en hızlı yolu olmasıdır. Bununla birlikte, daha düşük maliyet 

yaratması ise diğer bir etmen olarak sayılabilir. Bilgi ve iletişim teknolojisinin müthiş 

bir hızla ilerlediği de düşünülürse, özellikle rutin işlerde dış kaynak kullanımı yoluna 

gidilerek büyük avantajlar elde edilmektedir.46 

Dış kaynak kullanımının verdiği esneklik sayesinde, sorun yaratan faktörler 

azaltılıp veya tamamen ortadan kaldırılabilir.Günümüzde Amerika’daki firmaların 

yüzde 65’i insan kaynakları bölümü için dış kaynak kullanımı yoluna gitmektedir.Dış 

kaynak kullanımının, insan kaynakları için birçok avantajlı yönü bulunmaktadır. 

Bunların başında ‘iş yükünü azaltması’ sayılabilmektedir. Örneğin, şirket çalışanları 

için eğitim programı gerçekleştirileceği zaman, eğitim şirketlerinin araştırılıp en 

                                                
46 Dış Kaynak Kullanımı, http://www.isletme.biz/yonetim-ve-organizasyon/dis-kaynak-kullanimi-
outsourcing.html ,18.09.2009 
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uygununun saptanması, anlaşma yapılması, eğitim yapılacak yerin ayarlanması gibi işler 

insan kaynakları bölümünün sorumluluğundadır. Oysa tüm bu görevler bir iş bir 

danışmanlık şirketine dış kaynaklandığında, olası hatalar önlenebildiği gibi ,zamandan 

da tasarruf edilmesi sağlanabilmektedir.Sonuç olarak dış kaynak kullanımının 

işletmelere sağladığı faydaları şu şekilde özetlemek mümkündür:47 

• Ana faaliyet gösterdiğiniz konuya odaklanmanıza olanak tanır 

• Dağınık verilerin tek merkezde toplanmasını sağlar 

• İstenilen bilgiye kısa zamanda ulaşılmasını sağlar 

• Gizliliğin korunmasını sağlar 

• Zamandan tasarruf sağlar 

• Verimlilik artışı sağlar 

• İşin uzmanı tarafından yapıldığı için ,işletmelere rekabet avantajı sağlar 

• Kaynakların daha etkin kullanımını sağlar 

• Hizmetin gerektiği sürece alınmasını sağlar 

• Teknoloji yatırımı yapılmasına gerek kalmadığı için ,maliyetlerde düşüş sağlar 

 

Günümüzün rekabet ortamında bu faktörler oldukça önemli bir yere sahiptir ve 

bu nedenlerle dış kaynak kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır.Yaygın olan kanıya 

göre, işletmelerin dış kaynak kullanımına gitmeleri sadece maliyet endişelerine 

bağlanır, ancak dış kaynak kullanımının nedenlerini sadece maliyet avantajları ile 

sınırlamak son derece kısır bir görüşü ifade etmektedir.Maliyet avantajında dış kaynak 

kullanımı için müracaat edilen taşeron firmanın konusunda uzman oluşu,kitle üretiminin 

etkinliğinden faydalanışı, işgücünün uzman ve etkin oluşu gibi üretime ilişkin 

dışsallıklar maliyetleri düşürdüğü bilinmektedir.48  

 

 

 

                                                
47Genç,s.214 
48 Aktaş, s.43 
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Dış kaynak kullanımı maliyet avantajından başka aşağıdaki avantajları da 

sağlamaktadır.49 

Temel Yeteneğin Gelişimi: Temel yeteneklerini geliştirerek rekabet üstünlüğü 

sağlamak isteyen bir işletme, asıl faaliyet alanının dışındaki faaliyetlerini taşeron 

firmalara devredebilir. Böylece etkin ve teknik bir yönetime giden yol da açılmış olur ve 

taşeron firmanın maliyet avantajından yararlanılarak rekabet üstünlüğü sağlanabilir. 

Esnekliğin Artırılması: İşletmelerin, ani değişimlere uyum sağlayabilmeleri 

için esnek bir yapıya sahip olmaları gerekir. İşletmelerin dış kaynaklardan yararlanma 

faaliyetlerini artırmaları, örgütlerin küçülerek yalın yapılar haline gelmelerine yol açar. 

Buna bağlı olarak işletmeler daha çabuk karar alabilen, değişimlere anlık reaksiyonlar 

verebilen, müşterilerin ihtiyaçlarına daha çabuk cevap verebilen esnek birimler haline 

gelirler. 

Risk Azalımı: Her yapılan yatırım belli bir risk unsuru taşır. Dış kaynak 

kullanımı ile yatırım maliyetleri azalacak dolayısıyla da risk dağıtılacak ve işletmeler 

krizlere karşı daha dayanıklı hale getirilecektir. 

Kaynakların Yeniden Dağılımı ve Kaynak Transferi: Dış kaynak kullanan bir 

işletme önceden kullandığı üretim araçlarını elden çıkarmak suretiyle önemli bir kaynak 

transferi sağlar veya sınırlı olan kaynaklar uygulamaya bağlı olarak temel yetenek 

üzerinde yoğunlaştırılır. 

Sabit Sermaye Masraflarının Azaltılması: Dış kaynaklardan yararlanarak 

gerçekleştirilebilecek faaliyetleri öz kaynaklarla gerçekleştirmek, sermaye ve işletim 

masraflarına yol açar. Dış kaynaklardan yararlanma giderleri, cari harcamalar olarak 

kabul edildikleri için sabit sermaye masraflarının azalmasına ve karlılığın artışına 

katkıda bulunmaktadır. 

Kalite Artırımı: Birçok işletme dış kaynaklardan yararlanma uygulamalarını, 

toplam kalite yönetimi tekniklerinden biri olarak kullanmaktadır. İşletmeler, seçilmiş bir 

taşeron firma ile dış kaynaklardan yararlanarak herhangi bir fonksiyon için istediği 

kalite seviyesine ulaşabilmektedir.Dış kaynaklardan yararlanma uygulamalarının bir 

kalite sistemi olarak başarılı olabilmesi ancak işletmelerin temel yetenekleri dışındaki 

                                                
49 Dış Kaynak Kullanımı, http://www.isletme.biz/yonetim-ve-organizasyon/dis-kaynak-kullanimi-
outsourcing.html ,18.09.2009 
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faaliyetlerini kendilerinden daha kaliteli yapacak taşeron firmaların bulunması ile 

mümkün.Bunun için taşeron firmaların alanlarında uzman olmaları gerekmektedir. 

Hız Kazanımı: Özellikle müşteri hizmetleri alanında servis hızı, önem kazanan 

bir kriter haline gelmiştir. İşletmelerin konularında uzmanlaşmış taşeron firmalardan dış 

kaynak kullanımı durumunda önemli ölçüde hız kazanılmaktadır. 

Küçülme: İşletmeler, dış kaynak kullanımı ile yapı olarak küçülür ve 

yalınlaşır.50 Küçülme yolunun tercih edilmesinde ise, müşteri ve sonuca odaklanma 

yeteneklerini artırmak, yeniliklere daha çabuk uyum sağlayabilmek, kişisel 

sorumlulukları daha kolay izleyebilmek, daha etkin bir haberleşme ağı kurmak ve 

sinerjiyi artırmak gibi sebepler etkilidir. İşletmelerin örgütsel küçülme yolunu 

seçmeleri, işletmelerin faaliyetlerinin finansal sonuçlarının da bir küçülme ile 

sonuçlanması anlamına gelmez. Aksine işletmeler çoğu kez küçülerek büyümektedirler. 

Teknoloji Avantajı: İşletmeler yeni ürün geliştirme, tasarım, imalat, dağıtım, 

pazarlama, tanıtım gibi fonksiyonlarını dış kaynaklardan yararlanmak suretiyle, bu 

konularda yeni teknolojilere ulaşma imkanına kavuşur. Bu yolla taşeron firmaların 

araştırma ve geliştirme departmanlarından yararlanması ve teknolojiyi takip etme 

maliyetinden kaçınması mümkün olur.  

Dış kaynak kullanımına imalat sektöründe de hizmet sektöründe de rastlamak 

mümkün olmakla beraber bu konuda hizmet sektörü son dönemde daha ön plana 

çıkmaktadır.Genel yönetim konuları ve özellikle insan kaynakları alanı dış 

kaynaklardan yararlanma konusunda birçok örnek sergiler. Ülkemizde dış kaynak 

kullanımına ait en çarpıcı örnekler tekstil sektöründeki fason üretim metodu ve inşaat 

sektöründeki taşeron firma kullanımıdır. Klasik uygulamalarla birlikte gıda, ulaşım, 

beyaz eşya, büro yönetimi, otomotiv vb. sektörlerde dış kaynak kullanımı giderek 

artıyor. Otomotiv sektöründe Renault, beyaz eşya sektöründe Arçelik, gıda sektöründe 

Ülker, dış kaynaklardan başarı ile yararlanarak rekabet üstünlüklerini pekiştirmeyi 

başaran işletmeler olarak dikkati çekmektedirler. İletişim sektöründe ise, Nokia maliyet 

avantajı nedeniyle Nisan 2002’den itibaren üç yıl geçerli olmak üzere 300 milyon dolar 

değerinde bir bilgi işlem alt yapısını HP’den sağlama yolunu tercih etmiştir.51 

                                                
50 Dış Kaynak Kullanımı, http://www.isletme.biz/yonetim-ve-organizasyon/dis-kaynak-kullanimi-
outsourcing.html ,18.09.2009 
51 Aktaş,s.45 
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1.4.2 Dış Kaynak Kullanımının Dezavantajları 
Literatürde, dış kaynak kullanımının yukarıda sıralanan pek çok yararına 

rağmen,toplam pazar performansında kayıplara neden olduğu yolunda tartışmalar da 

bulunmaktadır.52 

 

 
ŞEKİL 1. 1 DIŞ KAYNAK KULLANIMININ POTANSİYEL RİSKLERİ 

                                                                                Kaynak:Tafti, 2005, s.551 

 

 

Şekil 1.1’de dış kaynak kullanımının potansiyel riskleri gösterilmektedir.Dış 

kaynak kullanımı isteği yeni bir yönetim şekli gerektirmektedir. Bu da dış kaynak 

kullanımının şirketin bütün sorunlarına çözüm getiriyormuş gibi görünen bir tehlikeyi 

beraberinde getirmektedir. İlk olarak firmanın potansiyel dezavantajlarını, söz verilen 

kârları ile karşılaştırmak daha akıllıca olmaktadır. Dun & Bradstreet 2000 yılında, 

manifatura, finansal hizmetler, yazılım ve IT alanlarını kapsayan raporunda 2 yıl içinde 

% 20 – 25 oranında ve 5 yıl içinde % 50 oranında başarısızlık görüleceğini raporunda 

belirtti. Bu, kısa süreli Dış kaynak kullanım anlaşmalarını birincil olarak etkilemez, 

çünkü çoğu şirket gerçek sorunlara işaret etmektedir. Dun & Bradstreet’in anketine 

cevap veren şirketlerin hemen hemen %70 ’i tedarik yetkinliğindeki başarısızlık, kötü 

hizmet ve yüksek giderlerden şikayetçi olduğu gözlemlenmiştir.53 

                                                
52 R.A. Bettis; S.P. Bradlet and G. Hamel,“Outsourcing and Industrial Decline”, Academy 
Management Executive, Vol:6, No:1,1992, s.7 
53 M.H.A.Tafti,Risks Factors Associated with Offshore IT Outsourcing,Industrial Management & Data 
Systems, Vol:105, No:5.2005, s.551 
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1.4.2.1 Yanlış Etkinlikleri Dış Kaynaklamak 
 

Dış kaynak kullanımının dezavantajlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 

İlk sorun, anahtar yeteneklerin ve uzmanlıkların ya da en azından onlar üzerindeki 

denetimin, yanlış Dış kaynak kullanımı ile kaybedilmesidir. Örneğin IBM, kişisel 

bilgisayarını geliştirirken, yeni ürününün tanıtımını hızlandıracak düşüncesiyle mikro 

işlemci çiplerini Intel’e ve işletim yazılımlarını da Microsoft’a dış kaynaklamıştır. 

Ancak tam tersine, çok barizdir ki, bu yolla şirket iki anahtar uzmanlık alanındaki 

emredici üstünlüğünü bu iki şirkete hediye etmiş olmaktadır.54 

1.4.2.2 Tedarikçilerin Güvenilir Olmaması 

Tedarikçiler bazen güvenilir duruşundan dönebilir.DKK anlaşmaları bazen tam 

anlamıyla tamam değildir. Tamamlanmamış sözleşmeler, ekonomistlerin dediği gibi, 

müşteri – tedarikçi ortaklığı düzenlemelerine olan güvenle yapılır.Eğer fiyatlar sabit bir 

şekilde belirlenirse veya tedarik hizmetlerini nesnel bir şekilde özgülleştiren bir şart 

yoksa bu durum bazı sorunlara yol açabilir. Sözleşmeler de esneklik koşullarına ihtiyaç 

duyarlar ki bu iki tarafa da iş çevresindeki değişiklikleri ayarlamak durumunda yardımcı 

olsun. Bazı anlaşmalar, mesela, talep dalgalanmaları zamanındaki DKK’ye 

hükmetmede yetersiz kalmışlardır. Bu da, Cisco System’in envanterinin $ 2.25 

milyarını 2001’in ikinci yarısında yazmasına sebebiyet veren bir sorun olarak kayıtlara 

geçmiştir. Ancak unutulmaması gerekir ki tedarikçileri daha esnek sözleşmelere kabule 

ikna etmek, bir noktaya kadar bu sorunu azaltmaya yardımcı olabilir.55 

Dış kaynak kullanımına güvenden kaynaklanan en önemli tehlike, dış tedarikçi 

kullanma nedeniyle yenilik ve örgütsel öğrenmede yaşanılabilen gerilemedir. İşletmeler 

dış kaynak kullanımı nedeniyle uzun vadede ar-ge faaliyetlerinde rakiplerine karşı 

rekabet edebilme şansını zora sokmaktadırlar.56 

                                                
54 Dış Kaynak Kullanımı, http://www.isletme.biz/yonetim-ve-organizasyon/dis-kaynak-kullanimi-
outsourcing.html ,18.09.2009 
55 B.Jiang, Empirical Evidence of Outsourcing Effects on Firm’s Performance and Value in Short 
term, The University of Texas at Arlington. Umi Number:3146177, 2004 ,s.675 
56 M.Weidenbaum, Outsourcing: Pross and Coss, Business Horizons.2005, Vol:38, s.765 
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Öte yandan tedarikçi firmaların imal ettikleri ürün ve hizmet hakkında bilgi 

toplayıp,sonra bu bilgileri ürün pazarlamasında kendi namlarına ve yeni piyasalara 

girmede kullanmaları diğer bir ifadeyle etik kurallarını ihlal etmeleri, işletmelerin 

rekabet şartlarını zora sokabilmektedir. Örneğin; pek çok Asya kökenli firma, ABD 

imalatçılarıyla ilişkiler kurup ABD pazarına ilk girişlerini gerçekleştirmişlerdir. Bu 

sayede çoğu Asyalı firma pazar payında baskın hale gelebilmiştir.57 

1.4.2.3 Çalışan Moralinin Bozulması  

Eğer dış kaynak kullanımı, çalışanların görüş ve önerileri dikkate alınmadan ve 

onlara danışılmadan planlanırsa, istihdamının güvenliliği konusunda, çalışanların 

yetenekleri ve değerlerinin hafife alınmış gibi yorumlanması söylentileri çıkabilir. Bu 

tür olumsuz etkiler sık sık yöneticilerin önemli çalışanları güven altına alması ile 

denetim altına alınmak istenir. Bir şirket dış satıcılara karşı tecrübeli olmalı ve özgül 

bilgisi yüksek çalışanlarını elinde tutmalıdır.58 

1.4.2.4 İletişim Sorunları 

Eğer ,dış kaynak kullanımına bağlı bir etkinlik kişisel iletişim içeriyor ya da ona 

bağlıysa, sorunlar yükselebilir. Eğer iletişimler farklı ülkeler arasındaysa ve dilsel ya da 

kültürel farklılıklar tecrübe ediliyorsa, o zaman bu tür sorunların çıkması daha olasıdır. 

Günümüzde bazı çağrı merkezleri Hindistan’dan geri çekilmeye başlamıştır, çünkü 

oradaki çalışanların düşük seviyede üretkenlik ve hizmet verdikleri düşünülmektedir. 

Örneğin, Dell ve Lehman Brothers Holding, müşterilerinin ve çalışanlarının şikayetleri 

üzerine bazı çağrı merkezi işlerini ABD’ye geri çekmiştir.59 

1.4.2.5 Denetimi Kaybetmek 
Dış kaynak kullanımına bağlı etkinlik üzerinde denetimi kaybetme tehlikesi 

vardır.Bir sözleşmenin provizyonlarına olan ihtiyaç, dış kaynak kullanımıyla yürütülen 

bir etkinliğin tatminkar bir şekilde yürütülmesinin yeterli derecede denetim altında 

olacağını garanti edecek kadar yeterli olmayabilir. Bu sebepten, önerilen, eğer bir 

etkinlikte dış kaynak kullanımı olacaksa, şirket içinden küçük bir grup yöneticinin, dış 
                                                
57 Jiang,  s.676 
58 Aktaş,  s.36 
59 Aktaş, s.38 
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satıcı ile başa çıkmak için elde tutulmasıdır. Bir etkinliği dış kaynaklamak, onun 

yönetimini, idaresini, onun üzerindeki sorumluluğu tamamen elden çıkarmak anlamına 

gelmemektedir. Taşeron kullanma mantığından farklı olarak dış kaynak kullanımında 

işle ilgili prosesin denetimi, satın alan tarafından tedarikçiye bırakılmaktadır. İşletmede 

bir iş sürecinin mülkiyetinin tedarikçi firmaya bırakılmasıyla dış kaynak kullanımı 

oluşmaktadır.60Alıcı yapılacak işin sonucu ile ilgilenmektedir.Böylelikle dış kaynak 

kullanımını uygulayan işletmelerin verimliliği dışarıdan alınan hizmetlerin kalitesine 

bağlı olmaktadır. Dolayısıyla, işletmelerin dışarıdan sağlanan hizmetler üzerindeki 

denetimi azalabilmektedir. Bu nedenle, dış kaynak kullanımını uygulayan işletme, 

tedarikçi firmanın faaliyetlerini dikkatle izlemeli ve ilişkilerini geliştirmelidir.61 

 

1.4.2.6 Tedarikçilerin Kötüye Kullanmaları 

Bu sorun, tedarikçilerin fazla sıkıştırılmasının tam tersinin doğurduğu bir 

sonuçtur. Bu sorun, eğer dış kaynak kullanımı uygulayan bir şirket, tedarikçisi ile 

sadece uzun süreli işlemleri ön gören değerler ortaya koyarsa çıkabilir. Eğer bu 

durumda şirket, örneğin tedarikçinin giderlerin özgün değerleri arkasında arttığını iddia 

etmesi gibi, ön görülemeyen olumsuzluklarla başa çıkmayı belirleyen anlaşılmış bir 

formül oluşturamayacak durumdaysa, o zaman sözleşme tedarikçinin keyfine göre 

yeniden istişare edilebilecek yara alabilirliğe gelmiş demektir. Burada anlatılmak 

istenen, tedarikçinin müşterinin organizasyonunu, müşterinin yeniden istişare etmesinin 

çok pahalıya patlayacağı bir ilişkiye çevirmesi ve bu yüzden müşterisinin zayıflığını 

kullanmasıdır.62 

 

 

 

                                                
60 Tarcan, s.18. 
61Quinn ve Hilmer, s.50-83. 
 
62 Ahmet Buğdaycı,Outsourcing,Aylık Ekonomi Dergisi,5,1998,s.187 
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1.5 Dış Kaynak Kullanımı Örnekleri 
 

Türkiye’de yeni dış kaynak kullanımı uygulamaları, otomobil kiralama, posta-

dağıtım gibi alanlarda görülmektedir. Örneğin Alarko Holding, hiçbir şirketinin 

bünyesine araç satın almayıp, araç ihtiyacını araç kiralama şirketlerine dış kaynak 

kullanım yoluna giderek karşılıyor.Yakın zamana kadar şirketlerin kendi içlerinde 

yaptıkları, postalama-dağıtım işleri de artık kurye şirketlerine dış kaynak kullandırma 

yoluna gidilmektedir.  

İnşaat şirketleri de giderek, kendi uzmanlık alanlarının dışındaki işleri dışarı 

vermeyi tercih ediyorlar. Örneğin, bazı müteahhitler, binayı bitirdikten sonra bahçe 

düzenleme işini, bu konuda uzman şirketlere yaptırarak bazı maliyetlerden 

kurtulmaktadırlar. Bu örneklerin sayısı istenildiği kadar artırılabilir. Burada 

vurgulanmak istenen nokta; işletmelerin dış kaynaklardan yararlanma uygulamalarını 

çok çeşitli alanlara yaygınlaştırmış olmaları ve bu stratejide önemli avantajların 

varlığıdır.63  

Fotokopi şirketi Xerox ise, fotokopi işleri yoğun olan şirketlerin bütün işlerini 

yönetmektedir.Böylece şirketler hem fotokopi cihazına yapılan sabit yatırımlardan 

kurtuluyor, hem de sık sık ortaya çıkan arızalarla uğraşmak zorunda kalmamaktadır. 

Bunun yanı sıra , sektörel örneklerden bazıları aşağıdaki şekilde verilebilir.64 

Otomobil : Oyak-Renault, bir otomobilde yer alan tam 2000 parçayı dışarıdan 

140 ayrı şirkete dış kaynaklamıştır. 

Beyaz Eşya: Sektörün önderlerinden Arçelik, kendi üretmediği parça ve 

bölümler için 350 ayrı şirketle çalışmaktadır.  

Konfeksiyon: Konfeksiyon sektöründe çalışan 2.1 milyon kişiden, 1.4 milyonu, 

tedarikçi olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışmaktadır. 

Perakendecilik: Perakendeciler rekabette bir adım öne geçebilmek için, nakliye, 

depolama ve stok yönetimi gibi lojistik işlerini uzman şirketlere devretmektedir. 

Gıda: Bu sektördeki şirketler, ambalaj işini Tetrapak gibi şirketlere devretmeye 

başlamıştır. 

                                                
63 Buğdaycı , s.187 
64 Buğdaycı , s.188 
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1.6 Dış Kaynak Kullanımının Yaygın Olduğu Alanlar   
 

Günümüzde dış kaynak kullanımının en yoğun kullanıldığı alanlar insan 

kaynakları, bilgi teknolojileri, çeviri, güvenlik ve temizlik, gıda, dekorasyon, lojistik, 

depolama, kargo, personel taşımacılığı, tanıtım, yardım ve destek hizmetlerinde 

karşımıza çıkmaktadır.65Geleneksel dış kaynak kullanımı olarak karşımıza çıkan bu 

hizmetler, dış hizmet sağlayıcı bir işletmenin bir işletmeye ilişkin bir fonksiyon ya da 

görevi yerine getirmesini ifade etmektedir. Bu yaklaşımda hizmeti veren işletme, gerekli 

satın alma işlemleri, donanım, insan kaynakları ve ilgili diğer faktörleri temin etme 

garantisi vermektedir. Bu sistemin başarısı, genellikle uzun dönemli bir anlaşmayı 

gerekli kılmaktadır.66 

Dış kaynak kullanımının yoğun olarak kullanıldığı diğer bir alan danışmanlık 

sektörüdür. Danışmanlık işletmeleri, özel olarak yetiştirilmiş elemanları bünyesinde 

bulunduran ve işletmelerin problemlerinin belirlenmesi, analiz edilmesi, çözüm 

yollarının önerilmesi ile ilgili bağımsız ve objektif hizmet veren işletmelerdir. 

Günümüzde; vergi ve mali hukuk danışmanlığı, denetim, kurumsal finans, bilgi 

teknolojisi, insan kaynakları yönetimi, araştırma, hakla ilişkiler, pazarlama ve kalite 

yönetimi gibi alanlarda hizmet sunan danışmanlık işletmeleri sık rastlanan örnekler 

arasındadır.Literatürde işletmelerin dış kaynaklardan yararlanma kararını etkileyen 

faktörlerin neler olduğuna ilişkin pek çok çalışma bulunmaktadır.Gonzales ve 

arkadaşları, işletmelerinin büyüklüklerinin DKK kararına etkisini incelemişlerdir. 

Gonzales ve arkadaşları, dönemsel satışları ve çalışan sayılarının küçük olduğu 

işletmelerin, çok çalışanı olan işletmelere oranla teknoloji maliyetlerinde tasarruf 

yaptığı, yeni teknolojilere ulaşımı kolaylaştırdığı ve hizmet tedariğinin kalitesini 

geliştirdiği için DKK’nı tercih etmekte olduklarını, çok çalışanı olan işletmelerin ise 

daha çok stratejik konulara odaklanmak amaçları için DKK’nı tercih ettiklerini ortaya 

koymuşlardır.67 

                                                
65 Begüm Tatari,  “Etkili Bir İletişim Kaynağı: Dış Kaynak Kullanımı”, İzmir Ticaret Odası Dergisi, 
Mart 2005 ,s. 17 
66  Tatari ,s.17 
67 Reyes Gonzalez;Jose Gasco;Juan Llopis, Information System Outsourcing Reasons In the Largest 
Spanish Firms,International Journal of Information Management,Vol :25;2,2005,s.117-136 
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Yapılan bir araştırmada ,işletme büyüklüğünün işletmenin DKK stratejilerini ve 

işletme için uygun olan kaynakların tipini etkilediği sonucuna varılmıştır.68 

 

İşletmeler zaman zaman bağımsız olarak çalışan uzmanlar vasıtasıyla da bir 

takım fonksiyonlarını yerine getirebilmektedir. Uzun yıllar üniversitelerde öğretim 

görevlisi olarak çalışan, konularında akademik birikimi ve yönetim pratiği olan 

akademisyenler ve uzun yıllar profesyonel iş hayatının içinde bulunan ve çalıştığı 

alanlarda uzmanlaşarak önemli deneyim kazanan yöneticilerden yararlanılması bu 

alandaki örneklerdir. Günümüzde birçok işletme, ihtiyaç duyduğu alanlardaki uzmanla-

rı, bağlı bulundukları işverenlerden kiralama yoluyla dış kaynak kullanmaktadır. Bu 

durumda, işletme kiralanan uzmanlar için tek bir ücret ödemekte, dolayısıyla işgücü 

maliyetlerini denetim altında tutabilmekte ve kendi bünyesine uzman istihdam edip, bu 

uzmanları zaman içinde eğitimlere tabi tutma yükünden ve bu yolla yatırını yaptığı 

uzmanları daha sonra kaybetme riskinden kurtulmaktadır.69 

Dış kaynak kullanımı konusunda; hangi spesifik faaliyetlerde dış kaynak 

kullanılacağıyla ilgili olarak çeşitli dış kaynak kullanımı seçenekleri ortaya çıkmaktadır. 

İşletmeye dikey açıdan bakıldığında, işletmenin belirli bir fonksiyonunun tamamen dış 

kaynaklardan sağlanması ya da bir fonksiyonun sadece belirli alt fonksiyonlarının dış 

kaynaklardan sağlanması söz konusu olabilir.İşletmenin belirli bir fonksiyonu tamamen 

dış kaynaklardan sağlanıyorsa, fonksiyonlar bazında bütün olarak dış kaynaklardan 

yararlanılmaktadır. İşletmenin birinci kademe fonksiyonları; muhasebe finans, 

pazarlama, insan kaynaklan ve üretimdir. Bütün olarak dış kaynak kullanımı 

durumunda, bu birinci kademe fonksiyonların tüm alt fonksiyonlarıyla beraber dış 

kaynaklardan sağlanması durumu anlaşılmaktadır. Örneğin işletme, insan kaynakları 

fonksiyonunun tamamını bir veya birden fazla dış kaynaktan sağlayabilir.70 

 

 

 

                                                
68 Fiona H. Rohde,IS/IT Outsourcing Practices On Small-And Medium-Sized Manufacturers, 
Accountry Information Systems, Volume : 5(4),2004, s. 429-451 
69 Gonzalez; Gasco;Juan Llopis, s. 136 
70 Rohde, s.430 
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İşletme herhangi bir birinci kademe fonksiyonunu tamamen değil, birinci 

kademe fonksiyonun bir veya birden çok alt fonksiyonunu dış kaynaklardan sağlıyorsa, 

kısmi olarak dış kaynaklardan yararlanılmaktadır. Örneğin, insan kaynakları 

fonksiyonun alt fonksiyonları; insan kaynakları temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme, 

ücret yönetimi, performans yönetimi, kariyer yönetimi, işçi-işveren ilişkileri, hukuk 

işleri, özlük işleri ve insan kaynakları bilgi sistemleridir. İşletme, bu alt fonksiyonların 

birini veya birkaçını dış kaynaklardan sağlayabilir.71 

1.7 Dış Kaynak Kullanımının Önemi  
 
 

Dış kaynak kullanımının giderek önem kazanmasının nedenlerin başında gelen 

neden; giderek karmaşık ve hızlı hareket eder hale gelen pazarlarda uzman hizmet 

verebilmenin en hızlı yolu olmasıdır. Bununla birlikte, daha düşük maliyet yaratması ise 

diğer bir etmendir. Bilgi ve iletişim teknolojisinin müthiş bir hızla ilerlediği de 

düşünülürse, özellikle rutin işlerde dış kaynak kullanımı yoluna gidilerek büyük 

avantajlar elde edilmektedir. 72 

Dış kaynak kullanımının işletmelere sağladığı esneklik sayesinde, artık sorunlar 

yaratan faktörler azaltmakta veya tamamen ortadan kaldırılabilir hale gelmektedir. Dış 

kaynak kullanımının, en büyük avantajı işletmelerin iş yükünü azaltmasıdır. Örneğin, 

şirket çalışanları için eğitim programı gerçekleştirileceği zaman, eğitim şirketlerinin 

araştırılıp en uygununun saptanması, anlaşma yapılması, eğitim yapılacak yerin 

ayarlanması gibi işler insan kaynakları bölümünün sorumluluğundadır. Halbuki iş bir 

danışmanlık şirketine dış kaynak kullanımı yoluna gidildiğinde, hem olası hatalar 

önlenmekte hem de zamandan tasarruf sağlanmaktadır.73 

 

 

 

                                                
71 Rohde, s.430 
72 Christopher Mabey; Graeme Salomen;John Storey, Human Resources Management: A Strategic 
Introduction,2. Baskı, Blackwell Business, UK, 1998, s.262-263. 
73 Ayçın Undu, Müge İnci, “Temel Yetenek (Core Competence) ve Dış Kaynaklardan Yararlanma 
(Outsourcing)” , Özyazılım,  http//www.ozyazilim.com/Ozgur/Marmara.html, s.24. 
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Dış kaynak kullanımının işletmelere sağladığı faydaları şu şekilde özetlemek 

mümkündür.74 

 Şirketlerin, ana faaliyet konusuna odaklanmalarını sağlar. 

 Dağınık verilerin tek merkezde toplanmasını sağlar. 

 İstenilen bilgiye kısa zamanda ulaşma olanağı sağlar. 

 Şirket gizliliğin korunması sağlar. 

 Zamandan tasarruf sağlar. 

 Verimlilik artışı sağlar. 

 İşin uzman tarafından yapılması gibi önemli bir avantaj yaratır. 

 Kaynakların daha etkin kullanımını sağlar.  

 

Günümüzün rekabet ortamında bu faktörler oldukça önemli bir yere sahip ve bu 

nedenlerle dış kaynak kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır.75 

1.8 Dış Kaynak Kullanım Kararı  
 

Bir yöneticinin , dış kaynak kullanımına karar vermeden önce aşağıdaki üç 

anahtar soruya cevap araması gerekmektedir;76 

• Bu faaliyette ticari değerler göz önünde bulundurularak elde edilebilecek 

potansiyel rekabet avantajı nedir? 

• Pazarda bir başarısızlık olduğu zaman şirketin potansiyel zarar görebilirlik oranı 

nedir? 

• En az zararı görmek için tedarikçilerle denetim konusunda nasıl bir düzenleme 

yapılmalıdır? (talep esnekliği göz önünde bulundurularak) 

 

Burada önemli olan tedarikçiye bağımsızlığını hissettirmek ama bunun yanında 

satın alan için güvenliği sağlayacak denetim alanlarını geliştirmektir. Bağımsızlık ile 

denetim alanları arasındaki ölçüyü çok iyi ayarlamak gerekmektedir. Çoğu firma ilk 

olarak fazla kritik olmayan alanlarda dış kaynak kullanımı yoluna gitmektedir. Bu 

konuya örnek olarak,  tam olarak muhasebe işlevlerini devretmek yerine sadece bordro 
                                                
74 Undu ve İnci , s.24 
75 Undu ve İnci , s.25 
76 A.Mintzberg, The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases, 3 Edition, s.69 
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işlemleri hizmeti için dış kaynak kullanımı yoluna gitmek verilebilmektedir. Zamanla 

bu konuda deneyim kazanan firmalar riskli alanlarda dış kaynak kullanımına giderek, 

büyük rekabet avantajları ve karlar elde etmektedirler.77 

Bir şirket , dış kaynak kullanımı yoluna gittiğinde en büyük değeri elde etmek 

ister. Bazıları, elde edilen getirinin maksimize edilmesi istendiğinden bir firmanın 

kullanacağı dış kaynak için tüm global ekonomiyi araştırıp, dünyadaki en iyi üreticiyi 

bulmasını önermektedir. Bu karar için pazarlama hızı temel nedendir. İthalat, genellikle 

bu firmanın lokasyonlarına malların dağıtımı için gerekli zamana üç hafta ekler. 

Firmanın uyguladığı strateji ,mallarının müşterilere mümkün olan en kısa zamanda 

ulaştırılmasını öngörmektedir.Bu durumda, ülke içindeki kaynaklar, global kaynaklarla 

karşılaştırıldığında firma için daha büyük bir değer yaratmaktadır. Buna karşın başka bir 

şirket ,üçüncü dünya ülkelerinde faaliyet gösteren birçok firma ile dış kaynak kullanma 

ilişkisi içerisine girmek isteyebilmektedir. Bu şekildeki bir dış kaynak çalışmasının 

değer yaratmasını garanti etmek için, şirket mekanı seçmek için gerekli teçhizatı 

getirmeli, işgücünü eğitmeli ve başarılı bir üretim sağlanabilmesi için gerekli desteği 

temin etmelidir.78 

Hem üreticiler hem de toptancılar bir tedarikçiden malzeme almak zorundadırlar. 

Geriye doğru birleşme bir firmanın tedarikçileri üzerinde daha fazla denetim kurması 

veya tedarikçilere sahip olması stratejisidir. Bu strateji genellikle firmanın tedarikçileri 

güvenilmez, fazla maliyetli veya firmanın ihtiyaçlarını karşılayamayan bir durumda 

olduğu zaman uygun olmaktadır..79 

Bunlara ek olarak müşteriler ambalajların yeniden kullanılabilmesi gibi çevresel 

ilkeleri göz önünde bulundurarak mallar satın almaktadırlar. Bazı firmalar tedarikçilerin 

ambalajları üzerinde denetim sağlayabilmek için geriye doğru birleşmeyi 

kullanmaktadır. Alüminyum hala en çok geri dönüşümü yapılabilen ambalaj malzemesi 

olup hurda maliyeti ton başına 650 $'dır. Buna karşılık plastiğin hurda değeri ton başına 

200 $, çeliğin 60 $, camın 50 $ ve kağıdınki de 30 $ dır. Aynı şekilde alüminyum % 64 

oranında geri dönüştürülebilirken bu oran çelikte % 25, plastikte %15, camda %25 ve 

kağıtta % 25 tir. Coca-Cola ve PepsiCo diğer geri dönüşümlü şişelerden yapılmış şişeler 

                                                
77 Mintzberg , s.71 
78 Hitt, s.86 
79 Hitt, s.86 
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üzerine deneyler yapmaktadır. Amerika’daki bazı sanayilerde (otomotiv ve alüminyum 

sanayileri gibi) geriye doğru birleşme ile ilgili tarihi kovalamacalarını azaltmaktadırlar. 

Tedarikçilere sahip olma yerine şirketler birçok dış tedarikçiyle anlaşmaktadırlar. Ford 

ve Chrysler kullandıkları malzemelerin yarısına yakınını TRW, Eaton, General Electric 

ve Johnson Controls gibi dış tedarikçilerden satın almaktadır. De-entegrasyon 

(birleşmeme) sanayilerin global tedarik kaynakları olduğu fikrini uyandırmaktadır. Dış 

kaynaklardan yararlanma (outsourcing) yani, işletmelerin dış tedarikçiler kullanıp 

birden çok tedarikçiyi ele alıp kendisine en uygun olandan istediği malı alması yaygın 

olarak kullanmaya başlanmıştır.80 

Global rekabet firmaları, tedarikçi sayılarını azaltmaya ve kalan tedarikçilerden 

de daha yüksek seviyeli hizmet ve kalite talep etmeye teşvik etmektedir. Örneğin, 

Motorola tedarikçilerinin sayısını 10000 den 3000 e, Xerox 5000 den 500 e, Dijital 

Equipment 9000 den 3000 e, General Motors 10000 den 5500 e ve Texas Instruments 

22000 den 14000 e indirmiştir.Geleneksel olarak kesilmeyen kaynaklar ve düşük fiyatlı 

birçok tedarikçiyle çalışma prensibini benimsemiş olan Amerikan firmaları günümüzde 

artık Japon firmalarının liderliğindeki akımı takip ederek az sayıda tedarikçiyle uzun 

dönemli anlaşmalar yapmaya başlamışlardır. Xerox’tan Mark Shimelonis’in dediği gibi 

“Birçok tedarikçiyi birlikte yönetmeye çalışmak  külfetlidir”.81 

1.9 Dış Kaynak Kullanılan Projelerin Çeşitleri 

1.9.1 Saf / Melez  Dış Kaynak Kullanımı 
 

DKK’na verilen projeler, özellikle işletmenin bilgi işletim sistemlerine ait 

yazılım projeleri, ya tamamen işletme dışında geliştirilir, ya da bir kısmı dışarıdan bir 

kısmı işletme çalışanları tarafından geliştirilir. Birinci tür, tüm projenin dışarıda 

geliştirildiği, saf/yalın DKK (pure outsourcing) olarak adlandırılır. Projenin hem işletme 

dışında hem işletme içinde geliştirildiği ikinci tür projeler, melez DKK (hybrid 

outsourcing) olarak adlandırılır.82 

 

                                                
80 Undu ve İnci, s.24 
81 Fred.R David, Strategic Management, 5.Baskı, Prentice Hall, NewJersey, 1995,s.57 
82 M.Buck;Lew, To Outsource or Not?.International Journal of Information Management, 
Vol :12(1),1992, s.3-20. 



 33

Saf  DKK sınıfına giren projeler, aşağıdaki özelliklere sahip olurlar:83 
 

• İşletme içinde bulunmayan uzmanlığı gerektirirler. 

• Müşteri dengelerini etkileyen sistemlerden (örn. muhasebe sistemleri)ve 

işletmede rutin olarak yürüyen ana işlem sistemlerinden geniş oranda 

bağımsızdırlar.Bu tip DKK’na verilmiş projeler, günlük üretim sistemlerini hiç 

etkilemez ya da çok az etkilerler. 

• Tecrübeli yönetim tarafından yürütülürler. Projeleri finanse etmek için yönetim 

onayı zorunludur. 

• İşletme içinde genellikle bir kişi tarafından proje savunulmaktadır.Bu kişi 

projeyi işletme içinde koordine etmekte ve böylelikle diğer grup ve sistemlerle 

ara birimler de sorun yaşamamaktadır. 

• İşletmenin dışı için (tedarikçi için) çok az sorumluluk vardır veya hiç yoktur. 

Dış firmalar normalde limitli ya da kontratın değerini geçmeyecek sorumluluğu 

kabul ederler. Finansal olarak proje hataya düşer ya da çökerse, dış firmalar 

tarafından genellikle proje reddedilir ve işletme içinde geliştirilmesiyle 

sonuçlanır. Süresi kısa olup, genellikle bir yıldan az sürer. Projenin temel 

kısımları kısa sürede teslim edilir. Ek teslimatlar ise bir yıla yayılır.  

 
Melez DKK projelerinin özellikleri ise saf DKK’ınkilere pek çok açıdan benzer, 

ancak aşağıda belirtilen açılardan farklılaşır.84 

 

• İşletmedeki işletim sistemleri müşteri dengelerini belirgin şekilde etkiler. 

• Dış firmalar (tedarikçi) büyük sorumluluğa sahiptirler. Sistem çöker ya da 

hataya düşerse, tedarikçi uzman hatayı düzeltmek için bedelini ödemek 

zorundadır. 

Aslında, melez projelerin işletme dışına saf DKK projesi olarak verilmesi 

düşünülür, ancak güvenilirlik faktörüne bağlı olarak bu mümkün olmaz. Geri çevrilen 

proje, işletmede dahili olarak geliştirilmeye çalışılır.Ancak, işletmede uzmanlık 

olmadığı için, işletmenin hala geliştiremediği projeyi tamamlamakla karşı karşıya 

olması nedeniyle işletme dış pazara açılmak zorunda kalır. Bu durumlarda, işbirliği 
                                                
83 Buck ve Lew , s.17 
84 Buck ve Lew , s.11 
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tercih edilir ve içerideki tecrübesi az elemanlarla, uzmanlığa sahip işletme dışındaki 

elemanlar birleşerek, bunları dahili elemanlarla yönetecek, yönlendirecek, tasarlayacak 

ve geliştirecek bir ekip oluşturulur. İçerdeki personelin dış uzmanlardan projeyi 

öğrenmesi beklenir.85 

1.9.2 Tam/Yarım   Dış Kaynak Kullanımı 
 

İşletmeler DKK’na ya satıcı ile sözleşme yaparak, ya da kendi şubelerini kurarak 

dış kaynak uygulamak şeklinde iki alternatifte bakabilmektedirler.86Bu ikincisinin bir 

adı da yarım DKK’dır (quasi-outsourcing) ve konsept olarak,tedarikçi firma işletmenin 

kendi ailesinin bir parçasıdır. Ancak, yönetimsel açıdan bağımsızdır. Yarım DKK’nı 

seçen aile şirketleri, DKK uyguladığı aktiviteler üzerinde çok sıkı denetimler 

uygulamaktadırlar. Sözleşmeler de, fırsatçılık tehlikesine karşı çok önemli birer 

koruyuculardır.87  

1.9.3 Taktik / Stratejik  Dış Kaynak Kullanımı 
 

DKK’ndan yararlanma uygulamaları, kalitenin ve uzun dönemli her iki tarafında 

kazanmasına yönelik anlayışın hakim olduğu stratejik ortaklık mantığında 

yürütülmektedir.88 Yani DKK, basit bir satın alma kararı değildir. Ağır bir stratejik 

karardır ve bu tüm organizasyonu baştanbaşa etkilemektedir.89Buna rağmen, DKK 

stratejik ve operasyonel tercihlerin her ikisinde de bulunabilmektedir.90 

 

 

 

                                                
85 Buck ve Lew , s.11 
86 Jerome Barthelemy;Geyer Dominique, “An Empirical İnvestigation Of It Outsourcing Versus 
Quasi-Outsourcing In France Andgermany”, Information&Management,Volume: 42(4), 2005, s.533 
87 Barthelemy and Dominique, s.534 
88 Göksel Ataman ,“İnsan Kaynakları Fonksiyonunda Dış Kaynaklardan 
Yararlanma/Yararlanmama Kararı: Akaryakıt Dağıtım Sektöründe Bir Örnek Olay”, 
Öneri:Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 2004,s.13 
89 Gilley ve Rasheed,s.738 
90 Cordan Melisa S.; Cristopher E. STEVENS, “Managing Human Resources In Small Organizations: 
What Do We Know?”, Human Resource Management Review, 14(3), 2004 ,s. 301. 
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Rodriguez ve Robania yaptıkları çalışma ile değişik DKK tiplerini, karar 

analizlerinin seviyesine, dağılıma, bütünleşme seviyelerine, mülkiyet ilişkilerine, idari 

denetime ve sahiplik ilişkilerine bağlı olarak ayırmış olup, Tablo-1.2’de görülmektedir. 

DKK’nın operasyon stratejilerine baskısını görmek amacıyla yaptıkları bu araştırmada, 

karar analizlerinin seviyesine bağlı olmaya odaklanmışlardır. Bu, onlara göre 

işletmelerin DKK yapması için itici güç olan kriterdir. Bu kriterde taktik ve stratejik 

olmak üzere iki tipte DKK bulunmaktadır. Rodriguez ve Robania, taktik DKK 

meselesini çok basit, DKK kararının içeriğini diğer fayda riskleri içerdiğini 

düşünmeden, maliyet temelli ve sezgisel olarak ele almaktadır. Bunun yanında stratejik 

DKK’nı tüm yöneticileri içine alan ve karar alırken mantıklı süreçleri takip edecek 

şekilde ele almaktadır.91 

 

TABLO 1. 2 DIŞ KAYNAK KULLANIM TİPLERİ 

 
Kaynak : Rodriguez Thomas F.Espino.; Victor Pardon ROBANIA, “Outsourcing and it’s impact on operational 

objectives and performance: a study of hotels in the Canary Islands”, International Journal of Hospitality 

Management, 23(3), s.289 

                                                
91 Rodriguez ve Robania, s.288 
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1.10 Dış  Kaynak Kullanımında  Stratejik Boyut  
 

İşletmenin başarısı, zaman ve kaynaklarını mümkün olan en yüksek verimlilikle 

ana işine ayırması ile doğrudan ilgilidir. Mali outsourcing bu noktada işletmelerin en  

büyük yardımcısıdır. İşletme mali işlerini uzmanlık ve konsantresini mali işlerde  

yoğunlaştırmış şirketlerle yapacağı stratejik birliktelikle hem kaynaklarını verimli 

kullanacak hem de konunun uzmanlarından kaliteli hizmet alacaktır.92 

Dış kaynak kullanmayı düşünen firmalar en önemli varlıkları olan sermaye ve 

yönetim zamanını işlerini büyütmek için kullanmak imkanına kavuşacaklar ve bu onlara 

ciddi bir rekabet avantajı yaratacaktır.Özellikle ciddi bir ekonomik kriz içinde 

yaşamamız ve hızla global dünyaya entegre olmamız, şirketlerde yeniden yapılanma 

gereğini giderek artırmaktadır. Globalleşmenin iş hayatında getirdiği en önemli 

değişimlerden birisi de uzmanlaşmanın kaçınılmazlığıdır. Muhasebe ve iç denetim 

alanında dış kaynak kullanmayı düşünen şirket, mali işlerini işin uzmanlarına teslim 

etmiş olacağından dünya kalitesindeki yöntemlere ve outsourcing hizmeti veren şirketin 

sahip olduğu teknolojilere anında ulaşabileceklerdir.93 

İşletmeler temel yeteneklerine odaklanarak muhasebe ve iç denetim alanında dış 

kaynak kullanımı yöntemini seçen işletmeler yönetimsel olarak mali işler, mali hesap ve 

için gerekli olan donanımın seçimi ve kullanımı için teknoloji altyapısı konularına vakit 

ve para harcamamaktadırlar. İşletmelerin kendi bünyesinde muhasebe ve iç denetim 

birimlerinin kuruluş ve işleyişi için ciddi zaman ve kaynak kullanımı gerekmektedir. 

Kalifiye personelin sınırlı sayıda olması dış kaynak kullanımına talebin artmasını 

teşvik etmektedir. Kurumsal iş dünyasında şirketler arasında; yetişmiş ve kalifiye 

muhasebe personelini istihdam etme savaşı verilmektedir. 

Bu yetenek savaşı ortamında galip gelen şirketler ise çalışanlarına pozisyonlar 

yerine kariyer haritaları sağlayanlardır. Ancak şirketlerin kendi bünyelerinde 

gerçekleşen, en iyi elemanı kapma yarışının yanında; bu şirketler için diğer bir mantıklı 

yol ise dışarıdan kalifiye ve uzman bir ortak sağlama seçeneğidir. 'Temel yeteneğine 

odaklan' felsefesinin etkin olduğu günümüz iş dünyasında şirketlerin kritik finansal 

                                                
92 Yahya Arıkan, “Meslek Mensupları Mali Outsourcing Uygulamasına Geçmelidir”, Vergi Dünyası, 
Ekim 2002.Sayı 254, s. 138-140 
93 Aktaş ,s.53 
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fonksiyonlarında dış kaynaktan yararlanması ve bu fonksiyonların bu konuda uzman 

kişiler tarafından yürütülmesi yöntemi giderek artmaktadır.94 

1.11 Dış Kaynak Kullanımında Bilgisayar Teknolojilerinin Yeri  
 

Muhasebe sistemleri bir firmada beş ana konuda bilgi oluşturmaya çalışır ;95 

• Uzun  vadeli planların hazırlanması ve bunlarla ilgili stratejilerin geliştirilmesi 

• Firma kaynaklarının dağılımı ile ilgili kararlar 

• Faaliyetlerle ilgili maliyet planlaması ve denetimi 

• Performans ölçümü ve değerlendirilmesi için 

• Kanunen gerekli finansal bilgilerin oluşturulması ve raporlanması için.  

 

Muhasebe sistemleri ilgili alanları açısından, hem firma içindekiler hem de 

dışındakiler için bilgi üretme sorumluluğu taşır. Muhasebe sistemleri genellikle 

yönetim(maliyet) ve finansal muhasebe olarak ikiye ayrılmıştır.96 

Yönetim muhasebesi, firma yöneticilerinin, firmanın esas amaçlarını 

gerçekleştirebilmek için gerek duyduğu finansal bilgileri üretmek ve raporlamak 

yükümlülüğünü taşır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen konuların ilk dördü ile doğrudan 

ilgilidir. Maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesinin en önemli bölümünü oluşturur. 

Maliyet  muhasebesi, firmanın kaynaklarının sağlanması ve kullanılması ile ilgili 

bilgileri yansıtır. Bu açıdan, hem yönetim hem de finansal muhasebe için bilgi üretir. 

Yönetim ve maliyet muhasebesi, değer zincirini oluşturan tüm fonksiyonların  yönetim 

ve koordinasyonunda yöneticilere bilgi sağlar. Finansal muhasebe ise, genel kabul 

görmüş muhasebe prensiplerinin raporlama yükümlülüğünü taşır. Bu nedenle, yukarıda 

belirtilen konuların beşincisi ile ilgilidir. Finansal muhasebeler yaptığı ölçümler ve 

raporlamalar için genel kabul görmüş muhasebe prensiplerini kullanmak zorundadır. 

Buna karşılık, yönetim ve maliyet muhasebesi çoklukla firma içine yönelik olduğundan, 

genel kabul görmüş prensiplerle sınırlanmak zorunda değildir.97 

                                                
94 Aydın,s.28 
95 Mehmet Özkan, “Süreçlerle Yönetim ve Süreç İyileştirme”, Danışmend , 
http//www.danismend.com,2002. 
96 Özkan, s.1 
97 Aktaş, s.55 
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Şirketlere muhasebe uygulamaları konusunda bilgisayar programlı hizmetler 

sunan birçok sistem, uluslararası iş yönetimi prensiplerine uygun olarak ve Türkiye'deki 

yasal düzenlemeler ile uygulamadaki temayüller baz alınarak hazırlanmıştır.Temel 

uygulama alanları ; genel muhasebe ve iç denetim, satış - dağıtım, satın alma ve lojistik, 

perakende ve mağazacılık, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), üretim yönetimi ve 

malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), insan kaynakları, personel bordrosu, uluslararası 

nakliye, olup, bir şirketin ihtiyaç duyduğu tüm temel muhasebe ve finansal 

operasyonları gerçekleştirmek amacına yöneliktir.Sistem şirket merkezine kurulup 

istenirse yerel ağında ve istenirse müşterinin vereceği yetkiler ölçüsünde internet 

ortamında kullanılabilir. Muhasebe bilgisayar sistemlerinin işlevleri orta ve büyük boy 

şirketler için geliştirilmiş olup, hızlı kurulup çok kısa bir eğitimle uygulanabilecek 

şekilde tasarlanmıştır.Bu programlar aracılığıyla şirketin bilgi sistemine internet 

bağlantısının olduğu dünyanın her yerinden, istenildiği an ulaşabilme imkanı 

sağlanmaktadır. Yöneticilerin şirkette bulunabilme oranı toplam zamanının maksimum 

beşte biri olduğundan uzaktan erişimle maksimum faydalar elde edilebilmektedir. Bu 

sistemlerle toplu bilgi girişlerinde veya çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar 

yüzünden mutlaka şirkette bulunularak iş yapma zorunluluğu ortadan kalkmakta ve her 

ortamda çalışma olanağı sağlanmaktadır.98 

Bilgisayar programları muhasebe ve finans kayıtlarının tutulması, mali 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanı sıra aşağıdaki olanakları da sunmaktadır.99. 

• İşletim maliyetlerini azaltır. 

• Likiditeyi artırır.  

• Tahsilat, finansman, ödeme, tasfiye gibi mali süreçleri işler hale getirmenizi 

sağlar. 

• Mali süreçleri iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları ile buluşturarak e-iş stratejisini 

güçlendirir. 

• İş performansının şeffaflığını ve stratejik başarı faktörlerini artırır. 

• Piyasa değişikliklerine tepki verme sürecini hızlandırarak kârlılığı ve değer 

yaratımını sağlar. 

                                                
98 Aydın,s.34 
99 “Büyümeyi Sağlayın Karlılığa Ulaşın”, SAP,http//www.sap.com.tr, 2005 
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• Son teknoloji ürünü self-servis ve Web tabanlı portallar ve işyerleri sayesinde 

yöneticileri ve bilgi işçilerini yetkinleştirir. 

• Yatırımcılarla ve hissedarlarla ilişkileri iyileştirir. 

• Online yatırımcı self-servisi sayesinde yatırımcıyla iletişimi iyileştirir. 

• İşletme sınırları ve üçüncü taraf sistemleri ötesinde bile tam, gerçek zamanlı 

finans ve performans bilgisine erişiminizi sağlar. 

• Maddi olmayan aktiflerin ve fikri sermayenin yönetimini ve anlaşılmasını 

kolaylaştırır. 

• Finansal planlamanın ve tahminlerin iyileştirilmesi 

• Planlama ve performans yönetimi döngüsünün optimizasyonu 

• Finans maliyetlerinin azaltılması 

• Finansal tedarik zincirinin verimli hale getirilmesi  

 

Bilgisayar programları mali işlevlerin günümüz ekonomisine uyumlu bir biçime 

dönüştürebilmesi için gerekli olan araçları, otomatik süreçler ile sağlayarak, şirketler için 

değer yaratır ve kârlılığı arttırmaktadır. Temel özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir ;  100 

 

• Şirketlerin stratejileri en çabuk ve en başarılı biçimde uygulamalarını ve iş 

performansını bütün kurum çapında yönetmelerini sağlar. Ayrıca entegre strateji 

planlamasını, performans denetimini, iş konsolidasyonunu ve hissedarlarla etkili 

iletişimi destekleyerek değer temelli yönetimi sağlar.  

• Yöneticilerin ve bilgi işçilerinin entegre bir çerçeve içerisinde günlük iş içinde değer 

katma fırsatlarını tanımlama ve değerlendirmelerine olanak sağlar. Böylece işletim 

performansının, yerinde tahminlerin ve iş planlamasının optimizasyonuna olanak 

sağlar. İş analitikleri ayrıca müşteri değeri, insan sermayesi, ARGE pipeline değeri 

gibi maddi ve maddi olmayan aktiflerin daha iyi kullanılması yoluyla ek değerler 

yaratmak üzere fırsatları belirler.  

• Değer yaratma süreçlerindeki ilgili mali işlemlerden kaynaklanan nicelikleri ve 

değerleri kaydeder. Muhasebe resmi raporlama ve yönetim desteği için tutarlı, 

                                                
100 “Büyümeyi Sağlayın Karlılığa Ulaşın”, SAP,http//www.sap.com.tr, 2005. 
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mutabakatı sağlanmış ve denetlenebilir defterler sağlar, analitik uygulamalar için 

kaynaklık eder.  

• İşletim sermayesine daha fazla görünürlük kazandırır. 

Böylece kurumların her noktada nakit akışını verimli hale getirmenize yardımcı 

olur. Faturalama ve ödeme süreçleri ile ilgili maliyetleri azaltabilir, müşterilerle, 

satıcılarla ve tedarikçilerle olan ilişkilerinizde optimizasyon sağlanır. Muhasebede dış 

kaynak hizmeti veren mali ve finansal danışmanlık şirketleri, muhasebe faaliyetlerini 

doğru ve düzgün bir şekilde yürütebilmek için bilgi teknolojilerinden 

yararlanmaktadırlar. Günümüzde bilgisayar ve internetin hızla iş yaşamına girmesiyle 

artık muhasebe kayıtları bilgisayar ortamında tutulmakta, veriler ne kadar fazla ve 

karmaşık olursa olsun finansal raporlar alınabilmektedir. Son yıllarda dünyada muhasebe 

sistemlerini kolaylaştıracak pek çok bilgisayar sistemi geliştirilmiştir. Ülkemizde de tek 

düzen hesap planı çerçevesinde bu bilgisayarlı muhasebe sistemlerinden 

yararlanılmaktadır. Bunların başında SAP, Oracle, Soft, Logo, Plantum gibi programlar 

gelmektedir. Modüler sistem olarak dizayn edilmiş olan bu programlar genel olarak 

aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır.101 

 

• Genel Muhasebe  

• Finansman 

• Satış - Dağıtım & Lojistik 

• Perakende & Mağazacılık 

• Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) 

• Üretim Yönetimi 

• İnsan Kaynakları 

• Bordrolama 

• Uluslararası Nakliye 

• Sabit Kıymet 

• Raporlama 

 

 

                                                
101 Aydın, s.35 
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Oluşturulan bu modüller öncelikle genel muhasebe ve finans ihtiyacını 

karşılayarak şirketlerin genel muhasebe işlemlerini, banka işlemlerini, çek ve senet 

işlemlerini ilgili mevzuat, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak takip 

edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.Genel olarak bu amaçların yanı sıra işletmeler 

faaliyetlerini daha detaylı ölçümleyebilmek için hesapların döviz bazında takibini, kur 

farkı ve vade farkı hesaplatmalarını, raporları döviz bazında hazırlanması gibi 

ihtiyaçlarını da muhasebe programları vasıtasıyla elde etmeyi hedeflemektedirler. 

İşletmenin ihtiyaçlarına uygun olarak muhasebe programları gelişmiş ve her geçen gün 

yeni ihtiyaçlara göre gelişim göstermektedir.Bu sistemler ile muhasebe işlemlerinde 

meydana gelebilecek hatalar ve bu hatalardan doğacak zaman kayıpları en aza 

indirilmiştir. Ayrıca yönetim muhasebesi raporları hızlı ve amaca uygun olarak 

hazırlanabilmekte ve işletme yatırımlarına ve kararlarına yön vermektedir. Gelişmiş 

(ERP) bilgisayarlı muhasebe sistemlerinin genel kurgusu aşağıdaki  şekilde 

oluşmaktadır. 

 
TABLO 1. 3 MUHASEBE SİSTEMLERİ FONKSİYONLARI 

İŞLEMLER 
• Muhasebe Fiş İşlemleri 

Muhasebe Fişleri 
Muhasebe Açılış Fişi 
Yevmiye Numaralama 

• Finansal İşlemler 
Finansman Belgeleri 
Nakit Tahsilat 
Nakit Ödeme 
Çek Giriş Bordrosu 
Çek Çıkış Bordrosu 
Senet Giriş Bordrosu 
Senet Çıkış Bordrosu 
Hesaplar Arası Virman 
Banka Dekontu 

• Çekler 
Alacak Çekleri 
Borç Çekleri 

• Senetler 
Alacak Senetleri 
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Borç Senetleri 
• Teminatlar 

Alınan Teminatlar 
Verilen Teminatlar 

• Finansman Açılış Kayıtları 
Müşteri Açılış Kayıtları 
Satıcı Açılış Kayıtları 
Personel Açılış Kayıtları 
Alacak Çekleri 
Borç Çekleri 
Alacak Senetleri 
Borç Senetleri 

• Kartlar 
Hesap Planı 
Kar - Zarar Merkezleri 
           Kar - Zarar Merkezleri Dağıtım Anahtarları 
Müşteriler 
Potansiyel Müşteriler 
Satıcılar 
Potansiyel Satıcılar 
 Sevkiyat Yerleri 
Şirket Personeli 
Şirket Adresleri 

• Yasal Defterler 
Yevmiye Defteri 
Muavin Defter 
Büyük Defter 
Kasa Defteri 

• Mali Tablolar 
Hesap Mizanı 
Kar - Zarar Mizanı 
Bilanço 
Kar-Zarar Tablosu 
Satışların Maliyeti Tablosu 
Fon Akım Tablosu 
Nakit Akım Tablosu 
Kar-Dağıtım Tablosu 
Rasyo Analizi Tanımlar 

• Özel Kodlar 
Muhasebe Hesabı Özel Kodları 
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Kar - Zarar Merkezi Özel Kodları 
Muhasebe Fişi Özel Kodları 
Muhasebe Fiş Maddesi Özel Kodları 
Mali Tablo Tanımları 
Bankalar 
KDV & Vergi Grupları 
Müşteri - Satıcı - Personel Kod Tanımları 
Müşteri Satış Analizi Grupları 
Müşteri Tipleri 
Müşteri Türleri 
Müşteri Rating Grupları 
Satıcı Analizi Grupları 
Satıcı Tipleri 
Satıcı Türleri 
Personel Analizi Grupları 
Personel Tipleri 
Personel Türleri 
Sektörler 
Finansman Hesapları Ek Alan Tanımları 

• Müşteriler 
• Satıcılar 
• Personel 
• Sevkiyat Adresleri 
• Adres Bankası 
• Bankalar 
• Muhasebe Hesapları 

Kaynak : Aktaş, s.34 
 

Görüldüğü gibi, yukarıda sayılan fonksiyonlar işletmenin her türlü muhasebesel, 

finansal ve yönetimsel fonksiyonlarını yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Gelişmiş 

bilgisayar programları sayesinde işletmeler bu konuda uzman kurum ve kişilere ihtiyaç 

duymaktadırlar. Şirketler, bütün bu muhasebe işlemlerini kendileri yürütüp takip 

etmektense bu konuda uzmanlaşmış ve dış kaynak yoluyla hizmet sunan şirkete 

yaptırmayı daha ucuz ve kaliteli olduğu için tercih etmektedir. Böylece muhasebelerinin 

doğru tutulduğundan emin olmanın yanı sıra, vergilerini doğru hesaplayarak herhangi bir 

yasal müeyyide doğurabilecek durumdan da kaçınmış olabileceklerdir.102 

 

                                                
102 Aktaş,s.62 
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1.12 Dış Kaynak Kullanımının Yasal Çerçevede Değerlendirilmesi 
 

Muhasebe mesleğinin ülkemizde kanunla düzenlenmesi ,01.06.1989 yılında 

kabul edilen ve 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3568 sayılı 

kanunla gerçekleştirilmiştir. Bu kanunun gerekçesinde belirtilen amaçlardan bazıları 

aşağıda belirtildiği gibi sıralanmaktadır. 103 

• Son yıllarda sermaye şirketleri önem kazanmaya başlamıştır. Bu gelişmeyle 

birlikte küçük tasarrufların işletmeye yatırılması ve finansal araçlar ile işletme 

sermayelerinin güçlendirilmesi hız kazanmıştır. Bu durumda işletmelerin 

topluma güvenilir finansal bilgi sağlamasını zorunlu hale getirmiştir. 

• İşletmelerin büyüyerek karmaşıklaşması finansal denetimlerde uzmanlaşmayı 

gerekli kılmıştır. 

• Muhasebe ve finansal denetim konuları ile ilgili olarak ve finansal denetim 

mesleğinin icra edilmesinde ortak tanımlar oluşturulması konusu önem arz 

etmektedir. 

•    Ülkemizdeki muhasebe uygulamaları genel olarak tek düzelikten yoksundur ve 

muhasebe sistemlerinden sağlanan bilgilerin, işletmelerin karar alma 

fonksiyonlarının yerine getirilmesinde yöneticiye sağladığı yarar oldukça 

kısıtlıdır. 

 

Muhasebe Meslek Kanununda, muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin 

konusu şu şekilde belirtilmiştir104 

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; 

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, 

defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer 

belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. 

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali 

mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu 

konularda müşavirlik yapmak. 

                                                
103 Genel Hatları ile Sarbanes-Oxley ve Türkiye’de Faaliyet Gösteren Şirketlere Etkisi”, PWC, 
(Çevrimiçi) http//www.pricewaterhousecoopers.com, 22.12.2009 
104  3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşa-
virlik Kanunu, Md. 2 
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c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, 

denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş 

vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri 

yapmak. 

 

Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara, serbest 

muhasebeci mali müşavir unvanı verilmektedir.Kanunda yeminli mali müşavirlik 

mesleğinin konusu (madde 2 fıkra b) ise şu şekilde belirtilmiştir: Yukarıda yer alan (b) 

ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında yasal olarak verilen yetkiler 

doğrultusunda tasdik işlerini yapmaktır. Yeminli mali müşavirler, muhasebe ile ilgili 

defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak 

olamazlar.105 

 

3568 sayılı serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler yasası Çalışma usul ve 

esasları yönetmeliğinde Çalışma Konuları başlığında belirtildiğine göre; Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlerin çalışma konuları şu şekilde belirlenmektedir.106(Madde 

18) 

a) Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabul görmüş 

muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak, 

bilanço, kar/zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve 

benzeri işlerini yapmak 

b) Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, muhasebe sistemlerini 

kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve 

uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek veya bu konularda müşavirliklerini 

yapmak 

Yukarıdaki bentte yazılı konularda belgelerine dayanılarak, inceleme tahlil, 

denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, 

rapor ve benzerlerini düzenlemek tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmaktır.107 

 

                                                
105 Sibel Özmen, Tekdüzen Hesap Planı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2000, s.256. 
106  Özmen, s.258 
107  Özmen, s.258 
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Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Konuları ise söz konusu yönetmeliğin 19. 

maddesinde şöyle belirtilmiştir: 

 

a) Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, muhasebe sistemlerini 

kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans mali mevzuat ve bunların 

uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirliklerini yapmak, 

b) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, 

denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, 

rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. 

c) Mali tabloların ve beyannamelerin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri 

ile muhasebe standartlarına uygunluğu ve hesapların denetim standartlarına uygunluğunu 

ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik etmek, 

d) İlgili mevzuat ile Maliye Bakanlığı ve resmi mercilerce verilecek görevleri 

yapmaktır. 

Görüldüğü gibi 3568 Sayılı Yasa’da tanımlanan mesleği icra edenler "hizmet" 

sunmaktadır. Bu hizmetlerin bir kısmı mükelleflerin vergisel yükümlülüklerinden 

kaynaklanırken, bir kısmı müşterilerin kendi işlerini daha rasyonel temellere 

dayandırmak üzere bilgi alma gereksinimlerinden doğmaktadır. Bu hizmeti alan müşteri 

(mükellef), meslek mensubundan beyannamelerinin zamanında ve doğru olarak 

hazırlanmasını, vergisel işlemlerin doğru hesaplara doğru şekilde geçmesini ister; meslek 

mensubu, mükellefine bu konularda hizmet sunar. Mükellefler işletmelerinin ya da 

teşebbüslerinin mali durumları hakkında bilgi isteyebilir, yatırım ve fizibilite konularında 

katkı isteyebilir; meslek mensubu, mükellefine bu konularda da hizmet sunabilir. Son 

yıllarda mükelleflerin meslek mensuplarında vergisel işlemlerle ilgili hizmetler dışında 

mevzuattaki değişiklikler, yeni işyeri açma, iş yapma konusunda bilgi alma, büyüme 

olanaklarını araştırma, makine/teçhizat satın almada kaynak bulma vb. konularda bilgi 

alma ihtiyacı duydukları görülmektedir. Dolayısıyla meslek mensuplarının mükelleflere 

hizmet sunarken onların beklentileri doğrultusunda yasaların koyduğu çerçevede ve 

TÜRMOB’un (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler 

Odalar Birliği) hedeflediği kalite düzeyinde hizmet sunmalarının ne kadar önemli olduğu 
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görülmektedir.108Meslek mensuplarının 3568 sayılı kanun çerçevesinde mükellefleri ile 

olan ilişkilerini bir nevi mali dış kaynak kullanımı olarak değerlendirmeliyiz. Dış kaynak 

kullanımının meslek mensuplarına sağladığı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz109. 

 

• Kurumsallaşmayı Teşvik Edicidir 

Mali dış kaynak kullanımı, geniş kapsamlı ve birden fazla uzman ve personele 

ihtiyaç gösteren bir çalışma modelini gerektirir. Birlikte ve sürekli çalışma gerekliliği 

meslek mensuplarının kurumsal işbirliğine yönelten bir faktör olmaktadır. 

Kurumsallaşma, ciddi maliyet avantajları yaratır. Özellikle meslek mensubu başına sabit 

maliyetlerde çok ciddi tasarruf sağlanır. Kurumsallaşma, aşağıda belirtildiği gibi 

uzmanlaşmayı, çağdaş yönetim gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. 

 

• Çalışma Biçimi Uzmanlaşmayı Teşvik Edicidir 

Gerek kurumsallaşma ile birlikte iş bölümünün verimliliği artırıcı bir faktör 

olması, gerekse yapılan işin gerektirdiği bilgi birikiminin ancak uzman ve tecrübeli 

personellerde bulunabileceği gerçeği dış kaynak kullanımı hizmeti veren meslek 

mensuplarının uzmanlaşmasını teşvik etmektedir. 

Uzmanlaşma, beceriyi artıracağından hizmette kaliteyi getirecektir. Kaliteli 

hizmetin de piyasadaki değeri uzman olmayan hizmetin değerinden daha yüksek 

olacağından dış kaynak kullanımı, meslek mensuplarının ekonomik koşullarını da daha 

iyi konuma gelmesini sağlayacaktır. 

• Sürekli Eğitim Gerektirdiğinden Mesleki Donanımın Yüksek Olmasını 

Sağlar 

Mali Dış Kaynak Kullanımı'nın bir diğer faydası eğitimin öneminin ortaya 

çıkmasıdır. Sürekli değişen, yenilenen ve gelişen iş hayatına, bilimsel bilgilere ve 

mevzuata uyum sağlayabilmek için sürekli eğitim gereklidir. 

Dış kaynak kullanımı hizmetinin sürekli eğitim gerekliliği, yüksek kalitede 

bilgisel seviyeye ulaşmak demek olacağından, mesleki standartlarda gelişme ve daha 

yüksek ekonomik refah seviyesi anlamına gelmektedir.  

                                                
108 Cemal Yükselen, Muhasebe ve Mali Müşavirli Hizmetlerinde Pazarlama,  İSMMMO Yayınları,  
2002, s.2. 
109 Arıkan,s.34 
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• Çağdaş Yönetim Prensiplerini Uygulaması Gerekliliği ile Yönetim 

Yeteneklerinin Artmasını Sağlar 

Meslek mensupları, uzmanlık gerektiren işleri her biri kendi konusundan uzman 

ekipler yoluyla gerçekleştirecektir. Bu uzman ekiplerin verimli ve etkin bir biçimde 

çalışmalarının sağlanabilmesi için çağdaş yönetim prensiplerinin uygulanması 

kaçınılmaz olmaktadır. Meslek mensupları çağdaş yönetim prensipleri içinde birlikte 

çalışmayı öğrendikçe vasıflarına dünya standartlarında bir vasıf daha katacaklardır. 

 

• Meslek Mensupları Mali Birimin İşlerinin Yönetimini Bizzat Üstlendiğinden 

İş Hayatında Kariyer Yapma Olanaklarını Arttırmaya Yardımcı Olur 

 

İşletmelerin mali birimleri, tüm faaliyetlerin parasal ve yasal yükümlülük 

boyutunun yoğunlaştığı birimlerdir. Bu birimin iyi yönetilmesi işletmenin faaliyet 

alanına tam anlamıyla nüfuz edilmesi ile mümkündür. İşin mali boyutu dışında diğer 

boyutları ile de nüfuz edilmesi gerekliliği, iş ve ekonomi hayatının gerçekleri ile iç içe 

olmak demek olduğundan meslek mensubunun yönetim amaçlı öneri ve desteklerinin 

daha ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Bu da orta ve uzun vadede kariyer gelişimi 

anlamında meslek mensupları açısından farklı fırsatların doğacağı anlamına gelmektedir. 

 

• Stajyerlerin Yetişmesi için İdeal İş Koşullarının Oluşmasını Sağlar 

Mali dış kaynak kullanımı hizmetinin mesleğe yeni giren stajyerler için çok ciddi 

eğitim ve tecrübe fırsatları yarattığı görülecektir. Mesleğin ve meslek mensuplarının 

geleceği açısından stajyerlerin çok önemli fonksiyonları vardır. Onlar bu mesleğin 

geleceğidir. Onların iyi yetişmesi mesleğin daha da ileri aşamalara geçmesi anlamına 

gelmektedir. Daha ileri aşamadaki meslek, maddi ve manevi açıdan daha iyi durumdaki 

meslek mensubu demektir.110 

 

 

 

                                                
110 Aktaş, s.96 
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1.13 Dış Kaynak Kullanımında Fiyatlandırma  
 

Muhasebe ve denetim alanında dış kaynak kullanımında fiyatlandırma,maliyet 

analizi sonucunda şekillenmektedir.Yapılan maliyet analizleri sonucunda şirketler dış 

kaynak kullanımından yararlanma kararını vermektedirler. 111 

1.13.1 Sabit Maliyetli Sözleşme 
 

Sabit maliyetli sözleşmeler daha çok standart olarak verilen hizmet bazlı, çözüm 

üreten ve çözüm geliştirip müşterilerine ürettiği çözümle sunulan hizmetler için söz 

konusudur. Muhasebe konusunda verilen personel kiralaması, internet üzerinden verilen 

hizmetler bu tip sözleşmelere örnek olarak verilebilir.Personel kiralama yolu ile verilen 

hizmetlerde standart maliyet personelin brüt maaşları ve işveren paylarından 

oluşmaktadır. Şirket, teklif olarak sunacağı fiyatı bu maliyet üzerinden hesapladığı kar 

payını fiyata ilave etmek suretiyle tespit etmektedir. İnternet üzerinden verilen 

hizmetlerde ise hizmeti alan şirket abonelik ücreti ödemek suretiyle hizmeti almaktadır. 

Verilen bu hizmetler standart çözümler olması itibariyle çeşitlendirilmesi ve müşterinin 

taleplerine tam olarak cevap vermesi oldukça güç olmaktadır. Yatırım yapmak istemeyen 

ve hizmetin sürekliliğini arzu eden firmalar tarafından tercih edilmektedir. Bazı 

durumlarda da yasal düzenlemeler ile verilen hizmetin fiyatı tespit edilebilmektedir. 

Türkiye’de muhasebe büroları tarafından verilen muhasebe hizmetlerinin taban fiyatları 

Maliye Bakanlığı tarafından her yıl açıklanmaktadır.112 

1.13.2 Performansa Dayalı Fiyatlandırma 
 

Teşvik sistemlerinin dış kaynak anlaşmalarında kullanılması, bir ortaklığın ceza 

yerine ödüllere dayalı olarak kurulmasına çalışılmasıdır. Müşteri, tedarikçinin 

menfaatinin kendi menfaati ile uyum içinde olmasını sağlamaya çalışır. Temsilcinin 

fırsatçılığı, temsil edilen tarafından bir şekilde kullanılacaktır. Burada temel düşünce; 

sunulan hizmetlerin, alıcıya daha yüksek değer kazandırması halinde tedarikçinin daha 

fazla para kazanmasını sağlayacak ödeme sistemlerinin yaratılmasıdır. Tedarikçinin 

                                                
111 C.Saunders; M. Gebelt; Q.Hu, Achieving Success in Information Systems Outsourcing, California 
Management Review, Vol:39, No:2, Winter,1997,s.334 
112 Saunders ve diğerleri, s.335 
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ödemeleri, alıcının kazancı doğrultusunda bir şekilde Teşvik Sistemlerine dayalı 

olacaktır. İdeal olarak, bu durum her iki tarafın da değer ve gelirini arttıran bir 

sağduyuyu oluşturacaktır. Sözleşme, başarı üzerine odaklanmıştır. Özellikle, geleceğe 

dair belirsiz beklentiler ve sözleşmeler mevcutsa, dış kaynak hizmet anlaşmaları 

meydana gelebilecek olan bütün çevre koşullarını değerlendiremez; teşvik sistemleri, 

pahalı boşluk doldurma işleminden kaçınılmasına yardımcı olmaktadır.Teşvik 

Sistemleri, kazan-kazan durumu, yani müşterinin bir karının olması durumunda, 

tedarikçinin de bir karının olacağı durumu yaratan sözleşme maddelerini amaçlar.113 

Tedarikçi, performansını, asıl ihtiyaç duyulan hizmet düzeyi ile uyum içinde 

olmasını sağlayarak karını en üst seviyeye çıkaracaktır. Teşviğin yüksek olması halinde, 

tedarikçi, olması gerekenden az performanstan kaçınacak ve kazançlarını kaybetmemek 

için, istenen performans üzerinde küçük bir tampon oluşturacaktır. Bu, bir teşvik 

sisteminin sahip olabileceği en iyi etkiyi ve maliyetlere bakmaksızın bu teşvik sisteminin 

yol açabileceklerini göstermektedir.114 

Teşvik Sistemlerinin başka bir merkezi noktası ise, tedarikçinin kendi niyeti ile 

hareket etmesini sağlamak için motivasyonunun nasıl arttırılacağı sorusudur. Bu, temsil 

edilenin temsilcisine teşvikler verdiği fakat etkisinin düşündüğü gibi olamayabileceği 

temsil edilen-temsilci teorisi sorununa yakındır. Herhangi bir müdür, bir şirketin karına 

katılması halinde, karı arttırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır, ama aynı şeyi 

şirketin uzun vadeli refahının maliyetlerine de yapabilir. Kendisinin de katıldığı bugünkü 

karın arttırılması için yapılması gereken araştırma ya da aktifleştirme yatırımları 

yapılamayabilir. Burada, işletimsel ölçütler/ performans rakamlarına çevrilen pek çok 

stratejik niyet firmadan alınır ve tek bir sistem içerisine konur. Şirket ile ilgili pek çok 

perspektifin görüntüsü denetim edilir. Karın miktarının belirlenmesini sağlayan 

ölçümlerin/ performans rakamlarının sayısı fikri, kaliteli teşvik sistemlerinin ustalıkla 

gerçekleştirilmesi için yararlı bir model olarak alınabilir. En son husus ise, teorik 

bağlamda teşvik sistemlerinin maliyetinin dış kaynak hizmet anlaşmalarının maliyetleri 

ile karşılaştırılmasıdır.115 

                                                
113 Aydın, s.60 
114 R.Sanchez,Reinventing Strategic Management, New Theory and Practice for Competence-Based 
Competition, Europan Management Journal, Vol:15,1997,s.235 
115 Sanchez , s.237 
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1.13.3 Kazan-Kazan Yöntemine Göre Fiyatlandırma 
 

Kazan-kazan modelini benimsemiş işletmeler arasında büyük çaplı dış kaynak 

kullanımı sözleşmelerinde kullanılan bu yöntem maliyet azaltımına ve hizmet kalitesinin 

arttırılmasına odaklanmaktadır. Dış kaynak kullanımı yapılmadan önceki maliyeler tespit 

edilir. Bu maliyetler tespit edilirken teknoloji, yönetim kira ve benzeri masraflar da göz 

önünde bulundurulur.Tedarikçi firma, mevcut maliyetler üzerinden sözleşme imzalar ve 

maliyetlerini, süreç iyileştirme,  yeni  teknolojiler ve geliştirdiği uzmanlığı  ile azaltmaya 

çalışır. Müşteri firmanın maliyeti ile tedarikçi firmanın elde ettiği maliyet arasındaki fark  

sözleşmeden elde edilen kar payı olarak nitelendirilir.Tedarikçi firma,maliyetleri 

azaltmasıyla elde ettiği tutarı kar payı olarak fiyatlandırır. Bu yöntem uzun vadeli 

sözleşmelerde kazan-kazan amacının ön planda olduğu sözleşme tiplerinde geçerlidir. 

Burada karşılıklı güven ilişkisi çok önemlidir. Tedarikçi elde edeceği kar payını 

arttırmak amacıyla hizmet kalitesini düşürmeden maliyetlerini azaltmak 

durumundadır.Business process outsourcing (BPO) denilen bu tip 

sözleşmelerde,tedarikçi firma süreçleri uzmanlığı ile analiz ederek harcanan vakti 

düşürmek suretiyle maliyetlerini düşürmeyi hedeflemelidir.Yapılacak sözleşme,her iki 

tarafın da lehine ve uzun vadeler hedeflenerek kurulmalıdır. Aksi takdirde sözleşme 

başarısızlıkla sonuçlanabilir.116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
116 Aktaş, s.87 
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2 İÇ DENETİM TANIMI , KAPSAMI VE YASAL DÜZENLEMELER 
 

Muhasebe ve denetim konularında dış kaynak sağlayan birçok firma için 

finans,muhasebe ve denetim gibi  konular uzmanlık alanıdır. Bu firmalar için 

muhasebe,finans ve iç denetim gibi işletme fonksiyonlarını yürütme, yönetme ve bu 

konuda uzman kişileri istihdam etme görevleri temel yetenektir. Hizmet merkezlerinin 

bu şekilde paylaşılmasıyla dış kaynak kullanımı hizmeti sağlayanlar kendi ölçek 

ekonomilerinden yararlanmakta, müşterileri açısından ise istihdam maliyetlerini 

azalırken aynı zamanda alınan hizmetin hızı, etkinliği, doğruluğu ve titizliği 

artmaktadır. Bunun yanında kalifiye ve profesyonel yeteneklerle donanmış, dünya 

çapında lider, teknolojik uygulamaları kullanabilen, çok çeşitli şirketlere farklı tip 

hizmetler vererek tecrübe kazanmış elemanlarla çalışma olanağı sağlanmaktadır.117 

 

Muhasebe ve iç denetim alanında dış kaynak kullanımı hizmetinin kapsamı 

incelendiğinde verilen hizmetlerin detayı aşağıdaki şekilde listelenebilir: 118 

 Genel Muhasebe: Muhasebe kayıtlarını yapılan işlemlerin dokümanları 

doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Maliye Bakanlığı 

tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı’na göre tutmak, işletmenin 

vergisel yükümlülükler ile ilgili beyanname ve bildirgelerini hazırlamak 

muhasebe hizmetleri kapsamında verilen hizmetlerdir.  

 Muhasebe Destek Hizmetleri: Muhasebe belge ve işlemlerinin gözden 

geçirilerek yasal düzenlemelere uygunluğunun denetim edilmesi, muhasebe 

departmanının gözetimi ve denetimi için destek sağlanması, ihtiyaç noktalarında 

uzman destek elemanın tam zamanlı veya geçici süreler için bulunmasının 

sağlanması hizmetleridir. 

 Finansal Raporlama ve Bütçe Hizmetleri: Şirketlerin kendi dâhili raporlama ve  

muhasebe formatlarında haftalık, aylık ve diğer zamanlı finansal raporların 

hazırlanması, bütçe çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve periyodik olarak revize 

edilmesi ile ilgili hizmetlerdir. 

                                                
117 Aydın, s.29 
118 Başak Akgül, “İç denetim ve Outsourcing”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:17, Ocak 2003, 
s.45. 
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 Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre Raporlama: Uluslararası Muhasebe 

Standartlarına (IFRS) ve diğer ülke muhasebe standartlarına uygun finansal 

tabloların hazırlanması ve raporlanması. 

 Enflasyon Muhasebesi: Şirketlerin mali tablolarının enflasyon muhasebesi  

mevzuatına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve gerekli muhasebe  

kayıtlarının yapılması. 

 Personel ve Bordro Hizmetleri: Yasal zorunluluklar ve müşteri politikaları  

çerçevesinde maaşların hesaplanması ve bordroların hazırlanması, bordroya 

ilişkin muhasebe fişlerinin hazırlanması, maaş ödemeleri için banka 

talimatlarının hazırlanması, bordroya ilişkin tüm yasal bildirge ve 

beyannamelerin hazırlanması ve ilgili makamlara iletilmesi, yılsonu özel gider 

indirimi çalışmalarının yapılması ve personel özlük dosyalarının yeni 

düzenlemeler çerçevesinde denetiminin yapılması. 

 Sabit Kıymet Takibi: Sabit kıymet kayıtlarının denetim edilerek, ilgili mevzuat  

gereği amortisman miktarlarının hesaplanması, muhasebe kayıtlarının yapılması, 

ilgili işlemlerin raporlamalarının yapılması ve periyodik dönemlerde sabit 

kıymet sayımı yapılarak şirket varlıklarının denetiminin yapılması. 

 Nakit Yönetimi: İşletmelerin nakit işlemlerinin takip edilmesi, nakit akış  

tablolarının hazırlanması, bankalar ile ilişkilerin takibi ve kredibilite 

analizlerinin yapılması. 

 Ticari Borçlar: İşletmenin satıcılar ile olan ilişkilerinin modüler sistemlerde  

takip edilerek muhasebe ile entegrasyonunun sağlanması, satıcılara yapılacak 

ödemelerin vadelerinin takip edilmesi, satıcılar ile mutabakatların yapılarak 

işletmenin borçlarının zamanında kayıt altına alınmasının sağlanması. 

 Ticari alacaklar: İşletmenin müşterileri ile olan ilişkileri sonucunda oluşan 

işlemlerin takibi, alacakların zamanında tahsilinin mümkün kılınması, şirketi 

muhasebe açısından müşteriye karşı temsil etmek, alıcı mutabakatlarının 

yapılması.119 

                                                
119 Akgül, s.45  



 54

 Kontrat düzenleme: İşletmelerin üçüncü kişiler ile yapacakları sözleşmelerin  

detayının incelenmesi, formatının hazırlanması, vergisel açıdan 

değerlendirilmesi gibi konularda işletmeye danışmanlık hizmetlerinin verilmesi. 

 Mali sistemler: İşletmelere muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi için  gerekli 

olana bilgisayar programı, destek programlar konusunda teknik ve geliştirici 

konularda destek vermek ve yeni muhasebe programlarının kurulması sırasında 

işletmeye destek olmak. 

 İç denetim hizmetleri: Bünyesinde hiç iç denetim birimi bulundurmamış, küçük  

ve orta ölçekli işletmeler tarafından yaygın olarak kullanılan bu yöntemin, asıl 

tartışıldığı husus, bünyesinde kuvvetli bir denetim birimi bulunduran büyük 

belki de orta ölçekli işletmelerin, bu birimi tamamen veya kısmen yok edip, iç 

denetimi, bir dış kaynak kullanımı sözleşmesiyle, dışarıdan bir uzman veya 

uzmana kadroya bırakmasıdır.120 

 

2.1 İç Denetimin Tanımı  Ve Kapsamı 
 

Sawyer iç denetimi şöyle tanımlamaktadır.“ İç denetim bir örgütte aşağıdaki 

elemanların olup olmadığını belirlemek için finansal ve finansal nitelikte olmayan 

faaliyetlerin ve denetimlerin iç denetçiler tarafından sistematik ve objektif olarak 

değerlendirilmesidir.” Söz konusu elemanlar aşağıda belirtildiği gibidir 121; 

a) Finansal ve faaliyetsel bilginin doğruluğu ve güvenilirliği, 

b) İşletme için risklerin tanımlanması ve minimum hale getirilmesi, 

c) Dış düzenlemelere, ve kabul edilebilir iç politika ve tekniklere uyulması, 

d) Yeterli standartlara uygunluk, 

e) Kaynakların etkin ve ekonomik kullanımı, 

f) Örgütsel amaçların etkin şekilde başarılmasıdır. 

İç Denetçiler Enstitüsü'nün 1957 yılında yaptığı tanıma göre, "İç denetim: 

muhasebe, finansal ve diğer faaliyetlerin gözden geçirilmesinde yönetime hizmet etmek 

için yapılan örgüt içindeki bağımsız değerleme faaliyetleridir." Enstitünün 1971 yılında 

değiştirdiği iç denetim tanımında, muhasebe ve finansal gözden geçirme söz konusu 

                                                
120 Akgül, s.46 
121 Sawyer, Why Internal Auditing?, Florida:Internal Auditor, December 1993, s. 45 
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edilmeyerek, sadece örgüt faaliyetlerinin gözden geçirilmesi yer almaktadır. 1978 

yılında yayınlanan iç denetim standartları, iç denetimi örgüte hizmet etmek amacıyla 

örgütün faaliyetlerini incelemek ve değerlemek için örgüt içinde kurulmuş bağımsız bir 

değerleme fonksiyonu şeklinde tanımlamaktadır.122 

İç denetim, işletmenin operasyonlarını, düzenlemek ve işletmeye katma değer 

katmak için bağımsız, objektif ve güvenilir danışmanlık faaliyetinde bulunan sistemdir. 

İşletmeyi, sistematik ve disiplinli bir yaklaşım ile değerlendirerek ve efektif bir risk 

yönetimi anlayışı ile denetim ve yönetim hedeflerini başarmasına yardım etmektedir.123 

İç denetimin asıl amacı, örgüte yararlı olmak için denetim faaliyetlerini 

sürdürmek ve örgütte çalışanların sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirmelerinde 

onlara yardımcı olmaktır. İç denetim amaçlarını uygun maliyette gerçekleştirmeli ve 

örgütün tamamında etkin bir denetimi teşvik etmelidir.124 Sermaye Piyasası Kurulu, 

vergi dairesi, v.b. gibi iç denetimle ilgilenen pek çok potansiyel grup vardır. Ancak 

tarihsel olarak iç denetim yalnızca örgüte yararlı olmak için güvenli ve özel bilgi 

sağlama üzerinde yoğunlaşmıştır. Günümüzde iç denetçiler zamanlarının çoğunu 

yönetsel denetimlere ve yönetsel başarıyı izlemeye ayırmışlardır. Öyle ki, iç denetim 

harcamalarının yönetimin başarısını artırıcı etkişi ispatlanmıştır. Dinamik bir yapıya 

sahip olan işletmenin denetim sisteminin sürekli izlenmesi sorumluluğu da iç denetim 

bölümüne aittir.125 

Şirkete güven esasının temelinde sağlam bir iç denetim sistemi yatar. Finansal 

raporlamanın güvenilirliği, işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, yasalara ve 

diğer düzenlemelere uygunluk iç denetim sisteminin amaçlarını oluşturur. Bu amaçların 

başarılmasına yönelik olarak yeterli ölçüde güvence sağlamak üzere oluşturulan ve 

işletmenin yönetim kurulu, yöneticileri ve personeli tarafından etkilenen bir süreç olarak 

tanımlanan iç denetim sistemi, bir işletmede uygulanan tüm yöntem ve politikaları içine 

alan bir kavramdır. 126 

                                                
122 Sawyer, s. 40. 
123 Başak Akgül, "İç Denetimde Yeni Yaklaşımlar", İstanbul: MÖDAV Muhasebe Bilim 
Dünyası Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, Eylül 2002, s. 20. 
124 Walter Kell;William Boynton and Richard Ziegler, Modern Auditing, Fourth Edition, 
London : John Wiley & Sons Inc., 1989, s. 152. 
125 Wilson and Root, Internal Auditing Manuel, Second Edition New York: Macmillan,1989, s.17-46. 
126 Nuran Doyrangöl, İşletme Çevresindeki Olumsuz Gelismeler Karsısında İç Denetimin Yeri ve 
Önemi, Mali Çözüm Dergisi, Cilt 12, Sayı 60, Temmuz 2002, s. 34. 
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(Statement of Auditing Standard) SAS 55' e göre (İç Denetim Sistemi)  bir 

işletmede şu amaçların başarılmasıyla ilgili uygun güveni sağlamaya yönelik politikalar 

ve tekniklerden oluşmaktadır. Bu amaçlar; 127 
 

a) Finansal raporlamanın güvenilirliği, 

b) Kanun ve düzenlemelere uygunluk, 

c)Faaliyetlerin yeterliliği ve geçerliliğidir. Bir iç denetim sistemi , bu amaçlardan 

her birini yerine getirmek için çeşitli özel amaçlara ve ilgili politikalara ve tekniklere 

sahip olabilmektedir. 

2.2 İç Denetimin Genel Ve Özel Amaçları  
 

Kontrol amaçları, denetim ve yönetim amaçları ile aynı olarak 

düşünülmemelidir. Ancak işletmedeki işlem süreci nasıl olursa olsun (bilgisayar veya 

klasik) kontrol amaçları aynıdır ve her türlü işlem yapısına uyum sağlayabilmektedir. 

(Statement Of Auditing Standard) SAS 78’ de belirtildiği gibi, kontrol 

amaçlarının ve ilgili kontrollerin tamamı isletmenin finansal tablolarının bağımsız dış 

denetimiyle ilgili değildir. Bağımsız denetçinin işletmenin faaliyet birimleri veya 

işletme fonksiyonlarının her biriyle ilgili kontrolleri anlaması gerekmeyebilir. İç 

denetim sisteminin tanımında geçen asıl amaçlar aşağıda sıralanmıştır. 128 

 

• İşletme varlıklarının korunmasını sağlamak, 

• Bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak, 

• Faaliyetlerin isletme politikalarına ve yasalara uygunluğunu sağlamak  

• İşletme kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak, 

• Önceden belirlenmiş amaçlara ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak, 

• Hata ve hilelerin yapılmasını önlemek ve yapılmış hata ve hileleri ortaya  

çıkarmak 

• Muhasebe kayıtlarının doğru ve güvenilir şekilde yapılmasını sağlamak. 

                                                
127 William Bishop, Internal Control –What’s That?, London: Internal Auditor Inc., June 1991, s.117 
128 Kell; Boynton ; Ziegler,s. 152 
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Yukarıda sözü geçen iç denetim amaçları genel bir çerçeve sunmaktadır. 

Uygulamada özellikle denetçiye yardımcı olacak daha ayrıntılı iç denetim amaçları 

aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir.129 

 

Gerçeklilik: İç denetim yapısı hayali işlemin defter ve muhasebe kayıtlarında 

yer almasına izin vermemelidir. Ayrıca işlemler yetkilendirmeye uygun olarak 

yapılmalıdır.Yetkilendirme genel veya özel olabilir. Yetkilendirme sınırları yazılı bir 

sözleşme ile belirlenmiş olmalıdır. Şayet bir işlem yetkişiz yapılıyorsa bu işlemin 

isletme varlıklarına zarar vermeye yönelik hileli bir işlem olma ihtimali vardır. 

 

Eksiksiz Olma: Bütün geçerli işlemler kayıt altına alınmış olmalıdır. İç kontrol 

teknikleri işlemlerin kayıt dışı kalmasını önlemelidir. 

 

Kayıtların Uygunluğu: Gerçek işlemler uygun şekilde kayıtlara geçirilir. 

Kayıtlar bir zaman esasına göre özetlenir, nakledilir, sınıflandırılır ve değerlendirilir. 

Değerlendirme, sınıflandırma ve zamanlılık ayrı başlıklar halinde incelenecek kadar 

önemlidir. Değerlendirmede, çeşitli aşamalarda kaydedilen miktarlarda ve 

hesaplamalarda oluşabilecek hatalardan korunmak için iç kontrol tekniklerinden 

yararlanılır. Genel kabul görmüş muhasebe uygulamalarına uygunluk araştırılır. 

Sınıflandırma, işletmenin finansal tablolarının doğru bir şekilde sunulabilmesi için 

hesap planının buna uygun hazırlanmış olmasını; zamanlılık ise, işlemlerin meydana 

geldiği zaman kaydedilmesini gerektirir. Aksi takdirde finansal tablolar yanlış 

düzenlenmiş olacaktır. Muhasebe sisteminde işlemleri kaydetmek için kullanılan 

yöntem ne olursa olsun, sınıflandırmanın, nakletme ve özetlemenin doğruluğundan emin 

olmak için uygun kontrollere ihtiyaç vardır. 

Varlıkları Koruma: Varlıkların fiziki olarak korunması için, kaydetme 

fonksiyonundan tamamen bağımsız özel personel görevlendirilmelidir. Varlıklara 

doğrudan erişim belirli personel için mümkün olmalı, kayıtlar, belgeler gibi varlıklara 

dolaylı yoldan erişim ise uygun yetkilendirme önlemleri alınarak sınırlandırılmış 

olmalıdır. Nakit, menkul kıymetler ve benzeri varlıklar ile kullanılmayan belgeler 

kayıtlar güvenilir yerlerde saklanmalı, kilitli kasa gibi önlemler alınmalıdır. 
                                                
129 Kell; Boynton ; Ziegler, s. 154 
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Mutabakat: Uygun zaman aralıklarıyla, ana hesaplar ile yardımcı hesaplar; 

varlıklar ve borçlar ile kayıtlı değerler karsılaştırılmalı ve farklılık söz konusu ise 

araştırılmalı, gerekli düzeltme kayıtları yapılmalıdır. Fiili durumla amaçlanan plan ile 

politikalar zaman zaman karşılaştırılmalı ve faaliyetlerin standartlara uygun yürütülmesi 

sağlanmalıdır. Böylece kaynaklar etkin kullanılmış, belirlenmiş plan ve politikalara olan 

bağlılık artmış olacaktır. 

Yukarıdaki kontrol amaçları işletmenin temel fonksiyonları ve kısımlarının 

anlaşılması ile birlikte iç muhasebe kontrollerinin değerlendirilmesi için genel bir 

çerçeveyi de ortaya koymaktadır. Genel kontrol amaçları işletmedeki her bir işlem akışı, 

fonksiyonu veya faaliyeti için özel kontrol amaçları ile desteklenmiş olmalıdır.130 

Örnek olarak, kredili satış işlemlerinin yürütülmesine ilişkin özel kontrol 

amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir.131 

• Gerçeklilik: Kredili satışlarla ilgili kayıtlar işletmenin gerçek kredili satışlarını 

göstermelidir. Satılan bir malın gönderilmesinde müşteriye tanınan kredi 

limitleri aşılmamalıdır. 

• Eksiksiz Olma: Teslim edilen tüm mallar için çıkış belgesi ve fatura 

düzenlenmelidir. 

• Kayıtların Uygunluğu: Kredili satış işlemleri miktar ve tutar bakımından doğru 

olarak belgelendirilmeli ve kaydedilmelidir. Kredili satışlar müşteri hesaplarına 

ve stok kayıtlarına kaydedilirken doğru hesaplara ve işlemin gerçekleştiği 

zamanda kaydedilmelidir. 

• Varlıkları Koruma: Müşteri ve stok kartları kilitli yerlerde saklanmalıdır. 

• Mutabakat : Belgeler, kayıtlarla hiç ilgisi olmayan biri tarafından 

karşılaştırılmalıdır.  

 

Denetçi kanıt toplarken muhasebe verilerinin bizzat kendisini test edebildiği gibi 

iç denetim tekniklerinin uygulanmasını test edebilir veya her ikişini birlikte yapabilir. 

Genel kontrol amaçları, bir işletmenin belirli işlem gruplarını yürütmek için gerekli 

kontrol usul ve yöntemlerine sahip olup olmadığının göz önünde bulundurulmasında 

genel bir çerçeve oluşturulur. Belirli bir işlem grubunu yürütmek için, genel kontrol 
                                                
130 Kell; Boynton ; Ziegler, s. 154 
131 Yılancı ve Sevim, s. 128. 
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amaçlarına paralel olarak özel kontrol amaçlarının belirlenmesi gerekir. Özel kontrol 

amaçlarını belirlemeden önce, işlem gruplarını departmanlar düzeyinde, isletme 

fonksiyonlarına göre finansal tablolar sınıflamasına göre veya faaliyet döngülerine göre 

bölümlemek gerekmektedir. İkinci adımda, işlemlerin bölümlendirilmesine uygun 

olarak, genel kontrol amaçları, özel kontrol amaçlarına dönüştürülmelidir. Üçüncü 

adımda, özel kontrol amaçlarının gerçekleşmesini sağlayacak kontrol usul ve yöntemleri 

belirlenmeli ve uygulanmalıdır.132 

2.3 İç Denetim Sistemini Etkileyen Faktörler 
 

Bir işletmenin özel denetim ortamı faktörleri ve diğer denetim tekniklerinin 

uygulanabilirliliğini aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği 

bilinmektedir.133  

 
1. İsletmenin hacmi 

2. İsletmenin ve ortaklarının özellikleri 

3. İşletmenin yapısı 

4. Faaliyetlerin karmaşıklığı ve çeşitliliği 

5. Veri işleme yöntemleri 

6. Yasal ve düzenleyici koşulların uygulanabilirliği 

 
İşletme hacmi, iç denetim yapısının içeriği üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bir 

çok işletme için gelişmiş denetim sistemlerine gerek yoktur veya pratik olarak 

uygulanması çok güç olmaktadır. Örneğin, küçük işletmelerde hem çalışan personel 

sayısı sınırlı hem de ortak - yönetici aktif olarak işletmede yer aldığı için görevlerin - 

sorumlulukların dağılımını yapmak imkansızdır. Doğal olarak denetim sisteminin 

elemanları küçük işletmeler için de geçerlidir, ancak bunlarda asıl önemli olan en üst 

düzeydeki kişilerin ilgi derecesi ve bilgi düzeyidir.134 

                                                
132 TESMER Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler ve Yeminli Müsavirler Temel Egitim Staj 
Merkezi. Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Sınav Soru ve Cevapları, Ankara: Tesmer Yayın No: 
64,2006, s. 545. 
133Nejat Bozkurt."Bağımsız Denetimde İç Denetim Yapısının Tanınması ve Denetim Riskinin 
Değerlendirilmesi". Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.Cilt 1. Sayı 2. Ocak 1995,s.30 
134 AICPA, Codification of Statements on Auditing Standarts, New York, 1990, s. 76. 
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Veri işleme yöntemleri de denetim amaçlarının başarılması için oluşturulan 

denetim tekniklerine etki edebilir. Verilerin klasik yöntemlerle işlenmesi ile bilgisayarla 

işlenmesi arasında önemli farklılıklar vardır. Bilgisayarlı ortamlarda veri ve bilgilere 

daha kısa zamanda ulaşılabilir, işlemler tek düzene uygundur ve yönetimin işlemleri 

gözlemlemesi daha kolaydır. Etkin bir iç denetim sisteminin oluşturulmasında ve 

sürdürülmesinde yönetimin sorumluluğu, denetimler saptanırken fayda-maliyet  

karşılaştırılmasının yapılması ve sisteme etki eden sınırlamalar daha önce açıklandığı 

için tekrar üzerinde durulmamıştır.135 

2.4 İç Denetimde COSO Çerçevesi 
 
 

İç denetim ile ilgili en geçerli tanım Treadway Komisyonu’nun Sponsor 

Organizasyon Komisyonu (“COSO”) tarafından yapılmıştır.136  

Buna göre; “iç denetim işletmenin yönetim kurulu, yönetim kadrosu, ve diğer 

çalışanları vasıtasıyla aşağıdaki kategorilerdeki hedeflerin gerçekleştirilmesiyle ilgili 

olarak makul bir güvencenin oluşmasının sağlanmasıdır: 137 

 

• Faaliyetlerdeki etkinlik ve yeterlilik, 

• Finansal raporlama konusunda güvenilirlik, 

• Mevcut kanunlar ve düzenlemelere uygunluk 

 

COSO Çerçevesi, şirket yönetiminin başarılı bir iç denetim yapısını sağlayan 

tüm faaliyetlerin yönetimi ve denetimiyle ilgili görevlerini kolaylaştırmak amacıyla, 

etkin iç denetimi birbiriyle ilgili beş unsura dağıtmaktadır.138 

 

 Kontrol Ortamı; iç kontrol çerçevesini her yönüyle kapsar, yani tüm diğer 

unsurların var olduğu bir ortamdır. Kontrol ortamı, tutum, davranış, 

                                                
135 Hubbord and Johnson, Auditing, Fourth Edition, California: Dame Publications Inc., 
1991, s. 180. 
136Gökhan Alpman, , İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Sağlanması, Deloitte Faaliyet  Raporu ,2009, 
s.1 
137 Alpman, s.2 
138 Alpman, s.2-3 
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farkındalık, yeterlilik ve üslup gibi kavramları içerir. Gücünün çoğunu, 

şirketin yönetim kurulu ve yönetici kadrosunun oluşturduğu tutumlardan alır. 

 Risk Değerlendirmesi; ticari faaliyet hedeflerinin gerçekleştirilmesine 

yönelik ilgili risklerin yönetim tarafından tanımlanmasını ve incelenmesini 

kapsamaktadır. Bir risk değerlendirme sürecinde her bir ticari faaliyet hedefi, 

en üst seviyeden (örneğin; “kar eden bir işletme yönetmek”) en alt seviyeye 

kadar (örneğin; “nakdi muhafaza etmek”) belgelenmekte ve daha sonra 

hedefe ulaşmayı tehlikeye düşüren ya da engelleyen her bir risk 

tanımlanarak, önem sırasına göre düzenlenmektedir. 

 Kontrol Faaliyetleri; özellikle her bir kontrol hedefine yönelik olarak, 

yukarıda tanımlanan riskleri azaltmak amacıyla düzenlenmektedir. Denetim 

faaliyetleri, ticari faaliyet hedeflerinin gerçekleştirilmesini ve risk azaltma 

stratejilerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanılan politikalar, 

kurallar ve uygulamalardır. 

 Bilgi ve irtibat; kontrol faaliyetlerini etkin bir şekilde 

gerçekleştirebilmelerine izin veren bir biçim ve zaman çerçevesinde, 

yönetim kadrosu vasıtasıyla çalışanlara talimatları ulaştırarak, iç kontrolü 

desteklemektedir. Bu süreç tam tersi bir şekilde de yani; şirketin en alt 

seviyesinden başlayarak, şirket yönetimine ve yönetim kuruluna kadar 

oluşan sonuçlar, eksiklikler ya da meydana gelen olaylar ile ilgili bilginin 

iletilmesiyle de gerçekleşmektedir. 

 Gözlem; iç denetimin kalitesini zaman içinde süregelen ve özel 

değerlemelerle değerlendirme ve belirme sürecidir. Gözlem, şirket 

yönetiminin, çalışanların ve üçüncü tarafların hem içerden hem de dışarıdan 

iç denetim gözetimleriyle gerçekleştirilebilmektedir. 

2.5 Dış Kaynak Kullanımında İç Denetim Sisteminin Önemi 
 

Günümüzde işletmelerin faaliyetlerinin büyümesi onların sorunlarını artırmış ve 

yönetimlerini güçleştirmiştir. İşletmelerin büyümesi ve faaliyetlerinin karmaşıklaşması 

yetkilerin devredilmesine ve sorumlulukların yaygınlaştırılmasına neden olmuştur. Bu 

gelişmeler ise, işletmede iç denetime duyulan gereksinimi artırmıştır. Dolayısıyla 
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işletme yönetiminin başarılı olması, iyi bir organizasyona ve etkin iç denetim 

prosedürlerine gereksinim göstermektedir. Bilindiği gibi; modern muhasebenin 

işlevlerinden birisi de üretimle ilgili işletme içi değer hareketleri ile işletme dışı değer 

alış verişlerini düzenli bir biçimde tespit etmek yanında bu bilgileri zamanında 

yöneticilere aktarmak ve yönetimin iç denetim işlevini yerine getirmesini sağlamaktır. 

Yakın zamana kadar işletmelerde iç denetimin konusunu işletmelere ait hesap işlerinden 

oluşan muhasebe denetimi oluştururken günümüzde finansal ağırlıklı söz konusu iç 

denetim anlayışı genişlemek suretiyle işletmenin bütün işlevlerini içine alan bir biçim 

almıştır. İç denetim prosedürleri, işletme varlıklarının korunması, muhasebe bilgilerinin 

doğruluğu ve güvenirliğinin sağlanması, faaliyet etkinliğinin ölçümlenmesi, işletme 

karar ve politikalarının uygulanıp uygulanmadığının saptanması işlemlerini 

kapsamaktadır.139  

 

İsmi iç denetim olarak belirtilmiş olsun ya da olmasın bir organizasyonun 

yönetiminin her kademesi iç denetim sistemine sahip bulunmaktadır. Örnek olarak; her 

işletme para ve diğer varlıkların çalınmasını önleyecek sistemleri kurmuştur. İç denetim 

sistemi; yönetim politikalarına bağlılık, verimliliği artırılması, organizasyonun zarara 

girmesinin önlenmesi vb. yönetsel denetimler ile güvenilir kayıt ve raporlar üretilmesi, 

varlıkların korunması, gibi muhasebe denetimlerinden oluşmaktadır.Bütün sistemler 

basit girdi çıktı ilişkisine sahiptir: 140 

 

 

GİRDİ    İŞLEM                  ÇIKTI 

ŞEKİL 2. 1 İÇ DENETİM SÜRECİ 

Kaynak: Berk Dicle, Modern İç Denetim Anlayışı ve İç Denetim, Vergi Dünyası, Mart, 1997.s.45 

 

 

 

                                                
139 Ali İhsan Akgün, İşletmelerde İç Denetim Uygulaması, Vergi Dünyası, Nisan 1999.s.2 
140 Berk Dicle, Modern İç Denetim Anlayışı ve İç Denetim, Vergi Dünyası, Mart, 1997.s.45 



 63

İstenen standarda ulaşabilmek için iç denetimin de dahil olduğu iki elemana 

daha ihtiyaç vardır141: 

                                    DENETİM          

 

 

GİRDİ    İŞLEM                  ÇIKTI 

 

 

               

                               GERİ BESLEME 

ŞEKİL 2. 2 İÇ DENETİM ELEMANLARI 

Kaynak: Berk Dicle, “Modern İç Denetim Anlayışı ve İç Denetim”, Vergi Dünyası, Mart, 1997.s.45 

 

Etkin bir iç denetim sistemi özellikle aşağıdaki hususları yerine getirmelidir: 142 

• Varlıkların her çeşit kayıp ve zarardan korunması, 

• Üretilen muhasebe ve finansal verilerin doğruluk ve güvenilirliği ile açıklanan mali 

tabloların mali durumu tam olarak yansıtmasının sağlanması, 

• Birimlerin verimliliğinin artırılması, 

• Çalışanların yönetimin politikalarına uyumunun artırılması 

 

İşletmenin iç denetim sisteminin etkinliği üzerinde rol oynayan çeşitli faktörler 

vardır. Bu faktörlerin değerlendirilmesi, iç denetim sisteminin, yöntemlerinin, 

tekniklerinin ve prosedürlerinin değerlendirilmesini olanaklı kılmaktadır. Etkin iç 

denetim sistemini oluşturan faktörler bir araya gelmedikçe ve amaca uygun şekilde 

işletmede var olmadıkça, iç denetim sisteminden beklenenlerin gerçekleşmesi mümkün 

olmaz.143 

 

                                                
141 Dicle, s.46 
142 S.Sabit Durlanık, “Hileli İşlemlere Yönelik Bağımsız Denetim Standardı Önerisi”, Vergi Dünyası, 

Kasım 2001,s.78 
143 Durlanık,s.79 
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İç denetim yapısını oluşturan unsurlar şöyledir.144 

• İşletmenin organizasyon yapısı 

• İşletmenin personel durumu 

• İşletmenin muhasebe sistemi ve yapısı 

• İşletmenin bütçe sistemi 

• İşletme politikaları ve uygulamaları 

• İç denetim sistemi 

 

Müşteri ile tedarikçi firma arasında yapılan dış kaynak kullanım sözleşmesi 

gereği işletmenin muhasebe sistemi ve yapısında bir takım değişiklikler zorunlu hale 

gelmektedir. Bu değişiklikler bazı riskleri de beraberinde getirir. Bir işletme için hayati 

öneme sahip belgeleri ve bilgisayar sistemin bir başka işletme ile paylaşması gerekli iç 

denetim önlemlerini almaması durumunda çok tehlikeli bir durum ortaya çıkarmaktadır. 

Örneğin ödemeler ile ilgili yetkinin outsourcing şirketine aktarılması şirket 

kaynaklarının kötüye kullanımı konusundaki riski de arttırmaktadır. Bu nedenle 

karşılıklı olarak taraflar iç denetim sistemlerini geliştirmelidir. Görevlerin ayrılması bu 

konuda öncelikli çözümdür. Örneğin faturaları sisteme giren personel ile ödeme listesini 

düzenleyen personelin aynı kişi olmaması bir iç denetim önlemi olarak 

değerlendirilebilir. Etkin denetim faaliyetlerini şu şekilde sıralanabilmektedir:145 

 

1. Fiili performansın üst düzeyde incelenmesi 

2. Yönetim tarafından fonksiyonel düzeyde ya da faaliyet düzeyinde yapılan 

incelemeler 

3. Beşeri sermayenin yönetimi 

4. Bilgi işleme üzerindeki denetimler 

5. Hassas varlıklar üzerinde fiziki denetimler 

6. Performans göstergelerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi 

7. Görevlerin ayrılması 

8. İşlemlerin ve işlerin gereği şekilde işlemesi 

                                                
144 Durlanık, s.79 
145 Baran Özeren, “ABD Sayıştayı Tarafından Yayınlanan Federal Devlette İç Denetim 
Standartları”,  Sayıştay, (Çevrimiçi) http//www.sayistay.gov.tr, Mart 2002.s.2 
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9. İşlemlerin ve işlerin gereğinde ve vaktinde kaydedilmesi 

10. Kaynaklara ve kayılara erişimlerin sınırlandırılması ve bunlarla ilgili hesap 

verme sorumluluğu  

11. İşlemlerin ve işlerin uygun şekilde dökümante edilmesi 

 

Dış kaynak kullanımı sözleşmelerinde gizlilik ön plandadır. Bu nedenle dış 

kaynak kullanımı şirketi , personelini gizlilik konusunda eğitmeli ve gerekli önlemleri 

almalıdır. Halka açık bir işletmenin üçüncü kişilerin kararlarına etkide bulunacak bir 

bilginin iç denetim eksikliklerinden dolayı açıklanmış olması şirketleri zor durumda 

bırakabilmektedir.146 

Her işletmede ayrıntılı ve yazılı hale getirilmis olmasa bile kendi yapılarına özel 

bir  iç kontrol işleyişi mevcuttur. İşletmelerde iç denetimi kurmakla sorumlu olan 

isletme yönetimidir; ancak yönetimin görevi sistemi kurmakla bitmez. Kurulan iç 

kontrol sisteminin isleyip işlemediği, nerelerde eksiklikleri olduğunun tespiti için 

işletmede iç denetim bölümü olusturulur. Her isletmenin coğrafi dağılımı, merkezilesme 

derecesi, yönetim stili, felsefesi, endüstri tipi vs. farklı olacağından tüm isletmelerde 

uygulanabilecek tek tip bir iç denetim sisteminden söz etmek mümkün degildir.İç 

denetim sistemleri isletmelerin kendilerine özgü yapılarından dolayı farklı olacaktır.147 

 

İşletmeler büyüdükçe, faaliyetleri karmaşıklaştıkça, işlem sayıları arttıkça, 

yönetimin, varlıkların korunması, hataların ortadan kaldırılması ve politikaların 

değerlendirilmesi gibi amaçlar için zamanında güvenilir veriler elde etmesi zorunlu hale 

gelmiştir. Ayrıca günümüz isletmeleri için kamuyu aydınlatma, yani ilgili kişilere 

sürekli bilgi verme önem kazanmıştır. İşletme verileri ve muhasebe bilgileri ekonomik 

ve etkin biçimde hazırlanmalıdır. Muhasebe sisteminin, muhasebe kayıtlarının 

güvenilirliğini sağlamak için iç kontrol yordamlarına ihtiyacı vardır. Eğer isletmenin 

etkin bir iç denetim sistemi yoksa işletmenin maddi varlıkları çalınabilir veya yanlış 

                                                
146 Aktaş , s.105 
147 Şaban Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar 
Sürecindeki Yeri ve Türkiyedeki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Ankara : Sermaye 
Piyasası Kurulu Yayın No: 132, 1999, s. 15 
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kullanılabilir, aynı şeyler defter ve belgeler için de geçerlidir. İşletmelerin özellikle 

muhasebede bilgisayardan yararlanmaları iç denetimin önemini daha da artırmıştır.148 

Şirket hedeflerinin, çalışanlar tarafından anlaşılması iç denetim sistemleri ile  

mümkündür. Bu sebeple yönetim, kontrolün teşvik edildiği bir ortam oluşturur ve bunu 

devam ettirir. Bu ortamı  sağlamak için yönetim tarafından yapılacak her şey iç denetim 

sisteminin oluşmasında katkıda bulunacaktır. Bu amaca yönelik faaliyetler aşağıda 

sıralandığı gibi olabilir;149 

• İyi bir örgüt planı, 

• İyi bir raporlama sistemi, 

• Görev, yetki ve sorumlulukların uygun bir biçimde belirlenmesi, 

• Görevlere uygun sayı ve kalitede elemanın alınması, 

• Faaliyetlerin en iyi biçimde yürütülebilmesi için uygun çalışma politika ve 

yöntemlerinin uygulanması. 

 

2.6 İç Denetim Sisteminin Elemanları 
 

Bir isletmenin iç denetim sisteminin amaçlarına ulaşması için kullandığı  

yöntemlerden özellikle finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili olanlar bağımsız dış 

denetçiyi ilgilendirir.Ancak finansal olmayan verilerin elde edilmesiyle ilgili 

politikaların ve tekniklerin de dış denetimle ilgili olduğu kabul edilmektedir.150 

Denetçi bir isletmenin iç kontrol yapısını incelerken muhasebe sistemi dışında 

kontrol ortamı ve diğer kontrol teknikleri ile de ilgilenmelidir. 55 nolu denetim 

standardı iç kontrol sisteminin elemanlarını üç grupta toplamıştır. Bunlar aşağıdaki gibi 

gruplandırılabilir; 151  

a) Kontrol ortamı,  

b) Muhasebe sistemi, 

                                                
148 Holmes and Overmyer, Muhasebe Denetimi Standartları ve Yöntemleri, çev. Oguz Göktürk, 
Bilimsel Yayınlar Dernegi, Yayın. No: 5, Cilt İstanbul, 1975, s. 125. 
149 Münevver Yılancı ve Serafettin Sevim,İşletmelerde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim 
Fonksiyonu,İşletmecinin Kitabı (Management Textbook), Ankara : BİAR Bilgi,İnceleme Arastırma 
Dagıtım Yayınları, Yayın No: 13, 1991, s. 127 
150 Celal Kepekçi,İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinligini Sağlamada İç Denetimin Rolü, 
Eskisehir: İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Yayın No: 251/171, 1982, s.41-42 
151 Jack Roberlson, Auditing, Sixth edition, Dublin: Bp/Irwin, 1990, s. 228. 
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c) Kontrol teknikleridir.  

Bu üçünün birleşmesi isletmede önemli hata ve yanlışlıkların bulunması, 

düzeltilmesi ile bunlardan korunmak için gerekli politika ve teknikleri sağlar.152 

2.6.1 Kontrol Ortamı 
 

Bir isletmede etkili bir iç kontrol yapısı kurabilmenin ön koşulu uygun bir 

ortamın sağlanmasıdır.İşletme içi ve dışı unsurların oluşturduğu bu ortama da “İç 

Kontrol Ortamı" adı verilmektedir.İyi bir iç kontrol çevresi, yazılı kontrol süreçlerini 

tamamlarken, bunun aksine zayıf bir çevre bu kontrolleri olumsuz olarak etkiler. 

Bununla birlikte, kuvvetli bir kontrol çevresi tüm iç kontrol yapısının etkinliğini kendi 

basına sağlayamaz.İşletmede kontrol ortamı, özel kontrollerin etkinliğini artıran veya 

azaltan faktörlerdir. Örneğin, yetersiz ve güvenilmez personelin çalıştırılması 

uygulamaları özel bir kontrolü geçersiz veya etkişiz yapabilir. Kontrol ortamı bir bütün 

olarak isletmede kontrolün önemi konusunda yönetim kurulunun ve yönetimin 

tutumunu yansıtır. 153 

Kontrol ortamıyla ilgili faktörler yönetimin etkişinde olan iç çevresel faktörler  

olabileceği  gibi yönetimin kontrol edemeyeceği dış faktörler de olabilir. Bu faktörler 

şunlardır.154 

 ÖRGÜTSEL YAPI 
 

Etkin bir örgüt yapısı yönlendirme, kontrol ve planlama faaliyetleri için bir temel 

oluşturarak iç kontrol ortamına yardımcı olur. Çeşitli bölümler arasında görevler, 

sorumluluklar ve yetki dağılımı uygun şekilde yapılmalıdır. Bir isletmenin örgüt yapısı, 

sorumlulukları, yetkilendirme, kaydetme, koruma ve mümkünse yürütme olarak 

ayırmalıdır. Yetki aktarımı yukarıdan aşağıya doğru iken, sorumluluk aşağıdan yukarıya 

doğru olmalıdır. Genellikle bir isletmenin örgüt yapısı organizasyon seması ile 
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153 Ümit Ataman, Rüstem Hacırüstemoglu ve Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi Uygulamaları, 
İstanbul: Alfa Yayınevi, 2001, s. 62. 
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belirlenmiştir. Organizasyon şeması yetki, sorumluluk ve raporlamaya ilişkin hatları 

açıkça ortaya koyar.155 

Organizasyon yapısı; fonksiyonel alanların, bölümlerin, kısımların kurulmasını, 

bu birimler tarafından yürütülecek fonksiyonları, raporlama iliksilerini, organizasyonun 

birimleri içerisinde personele sorumluluk verilmesini ve yetki devredilmesini içeren 

yapıdır. Organizasyonun etkinliği; faaliyetlerin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve 

kontrolünde ne derece iyi olduğunun sorgulanması ile ölçülür. Etkin bir organizasyon 

yapısı, aşağıdaki  konuların göz önünde tutulması ile oluşturulur.
156

 

 

• Verilen sorumlulukların yerine getirilmesini kolaylaştırmak maksadıyla bütçenin ve 

iç raporların hazırlanması 

• Verilen sorumluluğun yerine getirilmesi için gerekli kaynak ve personel bulunması 

• İşletme amaçlarına, fonksiyonlarına, örgüt biçimine ve yasaların koyduğu kurallara 

uygun olarak sorumlulukların verilmesi ve yetkilerin devredilmesi 

• Bir kişi veya birimin bir işlemi basından sonuna kadar yürütmesini önleyecek bir iş 

bölümü yapılması ve isletme faaliyetleri arasında gözetimin sağlanması. 

 YÖNETİM FELSEFESİ  VE  İŞLETME  STİLİ 
 

Yönetimin; sistemi gözden geçirmesinin boyutları ve buna ayırdığı zaman, 

finansal raporlamaya karsı aldığı tavır, isletme risklerine katlanmadaki ve kontrol 

etmedeki yaklaşımı ile isletme hedeflerine ulaşmaya verdiği önem sistemin etkinliğini 

belirleyen önemli özelliklerdendir.
157  

İşletme yönetiminin bir örgütte uygun bir kontrol ortamının kurulmasında 

önemli görevi vardır. Yönetimin risk alma konusundaki yaklaşımı; bütçe, kâr ve diğer 

faaliyetsel amaçlara ulaşma konularına verdiği önem; finansal raporlamaya karsı 

tutumu, yönetimin kontrol ortamını önemli ölçüde etkiler. Genellikle yöneticilerin risk 

alma tutumları ile finansal raporlamaya ilişkin düşünceleri birbirinden farklıdır. 

Yönetim iç kontrole gereken ilgiyi göstermiyorsa, aşırı saldırgan bir tutum içerisinde ise 
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ve birkaç kişinin etkişi altında kalıyorsa etkin bir kontrol ortamı kurmak 

imkansızdır.Ayrıca böyle yönetimlerde yapılan hataları bulmak daha güç olmaktadır.158 

Yönetim, organizasyonda uygun bir kontrol ortamının kurulmasında kilit role 

sahiptir. Yönetim, uygun kontroller tanımlama konusunda isteksiz olursa veya 

oluşturulan kontrollere bağlılığı özendirmede başarısız olursa kontrol ortamı da bundan 

olumsuz olarak etkilenecektir.159 

 YÖNETİM KONTROL YÖNTEMLERİ 
 

Bu yöntemler yönetimin bir bütün olarak şirket faaliyetlerini etkin bir şekilde 

izleme kabiliyetleriyle ilgilidir. İç kontrol yapısının etkinliğini artırmaya yönelik kontrol 

yöntemleri iki grupta toplanabilir. Bunlar: Kontrolün önemine ilişkin açık mesajlar 

gönderen yöntemler ile meydana gelmiş hataları bulmaya yönelik yöntemlerdir.Yönetim 

kontrol yöntemleri üç temel araçtan oluşur. Bunlar: Bütçeleme, isletme içi raporlama ve 

iç denetimdir. Yönetimin kontrol yöntemleri, personele verilen yetkilerin 

kullanılmasında, yönetiminin direkt kontrolünü ve yönetimin isletme faaliyetlerini etkin 

bir şekilde gözetim yeteneğini etkiler. Söz konusu yöntemler su hususları kapsar.
160 

 Yönetim planlarının ve faaliyetlerinin sonuçlarının açıklanmasını sağlayacak 

planlama ve raporlama sistemleri kurulmalı ve bu sistemler is programlarını, kâr 

planlamasını, bütçelemeyi ve sorumluluk muhasebesini içermelidir. 

  Gerçekleşmiş sonuçlarla planlanmış sonuçlardan sapmaları tanımlayan ve gerekli 

yönetim düzeylerine bunları ileten iç raporlama yöntemleri belirlenmelidir. 

 Beklenen sonuçlardan sapmaların nedenlerini araştırmak ve zamanında düzeltici 

önlemler almak için gerekli yönetim düzeylerinde bu yöntemler kullanılmalıdır. 

 Bilgisayar programlarıyla veri dosyalarının oluşturulmasını, değiştirilmesini ve 

kullanımını içeren muhasebe sistemleri ve kontrol usul ve yöntemlerinin 

belirlenmesi ve değiştirilmesini düzenleyen politikalar belirlenmelidir. 

İç denetçiler yönetimin temsilcileri olarak her bir bölümün görevlerinin açıkça 

anlaşılması ve genelde belirlenmiş fonksiyonların etkin olarak başarılması ile 

                                                
158 Mehmet Fuat Gülseren, İç Kontrol Yapısının  İncelenmesi ve Kontrol Riskinin Belirlenmesi, 
(Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996), s. 16 
159 Gülseren, s.17 
160 Alvin Arens and James Loebbecke, Auditing An Integrated Approach, Sixth Edition, New Jersey: 
Prentice-Hall. Inc., 1994, s. 272. 
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ilgilenirler. Bu bakımdan iç denetim personelinin hem muhasebe hem de faaliyet 

bölümlerinden bağımsız olması ve en üst düzeyde yönetim kuruluna veya denetim 

komitesine doğrudan raporlama yapması gerekir.161 

 PERSONEL POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI 
 

Uygun bir iç denetim ortamının oluşmasında bir diğer önemli unsur da 

personeldir. İşletmede iyi yetişmiş, kaliteli ve dürüst personelin varlığı şüphesiz kontrol 

sisteminin etkinliğini arttıracaktır. Sistemin öngördüğü kontroller ve bunların 

yürütülmesinde başvurulacak teknikler bunları uygulayacak görevlilerin kalitesine ve 

dürüstlüğüne bağlıdır. Dürüst olmayan ve kalitesiz personelin varlığı işletmede 

uygulanmakta olan çoğu iç denetim tekniğinin sonuç vermeyen, etkişiz faaliyetlere 

dönüşmesine sebep olur. Sorumluluk taşıyan birimlerdeki kişilerin, kendilerine 

yüklenmiş sorumlulukları etkin olarak yerine getirebilmeleri için gerekli eğitim ve 

deneyime sahip olmaları gerekir.162 

Etkin personel politikaları çoğunlukla kontrol ortamındaki diğer zayıflıkların 

etkisini azaltır. İşletme politika ve yöntemlerini başarmak zorunda olan personelin 

dürüstlüğü, kabiliyeti ve yeterli sayıda olması uygun bir kontrol ortamının temelini 

oluşturur. Sorumluluk isteyen pozisyondaki kişilerin görevlerini etkin ve verimli olarak 

yerine getirebilmeleri için hem eğitimli hem de tecrübeli olmaları gerekir. Örneğin, 

muhasebe ve kontrol görevlerinde tecrübesiz kişilerin çalıştırılması hata yapma 

ihtimalini artırır. Bu bakımdan muhasebe personelinde çok sık değişikliğe gidilmesi 

önerilmez. Dolayısıyla, işletmenin yürüttüğü personel alımı, değerlendirilmesi, tazminat, 

eğitim ve ücret yöntemleri iç kontrol yapısının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

Ayrıca yönetimin kontrol bilinci, personelin görevlerini etkin şekilde yerine 

getirmelerini sağlar.
163

 

Çalışanların, yeterlilik, uzmanlık ve dürüstlüğü büyük ölçüde işletmede 

uygulanmakta olan işe alma, ücret, başarı, değerleme, terfi ve eğitim politikalarına 

bağlıdır. Bu nedenle söz konusu politikalar iç denetim yapısının bir parçasıdır. 
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Çalışanların isletme içinde eğitime tabi tutularak göreve yetiştirilmeleri kontrol sistemi 

açısından önem taşır. Bu eğitimin süresi görevin teknik niteliğine bağlıdır.164 

 

 YETKİ VE SORUMLULUK DAĞILIMI BİLDİRME YÖNTEMLERİ 
 

Haberleşmenin ve sorumlulukların açıkça belli olduğu bir örgütte kontrol bilinci 

daha da artar. Yazılı is tanımları, sınırlamalar ve raporlama ilişkileri sekilerle 

gösterilebilir. Faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin biçimsel kurallar içinde; iç kontrol ve 

ilgili hususların önemine ilişkin olarak yönetimin düşünceleri, biçimsel örgüt ve 

faaliyete ilişkin planlar, çalışanların davranışlarıyla ilgili politikaları açıklayan belgeler 

bulunur. Bütün bunlar "Yöntemler El Kitabında" yer almalıdır.165 

 

 

 

 

Her işlem mutlaka yetkilendirilmiş kişiler tarafından yetkileri dahilinde 

yürütülmelidir.Çalışanlara verilen yetkiler genel ya da özel olabilir. Genel bir politika 

kapsamında yürütülen yetkiler genel niteliktedir.Liste fiyatında belirtilen fiyatlarla 

satışın gerçekleştirilmesi örnek verilebilmektedir. Özel bir alım veya ödeme için ihtiyaç 

duyulan yetki ise, özel nitelikli yetkidir, özel yetki gerekli olan her defasında alınmalı 

ve bir belge ile kanıtlanmalıdır. Onay verme ise, yetkilendirmeden farklı bir işlemdir. 

Onaylama; yetkili bir kişinin kendine verilmiş yetki kapsamında bir kıymet hareketi için 

olur vermesidir. Stoklara, paraya ve menkul değerlere sadece bu konuda yetkişi bulunan 

kişiler el sürebilmeli, aynı şekilde muhasebe kayıtları da yetkili kişilerce tutulmalıdır.166 

 

2.6.2 Kontrol Teknikleri 
 

Kontrol teknikleri bir isletmenin özel amaçlarının başarılması için yönetimin 

oluşturduğu kontrol ortamı ve muhasebe sistemine ek kontrol politika ve teknikleridir. 

Kontrol tekniklerine satışlar gibi tek bir işlem grubu için veya daha geniş olarak 
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başvurulabilir. Kontrol teknikleri, muhasebe sisteminin ve kontrol ortamının özel 

elemanları ile bütünleşebilirler.Bir işletmedeki kontrol teknikleri başlıca beş grup 

halinde toplanabilir.167 

 YETKİLENDİRME 
Bu kontrol tekniğinde asıl amaç yönetimin belirlediği yetki alanı ölçüsünde 

personelin faaliyetlerini sürdürmesidir. Yetki genel veya özel olabilir. Genel bir politika  

ölçüsünde yürütülen yetkiler geneldir. Özel yetki ise, belirli işlemlerin uygulanmasında 

gerekli olan, her defasında alınan ve bir belge ile kanıtlanması gereken yetkidir. 

 GÖREVLERİN AYRIMI  
Bir isletmede varlıkları koruma, işlemleri kaydetme yetki ve sorumluluğu aynı 

kişiye veya bölüme verilmemelidir. Aksi takdirde zimmete geçirme, kayıtların 

değiştirilmesi gibi yolsuzlukların ortaya çıkma ihtimali artacaktır. Bu teknik bu tür 

hilelere engel olduğu gibi ayrıca meydana gelen çeşitli hataların bulunması ve 

düzeltilmesini kolaylaştıracaktır. Bir işlemin yürütülmesinde görevlerin ayrımı 

tekniğine çeşitli aşamalarda başvurulabilir. Görevlerin veya sorumlulukların 

ayrılmasında dört genel kural vardır. 

 

a) Muhasebe ile varlıkların korunması görevlerinin ayrılması: Örneğin  

muhasebe kayıtlarını tutmakla görevli kişi aynı zamanda çeklerden veya kasadan 

sorumlu olmamalıdır. 

b) Muhasebe ile varlıkların korunması görevlerinin ayrılması: Örneğin  

muhasebe kayıtlarını tutmakla görevli kişi aynı zamanda çeklerden veya kasadan 

sorumlu olmamalıdır. 

c) Varlıkları koruma ile yetkilendirmenin ayrılması: Örneğin, işe  

eleman alınması veya çıkarılması yetkişine sahip olan bir kişi aynı zamanda ücretlerin 

dağıtımından sorumlu olmamalıdır. 

d) İşlemleri yürütme ile deftere kaydetme sorumluluğunun ayrılması: 

Örgütteki her bölüm kendisiyle ilgili kayıtları ve raporlar hazırlamakla sorumlu olursa 

taraflı davranma ihtimali daha yüksek olacaktır. 
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e)  Elektronik Bilgi İşleme (EBİ) sistemi içinde görevlerin ayrılığı: 

Sistem analisti, programcı, bilgisayar operatörü ile bilgisayarla ilgili dosya v.b. belgeleri 

koruyan kişi ve veri kontrol grubunun ayrılması ideal olanıdır. 

 
Yukarıdakilerin dışında muhasebe personeli arasında da işbölümü yapılmalıdır. 

Örneğin, büyük defter ile yardımcı defterler farklı kişilerce tutulmalıdır. Görevlerin 

ayrımının etkin bir şekilde uygulanmasını kontrol etmek için görevli çalışanlara da 

ihtiyaç vardır. Zorunlu tatil uygulaması görevlilerin sorumluluklarını yerine getirmesi 

için yararlıdır.168 

Etkin bir iç kontrol yapısının oluşturulabilmesi için, çalışanların yetki ve 

sorumluluklarının düzgün ve yazılı bir biçimde ortaya konulması gerekmektedir. Bunun 

yapılmadığı ve biçimsel olmayan ilişkilerin arttığı bir isletmede, etkili kontrol 

yapabilmenin bir olanağı bulunmamaktadır. Ayrıca yetki ve sorumlulukları belirlenmesi 

aşamasında "görevlerin ayrılığı" ilkesi dikkate alınarak, bir isin başlangıçtan sonuna 

kadar aynı kişiye verilmemesi gerekmektedir.Yürütme, kayıt tutma ve koruma işlevleri 

mümkün olduğunca farklı kişilerin sorumluluğunda olmalıdır.169 

 HASSAS VERİLERE VE VARLIKLARA ERİŞİMİN SINIRLANDIRILMASI  
 

Varlıkların, kayıt, defter ve belgelerin, kullanılmayan formların v.b. korunması 

için isletme içinde veya isletme dışında alınan önlemler gibi fiziki kontrollerle doğrudan 

erişim önlenebilir. Örneğin, yangına karsı dayanıklı bir kasa veya bir bankadan kiralık 

kasa edinilmesi gibi. Alınan güvenlik önlemlerinin boyutu varlığın hata veya hileye 

uğrama ihtimali, yani doğal riski ile doğru orantılıdır.170 

 YETERLİ KAYITLAR VE BELGELEME 
 

Belgeler farklı örgütler arasında ve örgüt içerisinde bilgilerin aktarılması 

fonksiyonunu gerçekleştirir. Bunlar uygun bir şekilde hazırlanmışlarsa işlemlerin 

kaydedilmesi ve yürütülmesi sorumluluklarının yerine getirilmesine yardımcı olurlar. 

Örneğin, kredili bir satış işleminin kaydı için muhasebe bölümünde kredi, satış ve 

                                                
168 Kell, Boynton and Ziegler, s. 147. 
169 Ataman, Hacırüstemoglu ve Bozkurt, s. 62-63. 
170 Kell, Boynton and Ziegler, s. 149. 
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yollama bölümlerinde hazırlanan belgelerin birer kopyası bulunmalıdır. Belgeler aynı 

zamanda birer kanıt niteliğindedirler. Örneğin, faturalar, çekler ve sözleşmeler gibi. 

Belgeler için bazı prensipler belirlenmiş olup, buna göre belgeler ; 

 Sıra numaralı olarak düzenlenmeli 

 İşlem meydana geldiği zamanda hazırlanmalı 

 Kolayca anlaşılmayı sağlayacak basitlikte olmalı 

 Birden çok kullanıma uygun ve doğru hazırlanmalarını sağlayacak şekilde 

tasarlanmalıdır. 

Hesap planı da belgeler ve kayıtlarla yakından ilgili bir kontrol aracıdır. Hesap 

planı, isletme yöneticilerinin ihtiyaç duydukları bilgilerin raporlanmasını sağlayacak 

biçimde oluşturulmalıdır. Ayrıca muhasebe el kitabı ve hatta karışık bilgisayar 

sistemleri olan işletmeler için sistem el kitabı da hazırlanmalıdır.171 

 BAĞIMSIZ MUTABAKAT 
 

Bu teknik isletmede çalışanların basarı kalitesi ile raporların ve kayıtların doğru 

ve tam olduklarının bağımsız olarak araştırılmasıdır. Gerekli karşılaştırmalar üç hususta 

toplanabilir. 

 Ücret bordrosu, makbuz, satış faturası gibi belgelerde yer alan 

hesaplamaların karsılaştırılması 

 Asıl defterler ile yardımcı defterlerin karşılaştırılması 

 Kasa veya Stok Hesaplarında olduğu gibi kayıtlar ile var olanların 

karşılaştırılmasıdır. 

 

İç kontrol sistemi unsurlarının uygun bir şekilde çalıştırılıp çalıştırılmadığını 

saptamak için bağımsız iç mutabakatların yapılması zorunludur. Bu mutabakatlar o 

muhasebe kaydının yapılmasından sorumlu olan kişilerin dışındaki kişilerce, belirli 

aralıklarla ve önceden haber verilmeden yapılmalı ve mutabakat sonucu ortaya çıkarılan 

uyumsuzluklar yönetime raporlanmalıdır.
172  

Küçük isletmelerde bu karsılaştırma işlemini ortak-yönetici kendisi yapabilir. 

Ancak büyük isletmelerde iç denetim bölümü veya faaliyet bölümü içerisinde bir 
                                                
171 Arens and Loebbecke,  s. 295. 
172 Kell, Boynton and Ziegler, s. 49. 
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kontrolör tarafından yapılmalıdır. Örneğin, aylık banka mutabakatlarını iç denetçi veya 

muhasebe bölümünden kasa ve bankayla ilgisi olmayan birisinin yapması yararlıdır 

Karşılaştırma sıklığının belirlenmesinde varlığın veya işlemin niteliği yanında maliyet- 

fayda analizi de yapmak gerekir.173
 

2.6.3 Muhasebe Sistemi  
 

İşletmelerde muhasebe işlemleri kanalıyla çeşitli hata ve düzensizlikler 

yapılabilmektedir. İç kontrol yapısı bünyesinde bu hata ve düzensizlikleri önleyebilmek 

için etkili ve düzenli bir muhasebe sistemi oluşturmak gerekmektedir. Bu bağlamda 

etkili bir iç kontrol yapısının ortaya koyduğu bazı hedefler bulunmaktadır.174 

 

• Kayda alınan işlemlerin gerçekten var olup olmadığı 

• İşlemlerin verilmiş olan yetkiye dayanılarak yapılıp yapılmadığı 

• Gerçeklesen işlemlerin kayıtlara alınıp alınmadığı 

• İşlemlerin uygun bir biçimde değerlenip değerlenmediği 

• İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilip kaydedilmediği 

• İşlemlerin zamanında kayıt altına alınıp alınmadığı 

• İşlemlerin tablo ve raporlara gerektiği biçimde yansıtılıp yansıtılmadığı 

 

Küçük isletmelerde etkin bir muhasebe sistemini kurmak daha kolaydır. Ancak 

büyük isletmelerde dikkatli şekilde tanımlanmış sorumluluklar, yazılı politikalar ve 

teknikler gereklidir. Bu bakımdan uygun hesap planı kullanılmasının ve sistemi tanıtan 

muhasebe yönetmeliğinin yararı olacaktır.175 

Bu bağlamda, gerçekleştirilen isletme faaliyetlerinde muhasebe işlevinin etkin 

bir biçimde sürdürülebilmesi için aşağıda sıralanmış yöntem ve kayıtları 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
176

 

• Muhasebe işlemini gerektiren tüm mali hareketlerin ortaya konulması ve 

kaydedilmesi 

                                                
173 Thomas, Ward and Henke,  s. 284. 
174 Ataman, Hacırüstemoglu ve Bozkurt,  s. 63-64. 
175 Ataman, Hacırüstemoglu ve Bozkurt, s. 63-64. 
176 Nejat Bozkurt, Bağımsız Denetimde İç Kontrol Yapısının Tanınması ve Kontrol Riskinin 
Değerlendirilmesi, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Ocak 1995, s. 30 



 76

• Mali tabloların düzenlenmesi için gerekli işlemlerin yeterli ayrıntıda ve 

zamanında ortaya konulması 

• Mali tablolardaki tüm hesapların değerleme açısından tam olarak ölçülmesi 

• Muhasebe işlemlerinde dönemsellik ilkesine uyulması 

• Mali tablolarda yer alan hesapların yeterli açıklıkta olması 

2.7 Hizmet Sağlayacak Şirketi Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Başarılı bir dış kaynak kullanımı süreci için amaca uygun hizmet sağlayıcı 

firmanın seçimi ilk şart olarak karşımıza çıkmaktadır.Dış kaynak kullanım sözleşmesine 

karar veren yöneticiler öncelikli olarak servis sağlayıcı firmada kaynak, tecrübe, yüksek 

hizmet kalitesi ve katma değer sağlayacak bir hizmet aramaktadır. Yapılan araştırmalara 

göre bu kriterler ve yüzde oranları şu şekildedir.177 

 

• Yapılan anlaşmalarla belirli hizmet seviyelerini karşılamayı taahhüt etmek -%91  

• Konusunda uzmanlığını kanıtlamış olması - %90 

• İşletmenin ilgili fonksiyonunda diş kaynak kullanımı hizmeti vermekte 

uzmanlaşmış olması - %90 

• Denetimi kaybetmeyi önlemek için yakın ilişki içinde bulunmak - %88 

• İşletmenin içinde bulunduğu endüstri dalında uzmanlaşmış olmak - %79  

• Yaptığı anlaşmada belirgin maliyet tasarruflarını taahhüt etmek - %78  

• Personele gerekli eğitimi sağlamak - %77 

• Diğer müşterilerinin çıkarlarıyla herhangi bir çatışması olmamak - %74  

• Araştırma geliştirme konusunda anlaşmak - %67 

• İşletme fonksiyonlarında etkinlik sağlamak için uzmanlık merkezleri bulunması - 

%65 

• Personeli etkili bir şekilde kullanmak için bir insan kaynakları stratejisine sahip 

olmak - %64 

• İşbirliği içinde olduğu şirketle uyumlu bir kurumsal kültüre sahip olmak - %60. 

 
                                                
177PwC Global Top Decision-Makers Study on Business Process Outsourcing, Newyork: 
PriceWaterhouseCoopers,YankelovichPartners,GoldsteinConsultingGroup, 
http//www.pricewaterhousecoopers.com, Ağustos, 1998. 
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Yukarıdaki bulgular neticesinde başarılı bir hizmet sözleşmesi için servis 

sağlayıcı firmanın konusunda uzman olması ön şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 

kazan-kazan ilişkisi çerçevesinde dış kaynak kullanımında faydalanmak isteyen firmanın 

hedeflerine cevap verirken aynı zamanda hizmet kalitesini üst düzeyde tutabilen servis 

sağlayıcı firmalar tercih edilmektedirler. 178 

İç denetçiler, çalışanların kontrol sistemine uyup uymadıklarını ve üst yönetim 

tarafından belirlenmiş yönerge ve kurallara uygun davranıp davranmadıklarını 

belirlemek amacıyla isletmenin denetim sistemini sürekli olarak izler ve rapor 

verirler.Denetçinin iç denetim sistemine yönelik çalışmalarına esas olan üç temel 

kavram vardır.Bunlar;179 

• İç denetim için yönetimin sorumluluğu, 

• İç denetim sisteminin uygun güveni vermesi, 

• İç denetim sisteminin etkinliği üzerinde sınırlamalar. 

Şirket çalışanlarınca yapılan  yolsuzlukların isletmelere maliyetleri oldukça 

yüksek olabilmektedir. Bunu önlemenin yollarından biri ise standartlaştırılmış 

kontrollerdir. 180 

2.8 Müşteri Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Dış kaynak kullanımı sözleşmesinde önemli olan karşılıklı kazanımdır. Her iki 

şirket arasında kazan-kazan politikası olmalıdır. Bu nedenle müşteri seçimi ,tedarikçi 

şirket için (dış kaynak kullanım hizmeti veren) oldukça önemlidir ve bir takım 

analizlerin yapılması gerekmektedir.Tedarikçi şirket müşteri işletmenin işi, örgüt yapısı 

ve faaliyetlerinin özellikleri hakkında bilgi edinmek zorundadır.181  

 

Bu bilgileri şu başlıklar altında toplamak mümkündür:182  

 

• Ürettiği mamuller veya yaptığı hizmetlerin türleri ile örgüt yapısı hakkında bilgi 

                                                
178 Özeren,.s.5 
179 Bozkurt, İsletmelerde Çalısanların Yaptıkları Hileler, Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesi, s. 134 
180 Uzay,  s. 14 
181 F.H.Grupe, “Outsourcing The Help Desk Function”, Information Systems Management, 
Spring,1997, s.18 
182 Grupe, s.18 
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• Pazarlama satış ve dağıtım yapısı hakkında bilgi 

• İşletmenin hukuki yapısı ve müşterinin ilişkili olduğu kişi ve kuruluşlar hakkında 

detaylı bilgi 

Bu konularda elde edilen bilgiler doğrultusunda dış kaynak kullanımından  

yararlanma kararı verecek bir işletme genel olarak değerlendirilmekte  ve hizmetin detayı 

ölçümlenerek belirlenmektedir.183 

Tedarikçi  şirket için müşteri işletmenin yer aldığı sektör de önemlidir. Bu 

nedenle müşteri işletmenin yer aldığı sektör ve bu sektörün durumu, müşterisinin 

sektördeki payı, müşterisini etkileyen rekabet koşulları ile sektöre ilişkin yasal 

düzenlemeler ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması işi kabul edip 

etmemesinde kriter olacaktır. Sektöre ilişkin bilgiler, mesleki yayınlardan, ticaret ve 

sanayi odaları yayınlarından, mevzuata ilişkin yayınlardan, müşteri işletmenin 

yöneticileri ve personeli ile yapılan görüşmelerden vb. kaynaklardan sağlanır. Sektördeki 

yasal düzenlemelerin karmaşıklığı dış kaynak kullanımı alanında faaliyet gösteren 

şirketin tecrübeleri ile örtüşmesi gerekir. Eğer sektörde deneyim sahibi değilse bu 

durumda bu konudaki tecrübelerin ne kadar süre içerisinde geliştirilebileceği önem 

taşımaktadır.184 

 

Müşteri işletmenin iç denetim sistemleri de müşteri seçiminde önemli bir rol 

oynar. Muhasebe prosedürlerin var olması ve başarı ile uygulanabiliyor olması 

müşterideki  hizmetlerin yeni şirkette (tedarikçi firmada)  kolaylıkla yapılabilmesi için 

ön şart niteliğindedir. Bu da verilen hizmetin kolay ve yüksek kalitede olması anlamına 

gelmektedir. Bu bilgilerin elde edilmesi için denetim raporlarına başvurulabilir veya 

denetçilerin deneyimlerinden faydalanılabilir.185 

 

Müşterinin,dış kaynak kullanım sözleşmesi ile elde etmek istediği avantajların da 

iyi bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Yüksek maliyet avantajı elde etmek isteyen 

bir şirket ile yapılan anlaşma kısa vadede müşteriyi tatmin etmeyebilir ve sözleşme 

başarısızlıkla sonuçlanabilir.  

                                                
183 Grupe , s.19 
184 Aktaş, s.89 
185 Greaver, s.11 
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2.9 Servis Düzeyi Anlaşmasının Yapılandırılması  
 

Bir dış kaynak kullanımı ilişkisi kurarken, kilit nokta dış kaynak talep edenle bu 

hizmeti sunan taraflar açısından da işe yarar bir anlaşma yapısını sağlayabilmektir. 

Benzer anlaşma tercihleri belirlemek ilişki kurmayı kolaylaştırır.186 

 

Anlaşmanın yapısını karşılıklı talepler meydana getirir. İlk olarak, iki tarafın da 

ücretlendirme modeli üzerinde anlaşması gereklidir. En yaygın ücretlendirme şekli olan 

sabit maliyetli sözleşme yapma seçeneğini içeren birçok sözleşme alternatifi 

bulunmaktadır. Fakat performansa göre ücretlendirme gibi diğer seçenekler de 

değerlendirilmelidir. Ücretlendirme mekanizması, anlaşma açısından anahtar noktadır ve 

iyi bir ilerleme noktası olabilmektedir. İki tarafın devam eden ve olumlu ilişkisinde, 

yatırım yapma kararlılığı gerekir. Bazı dış kaynak kullanımı sözleşmeleri çok az yatırım 

gerektirir. Teknoloji altyapısı gibi konuları içeren dış kaynak kullanımı sözleşmeleri, 

hizmet sağlayanları işyerine çekebilmek ve yeterli desteği alabilmek amacıyla belirli 

düzeyde yatırım gerektirir. Benzeri bir şekilde, insan ve eğitim üzerine yapılan yatırımlar 

da dış kaynak kullanımı kararlarını etkileyen faktörlerin başında gelmektedir.187 

 

Dış kaynak kullanımı hizmetini veren şirketin,sözleşmeden etkilenen çalışanlara 

yeni pozisyon önerip önerememesi durumu çok önemlidir. Literatürde bu insanları 

sözleşmenin bir parçası yapmak ve bunu gerçekleştirebilmek için birçok seçenek 

bulunmaktadır. Tecrübeli ve yasal olan insan kaynağının desteğine paha biçilemez. 

Birçok işletmenin, tedarikçi firmaya, sözleşmeden etkilenen bütün çalışanlarına sınırlı bir 

süre içerisinde istihdam sağlaması konusundaki ısrarı önem verilmesi gereken bir 

gerçektir. Fakat çalışanlarla ilgili düzenlemeler, sözleşmeye genellikle maliyet, zaman ve 

karmaşıklık katar. Bu noktada, hak ve tazminatlar, kıdem hesapları ve sözleşmelerin 

yapılandırılmasına dikkat edilmelidir. Kesin olarak, hizmet satın alan şirketin bu 

konulardaki hassasiyetine gereken önem verilmelidir.Yazılım ve uygulama sağlayıcıları 

yeni teknolojileri  kullanarak bütün yeni hizmetleri sunmaktadır. Sözleşmenin yenilikleri 

                                                
186 Servis Düzeyi Anlaşmasının Yapılandırılmasında Sekiz Kriter, Outsourcing, Mart-Nisan-Mayıs 
2005, s.26. 
187 Aktaş, s.58 
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kapsaması ve açıklaması gerekmektedir.Ve yine sözleşmede yazılım ve lisans desteğinin 

kim tarafından sağlanacağı ve herhangi bir problem olması durumunda sorumluluğun 

kimin olacağı  ve servis sağlayıcılarla aradaki bağlantıyı kimin yapacağı gibi soruların 

cevaplarını da kesin olarak veriyor olması gerekmektedir.Bu ve bunun gibi daha birçok 

dikkat edilmesi gereken nokta sayılabilir. Diğer bir önemli konu ise sözleşme süresidir. 

Çoğu şirket iki yıllık bir sözleşme süresi tercih eder fakat kısa süreli sözleşmelerle dış 

kaynak kullanımının birçok avantajı göz ardı edilir. Hizmet alan firma açısından 

bakıldığında, kısa süreli ve yenilenebilen sözleşmeler, performansın düşük olması 

durumunda hizmet veren firmayı değiştirebilmek açısından avantajlı görünebilir. Fakat 

her iyi hazırlanmış sözleşme, performans düşüklüğü durumunda feshi mümkün 

kılmaktadır. Uzun süreli sözleşmelerin sadelik, güven ortamının oluşturma gibi güçlü bir 

ilişkinin oluşması yönünde avantajları vardır.188 

Sözleşme süresinin uzunluğu kadar, alınan hizmetin performansının ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi de çok önemlidir.Endüstriyel kriterlere ya da özel ölçütlere göre 

yapılacak olan performans değerlendirmesi kriterlerinin, sürecin başından itibaren 

görüşülmesi ve uzlaşma sağlanması gerekir. Bazı işletmeler yeni bir ilişki kurmanın 

gücüne güvenerek, yanlışlıkla da olsa, sözleşmenin performans yönetim süreci kısmını 

eksik tanımlar  veya belirsiz bırakmaktadırlar. Fakat bu durum, çok iyi bir iş ilişkisinde 

bile yapılabilecek en büyük yanlış olabilir. Sözleşme müzakere aşamasındayken, 

performans yönetim süreçlerini belirgin bir şekilde açıklamak ve sınırlarını çizmek, iki 

taraf için de ilişkilerin netleşmesi açısından faydalıdır.189 

İstenen anlaşma yapısını oluştururken, hizmet sağlayan firmanın alt işveren 

kullanma hakkına karar vermek gerekir. Bazen hizmet sağlayan firmanın alt işveren 

kullanması sonucunda, müşterinin, yeni şirketin güvenilirliği ve kapasitesi hakkında 

kaygı duyması olağandır.Gelecekte yaşanabilecek problemleri ve anlaşmazlıkları 

önleyebilmek amacıyla bu kararın en başta kesin olarak belirlenmesi en doğru çözüm 

olacaktır.Dikkat edilmesi gereken bir diğer etken, verilen tedarik hizmetinin yerinde 

verilip verilmediğidir. Kaynaklara ulaşımın önemli olduğu işletmelerde bu özellik de 

önem kazanır fakat bu hizmetin maliyeti de göz önünde bulundurulmalıdır. Bahsedilen 
                                                
188Servis Düzeyi Anlaşmasının Yapılandırılmasında Sekiz Kriter, Outsourcing, Mart-Nisan-Mayıs 
2005, s.28 
189Servis Düzeyi Anlaşmasının Yapılandırılmasında Sekiz Kriter,  Outsourcing, Mart-Nisan-Mayıs 
2005, s.29 
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tüm bu uzlaşı yapısını oluşturan maddeler ve gerekli görülebilecek diğer özel şartlar 

üzerinde de  anlaşıldıysa ve adil kararlar alındıysa sözleşme başlatılabilir. İki taraf da 

sözleşmenin koşullarını ve maddelerini anlayıp kabul ettiyse birçok engel aşılmış 

demektir ve başarılı bir dış kaynak kullanım süreci hayata geçirilmeye hazırdır.190 

2.10 Dış Kaynak Kullanımının Finansal Yapı Üzerindeki Etkileri  
 

2.10.1 Sermaye Maliyetlerinin Denetimi Ve Dış Kaynak Kullanımı 
 

Dış kaynak kullanan işletmeler önemli ölçüde maliyet avantajı sağlarlar. Dış 

kaynak kullandıkları sürece, imalat maliyetleri düşer ve fabrikadaki yatırım ve donanım 

azaltılmış olur. Üretim kapasitesindeki bu azaltılmış yatırım tutarları maliyetleri düşürür 

ve yatırım maliyet balansını uygun bir denge noktasına ulaştırır. Kısa dönemde sermaye 

maliyetlerinin uygun bir denge noktasına kavuşturulması işletme yönetiminin dış 

kaynak kullanımı kararını kuvvetlendirir. Bu nedenle dış kaynak kullanımı, bir 

işletmenin performansını geliştirmede özellikle de kısa dönemde etkin bir metot 

olabilmektedir.191 

2.10.2 Verimlilik Ve Dış Kaynak Kullanımı  
 

Dış kaynak kullanımının bir diğer işletme performansına etki sahasını verimlilik 

konusu oluşturmaktadır. Dış kaynak kullanımı işletme üretiminde teknolojinin özel bir 

türüne örgütsel bağlılığı artırmakta ve işletmeyi uzun dönemde esnekliğe 

zorlamaktadır.Dış kaynak kullanımına odaklanmış işletmelerin yeni ve maliyette daha 

etkin teknolojileri kullanan üreticilerle çalışmaları verimlilik artışına sebep 

olmaktadır.Ayrıca dış kaynak kullanımı bürokrasiden kaynaklanan çevresel 

değişikliklere karşı daha hızlı karar almayı ve uygulamayı kolaylaştırmaktadır. Bu 

nedenle dış kaynak kullanımı işletmenin uzun vadeli verimlilik hedeflerine ulaşmasında 

iç üretime güvenen işletmelere oranla daha başarılı olmasına olanak tanımaktadır.192 

 

                                                
190 Aktaş, s.68 
191Gilley ve Rasheed.,a.g.e., 2000, s.765 
192 Gilley ve Rasheed.,a.g.e., 2000, s.765-766 
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2.10.3 Faaliyet Alanı Ve Dış Kaynak Kullanımı 
 

Dış kaynak kullanımı ile ilgili bir diğer önemli kazanç işletmelerin faaliyet alanı 

ve temel yeteneklerine odaklanmada gösterdikleri artıştır. Dış kaynak kullanımı 

faaliyetleri işletmelere, taşeronluk firmalarının dezavantajlı olduğu diğer 

organizasyonlarda denetim şansı ve en iyi yapılan işlere kaynak tahsisi imkanı 

vermektedir.193 

İşletme, temel yeteneklerinin kullanılmadığı fakat temel yeteneklerinin 

kullanılmasına dolaylı olarak katkıda bulunan alan ya da faaliyet konularını 

belirlemelidir.Örneğin, spor ayakkabısı üretmekte olan bir işletme, teknoloji, ar-ge ve 

tasarım yeteneklerini, temel yeteneklerine doğrudan katkısı olan unsur ve faaliyetler 

dizisi değerlendirmeli, yemek, güvenlik, taşıma gibi faaliyetlerde dış tedarikçi 

kullanmalıdır. Bu yolla işletme hem kaliteli ve ucuz ürün ve hizmet alabilmekte, hem de 

hızını artırabilmektedir. Dolayısıyla dış kaynak kullanımı işletmeyi daha yalın, esnek, 

modüler ve çevik bir yapıya dönüştürebilmektedir.194 

Akademisyen ve şirket danışmanlarının işletmelerin temel yeteneklerini 

tanımlama ve geliştirmeye verdikleri önemin artmasına paralel olarak, pazar tabanlı iş 

tanımlarından yetenek tabanlı tanımlara geçişte artış yaşanmıştır. Örneğin; Honda’nın 

temel yeteneği küçük motor ürünleri üzerinedir. Nike’ın temel yeteneği ise üretimden 

çok, ayakkabılarının dizaynı ve pazarlanması üzerinedir. İşletmelerin temel 

yeteneklerini belirleyip, bunlar üzerine odaklanmaları uzun vadede önemli rekabet 

avantajları kazanmalarına sebep olmaktadır.195 

Üretim stratejileri literatüründe proaktivite ile ilgili iki önemli konu ortaya 

konulmaktadır. Bunların başlıcaları, üretimin canlılığı, işletmenin stratejik 

proseslerindeki uzun dönemli başarının önemine bağlıdır. Çünkü bu gibi etkiler yeterli 

kaynakların üretimi tahsis edilmesine yardım etmektedir. İkincisi ise, en iyi üreticiler 

gelecekteki ihtiyaçlarını önceden tahmin etmede yetenek oluşturmayı amaçlayan üretim 

                                                
193 Gilley ve Rasheed.,a.g.e., 2000, s.767 
194 H.Doğan, İşletmelerde Öz Yeteneğe Dayalı Yapılanma ve Stratejik Yönetim: Bir Öz Yetenek 
Bileşeni Olarak Yöre Sektörüyle Uyumun Meslek Yüksekokullarındaki Programların Rekabet 
Gücüne Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Isparta, s.119-120 
195 Ercan Oktay, Stratejik Yönetim Sürecinde Performans Geliştirmenin Bir Aracı Olarak Dış 
Kaynak Kullanımı: İmalat Sanayiinde Bir Uygulama ,Konya, 2006,s.102 
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altyapısı ve üretim yapısına uzun dönemli yatırım planları yapmalarıyla göze 

çarpmaktadırlar. Literatürde üretim proaktivitesinin iki boyutunun bulunduğu 

bildirilmektedir. Bunlar aşağıda belirtildiği gibidir: 196 

 

1. İş ünitesinin stratejik prosesteki üretime katılım derecesi, 

2. Gelecekteki ihtiyaçların önceden tahmin edilmesinde üretim altyapısı ve 

üretim yapısına uzun dönemli yatırım programları yapma derecesi. 

 

Faaliyet alanı ile dış kaynak kullanımı arasındaki ilişki, işletmenin temel 

yetkinliğe yoğunlaşma gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Bu noktada stratejik bir 

tutum ve davranış söz konusudur. Tamamlayıcı kaynaklar dışarıdan satın alınırken, 

şirketin temel yeteneklerinin kurum içinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.197 

 

2.10.4 Risk Yönetimi Ve Dış Kaynak Kullanımı 
 

Dış kaynak kullanımı işletmelerin risk yönetiminde kullandıkları önemli 

argümanlardan birisidir.Dış kaynak kullanan işletme, ürün ve hizmetler için dış 

tedarikçi kullanmak suretiyle teknoloji kullanımında kayda değer oranda sermaye 

yatırımı yapmadan avantaj sahibi olmaktadır.Bu nedenle pazar şartları gereği, isterse 

üreticilerini değiştirebilme şansı elde etmektedir.198 

2.11 Muhasebe Ve İç Denetim Alanında Gelişmeler 
 

Sermaye piyasalarının genişlemesi, sınır ötesi yatırımların artması, uluslararası 

ticaretin büyümesi anlamında globalleşme, hemen hemen bütün endüstrileri etkilemiş, 

bireylere tek bir dünyada yaşadığımızı ve çalıştığımızı hatırlatmış ve ülkelerin 

ekonomik, sosyal ve politik sınırlarını açmasına yol açmıştır. Globalleşme bilgiye 

dayalı ekonominin gelişmesini hızlandırmış, dünya genelinde muhasebecilere, 

                                                
196 H.Brandes; J.Lilliecreutz; S.Brege, Outsourcing-Success or failure? Findings from five case 
studies, European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol:3, No:2,1997, s.231 
197 Brandes ve diğerleri, s.237 
198 Gilley ve Rasheed, a.g.e., 2000,  s.768 
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yatırımcılara ve işletmelere yeni fırsatlar getirmiştir.Muhasebe ve iç denetim açısından 

globalleşmenin etkileri üç grupta özetlenebilmektedir.199  

 

Globalleşme; 

a) Global düşünmeyi öğretmiştir: Bundan dolayı, muhasebecilerin ve iç 

denetim uzmanlarının görevlerinin kapsamı gelişmiştir. Örneğin; sayıları gittikçe artan 

çalışanlara ve müşterilere yardım, birleşmeler, ortaklıklar, diğer ülkelerin hukuk 

kurallarını öğrenmek, kompleks işletme faaliyetlerini yönlendirmek, risk yöneticisi 

olarak faaliyet göstermek, teknolojiyi daha etkin kullanmak, yeni finansal ölçümleri 

sunmak gibi. 

b) Ortak bir işletme dili geliştirme ihtiyacını açığa çıkarmıştır: Bundan 

dolayı örneğin, muhasebe ve denetim standartlarının yakınsaması (convergence) 

gündeme gelmiştir. 

c) Bilgi ihtiyacında patlamaya yol açmıştır: Bilgi ihtiyacı ve kapsamı 

genişlemiştir.Örneğin; işletmenin yeni finansal göstergeleri, kurumsal yönetim, ulusal 

bütçeler, enflasyon oranları, işletmenin borç düzeyi ve işletmenin gelecekte de yaşama 

kabiliyetine etki eden faktörler gibi.Ancak, globalleşmenin muhasebeye etkileri bütün 

ülkelerde aynı düzeyde olmamıştır.Çünkü muhasebe içinde bulunduğu çevre tarafından 

şekillenmektedir. Ülkelerin muhasebe gelişim modelleri birbirinden farklıdır. Bu 

modelleri belirleyen değişkenler ise; işletmeler ile sermaye sağlayanlar arasındaki 

ilişkiler, diğer ülkelerle politik ve ekonomik bağlar, yasal yapı, enflasyon seviyesi, 

işletmelerin boyutu, karmaşıklığı, yöneticilerin ve mali çevrelerin gelişmişlik düzeyi ve 

ülkenin genel eğitim seviyesidir.200 

Bununla birlikte globalleşme süreci içerisinde tüm muhasebe sistemlerinin 

birbirine benzeyeceği tahmin edilmektedir. Muhasebenin uluslar arası hale gelmesi ile 

ilgili olarak çeşitli kuruluşlar (Birleşmiş Milletler, OECD, ASEAN, IMF gibi) 

çalışmalar yapmaktadırlar.Bu tür görüşler uluslararası muhasebe standartları (UMS) 

hareketine hız kazandırmıştır.Özetle; globalleşme uluslararası muhasebe standartlarının 

                                                
199 Aki Fujinama, Globalization and The Role of The Accounting Profession in The 21st Century, 
The 16th  World Congress of Accountants, Hong Kong, November 18-21, 2002, s. 23  
200 İdil Kaya, FASB-IASB Anlaşması ve Global Finansal Muhasebe Standartlarına Doğru, VI. 
Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 16-20 Nisan 2003,s.35 
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geniş bir kesim tarafından kabulünü kolaylaştırmış, diğer yandan mevcut finansal 

raporlama sürecinin yeniden sorgulanmasına yol açmıştır.201 

2.12 Finansal Skandallar Ve Muhasebe -  İç Denetim 
Hileli finansal raporlama; “ister fiilen isterse ihmal şeklinde olsun, önemli 

şekilde yanıltıcı mali tablolara sebep olan kasıtlı veya dikkatsizlikten kaynaklanan 

davranış” olarak tanımlanmaktadır. ABD’de mali tabloların çarpıtılmasının yaygın 

olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır.202Hileli finansal raporlamaya sebep olan 

başlıca faktörler şu şekilde sıralanabilir : 203 

a) İşletmenin menkul kıymetlerinin fiyatının yüksekliği vasıtasıyla yatırımcıların 

beklentilerini karşılamaktır. Düşüş trendinde bulunan işletmeler bu sarmalı 

kırmak, çıkış trendinde bulunan işletmeler ise bu çıkışlarına devam ettirmek 

için hileli finansal raporlamaya başvurmaktadır. 

b) Durumdan kaynaklanan baskılar da finansal raporların çarpıtılmasına neden 

olabilmektedir. Örneğin; gelir veya piyasa payında ani düşüşler, özellikle kısa 

dönem sonuçları için gerçekçi olmayan bütçe baskıları gibi. 

c) Diğer nedenler ise; iç ve dış denetimdeki eksiklikler, finansal yöneticilerin ve 

muhasebecilerin uyması gereken etik kurallara uymaması, modern finans ve 

teknolojideki karmaşıklığın da önemli rolü olmuştur. 

 

Ülkemizde olduğu gibi, sermaye piyasalarının yeterince gelişmemiş olduğu 

ülkelerde muhasebe hileleri genellikle; şirketi karsız göstererek vergi kaçırmaya 

yöneliktir. Böyle bir piyasada işlemler sistem içinde gösterilmeyerek yani kayıt dışına 

kaçırılarak fayda sağlanmaya çalışılmaktadır. Yani gelişmiş piyasaların tam tersi bir 

durum yaşanmaktadır.Şirketlerdeki mali skandallar karşısında kamuoyundan gelen 

tepkilerin ardından ABD Kongresi 2002 yılında Sarbanes-Oxley Yasası’nı gündeme 

getirmektedir. Sarbanes-Oxley, CEO’lar ve yönetim kurulları üzerine yeni ve ağır 

sorumluluklar getirmiştir. Aynı denetim firmasının aynı müşteriyi en çok 5 yıldan fazla 

                                                
201 IFRS, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (Internaitonal Accounting Standards Board – 
IASB) IASB öncesinde Uluslararası muhasebe Standartları Komitesi (IASC), 1973, s.67 
202 Erhan Birgili; Hakan Tunahan, Hileli Finansal Raporlama ve Pandoranın Açılan Kutusu,1. Türkiye 
Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, 17-19 Eylül 2003, Hacettepe Üniv. Kültür Merkezi, s.234. 
203 Active Akademi  Araştırma Merkezi, Parmalat’ın Başarı Öyküsü Bir ‘Skandalla’ Sona Erdi, 
Activeline, Şubat 2004, s.12. 
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denetleyememesi, aradan en az 2 hesap döneminin geçmesinin zorunlu olması, denetim 

ve danışmanlık faaliyetlerinin ayrıştırılması, hisse senetleri borsada işlem gören 

ortaklıklar için “denetimden sorumlu komite” (audit committee) oluşturulması 

zorunluluğu gibi bir takım zorunluluklar ile denetlenen firmaların gizlilikleri güvence 

altına alınmıştır.204 

Şirketlerde yaşanan mali skandallar, ülkeleri daha dikkatli davranmaya ve yeni 

önlemler almaya yöneltmiştir. OECD’nin üye ülkelerde kurumsal yönetim ilkelerinde 

aynı yönde bir düzenlemeye gitmesi, Avrupa Komisyonu’nun yeni yayınladığı 

kurumsal yönetim ilkelerini yeniden gözden geçirmesi gibi örneklendirilebilir. Özellikle 

şirketlerin yönetim ve denetim biçimini şeffaflık içinde yürütmesi anlamına gelen 

“Kurumsal Yönetim” (Corporate Governance) kavramı sıkça tartışılmaya başlanmıştır. 

Kurumsal yönetimin dört temel ilkesi bulunmaktadır. Bunlar; şeffaflık, adillik, hesap 

verilebilirlik ve sorumluluktur.205 

2.13 Sarbanes-Oxley Akti Kapsamında  İç Denetim Methodolojisi 
 

Şirketlerin finansal raporlamaları üzerindeki denetimlerin 

iyileştirilmesini amaçlayan ve aynı zamanda etkin kurumsal yönetimi 

destekleyen bir çaba olarak görülen Halka Açık Şirketler Muhasebe Reformu ve 

Yatırımcıyı Koruma Yasası veya diğer adıyla Sarbanes-Oxley yasası, Amerika 

Birleşik Devletleri’ndeki borsalarda işlem gören halka açık şirketlerin tamamını 

kapsayacak şekilde 30 Temmuz 2002’de imzalanmıştır.206 

Yasanın 302 ve 404 numaralı maddeleri çerçevesinde şirketlerin finansal 

raporlamaları üzerindeki risklerin belirlenmesi, belirlenen risklere ilişkin denetimlerin 

dokümante edilmesi ve değerlendirilmesi zorunlu tutulmuş, denetimlerin etkinliğinden 

şirket yöneticileri direkt olarak sorumlu tutulmuştur. Yasa ile birlikte gelen ağır cezai 

yaptırımlar şirket yöneticileri başta olmak üzere tüm çıkar sahiplerini ve bağımsız 

denetçileri derinden etkilemiş, yasaya tabi tüm şirketler finansal raporlamaya yönelik iç 

denetimlerinin iyileştirilmesi için kapsamlı projeler başlatmışlardır.Sarbanes-Oxley 
                                                
204 Active Akademi  Araştırma Merkezi, s.12 
205 Active Akademi  Araştırma Merkezi, s.13 
206  https://w303.ibm.com/finance/finsubp.nsf/WebPages/N01FF02Control Eduction_main, Şubat 2010 
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Yasası öncesinde dünyaya bakacak olursak ; bir çok ünlü ve büyük firmanın yönetim 

hatalarından dolayı büyük maddi ve manevi kayıpları olmuştur. Bir çok şirketin 

yayınlamış oldukları finansal raporlar hileli olduğu için kamuoyu açıklanan bütün 

finansal raporlara büyük bir güven sarsıntısı içinde şüpheyle yaklaşmıştır. Bu durum 

Sarbanes-Oxley Yasası gibi bir düzenlemenin mutlaka oluşması gerçeğini ortaya 

koymuştur.207 

Sarbane-Oxley  302 nolu madde  gereğince; Amerika Birleşik Devletleri Menkul 

Kıymetler ve Kambiyo Komisyonu (U.S. Securities and Exchange Commission) kısaca 

SEC , işletmelerin CEO ları ve CFO ları tarafından onaylanan raporlarını 3 aylık ve 

yıllık periyotlarda denetime tabi tutar ve bu yasa aşağıdaki konulara dikkat 

çekmektedir.208 

 

• Raporlarda önemli bir hata yada ihmal olup olmadığı incelenir. 

• Kamuoyuna sunulan finansal raporların şirketin o anki durumunu doğru 

ve şeffaf bir şekilde yansıtması gerektiğini vurgular. 

• Finansal ve finansal olmayan bilgileri içine alan denetimlerin ve 

prosedürlerin etkinliğini garanti eder. 

• Şirket içerisindeki iç denetimlerin önemine değinmektedir. 

 

Sarbane-Oxley Madde 404, yıllık olarak yayınlanan raporların doğruluğu üzerinde 

durmaktadır ve aşağıdaki konular üzerine dikkat çeker;209 

 

• Yönetimler , finansal raporları denetleyen uygun iç denetim yapıları tesis 

etmek ve dizayn etmekten sorumludurlar. 

• Yönetimler , iç denetim çalışmalarının finansla raporlar üzerindeki etki 

ve faydasını değerlendirebilmek için uygun bir iç denetim değerlendirme çatısı 

oluşturmalıdırlar. 

                                                
207  http://antifraud.aicpa.org/Resources/Fraud+and+the+Tone+at+the+Top.htm, Ekim 2009 
208  https://w303.ibm.com/finance/finsubp.nsf/WebPages/N01FF02Control Eduction_main, Şubat 2010 
209 https://w303.ibm.com/finance/finsubp.nsf/WebPages/N01FF02Control Eduction_main, Şubat 2010 
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• Dış Denetim tarafından denetimlerin sağladığı faydalar bağımsız bir 

şekilde tasdik edilmelidir. 

 

Sarbanes-Oxley Yasası kapsamında ,şirketlerdeki finansal ve muhasebesel 

kalemlerin uygun yönetim katmanları tarafından incelenmesi, gözden geçirilmesi ve 

raporlanacak tabloların zamanında tamamlanmış olarak ,doğru yasal gereksinimlere 

uygun olup olmadığını denetlemek üzere Üç Aylık Yönetim Ekipleri (Quarterly 

Certification of Management-QCM)  kurulmuştur.Üç aylık Yönetim onayının üç tane 

önemli unsuru vardır;210 

1. Sarbanes-Oxley Madde 302 ( Denetim ve Proseslerin üç aylık ve yıllık 

periyotlarda incelenmesi üzerinde durur) 

2. Sarbanes-Oxley Madde 404 ( İç denetim yapısının finansal raporlama üzerindeki 

etkinliği üzerine odaklanır ) 

3. Yönetim Öz Değerlendirme Denetimleri aşağıdaki konular üzerinde 

odaklanmaktadır. 

• Organizasyonun ya da sürecin kimin sorumluluğunda olduğunu gösterir. 

• Proseslerin dokümante edilmesi ve eğitimlerin devamlılığını sağlar. 

• Şirket kural ve talimatlarına uyumu gözetir. 

• Etkili Risk yönetimi , risk değerlendirilmesi ve tanımlanması üzerinde 

durur. 

• Yönetim onayıyla uygun başvuruların (ASCA Sertifikası , Yıkım Onarım 

Planları v.b.) takibi yapılır. 

 

İşletmelerin tabii ki günlük bazda takip ettikleri çok önemli faaliyetleri olmakta 

ve gerekli denetim ve onay mekanizmalarından geçmektedir. Ancak üç aylık 

periyotlarda gerçekleştirilen genel değerlendirmeler kurumsallaşmış işletmelerde çok 

önemli bir iç denetim mekanizmasıdır. Bu tip firmaların denetim proseslerinin 

değerlendirildiği izleme ve değerlendirme çatısının en üst katmanını QCM (Üç Aylık 

Yönetim Onayı/Değerlendirmesi) oluşturur. Kurumsal işletmeler ilgili süreçlerin 

                                                
210 Active Akademi  Araştırma Merkezi,s.15 
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değerlendirildiği skor kartlar yoluyla içinde bulundukları durumu anlamaya ve 

denetlemeye çalışırlar.211  

 

 
ŞEKİL 2. 3 Üç Aylık Yönetim Onayı Durum Değerlendirme Tablosu 

Kaynak : https://w303.ibm.com/finance/finsubp.nsf/WebPages/N01FF02Control Eductionimain, 

 
Şekil 2.3 ‘de örnek olarak verilmiş IBM firmasına ait Özet-Değerlendirme 

Tablosunda gösterilmektedir. 

Kurumsallaşmış işletmelerde iç denetim ve iç denetim yapısı incelenirken ilgili 

yönetim katmanlarının bu yapılar içerisindeki rolleri büyük önem taşımaktadır.Bu 

katmanların rolleri kısaca aşağıdaki gibi tanımlanabilir.212 

 

 

                                                
211http://w303.ibm.com/ibm/documents/corpdocweb.nsf/ContentDocsByTitle/Business+Conduct+Guideli
ne, Mart 2010  
212http://w303.ibm.com/ibm/documents/corpdocweb.nsf/ContentDocsByTitle/Business+Conduct+Guideli
ne, Mart 2010 
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Yönetim Kurulu : Şirketin genel durumunu denetlemekle görevlidir. Yönetim 

Kurulu içerisinden iç denetimi yönetmek için bir Denetim Komitesi oluşturulur. 

 

Üst Düzey Yöneticiler : Etkili denetim aktiviteleri oluşturmak ve adil bir 

çalışma iklimi yaratabilmek için şirket değerleri çerçevesinde en uygun ortamı sağlamak 

ve tesis etmekten sorumludurlar. 

 

Yatay Yönetim : İç denetimlerin değerlendirilmesi ve sürekli olarak takip 

edilmesinden sorumlu olan esas yönetim katmanıdır. Bu katman çoğu kurumsal firmada 

ikiye ayrılır. 

 Global ve Yerel Süreç Sahipleri  

Süreçlerin tanımlanması , oluşturulması , yaratılması ve verimliliğinden esas olarak 

sorumlu olan yönetim katmanıdır. 

 Operasyonel İş Denetimi  

İlgili yatay birimler tarafından uygulanır. Görevi , Yatay Yönetime destek olmak ve 

onun iç denetim çalışmalarına yön vermektir. 

 

Finansal İş Denetimleri : Finansal organizasyon içerisinde yer alan hem şirket 

hem de birimler ile bağlantılı konuların İç denetim çatısına uyumunun ve gözetiminin 

yapıldığı denetimlerdir. 

İç Denetim : Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oluşturulmuş Denetim 

Komitesine hesap verme sorumluluğu olan , bağımsız ve objektif iç denetim 

değerlendirmeleri oluşturan birimdir. 

Ülkemizde SPK ve BDDK düzenlemeleri ile uygulaması başlatılan Denetim 

komitesi, fiili olarak denetim yapan bir organ değildir. Denetim faaliyetleri ile ilgili 

doğrudan sorumlulukları bulunmamaktadır. Denetim komitesi, iç ve dış denetim 

sürecinin uygulama etkinliğini,  katma değerini, muhasebe, mali raporlama ve iç 

denetim ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğini  yönetim kurulu adına gözetmekle 

sorumludur. 
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Denetim komitesi yönetim kurulu tarafından oluşturulur. Denetim komitesi 

üyelerinin icra görevi bulunmamalıdır. Görev, yetki ve sorumluluklarını açık şekilde 

tanımlayacak bir yönetmeliğinin bulunması gerekir. 

Denetim komitesi; yönetim kurulu adına iç denetim, risk yönetimi ve iç denetim 

sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama 

sistemlerinin işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim 

kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri 

yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının 

faaliyetlerini düzenli olarak izlemek konularındaki rol ve sorumlulukları ile katma değer 

sağlar. 

2.14 Sarbanes-Oxley Akti Kapsamında  Dış Kaynak Kullanımına 
Getirilen Sınırlamalar  

 

Globalleşen dünya  düzeni içinde, bir ülkede meydana gelen gelişmeler sadece o 

ülkeyi değil, o ülkenin ekonomik bağlantısı olan ülkeler yoluyla dünyadaki tüm 

ekonomileri etkiler bir hal almaktadır.Global etkili skandallar (Enron/Arthur Andersen 

gibi) ve sonrasında çıkarılan Sarbanes-Oxley Yasaları, bu yasanın etkileri, proaktiflik, 

dış denetim, iç denetim, iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin gündeme gelmesi 

bunlara örnek olarak verilebilir. Bunların yanında, gerçekleştirilen birçok ulusal ve 

uluslararası forumda, birkaç eğilim ve kavramın da küresel düzeyde sıkça gündeme 

getirildiği,  vurgulandığı ve tartışıldığı gözlenmektedir.Bunların belli başlıcaları şöyle 

sıralanabilir;213 

 

• Kurumsal Yönetim (Corporate Governance- Good Governance) 

• Etik (Ethics) ilkeler 

• Mesleki davranış kuralları (Professional Rules of Conduct) 

• İş sürekliliği (Business Continuity) 

• Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) 

                                                
213 Tamer Aksoy,Global Etkili Skandallar (Enron, Worldcom vb.) Sonrası Gündeme Gelen OECD 
Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İlkeleri'nden AB ile Uyum Sürecindeki Türkiye için 
Çıkarılacak Dersler, ASMMO Bülten, Sayı 154, Mayıs-Haziran 2004, s.18. 
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ABD'de dünyaca tanınmış bazı büyük işletmelerde 2001 yılı itibariyle meydana 

gelmeye başlayan muhasebe usulsüzlükleri serisi uluslararası finans piyasalarında geniş 

yankılar uyandırmıştır. Büyük işletmelerdeki bu başarısızlıklar, kamunun finansal 

raporlara ve kurumsal açıklamalara olan güvenini sarsmış bulunmaktadır. ABD 

ekonomisini büyük bir krizin eşiğine taşıyan, halka açık şirket modelini tartışmalı hale 

getiren, muhasebe ve denetim şirketleri üzerine dikkatleri toplayan muhasebe 

skandalları, ekonomik sistemi olumsuz yönde etkilemiştir.Zararda olan şirketlerin 

kamuya açıklanan finansal tablolarında, muhasebe hileleriyle ve denetim şirketlerinin bu 

hilelere göz yummasıyla birlikte gerçek olmayan kâr rakamları ilan edilmiştir. Böylece 

bu şirketlerin borsada işlem gören hisse senetlerinin fiyatları yükselmiştir. Yatırımcılar, 

olumlu finansal tablolar ve sürekli yükselişte olan hisse senedi fiyatları nedeniyle büyük 

beklentiler içine girmiştir. Ancak yöneticilerin sahip oldukları şirket hisselerini, finansal 

tablolar düzeltilerek yeniden ilan edilmeden önce yüksek fiyata satmaları sonucu 

yatırımcıların büyük beklentileri gerçekleşememiştir. Finansal tablolar düzeltilerek 

yeniden ilan edildiğinde, aslında şirketlerin zararda ve büyük bir borç yükü altında 

olduğu ortaya çıkmış, bunun sonucunda da yüksek hisse senedi fiyatlan bir anda 

düşmeye başlamıştır. Yatırımcıların büyük beklentilerle yatırım yaptıkları hisse senetleri 

değersiz kağıt parçalarına dönüşmüştür.214 

 

Hızlı olarak büyümenin getirdiği kuşkular, bazı şirketlerin Amerika Birleşik 

Devletleri Sermaye Piyasası Kurulu (US SEC) tarafından incelemeye alınmasına yol 

açmıştır.ABD'de 2001–2003 yıllan arasında meydana gelen en büyük şirket iflasları 

Tablo 2.1.'de özetlenmiştir.215 

 

 

 

 

 

 
TABLO 2. 1 ABD’de 2001-2003 Yılları Arasında Meydana Gelen En Büyük Şirket İflasları 

                                                
214 Aksoy, s.19 
215 107 Milyar Dolarlık Tarihi Şirketin Çöküşü, Hürriyet Gazetesi, 23 Temmuz 2002, s.8. 
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Şirket Tarih Miktar (Milyar $) 

Pacific Gas 2001 21 

Enron Aralık 2001 63 

Kmart Ocak 2002 17 

Tyco 2002 80 

Global Crossing Ocak 2002 26 

NTL Mayıs 2002 17 

Adelphia Haziran 2002 24 

Worldcom  Temmuz 2002 107 
Kaynak: Anup Agrawal, Sbaiha Chadha, Corporate Governance and Accounting Scandals, Current 

Draft: July 2003,http//www.afajof.org/Pdf/2004program/UPDF/P666İCorporationİFinance.pdf, 18 Şubat 

2004, s.2. 

Bu muhasebe skandallarının arkasındaki sebepler; yükselen piyasa karşısında 

yatırımcıların mantık dışı coşkunluğu, bulaşıcı hırsları,yükselen beklentilerin 

oluşturduğu kağıttan yapılmış sanal kalelerin yıkılması, yöneticilerin körelen doğruluk 

anlayışı, yönetim kurulunun, denetim kurulunun, bağımsız denetçilerin ve US SEC'in 

başarısızlığı,denetçileri finansal tabloların iyi görünmesini sağlayacak değişiklikleri 

kabul etmeleri hususunda teşvik eden finansal raporlama standartlarının parlak çizgisi 

olarak sıralanabilir. Muhasebe skandalları serisi, dünyanın en büyük şirketi olan enerji 

kuruluşu Enron'un 2001 yılı Ekim ayında, 1997–2000 yılları arasında daha önce 

raporlamış olduğu net kar rakamlarını yapılan muhasebe hataları nedeniyle düzelttiğini 

bildirmesi ile başlamıştır. Enron Şirketi'nin çöküşü, sistemden kaynaklandığı kabul 

edilen birçok zayıflığı ve birçok çıkar grubunu içeren iyi bir örnektir.216 

Yaratıcı muhasebe teknikleri kullanılarak şirketin büyük miktardaki borcu ve 

zararı finansal tablolar dışında tutulmuştur. Teoride, yöneticilerin, müdürlerin kuşku 

uyandıracak muhasebe yöntemleri yoluyla hisse fiyatlarını yükseltmelerini engelleyecek 

pek çok koruyucu unsur vardır.Yönetim kurulu ve denetim komitesi çoğu şirketten daha 

iyi olmasına rağmen, bazı üyeler finansal çıkar çatışmaları ile karşı karşıya kalmıştır. 

Enron Şirketi'ni uzun süredir denetleyen ve şirkete aynı zamanda danışmanlık hizmeti 

veren Arthur Andersen Şirketi bu skandalda önemli bir role sahiptir. Bu olay ile birlikte 

                                                
216 Ayça Zeynep Süer, Muhasebe Mesleğinde Enron Vakası ve Getirdikleri, ISMMMO Yayınları, 
İstanbul, Eylül 2004, s.45. 
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müşterilerinin hilelerine göz yuman, hatta onlara yaratıcı muhasebe tekniklerini 

kullanmaları konusunda danışmanlık yapan, onların yanlış finansal tablolarının altına 

imza atan denetim şirketleri ve denetçiler konusu gündeme gelmiştir.217 

 

Muhasebe ve finans alanında dış kaynak kullanımı firmaları incelendiğinde 

birçoğunun bağımsız denetim ve danışmanlık hizmeti verenler olduğu görülmektedir. Bir 

müşteriye aynı şirket tarafından muhasebe konusunda dış kaynak kullanımı hizmeti ve 

bağımsız denetim hizmeti verilmesi denetim şirketinin bağımsızlığı üzerine gölge 

düşürmektedir. Bu durum denetim raporlarının ve şirketin durumunun olduğundan farklı 

gösterilmesine kadar gitmektedir ve kamunun denetim raporlarına olan güveni 

sarsılmaktadır.218 

Amerika Birleşik Devleri'nde Temmuz 2002 tarihinde yayınlanan Sarbanes-

Oxley Yasaları kamunun güvenini tekrar kazanabilmek, muhasebe skandallarının önüne 

geçmek ve muhasebe, bağımsız denetim ve danışmanlık sektöründe faaliyet gösteren 

firmalar ile özellikle şirketlerin mali tablolarını hazırlamakla sorumlu yöneticilerin bu 

görevlerini yerine getirirken yeterince titiz davranmadıkları endişesinden yola çıkılarak 

hazırlanmıştır.Sarbanes-Oxley Yasaları 11 ana başlık altında toplanabilir.219 

 

1. Kamu Gözetim Kurulu (Public Company Accounting Oversight Board 

“PCAOB” )  

2. Denetim firmasının bağımsızlığı 

3. Şirketin sorumluluğu 

4. Mali bilgilerin arttırılması 

5. Analist çıkar çatışmaları 

6. Komisyon kaynakları ve otoritesi 

7. Çalışmalar ve raporlar 

8. Kurumsal ve suç unsuru taşıyan suiistimal sorumluluğu 

9. Beyaz-yakalılar suçları ile ilgili cezaların arttırılması 

                                                
217 Müge Saltoğlu, Yaratıcı Muhasebede Özel Amaçlı Şirketlerin Rolü ve Enron Örneği, Muhasebe 
ve Denetime Bakış, Yıl 3, Sayı:10, Eylül 2003, s.108. 
218 Saltoğlu, s.107 
219 “Genel Hatları ile Sarbanes-Oxley ve Türkiye’de Faaliyet Gösteren Şirketlere Etkisi”, PWC, 
http//www.pricewaterhousecoopers.com, 22.12.2004. 
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10. Kurumsal vergi iadeleri 

11. Kurumsal suistimal ve sorumluluk 

 

Sarbanes Oxley Yasalarının 201’inci bölümü, denetçi bağımsızlığını ele almakta 

ve diğer hususlar yanında, denetçi hizmetlerinin kapsamı ile denetçi ortağı rotasyonu 

konularına vurgu yapmaktadır.Nihai kurallar, denetim şirketleri tarafından US SEC'de 

kayıtlı denetim müşterilerine verilen hizmetleri etkilemektedir. Nihai kurallar aşağıdaki 

alanları ele almaktadır.220 

 

• Denetim-dışı hizmetler: Bir denetim müşterisine sağlandığında bağımsızlığı 

zedeleyecek denetim dışı hizmetler hakkındaki mevcut SEC kurallarını 

yenilemekte ve şu anki hallerine nazaran daha kısıtlayıcı bir hal 

kazandırmaktadır. 

• Denetim komitesi ön-onayları: Bir ihraççının denetim komitesinin, denetçisi 

tarafından verilen tüm denetim ve denetim-dışı hizmetleri önceden onaylamasını 

gerektirmektedir. 

• Sorumlu ortak rotasyonu: Denetim ekibindeki belirli sorumlu ortakların, 

sorumlu ortağın denetim sürecindeki rolüne bağlı olarak beş ya da yedi aralıksız 

yıldan fazla denetim hizmeti vermesini yasaklamaktadır. 

• Dinlenme dönemi: İhraççının yönetiminin belirli üyelerinin, denetim 

prosedürlerinin başlamasından önceki bir yıllık dönem içerisinde denetim 

ekibinin üyelerinden biri olması halinde, denetim şirketinin ihraççının mali 

tablolarını denetlemesini yasaklamaktadır. 

• Denetim komiteleri ile iletişim: Denetçinin ihraççının denetim komitesindeki 

belirli konuları raporlamasını gerektirmektedir; bunların arasında ihraççının kritik 

muhasebe politikaları da yer almaktadır. 

 

 

 

                                                
220 Süer,s.86. 
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Sarbanes Oxley Yasalarında açıkça belirtilen kategoriler aşağıdaki gibidir.221 

• Defter tutma ya da denetim müşterisinin muhasebe kayıtları veya 

mali tabloların hazırlanmasıyla ilgili diğer hizmetler 

• Finansal bilgi sistemleri tasarımı ve uygulanması 

• Şirket değerleme hizmetleri, adillik görüşleri (fairness opinions), ya da ayni 

raporlara iştirak 

• Aktüeryal hizmetler 

• İç denetim işleri 

• Yönetim fonksiyonları 

• İnsan kaynakları hizmetleri 

• Aracı, yatırım danışmanı ya da yatırım bankacılığı hizmetleri 

• Hukuki hizmetleri 

• Denetimle ilgisi olmayan eksper/ bilirkişi hizmetleri 

• Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu'nun yönetmelikle izin verilemez 

olduğunu belirleyen hizmetler 

 

Sarbanes-Oxley Yasaları çerçevesinde denetim şirketleri denetim haricindeki 

faaliyetlerini özellikle danışmalık ve dış kaynak kullanımı hizmetlerini faaliyetleri 

içerisinden çıkarma yoluna gitmişlerdir. PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık 

şirketinin yönetim danışmanlığı ve dış kaynak kullanım birimini Ağustos 2002’de IBM 

firmasına devretmek yolu ile bu faaliyetlerini elden çıkarmıştır. PriceWaterhouseCoopers 

danışmalık şirketi 2000 yılından beri tüm dünyada BP Petrolleri şirketlerine muhasebe 

konusunda hizmet vermekte idi. 2002 yılından itibaren bu hizmetlerin tamamı IBM BTO 

şirketi kapsamında verilmektedir.222 

 

 

 

 

 

                                                
221 Genel Hatları ile Sarbanes-Oxley ve Türkiye’de Faaliyet Gösteren Şirketlere Etkisi, 
PWC,http//www.pricewaterhousecoopers.com, 22.12.2004. 
222 Aktaş,s.92 
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2.15 Dış Kaynak Kullanımı Uygulama Aşamaları  
 

Dış kaynak kullanımı, işletmenin değer zincirini incelemede, temel yetenekleri 

belirlemede ve esnek bir örgüt yapısı oluşturmada stratejik bir öneme sahiptir. 

Günümüzde dış kaynak kullanımı giderek yaygınlaşan bir yönetim tekniği olmakla 

beraber, bu yöntemi uygulamak sanıldığı kadar kolay değildir.223 

Dış kaynak kullanımı aşağıda maddeler halinde sıralanan bir sürecin 

uygulanmasını gerektirmektedir. Bu süreç işletmenin dış kaynak kullanımına gereksinim 

duyması ile başlamakta ve tedarikçi işletme ile sözleşme imzalamasıyla son bulmaktadır. 

Dış kaynak kullanımı süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır 224 ;  

• Dış kaynak kullanımına gereksinim duyulması, 

• İşletmenin değerlendirilmesi, 

• Dış kaynak kullanımına karar verilmesi, 

• Dış kaynak kullanma stratejisinin belirlenmesi, 

• Teklif formunun hazırlanması , 

• Alternatif tedarikçi işletmelerinin değerlendirilmesi, 

• Alternatif tedarikçi işletmeler arasında seçim yapma, 

• Tedarikçi işletme ile sözleşmenin yapılması, 

• Tedarikçi işletme ile etkin bir ilişki ağının kurulması  

 

                                                
223 Oktay, s.102 
224 Oktay, s.104 
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ŞEKİL 2. 4 Dış Kaynak Kullanımı Uygulama Aşamaları 

Kaynak : Saunders ve Diğerleri , s.69 

 

2.15.1 Dış Kaynak Kullanımına Gereksinim Duyulması   
 

İşletme ana faaliyeti ve temel yeteneği dışında başka faaliyetler ile de 

uğraştığında, bu tür faaliyetler ana faaliyetin daha iyi yapılmasına mani oluyorsa artık 

dış kaynak kullanımı uygulamasının ilk adımının atılmaması için hiçbir neden 

kalmamıştır.225 

Dış kaynak kullanımının nedenleri başlığında da anlatıldığı üzere, işletmeler, 

maliyetleri azaltmak, temel yeteneklerine odaklanmak, küçülmek, optimum kaynak 

dağılımını sağlamak, kaliteyi artırmak, risk ve krizlere karşı mukavemet kazanmak, yeni 

teknolojilere uyum sağlamak gibi nedenlerle dış tedarikçilere gereksinim duyarlar. 

 

 

 

 

 

                                                
225 Saunders ve Diğerleri,s. 68  
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2.15.2 İşletmenin Değerlendirilmesi  
 

Sürecinin ilk aşaması olan dış kaynak kullanmaya gereksinim duyulmasından 

sonra, işletme kendi içyapısını değerlendirmelidir. İşletme yönetimi kendi faaliyetlerini 

inceleyip hangilerinin dış kaynak kullanımı yöntemiyle yürütüleceğine karar vermesi 

gerekir.226 

 Tepe yönetimi, strateji uzmanları ve bölüm yöneticileri ile birlikte hareket 

ederek işletmenin zayıf ve güçlü yönlerini belirlemelidir. Aynı zamanda işletmenin 

temel yeteneğini ve ana faaliyetini ortaya koymalıdır. Tepe yönetiminin bu kararı 

işletme açısından hayati bir önem taşımaktadır. Zira dış kaynak kullanma 

uygulamasının başarı veya başarısızlığı tepe yönetiminin tutum, davranış ve kararlarına 

bağlı olacaktır. İşletme için stratejik bir önem taşımayan ve temel yeteneğin daha iyi ve 

etkin bir biçimde yerine getirilmesine katkı sağlamayan faaliyetler için dış kaynak 

kullanılması gerekmektedir.227 

Öte yandan işletmenin temel yeteneği için stratejik önemi olan ve işletme 

tarafından etkin bir şekilde gerçekleştirilen fonksiyonlar ise işletme içinde kalmaya 

devam etmelidir. İşletme temel yeteneği üzerine yoğunlaşmalı ve diğer faaliyetleri için 

dış kaynak kullanmalıdır.228 

2.15.3 Dış Kaynak Kullanımına Karar Verilmesi  
 

Bir işletmenin yönetimi dış kaynak kullanımına karar verdiğinde aşağıdaki 

sorulara cevap araması gerekmektedir.229 

•  İşletme dış kaynak kullanımına gerçekten gereksinim duymakta mıdır? 

•  İşletme hangi faaliyetler için dış kaynaklara başvurmalıdır? 

•  İşletmenin mevcut örgüt kültürü dış kaynak kullanımını desteklemekte midir? 

•  İşletmenin beşeri ve teknik alt yapısı dış kaynak kullanımına uygun mudur? 

                                                
226 Yazıcı,  s.23  
227 Oktay, s.105  
228 J. Gerston, Outsourcing in Client / Server Environments, Information Systems 
Management,Vol:14, No:2, s.74 
229 J. J.. Laabs, Succesful Outsourcing Depends on Critical Factors,  Personel Journal, Vol:72,  No:10, 
October 1993, s. 53 
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• Dış kaynak kullanımının ticari değerler dikkate alındığında işletmeye              

sağlayacağı potansiyel rekabet avantajı nedir? 

• Pazarda beklenmedik bir başarısızlık olduğu zaman işletmenin potansiyel zarar 

görebilirlik oranı nedir? 

• En az zararı görmek için tedarikçilerle kontrol konusunda nasıl bir düzenleme 

yapılmalıdır? 

Burada önemli olan tedarikçiye bağımsızlığını hissettirmek ama bunun yanında 

satın alan için güvenliği sağlayacak kontrol alanlarını geliştirmektir. Bağımsızlık ile 

kontrol alanları arasındaki ölçüyü çok iyi ayarlamak gerekir. Çoğu firma ilk olarak fazla 

kritik olmayan alanlarda DKK yoluna gitmektedir. Örneğin; muhasebe işlevlerini 

tamamını devretmek yerine sadece maaş bordrosu işlemlerini vermek gibi. Zamanla dış 

kaynak kullanımı konusunda tecrübe kazanan işletmeler daha riskli alanlarda dış kaynak 

kullanımı yoluna giderek büyük rekabet avantajları ve kârlar elde etmektedirler.230 

2.15.4 Dış Kaynak Kullanım Stratejisine Karar Verilmesi 
 

Tepe yönetim dış kaynak kullanımına karar verdikten sonra uygulayacağı 

stratejiyi belirlemelidir. Dış kaynak kullanımı stratejisinin belirlenmesinde şu hususlar 

dikkate alınmalıdır.231 

• Genel amaç ve hedefler dış kaynak kullanma stratejisiyle uyum içinde 

olmalıdır. 

• Temel yetenekler ve bu yeteneklerin dışında kalan diğer yetenek ve faaliyetler 

belirlenmelidir. 

• Dış kaynak kullanımının süresi iyi tespit edilmelidir. Diğer bir ifadeyle, dış 

tedarikçilerden uzun vadeli mi, yoksa kısa vadeli mi ilişki kurulacağına karar 

verilmelidir. 

• Dış kaynak kullanım partneri ile başarılı bir çalışma ilişkisinin 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli ortam sağlanılmalıdır. 

• Yeniden şekillendirilecek organizasyon şemasının merkezi mi, yoksa ademi 

merkezi bir yapıya mı dönüştürüleceğine karar verilmelidir. 

                                                
230  Oktay, s. 106 
231  Laabs, s.55  
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• Tedarikçi işletmelerin, ana işletme, pazar ve müşteriler tarafından talep edilen 

kalite düzeyinde mal ve hizmet tedarik edebilecekleri konusunda güvenilirlikleri 

araştırılmalıdır. 

2.15.5 Teklif Formunun Hazırlanması  
 

Teklif formunun hazırlanması tedarikçi işletmenin seçiminde önemli bir süreçtir. 

Zira tedarikçi işletmeler, teklif formunu dikkate alarak işletmeyi değerlendirmektedirler. 

Söz konusu form, tedarikçi işletmelerin işi aldıklarında ortaya koymayı düşündükleri 

çözüm yollarını içeren tekliflerini sunmalarını sağlamaktadır. Ayrıca, tedarikçi 

işletmelerin fiyat ve koşullar sunmasına, teknoloji ve alt yapısı hakkında işletmeyi 

bilgilendirmesine ve işletmenin tek bir tedarikçi işletmeye bağlı kalmasının 

önlenmesine yardım etmektedir. Bir teklif formu aşağıdaki bölümlerden 

oluşmaktadır.232 

• Genel Açıklama: Bu bölüm, işletmenin dış kaynak kullanma ile ilgili amaç, 

hedef ve nedenlerini liste halinde belirtmektedir. 

• İşletmenin Özgeçmişi: Bu bölüm, işletmenin faaliyet konusunu, misyon ve 

vizyonunu, örgütsel yapısını, kuruluş yerini, beşeri ve fiziksel kaynaklarını ve diğer 

özelliklerini içermektedir. 

• Genel Koşullar: Bu bölüm, teklif formunun en uzun ve en önemli bölümünü 

oluşturmaktadır. Tedarikçi işletmelerin tekliflerini sunarken uymak zorunda oldukları 

kuralları, tedarikçi işletmenin sahip olması gereken özellik, koşul ve standartlarla ilgili 

istenilen belgeleri içermektedir. Ayrıca, tedarikçi işletmeden gelecek tekliflerin 

değerlendirilmesinde izlenecek yöntem ve programın ve yapılacak sözleşme 

koşullarının içeriği bu bölümde düzenlenmektedir. 

• Beklenen Hizmet Düzeyi: İşletmenin dış kaynak kullanarak sağlayacağı 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde tedarikçi işletmelerden beklenilen kalite düzeyi ile 

ilgili standartlar bu bölümde düzenlenmektedir. 

• Seçim Yöntemi: Bu bölümde tedarikçi işletmenin seçiminde kullanılacak 

kriterler düzenlenmektedir. Tedarikçi işletmenin istikrarı, yeteneği, yönetim 

                                                
232 E.  Ankaralı,Başarılı Outsourcing İçin Doğru Sözleşmeler Nasıl Hazırlanmalı?, 08-09 Ekim 2002, 
I. Outsourcing Zirvesi, İstanbul,s.3 
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organizasyonu, kaynakları, esnekliği, kapasitesi, sunacağı fiyatı, kültürel uyumu ve 

referansları kullanılacak kriterler arasında yer almaktadır. 

 

2.15.6 Tedarikçi İşletme İle Etkin  Bir İletişim Ağının Kurulması  
 

Sürecin son aşamasında işletmeler arasında etkin bir iletişim ağı kurulmaktadır. 

Bu aşamanın temel fonksiyonu, belirsizliğin azaltılmasıdır. İşletmeler arasında iletişim 

ne kadar açık, dürüst ve güvenilir olursa taraflar arasında ortaya çıkacak sinerji de o 

kadar büyük olacaktır.Dış kaynak kullanımı ilişkisi içindeki işletmeler arasında yapılan 

sözleşmeler ilişkinin devam etmesi açısından önem taşımaktadır. Taraflar arasında 

yapılan sözleşmede zaman içerisinde çeşitli değişiklikler yapmak söz konusu 

olabilmektedir. Teknoloji ve ekonomik şartların değişmesi, piyasaya yeni ve güçlü 

rakiplerin girmesi sözleşmede değişikliğe gitmenin temel nedenlerindendir. Bu tür 

nedenlerle sözleşmelerde değişikliğe gidilebilmesi taraflar arasındaki ilişki ve stratejik 

uyumun düzeyine bağlı kalmaktadır. Eğer taraflar arasında sağlıklı bir iletişim ve ilişki 

kurulamamış ise işbirliğinin başarılı olması mümkün değildir. 233 

Taraflar arasında etkin bir iletişim ağını kuracak mekanizmanın oluşturulması 

gerekmektedir. Bu amaçla üzerinde yeterince zaman harcanmış, empatiye dayanan, 

sinerjiyi açığa çıkaran, güven ortamının yerleşmesine zemin hazırlayan bir iletişim 

şebekesi kurulmalıdır.234 

2.16 Türkiye’de Dış Kaynak Kullanımı  

Son yıllarda ülkemizde dış kaynak kullanımı konusu giderek önem kazanmaya 

başlamıştır. Human Resources dergisi tarafından Bileşim International’a Nisan 2002’de 

yaptırılan bir araştırma bu konuda önem taşımaktadır. Araştırmaya katılan 151 Firmanın 

büyük çoğunluğu %77’lik bir oranla dış kaynaklardan yararlandıklarını 

belirtmişlerdir.235 

                                                
233 Oktay, s. 110 
234 Oktay, s. 110 
235 Outsourcing Dergisi, Türkiye’de Dış Kaynak Kullanımı, Sayı 1, Ekim-Kasım 2003, s. 28. 
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ŞEKİL 2. 5 Dış Kaynak Kullanım Oranı 

Kaynak : Outsourcing Dergisi, Türkiye’de Dış Kaynak Kullanımı, Sayı 1, Ekim-Kasım 2003, s. 28 

 

 

ŞEKİL 2. 6 Dış Kaynaktan Yararlanılan Hizmetler 

Kaynak : Outsourcing Dergisi, Türkiye’de Dış Kaynak Kullanımı, Sayı 1, Ekim-Kasım 2003, s. 29 

Şekil 2.6 ‘da da görülebileceği gibi dış kaynak kullanımı yapılan hizmetlerin 

başında yemek geliyor. Ulaşım ise %56’lık bir oranla ikinci sırayı almaktadır. Üretim, 
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Nakliye, Seyahat, Araştırma/Danışmanlık, Bilişim Teknolojisi gibi alanlar Türkiye’de 

dış kaynak kullanımında görece daha az tercih edilen alanları oluşturmaktadır.236 

        

             ŞEKİL 2. 7 Dış Kaynak Kullanımı En Çok Hangi Alanda Fayda Sağladı ? 

Kaynak : Outsourcing Dergisi, Türkiye’de Dış Kaynak Kullanımı, Sayı 1, Ekim-Kasım 2003, s. 30 

 

Türkiye’de dış kaynak kullanımının faydasının en belirgin olduğu alan 

maliyetlerdir. Süreç gelişimi de dış kaynak kullanımında fayda sağlayan alanlar 

arasında yer alırken temel yeteneğe odaklanma gibi önemli bir alanda yeterince fayda 

sağlanamadığı gözlemlenmektedir. Operasyonel maliyetleri azaltmak ya da kontrol 

altına almak Türkiye’de dış kaynak kullanımının en önemli nedenidir. Araştırmaya 

katılan firmaların üçte birinden çoğu şirket harcamalarının dış kaynaktan yararlanarak 

bir önceki yıla göre azaltıldığını belirtmekte , bu da dış kaynak kullanırken hedeflenen 

faydanın büyük oranda sağlandığını ortaya koymaktadır. 237 

                                                
236 Meral Coşkun , Temel Yetenek Ve Dış Kaynak Kullanımı , 
http://www.hrturkiye.com/index.php/temel-yetenek-ve-dis-kaynak-kullanimi/   , Mayıs 2010  
237 Meral Coşkun , Temel Yetenek Ve Dış Kaynak Kullanımı , 
http://www.hrturkiye.com/index.php/temel-yetenek-ve-dis-kaynak-kullanimi/   , Mayıs 2010 
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ŞEKİL 2. 8 Dış Kaynaktan Yararlanmanın Nedenleri 

Kaynak : Outsourcing Dergisi, Türkiye’de Dış Kaynak Kullanımı, Sayı 1, Ekim-Kasım 2003, s. 30 
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3 MUHASEBE VE  İÇ DENETİM  ALANINDA DIŞ KAYNAK 
KULLANIMI  VE  ÖRNEK  UYGULAMA 

 
 

Çalışmanın bu bölümünde , iç denetim alanında dış kaynak kullandırılmak üzere 

anlaşma yapılacak şirketin verilecek iç denetim hizmetinin içeriğinin belirlenmesinde 

hangi adımları  izlemesi gerektiğine ve buna bağlı olarak imzalanacak sözleşmenin 

hangi yasal gerekliliklerle hazırlanması gerektiğine ışık tutulmaya çalışılacaktır.238 

 

Aşağıda aktarılan bölümde  Şirket A , dış kaynak kullanımı hizmetini  alan şirket 

olarak, Şirket  B ise dış kaynak hizmetini sağlayıcısı olan firma olarak gösterilecektir. 

 

Şirket A, Asya’da olduğu kadar ,Avustralya ‘da  gösterdiği benzersiz faaliyeti ile 

ülkenin önde gelen özel sağlık servisi sağlayıcısıdır. Ülke çapındaki tesislerinde, 44 özel 

hastaneyi yöneten ikinci büyük özel sağlık servisi konumuna ulaşmıştır. Avustralya, 

Yeni Zelanda , Singapur, Malezya’daki tesisleri ile özellikle patoloji servisi ile lider 

konumda olan Şirket A , 45 özel klinik ve büyük ölçekli hastanelerinde bir tanısal 

görüntüleme merkezine sahiptir.1985 yılında kurulan Şirket A , 1994 yılında Avustralya 

hisse senedi borsasında yerini almıştır. 

Şirket A, sunduğu kaliteli hizmeti ve  müşteri beklentilerini tam olarak 

karşılamaya gayret eden politikaları ile başarıya ulaşmıştır. Şirket A, bu başarısını, 

çalışanlarına verimli ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmalarına fırsat vererek ve 

olası en yüksek bakım standartlarını sağlamasına borçludur. Şirket A son beş yıl içinde 

gösterdiği büyüme oranını aşağıda belirtilen şartları sağlayarak yakalayabilmiştir;  

• Doktor ve çalışanlara gerekli desteği vererek , onların hastalarına en 

yüksek kaliteli hizmeti sağlamalarına yardımcı olmak 

• Finansal yönetim sorumluluğu taşımak 

• Anahtar noktalarda bir büyüme stratejisi belirlemiş olmak  

 

                                                
238  Bu  bölümde  kullanılan  materyal  ve  kaynaklar , Şirket A ve Şirket B gizlilik prensibi sebebiyle gizli 
tutulmuş  ve  kaynak olarak  gösterilmemiştir.  
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Eğer sağlık sektörünün yapısı , karmaşık ve çeşitli insan ilişkilerini içeriyor ise , 

uzun dönem başarıyı hedefleyen her şirket, organizasyonlarının her seviyesinde 

hissedarlarını başarılı bir şekilde şirkete bağlı hissettirecek istikrarını kanıtlamalıdır. 

Şirket A, uzun süre önce  bu tür ilişkileri yönetme ve geliştirme ihtiyacını 

hissetmiştir. Bu tutum, iletişime açık ve erişilebilir olma, aynı zamanda finansal 

sorumluluklarını yerine getirme ve karar vermede dengeli bir görüş sunabilme 

konusunda Şirket A çalışanlarını yüreklendiren ve  şirket kültürü şekillendiren , yöneten 

bir şirket olma yolunda ilerleyen bir tutumdur. Kısaca, şirket olarak kurdukları 

ilişkilerin saygılı olmasının asıl sebebi, şirket olarak herkese adil davranmalarının 

altında yatmakta olduğuna ve bu tür ilişkilerin, sürmekte olan başarılarının devamı 

olacağına inanmaktadır.  

3.1 İç Denetim Projesinin Dış Kaynak Kullanım Şeklinin  
Belirlenmesi  

 

Çalışmanın literatür taraması bölümünde, dış kaynak kullanımı projelerinin 

gösterdikleri özelliklere göre nasıl gruplandıkları konusuna değinilmişti. Bu bağlamda, 

Şirket A ile Şirket B arasında yapılan dış kaynak kullanım sözleşmesi şartlarına ve bu 

ihtiyacın nedenlerine bakıldığında , Saf Dış Kaynak kullanımı  olarak tanımlanabileceği 

görülmektedir. Saf Dış Kaynak kullanım projeleri, konusunda deneyimli bir ekip 

tarafından yürütülmektedir ve denetlenen şirketin çalışanlarından en az bir kişi projeyi 

denetlemesi için projenin sorumlusu olarak ilan edilmektedir.  

Aşağıdaki bölümlerde de aktarılacağı gibi, Şirket A’da oluşturulan bir proje 

ekibi ile, Şirket B İç denetim ekibinin proje aktivitelerini denetlenmesi ve proje 

performansının üst yönetime raporlanması söz konusudur.  

Şirket A , sağlık sektöründe uzman bir ekip ile çalışan hastaneler ve klinikler 

zincirine sahip bir şirket olmakla birlikte , organizasyon içinde finans, insan kaynakları, 

tedarik zinciri vb gibi kendi faaliyet alanlarındaki sorumlulukları yerine getiren ekiplere  

sahiptir. Ancak bu ekiplerin, yarattıkları organizasyonun çıktılarını ve sürecin 

aksaklıklarını görüp, bir dizi  düzeltici faaliyetlerde bulunmaları , günlük iş rutinlerinde 

çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Ayrıca işletme literatüründe sıklıkla karşılaşılan 

“işletme körlüğü” ‘ne sebebiyet verecek kadar uzun yıllardır şirkette çalışanların var 

olması sebebiyle bu denetimi yapmaları , Şirket A’yı istenen hedeflerine ve denetim 
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sonuçlarına ulaştırmayacaktır.Bu nedenle de , dış kaynak kullanımına giderken , 

kendilerinden çok daha fazla ve derin bir uzmanlık gerektiren bir şirket tarafından 

denetlenmeyi uygun görmüşlerdir. Çalışmanın literatür bölümünde aktarıldığı gibi 

çalışan devir hızının (turnover) çok düşük olduğu ve dolayısıyla kıdem yıllarının çok 

yüksek olduğu işletmelerde dış kaynak kullanımı maliyet ve kalite avantajı 

sağlamaktadır. Zira konusunda uzman bir kişinin tamamen bir dış kaynak kullanımı 

projesine atanması , kişinin yüksek maaşı nedeniyle hem yüksek maliyetli hem de sahip 

olduğu uzmanlığı nedeniyle , eğer çalışanın üzerindeki mevcut sorumlulukların düzgün 

bir şekilde başka bir çalışana devredilmemesi halinde , aynı zamanda yürüyen 

fonksiyonun kalitesinin de zedelenmesi anlamında Şirket A için bir kayıp olacaktır. Bu 

avantaj ve dezavantajların rakamsal olarak karşılaştırılması ilerleyen bölümlerde 

gösterilmiştir. 

 

3.2 İç Denetim Projesinin Fiyatlandırma Şekli 
 

Şirket A ve Şirket B’nin aralarında imzalanan dış kaynak kullanım sözleşmesi 

,fiyatlandırma şekli itibariyle Kazan-Kazan yöntemine göre hazırlanmış bir 

sözleşmedir.Dış kaynak kullanım sözleşmelerinin fiyatlandırma çeşitlerine 1.13 

bölümde değinilmiştir. Kazan-Kazan yöntemine göre fiyatlandırılan sözleşmeler, 

tarafların her ikisinin de kar elde etmesini amaçlamaktadır. Şirket A iç denetim 

faaliyetlerini dış kaynaklayarak, maliyet azaltmada  ve nitelikli işgücü çalıştırmada ,dış 

kaynak kullanmadığı duruma  kıyasla büyük bir avantaj yakaladığı görülmektedir.Aynı 

zamanda, dış kaynak kullanımına gidilmesi durumuyla, iş süreçlerinin kalitesinin de 

arttığı gözlemlenmiştir. Elde ettiği avantajın rakamsal karşılıklarına ve bu rakamların 

yorumlarına 3.12. bölümde değinilmiştir. 

Şirket B, dış kaynak kullanımı hizmeti sağlama yönündeki mevcut deneyimi ve 

iş süreçlerinin iyileştirilmesi yönündeki pragmatik bakış açısı ile Şirket A’nın iş 

süreçlerini etkin bir şekilde denetlemeyi ve Şirket A ile olan iyi  ilişkilerin devamını 

sağlayarak global anlamda yakaladığı prestiji korumayı amaçlamaktadır. Bu şekilde 

güvenden ve yapılan işin kalitesinden ödün vermeden yapılan faaliyetlerin karlı 

yatırımlar olduğu  açıktır.  
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Literatür kısmında belirtilen diğer fiyatlandırma türlerine bakıldığında, Şirket 

B’nin Şirket A’ya verdiği hizmetin bir sabit maliyetli sözleşme olmadığı açıktır. Zira 

sabit maliyetli sözleşmeler, müşteriye özel olarak geliştirilmedikleri gibi, planlanan iş 

için önceden kararlaştırılmış bir maliyet söz konusudur. Şirket B’nin , Şirket A için 

klinik ve hastanelerine özel olarak geliştirilen iç denetim planı şekillendirdiği göz önüne 

alınırsa, sabit bir sözleşme maliyeti yerine , değişken bir çok gider olması anlamına 

gelmektedir. Günümüzde dış kaynak kullanım hizmeti veren bir çok şirketin  

  

 

3.3 İç Denetim Alanında Dış Kaynak Kullanım Anlaşması Yapacak 
Firmalar Hakkında Detaylı Bilgi  

 

Şirket A , tüm dünya çapında en yüksek kaynak ve dikkat seviyesinin temin 

edildiği ve tüm merkezi yönetimi ve koordinasyonu Global Çekirdek Ekip tarafından 

yönetilen bir anonim şirketidir. Şirket B ile olan iş ortaklığı 10 yıldan fazla bir süreye 

dayanmaktadır. Bu iş ortaklığının konusu ise danışmanlık servisi desteğidir. Bu ilişki, 

danışmanlık servisi ve vergilendirme konuları ile uzun yıllar içerisinde daha da 

büyümüş ve gelişmiştir.  

Şirket B , Şirket A üst düzey yöneticilerini daha yakından dinleyerek ve takım 

ruhu geliştirerek , kaliteli bir servis sağlamaya ve aşağıdaki başlıklardaki gibi çeşitli 

konularda destek vermeye elverişli bir hale gelmiştir. Bu başlıklar şöyle sıralanabilir;  

• Stratejik Yatırımlar 

• Vergi Yapısı ve Nakit Akışı Gelişimi 

• Finans Süreci Gelişimi 

• Risk Yönetimi ve Uyumluluk 

• İnsan Sermayesi 

• Vergi/İnsan Kaynakları Uyumluluğu ve IRS Beyanı  
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3.3.1 Stratejik Yatırımlar  
 

Şirket B işlemleri, Şirket A’nın özverili çalışma metodolojisine göre geliştirilen 

6 Sigma Projelerine anahtar katılımcı rolde olan profesyonelleri destekler.Devam eden 

bu gayretli çalışmalar sebebiyle , anahtar finans süreçleri  ve değerlemeleri ile SOX 404 

entegrasyonu  desteklemektedir. Profesyonel dış servis sağlayıcıları , iç gözden geçirme 

ekibi ile birlikte çalışmaktadır. Sürekli olarak sağlanan data ve satın alma fiyatlarına 

destek anlayışı ve müzakere yeteneği mutlaka olması gereken kurumsal 

özelliklerdendir. 

3.3.2 Vergi  Yapısı  Ve  Nakit  Akışı  Gelişimi  
 

Şirket B , vergi departmanına ve dış vergi konseyine  yakın çalışarak , Şirket 

A’ya nakit akışının yasal mevzuata uygun olarak etkin bir şekilde global vergi yapısını 

kurmak  ve geliştirmek konusunda  yardım eder. Bu yapı, uzun dönem vergi etkinliği ve 

nakit akışı gelişimini genişletmeye hem Şirket A’ da hem şirket B’de devam eder. 

Uluslararası boyutta vergi etkinliğini sağlamak için yaratıcı konseptler sunmaya devam 

eder. 

3.3.3 Finans Süreci  Gelişimi  
 

Şirket B, muhasebe politika ve prosedürlerini tasarlama ve geliştirmede, 

finansalların yeniden beyan edilmesindeki riski azaltmak ve yakın süreçlerin 

güvenilirliliğini ve etkinliğini arttırmak konusunda Şirket A’ya yardımcı olmaktadır.  

Şirket B, muhasebe prosedürleri bilgisini arttırmaya, standartları geliştirmek ve 

öğrenmeye, global muhasebe politika ve prosedürlerini geliştirmeye, risk 

tanımlamalarını, muhasebe aktiviteleri yönetim araçlarını, süreçleri standardize etmeyi 

ve SOX 404 süreçleri ve araçları hayata geçirmeye çaba göstermeye odaklanmaktadır. 

Sermaye yatırımlarının performanslarını ölçmek için gelişmiş bir süreç 

sağlanmalıdır.SAP dönüşümü için finansal bilgiyi yada bu bilgiyle ilgili detay bilgileri 

hazırlamak için yönetim birimi yaklaşımı geliştirmek gereklidir. 
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3.3.4 Risk Yönetimi Ve Uyumluluk  
 

Şirket B , Şirket A’nın dış denetçileri ile birlikte çalışarak , şirketin SOX 404 

uyumluluğunu tasdik ediyor ve geliştiriyor olmalıdır.Tüm dünya çapında, operasyonel 

ve teknik iç denetimleri destekleyecek kalifiye kaynakları bulma konusunda strateji 

geliştirmelidir. Şirket B, verimlilik, yararlılık ve iç denetim fonksiyonu için stratejik 

yönlendirme ile ilgili olarak denetim komitesine ve yönetime bağımsız bir 

değerlendirme sağlamalıdır. IT risk yönetim çatısını ve işletmenin başlayan ve devam 

eden gelişmelerini destekler nitelikte olmalıdır. 

 

3.3.5 İnsan Sermayesi  
 

Eğitimle ve Şirket A yan haklar programları ile ilgili olarak  yapılacak 

seminerler tasarlanmalı ve çalışanlara ulaştırılmalıdır.Kurulacak bir çağrı destek servisi, 

finansal planlama hattı ile kişisel sorulara yönlendirilen bu yeni programların etkileri ile 

ilgili olarak Şirket B’yi destekler  nitelikte olmalıdır. 

3.3.6 Vergi / İnsan Kaynakları Uyumluluğu Ve Irs Beyanı  
(Internal Revenue System)  

 

 
Devam eden vergi ve insan kaynakları uyumluluk gereksinimleri ve ulusal  vergi 

yetkilileri ile ilişki halinde yükselen piyasada zamanında dosyalama ve 

dokümantasyonu destekler nitelikte olmalıdır. 

Şirket B, vergi uyumluluğunun birincil sağlayıcısı ve hızla gelişen ISE (Internal 

Securities Exchange) nüfusu için destek sağlamanın yanı sıra  son üç yılda yükselen 

çalışan tatmini ve daha iyi yönetilmiş vergi riskini Şirket A’ya sağlamak ile mükelleftir. 

 Şirket B, Şirket A’nın IRS yeterliliğinin anahtar görünümünü desteklemek için 

gerekli kaynakları sağlamakla görevlidir. 
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3.4 İç Denetim Dış Kaynak Kullanımı  Anlaşması Şartlarının 
Belirlenmesi  

 
Dış kaynak kullanımı projesine başlamadan önce, tarafların bu karşılıklı 

alışverişten beklentilerinin ve memnuniyetlerinin tam olarak örtüşmesini garanti etmek 

adına projenin beklenen bitirilme süresi, öncelikleri ve rollerin dağılımı yapılır.Bunu 

yapabilmek için , tarafların mutabık kaldıkları plan dahilinde kimin hangi rolden ve ne 

kadar sorumlu olduğunun yazılı olarak mutabakatı alınmalı ve  proje çalışma aşamasına 

başlanılmalıdır. 

3.4.1 Yetkilendirme Anlaşması  
 

Yetkilendirme anlaşması , bir dış kaynak kullanımı sözleşmesinin kapsamını ve 

amacını belirler.  İç denetim projesinin kimler tarafından yönetileceğini ve yönetecek 

kişilerin bu işi yapabilecek kapasite ve donanımda olduğunu teyit eder. Çalışacak bu 

kişilerin aynı zamanda tam-yarı zamanlı olup olmadıklarını, ünvanlarının,rollerinin ve 

saatlik ücretlerinin ne olduğu bilgisi de bu anlaşma metninde yer alması gereken 

bilgilerdir. 
TABLO 3. 1 DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA YETKİ – ÜNVAN   İLİŞKİSİ 

PERSONEL ÜNVAN 
 
SAATLİK 
ÜCRETİ 

ÇALIŞMA ŞEKLİ GÖREV 

A MÜDÜR XXX YARI ZAMANLI 
Hazırlık, 
raporlama,gözden 
geçirme 

B UZMAN XXX TAM ZAMANLI 
Hazırlık, 
raporlama,gözden 
geçirme 

C IŞ ORTAĞI XXX TAM ZAMANLI 
gözden geçirme 
,onaylama 

 
Bu tabloda belirtilen saatlik ücret  sahasında, karşılıklı alınan karara göre 

saatlik/günlük/aylık olarak da ücretlendirilebilir. Bazı anlaşmaların ,proje bitiş günü 

üzerinden de hesaplandığı görülmektedir. 

Ayrıca bu noktada , eğer planlanan aktiviteler için önceden öngörülen ek 

ödenekler yada saha çalışması gereği yapılması muhtemel görünen harcamalar 

mevcutsa bunların da belli bir üst limit dahilinde kararlaştırılması ve yukarıda verilen 

tabloda açılacak üst sütunda belirtilmesi gerekmektedir. 
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3.4.2 Görev Ve Sorumlulukların Belirlenmesi  
 

Yukarıda belirtilen personel ve her bir çalışanın sorumlu olduğu işler ile ilgili 

tablonun , sorumlu olunan işlerin daha  ayrıntılı olarak tanımlandığı, ve  belirtilen işin 

ne kadar sürede tamamlanabileceğine dair tahmini sürenin  belirtildiği bir tablo 

hazırlanarak rol ve sorumlulukların ve buna bağlı olarak görevlerin ayrıntılı bir şekilde 

listelenmesi sağlanmalıdır. 

Yapılacak bu görev tanımlamasının, dış kaynak kullanımı anlaşmasının genel 

başarısının  da ötesinde bir öneme sahip olduğu unutulmamalıdır. 

Şirket B tarafından hazırlanan, görev-zaman ilişkisini gösteren tablo aşağıda 

gösterilmiştir. 
TABLO 3. 2 DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA GÖREV- ZAMAN İLİŞKİSİ 

TARAFLAR GÖREV TANIMI  PERSONEL PERSONEL PERSONEL SAAT/HAFTA
      
XXXX Gizlilik sürecini yönetmek   XXXX   1 
XXXX Aylık olarak gizlilik 

sürecini takip etmek 
  XXXX .5 

XXXX Personel İşe Alım Sürecini 
Yönetmek 

 XXXX  2.5 

XXXX Devam eden gelişim 
planlarının kayıtlarını 
tutmak 

XXXX XXXX  2.0 

XXXX İç denetim ekibi 
çalışanlarının performans 
değerlendirme süreçlerini 
yazmak 

XXXX XXXX  2 

XXXX Belirli eğitim programlarını 
yönetmek ve koordine 
etmek 

XXXX XXXX  1.5 

XXXX İnsan Kaynakları ile 
birlikte çalışarak, 18 aylık 
rotasyon planlarını ve 
kariyer haritalarını 
planlamak. 

 XXXX  .5 

XXXX Yıllık aksiyon planlarının 
hazırlanmasını sağlamak. 

 XXXX  .5 
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TARAFLAR GÖREV TANIMI  PERSONEL PERSONEL PERSONEL SAAT/HAFTA
BİLGİ İŞLEM  Teknolojik ihtiyaçların 

etkin ve etkili bir şekilde 
temin edilmesinde bir 
yardım masası olarak 
destek vermek. 

XXXX   .5 

BİLGİ İŞLEM Teknik ekipmanların ve 
arşiv dosyalarının etkin ve 
etkili bir şekilde 
sağlanmasından ve 
otomasyonundan sorumlu 
olmak. 

XXXX   1 

BİLGİ İŞLEM Bilgi İşlem ihtiyaçlarının 
lisanslı olarak ve tam 
zamanında temin 
edilmesini sağlamak. 

XXXX   0.1 

BİLGİ İŞLEM Teknolojik güncellemeleri 
ve sürüm yenilemelerini 
etkili bir şekilde aktarmak 
için iç denetim ekibi ile 
birlikte çalışmak. 

XXXX   .25 

ŞİRKET A Yeni araçların kullanımı ve 
gelişimi için çalışanlara ve 
iç denetim ekibine iç 
destek ve rehberlik hizmeti 
sağlamak. 

XXXX   .25 

ŞİRKET A Projenin etkili ve verimli 
bir şekilde yürütülebilmesi 
için takım üyelerine destek 
olmak. 

XXXX   1 

ŞİRKET A Uluslar arası servis 
sağlama ve operasyon 
tartışmalarına katılmak  

XXXX XXXX  .75 

ŞİRKET A Kobilerin , hem finansalları 
hem de IT kullanımını 
koordine etmek. 

XXXX XXXX XXXX 1 

ŞİRKET A Personel harcamalarını, 
ulaşım, çalışma saatlerini 
izleme ve kayıt tutmak  

    

ŞİRKET A Dahili web sitesi kurmak 
ve bakımını yapmak 

    

ŞİRKET A Kişiselleştirilmiş eğitimler 
düzenlemek (müzakere, 
liderlik..vs) 
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TARAFLAR GÖREV TANIMI  PERSONEL PERSONEL PERSONEL SAAT/HAFTA
ŞİRKET A Mevcut sorun veya 

konuları geliştirmek için 
izleme kayıtları tutmak ve 
haftalık olarak raporlamak. 

XXXX XXXX  1 

ŞİRKET A Departmansal süreçlerde 
değer yaratan kılavuzlar 
sağlamak ve en iyi 
tecrübelerini paylaşmak.  

XXXX XXXX  .5 

      
OPERASYON 
EKİBİ  

Şirket A’nın beklentilerinin 
ne kadar karşılandığı ile 
ilgili göreli performans 
kayıtlarını izlemek 

XXXX XXXX  .25 

OPERASYON  
EKİBİ  

Gerekli Taktiksel planlarını 
ve metriklerini 
raporlamakta destek 
sağlamak (personel 
faydalandırma raporları 
dahil) 

    

OPERASYON  
EKİBİ  

Sürecin gelişim sürecini 
yazmaya yardımcı olmak  

XXXX   1 

OPERASYON  
EKİBİ  

Şirketin değer puan 
tablosunu görüntülemek ve 
raporlamak. (Şirket A ve 
Şirket B karşılaştırmasını 
yaparak) 

XXXX    

OPERASYON  
EKİBİ  

30-60-90 günde bir süreci 
gözden geçirmek ve 
raporlamak  

XXXX    

OPERASYON  
EKİBİ  

Personel performansını 
kontrol etmek için 3 aylık 
yuvarlak masa toplantıları 
planlamak ve geliştirmek  

XXXX   .25 

      
BÜYÜME VE 
KARLILIK 
EKİBİ 

Sürecin FTE,SME ve 
Liderlik  WIPS lerini 
doğruluklarını 
görüntülemek ve 
raporlamak  

XXXX XXXX XXXX .25 

BÜYÜME VE 
KARLILIK 
EKİBİ 

Sürecin aylık maliyetlerini 
gözden geçirmek ve 
kontrol altında tutmak. 

XXXX XXXX XXXX .25 
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Rol ve sorumluluklar her rol için, denetim projesi süreci içinde tanımlanmalı ve 

dokümante edilmelidir. Her tanımlanan görevin, ilgili olduğu sahalar ve çalışma alanları 

da tanımlanmış olmalıdır. 

Rol ve sorumlulukların dokümante edilmesindeki amaç aşağıda sıralandığı 

gibidir:  

• İç denetimin karşısında tutarlı bir çalışma ortamı sağlamak 

• Denetim sırasında sahip olunan sorumlulukları açıkça tanımlamak 

• Her bir rol için beklenen hedef düzeyi için rehberlik etmek 

 

Tablo 3.3.’de , denetim sürecinin her evresinde performansın gözlemlenebilmesi 

için yaratılmış anahtar noktaları gösteren görev ve sorumluluklar tablosu mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117

 
TABLO 3. 3 İÇ DENETİM SÜRECİNDE PERFORMANSIN ANAHTAR KONTROL  NOKTALARI  
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3.4.3 İç Denetim Projesi  Vizyon,  Misyon Ve Hedeflerinin  
Belirlenmesi Ve Takım Üyelerine Duyurulması  

 
Dış kaynak kullanımı projesinin aslen neyi hedeflediğini ve bu hedefini yerine 

getirirken mutlaka izlemesi gereken temel strateji ve değerlerinin belirlenmesi, takım 

üyelerinin motivasyonu,  projeyi sahiplenmeleri ve aynı zamanda proje ruhunu 

benimsemeleri adına büyük bir öneme sahiptir.Projenin başlangıcında açıkça 

tanımlanmış hedef ve değerler olmaması durumunda, nereye doğru yöneleceğini 

bilmeyen ve kriz anında yeniden güç bulabilecekleri değerleri görmezden gelen yada 

farkında olmayan bir ekiple çalışılıyor demektir ki , bu bir projenin daha başlamadan 

yenilgi ile sonuçlanması ile eş anlamlıdır. 

Proje vizyon, misyon ve hedeflerinin açıkça tanımlanmış bir şekilde ekip 

üyelerine iletilmesi amacıyla,  proje lideri yada organizasyon yapısına göre ,dış kaynak 

hizmetini alan firmanın genel müdürü tarafından bir mesaj yayımlanması projenin hedef 

ve içeriğinin ve hedeflediği sonuçların duyurulması adına son derece büyük öneme 

sahiptir. Bu mesajla sağlanmak istenen ekip ruhu ve ortak değerler ve hedefler 

doğrultusunda bir ekip ruhu oluşturmaktır. Bir örnek teşkil etmesi açısından aşağıda 

şirket A Genel Müdürü tarafından, Şirket B takım üyeleri ve Şirket A proje ekibine 

yayımlanan mesaja yer verilmiştir. 

“ Değerli Proje Ekip Üyeleri , 

İçinde bulunduğumuz iç denetim projesi kapsamındaki değişim çabalarını 

yönetmek ve kontrol altında tutabilmek için oluşturmaya çalıştığımız bu iskelet proje 

yapısı içinde , bu değişikliği yönetmek için adeta bir kaldıraç görevi üstlendiğimiz 

bilinen bir gerçektir. 

Bu takımın üyeleri olarak her biriniz,stratejimizi, yaklaşımımızı ve 

önceliklerimizi bilerek bu projeyi sürdürecek yegane parçalarısınız. Bu sürecin ana 

parçaları ve rolleri aşağıda tanımlandığı doğrultuda gerçekleşecektir. 

• Tasarım stratejisi ve dönüşüm yaklaşımını tanımlamak 

• Dönüşüm planını ve önceliklendirmeleri korumak 

• Dönüşümün amaç, vizyon, durum ve başarısı ile ilgili dış ilişkileri ve iç 

denetim ekibini yönetmek 
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• Değişim yönetimi düşüncelerinin ve dönüşüm görevlerinin korunmasını 

ve gözden geçirilmesini sağlamak 

•  Dönüşüm ile ilgili görevleri yönetmek ve tasarlamak için , kaynakları 

tanımlamak ve dağıtmak 

• Çözüm odaklı olabilmek ve dönüşümün önündeki engelleri ortadan 

kaldırabilmek için engellerin neler olduğunu tanımlamak 

• Dönüşümün kilometre taşlarını tanımlayarak süreci değerlendirmek 

• Hayata geçirilen dönüşümsel değişimlerin sonuçlarını değerlendirmek 

için süreci geliştirmek 

• Dönüşümün, vizyon,misyon ve hedefleri ile mutabık yol aldığından emin 

olmak için devam eden değişim çabalarını ayrıştırmak 

Bu doğrultuda , haftalık ilk çekirdek takım toplantımız 28 Nisan Salı günü saat 

14:00 olarak belirlenmiştir.Toplantı daveti mail ile tarafınıza gönderilecektir. Yapılacak 

ilk toplantımızın amacı, çekirdek takım üyelerinin rol ve görevlerini açıklığa 

kavuşturmak, dönüşüm projesinin yakın ve uzun vadedeki kilometre taşlarını, 

dönüşümün taslak halinin gözden geçirilmesini ve bir sonraki adımda neler 

tartışılabileceğine dair planların yapılmasını sağlamak olacaktır. 

                                                                                                                 Saygılarımla”  

 

3.4.4 İç Denetim Ekibi İle Etkileşim 
 

Şirket B çalışanlarının , iş amaçlı seyahatleri sırasında her zaman profesyonel 

anlamda bir davranış sergilemeleri beklenir. Bu da projenin durumunun yanı sıra 

denetim ile ilgili olmayan özel durumlarla ilgili iç denetim elemanları ile görüşmeleri 

beraberinde getirmektedir. Takım üyeleri Şirket B’yi,Şirket A nezdinde,  sadece çalışma 

saatleri içerisindeki  performansları ile değil, bu iç denetim personeli ile çalışma saatleri 

dışında da temsil ettiklerinin farkında olmalılar.  
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3.4.5 Çalışma Ortamı Ve Şartları  
 
 

Şirket B çalışanlarının , iç denetim süresi boyunca uymakla yükümlü oldukları 

genel işleyiş kurallarını Şirket B tarafından paylaşılmış olması önemlidir. 

 

 Şirket B çalışanlarının iç denetimin yapılacağı ofise giriş-çıkış yetkilerinin ve 

giriş kartlarının (batch) tanımlanması ve böylece denetim süresi boyunca binaya 

giriş çıkışlarda zaman kaybetmemeleri önemlidir. 

 Genel çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş mesai süreleri belirtilmelidir. 

 Genel kıyafet yönetmeliği Şirket B çalışanları ile Şirket A tarafından paylaşılmış 

olmalıdır. 

 Şirket B çalışanlarının , sözleşme şartlarını yerine getirebilmeleri için tüm ofis 

malzemelerine (printer,fax,scanner vb ) ve  diğer tüm gerekli olabilecek sarf 

malzemelerine ulaşabiliyor olmaları temin edilmelidir. Aynı şekilde sosyal bir 

ortam sağlanabilmesi için , kafeterya , yemekhane ..vs gibi  ofis dinlenme 

noktalarını kullanabiliyor ve duruma göre ofis içinde yapılabilecek kutlamalara 

dahil edilebiliyor olmalıdırlar. 

3.4.6 Çalışma Saatleri Ve Fazla Mesai Uygulamaları  
 
 

Şirket A’nın normal saati 08:00 -17:00 olmakla birlikte , Şirket B iç denetim 

ekibinden özel bir takım ihtiyaçlar doğrultusunda fazla mesai yapmaları istenebilir. 

Takım üyelerinden her günün sonunda yaptıkları özel harcamalarını GRC adı verilen bir 

raporlama aracı ile masraf sistemine raporları ve kaydetmeleri  beklenir. Bu sisteme 

girilen bu bilgi sayesinde, o ay için sözleşme maddeleri dışında yapılan masrafların 

taraflar arasında faturalaştırmalarına olanak tanınmaktadır.  
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3.4.7 Yıllık İzin Ve İdari İzin Bildirimleri  
 

Şirket B İç denetim ekibi üyeleri tarafından,  bağlı bulunduğu lokal yöneticisine 

yazılı bir bildirimle yıllık ya da idari izin kullanacağı gün ve saatleri bildiriyor olması 

beklenmektedir. Bu gibi izinler planlamadan önce, çalışan ile birebir görüşülerek 

organize edilmelidir.Şirket A , tatil ve genel izinleri  hakkında bir kural koyma hakkına 

sahip değildir.Fakat bununla beraber Şirket B iç denetim takım üyeleri, kendilerine 

söylenen iş yüküne ve belirtilen izin zamanına karşı hassas olmalıdırlar. 

Eğer Şirket A tarafından yaklaştığı fark edilmeyen bir resmi tatil söz konusu ise , 

ve Şirket B iç denetim ekip üyeleri izin kullanmak istiyorlarsa , Şirket A İç Denetim 

projesi müdürü ile durumu paylaşarak, önceden planlama yapılması gerekmektedir. 

Aynı şekilde Şirket A için geçerli olabilecek resmi tatiller söz konusu olduğunda , 

Şirket B iç denetim ekibi elemanlarının Şirket A’nın resmi tatili öncesinde, sırasında 

veya sonrasında çalışmaya devam edip etmeyecekleri konusunda fikir birliğine 

varmalıdırlar. 

Bir diğer konu ise , Şirket A’nın resmi bir tatili olmaması  ve Şirket B’nin tatil 

olması halinde , Şirket B iç denetim ekibi üyelerinin, kendi tatil günleri olduğu halde 

Şirket A ile kalış çalışma isteği içinde olmaları , Şirket A tarafından büyük bir mutluluk 

ve takdir ile karşılanacaktır. Bu hissiyat, iki şirket arasındaki ilişkilerin daha yakın ve 

sıcak bir hale gelmesinde etkin bir rol oynamaktadır. 

 

3.4.8  Yurtiçi Ve Yurtdışı Seyahat Masrafları  
 

Tüm geri ödenebilir masraflar , yapıldığı tarihten 14 gün içinde Şirket A 

tarafından bildirilen uygun bir hesaba kaydedilmelidir. Bu hesaplar , Şirket A tarafından 

detaylı bir liste halinde,  Şirket B iç denetim ekibi çalışanlarına sağlanıyor  olmalıdır. 

Tüm seyahat organizasyonları ve rezervasyonları (uçak, otel..vs) Şirket B 

seyahat acentesi üzerinden yapılmalıdır.Ve yapılan tüm masraflar Şirket A masraf 

raporuna kaydedilmelidir. 

Şirket B seyahat prosedürü , Şirket A seyahat prosedürünü yansıtan bir nitelikte 

yazılmış ve paylaşılmış olmalıdır. Ancak yine de şirketlerin kendi özel prosedürleri 
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gereği olmasını  arzu ettikleri özel şartları varsa , bunların da prosedürde belirtiliyor 

olması gerekmektedir. 

Çalışma saatlerinin etkinliğini sağlamak için esnek çalışma saatleri uygulaması 

dahilinde karar verilecek çalışma saatleri, Şirket B iç denetim ekip lideri ve Şirket A 

yönetimi tarafından daha öncesinde görüşülmelidir. 

Şirket B iç denetim ekibi çalışanlarının, yurtiçi görevlendirmelerde hafta sonu 

tatillerinde evlerine dönmeleri için yapacakları masraflar, eğer şirkete bir maliyet 

avantajı sağlıyorsa geri ödenmesi  kabul edilebilir.Burada geçerli olan maddeler 

aşağıdaki gibi sıralanmaktadır ; 

 Seyahat etmek için kısa bir yol ise  

 İç denetimin yapıldığı şehirdeki otel,yemek..vs masraflar, çalışanın evine 

ulaşması için gereken masraftan fazla değilse  

 Personele özel bir durum gerçekleşmişse  

Eğer, iç denetim yurtiçi değil de, yurtdışı görevlendirme şeklinde 

gerçekleşiyorsa , personelin hafta sonları evine dönmesine izin verilmemektedir. Otel ve 

yemek harcamaları ise çalışana geri ödenmektedir.Eğer hiçbir hafta sonu tatili 

programlanmamışsa, ve iç denetimin olduğu lokasyonda yapacağı masraflar , evine 

gidiş dönüş yolculuk masrafını aşacak bir rakamı buluyorsa , personelin hafta sonu 

evine dönmesi için yapacağı masraflar ,personele geri ödenebilir. Ancak bu halde, hafta 

tatilinden sonraki ilk iş günü, olması gereken mesai saatinde ofiste olmayı taahhüt 

ediyor olmalıdır. 

 

3.4.9 Yemek  Ve Diğer Masraflar  
 

İş seyahati esnasında , Şirket B iç denetim ekibi elemanlarının kahvaltı, öğle 

yemeği ve akşam yemeği masrafları Şirket A tarafından çalışana geri ödenmektedir. 

Şehir dışına yapılan iş seyahatlerinde, Şirket B iç denetim ekibi çalışanları ile 

akşam yemeği , Şirket B ve Şirket A arasında bir takım ruhu yaratma anlamında, 

çalışanları yüreklendiren bir faaliyet olabilir. Yine de , Şirket A ‘nın ödeme yapısı 

gereği, bu yemeğin bedelinin paylaşılması söz konusu değildir. 

Şirket A ofisinde çalışan Şirket B iç denetim ekibi çalışanları için , ofislerine 

olan uzaklıkları, ev ile iş arasındaki baz uzaklık olarak değerlendirilmekte ve fazla 
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mesai dönemindeki ulaşım masrafları bu mesafeye göre değerlendirilmektedir.Bir hafta 

üzerinde gerçekleşen seyahatler için , çamaşır masrafları çalışana geri ödenebilmektedir. 

3.4.10 Bilgi Teknolojileri Kullanımı   
 
 

Şirket A ofisinde çalışan Şirket B iç denetim ekibi çalışanları , kendilerine özel 

kullanım bilgi ve teknolojiyi kullanmaları için gerekli olan altyapının sağlandığından 

emin olmalıdırlar. Şirket B iç denetim ekibi elemanları, kendi şirketlerince verilen diz 

üstü bilgisayar ve cep telefonlarını kullanmaya devam etmektedirler.Kendi ofislerinde 

kullandıkları şifre ve kullanıcı isimlerini aksi gerekmedikçe  kullanmaya devam ediyor 

olmalıdırlar. 

3.5 İç Denetim Projesinin Kapsamı Ve  İşleyiş Planı  
 

Bir iç denetim ekibi olarak Şirket B, içinde olduğu tüm iç denetim projelerinde 

iç denetim aktivitelerinin yerine getirilmesinin sağlanmasını  ve iç denetim fonksiyonun 

gelişmesini ve iyileştirilmesinin gayreti içinde olmuştur. Şirket A ile olan iç denetim 

ortaklığı çerçevesinde vereceği hizmetin kapsamı aşağıda belirtilen kriterlere 

odaklanacaktır; 

• Şirket A’nın gelişen ve giderek karmaşıklaşan yapısı gereğince , riskli 

hale gelen konulara odaklanmak 

• Yasal gereksinimler ve mevcut hükümetin açıkça listelediği artan 

ihtiyaçların karşılanmasında Şirket A’ya yardımcı olmak 

• Riske odaklanmış güvence planı üzerinden Şirket A’nın operasyonel ve 

stratejik risklerini gözlemlemek ve değerlendirmek için yönetimle 

birlikte bir müzakereye vararak risk bazlı yaklaşımlar geliştirmek 

• Daha uygun ve zamanında yapılmış ve daha titiz raporlamalar 

yapabilmek 

• Alan çalışmasının 10 iş günü içinde sonuçlandırılmasını sağlayacak 

taslak raporlar hazırlayarak , 10 işgünü sonrasında yönetimin yorumlarını 

alıp sonuçlandırarak , iç denetim ekibi çalışanlarına sunabiliyor olmak 
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• İç denetim faaliyetinin , riskli olarak kabul edilen konu üzerinde 

odaklanıp odaklanmadığını temin etmek için İç denetim ekibi ile 

koordineli olarak iç denetim planını sorgulamak 

 

Şirket B , iç denetim projesi kapsamında Şirket A’nın anahtar risklerini 

belirleyerek , bu riskler üzerinden bir proje planı geliştirme amacındadır. Bu bağlamda 

Şirket B’nin bulguladığı , Şirket A’nın sahip olduğu anahtar riskler  aşağıdaki gibi 

sıralanabilmektedir ; 

• OPERASYONEL RİSKLER 

o Hastaneler- Finans, Yönetim & Bilgi Teknolojileri 

o Tanı Bilimi- Finans, Yönetim & Bilgi Teknolojileri 

o Yurtdışı Operasyonlar- Finans & Yönetim 

o Cilt Kanseri Klinikleri- Finans & Yönetim 

o İş ve meslek hastalıkları ve İş Güvenliği 

 

• STRATEJİK /KURUMSAL RİSKLER 

o Strateji ve Şirket Planlama 

o Finansal Yönetim 

o İç Kontrol Çatısı 

o Bilgi Teknolojileri 

o İnsan Kaynakları Yönetimi 

o Satın alımlar 

• YASAL RİSKLER 

o Vergilendirme 

o Gizlilik 

• İŞLEVSEL RİSKLER 

o ACHS (Avustralya Sağlık Standartları Konseyi) Akreditasyonu 

o Klinik Risk Yönetimi 

o Sağlık Faaliyetleri Gereksinimleri 
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RİSK KAPSAMI  ZAMANLAMA KİM TARAFINDAN  

KURUMSAL    
KURUMSAL  FİNANS VE YÖNETİM OPERASYONLARI YILLIK  ŞİRKET B 
ROTASYONEL GÜVENCE PROJELERİ 3 YIL ŞİRKET B 
HASTANE/KLİNİK FİNANS VE YÖNETİM 
OPERASYONLARI 

  

KLİNİK RİSK YÖNETİMİ VE GÜVENCESİ YILLIK YÖNETİM EKİBİ 
/UZMAN 

HASTANE FİNANS VE YÖNETİM OPERASYONLARI 
 YÜKSEK RİSK SAHALARI 
 YENİ KAZANIMLAR 
 RİSK SAHALARINI DÜŞÜRMEK 

 
YILLIK  
YILLIK (İLK 12. AYINDA ) 
2 YIL 

 
ŞİRKET B 
ŞİRKET B 
ŞİRKET B 

PATOLOJİ  FİNANS VE YÖNETİM OPERASYONLARI   

PATOLOJİ  RİSK YÖNETİMİ VE GÜVENCESİ YILLIK  YÖNETİM EKİBİ 
/UZMAN 

PATOLOJİ FİNANS VE YÖNETİM OPERASYONLARI 
 

YILLIK ŞİRKET B 
 

ROTASYONEL GÜVENCE PROJELERİ 3 YIL ŞİRKET B 
 

DİĞER   

CİLT KANSERİ KLİNİKLERİ  2 YIL ŞİRKET B 
 

 

ŞEKİL 3. 1 Şirket A Risk Kapsamı Planı 

3.6 İç Denetim Proje Planının Gelişim Süreci  
 

İç denetim projesinin her aşamasının tanımlanmasına anahtar girdi sağlayan 

etkenler aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Bu etkenler, Şirket B iç denetim ekibi 

üyeleri tarafından bulgulanan ve gözden geçirilen ve Şirket A yönetim  ekibi tarafından 

onaylanmış ve mutabık kalınmış etkenlerdir. 
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 RİSKLER 

• Risk kayıt aracından elde edilen girdiler 

• Bir önceki iç denetim raporları ile tanımlanmış risklerin gözden geçirilmesi ve 

hastane risk değerleme uygulamaları 

• Sektörün iç denetim bilgisini kullanmak 

• Yönetim ekibi ve çalışanlarla müzakere etmek 

 

 ANAHTAR İŞ SAHALARI 
Şirket A,  Şirket B iç denetim ekibinin üzerinde odaklanacağı dört farklı iş 

sahasına sahiptir ;  

• Kurumsal merkez ofis 

• Hastane operasyonları 

• Patoloji Servisleri 

• Diğer (Cilt kanseri klinikleri..vb)  

 

 DİĞER GEREKSİNİMLER  

• NATA (National Association of Testing Authorities )  / RCPA (Royal Collage 

Pathology Australia) gereklilikleri 

• Rotasyonel projeler 

• ACHS (Avustralya Sağlık Standartları Konseyi)  gereklilikleri  

 

Tüm bu risk grupları ve anahtar iş sahaları baz alınarak,  Şirket A iş sahalarıyla 

mutabık kalınarak ve risk kapsamı gereksinimlerine uygun  stratejiler geliştiren bir proje 

tanımlanmaya çalışılmaktadır. Aşağıda, Şirket A’nın tüm anahtar iş sahaları için 

tanımlanmış girdiler açıklanmaya çalışılmıştır.  

3.6.1 Kurumsal Merkez Ofis  
 
 

Şirket B iç denetim ekibinin , Şirket A Kurumsal merkez ofis iç denetim 

raporunda bulguladığı ve raporladığı riskler ve buna dair oluşturduğu proje planı 

aşağıda aktarıldığı gibidir.  
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 RİSKLER 

• Stratejik ve operasyonel iş hedeflerine ulaşma konusundaki başarısızlıklar 

• Yeni devralınan organizasyonların tatmin edici şekilde entegre edilmesindeki  

başarısızlıklar  

• Bilgi teknolojileri sistemlerinin ve süreçlerinin tatmin edici şekilde işletmenin 

ihtiyaçlarını karşılamasındaki başarısızlıklar 

• Prestij Riski 

• İş sağlığı ve  İşçi Güvenliği ile İnsan Kaynakları süreçlerinin yönetimi ile ilgili 

başarısızlıklar 

• Finansal ve uyumluluk riskleri 

 

 ANAHTAR İŞ SAHALARI 

• Strateji ve İş Planlaması 

• Finansal Yönetim 

• İç denetim çatısı 

• Bilgi Teknolojileri 

• İnsan Kaynakları Yönetimi 

 

 

 DİĞER GEREKSİNİMLER  

• Rotasyonel Projeler 

• Bir sonraki evreye taşınan iç denetim projeleri 

 

Yukarıda açıklanan tüm kurumsal riskler ve odaklanılacak anahtar noktaları ve 

gereksinimler ışığında, Şirket B iç denetim ekibinin aksiyon planı olarak sunduğu proje 

adımları aşağıda belirtildiği gibidir;  

 

 STRATEJİK 

• Bilgi sistemleri stratejisi oluşturmak 
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 OPERASYONEL 

• Uygulama Sistem Güvenliği 

• Sözleşme ile belirlenmiş performans akitleri 

• Afet kurtarma Planı 

• İç ve dış bilgi teknolojileri güvenliği açıkları 

• İnsan kaynakları yönetim politika ve prosedürleri 

• Bilgi teknolojileri güvenliği politikası 

• Operasyon güvenliği 

• Sağlık fonu oranlarının değişimi süreci 

• Satın alma 

 

 UYUMLULUK 

• Satıcılar Muhasebesi 

• Kurumsal politika ve prosedür el kitabı 

• Personel ödemeleri 

 PROJE SPONSORLARI  

• Finans Direktörü (CFO) 

• Operasyon Direktörü (COO) 

• Grup Muhasebe Genel Müdürü 

3.6.2 Hastane Operasyonları 
 

Hastane operasyonları ile ilgili Şirket B iç denetim ekibinin oluşturduğu yol 

haritası ve belirlediği riskler aşağıda tanımlandığı gibidir.  

 RİSKLER 

• Klinik Riskler 

• ACHS (Avustralya Sağlık Standartları Konseyi) Akreditasyonu gereksinimlerini 

karşılamadaki başarısızlıklar 

• Finansal performans hedeflerini karşılamadaki yetersizlikler 

• Operasyonel yetersizlikler 

• Doğru ya da yeterli olmayan  finansal bilgilerin raporlaması  
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 DİĞER GEREKSİNİMLER 

• Avustralya sağlık sigortası gereksinimleri 

• ACHS (Avustralya Sağlık Standartları Konseyi) gereksinimleri 

• Kişisel gizlilik gereksinimleri 

 

 İÇ DENETİM PROJELERİ 

• Stratejik 

o Bilgi Sistemleri Stratejileri 

o Gelir Maksimizasyonu  

• Operasyonel 

o Uygulama sistem güvenliği 

o Sermaye yönetimi 

o Merkezi mağaza operasyonları ve satın alma uygulamaları 

o Toplama merkezi süreç ve prosedürleri 

o Salgın hastalık yeniden yapılandırma süreçleri 

o Dahili ve harici bilgi teknolojileri güvenlik açıkları 

o Bilgi teknolojileri güvenlik politikası 

o Laboratuar yönetimi 

o Kiralama yönetimi 

o Yurtdışı operasyonlar (Yeni zellanda,Singapur, Malezya ) 

o Yönetim sistemleri güvenliği  

o NATA (National Association of Testing Authorities )  / RCPA (Royal 

Collage Pathology Australia) yönetmeliği süreci 

 

 UYUMLULUK 

• Sağlık kişisel gizlilik prensipleri uyumluluğu 

• Kalite&Güvence uygulamaları 
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 PROJE SPONSORLARI  

• Operasyon Direktörü (COO) 

• Patoloji ve kurumsal strateji direktörü 

• Patoloji Finans Direktörü 

 

3.6.3 Patoloji Servisleri 
 

Patoloji servisleri  ile ilgili Şirket B iç denetim ekibinin oluşturduğu yol haritası 

ve belirlediği riskler aşağıda gösterildiği gibidir.  

 

 RİSKLER 

• NATA (National Association of Testing Authorities )  / RCPA (Royal Collage 

Pathology Australia) akreditasyonlarında meydana gelen kayıplar 

• Gelir fırsatlarındaki menfaatleri maksimize etmedeki başarısızlıklar 

• İtibar riskleri 

• Laboratuar yönetim sistemlerindeki başarısızlıklar 

• Bilgi teknolojileri sistemleri ve süreçlerindeki başarısızlıklar 

• Finansal ve uyumluluk riskleri 

• Kişisel beklentileri karşılamadaki yetersizlikler 

 PATOLOJİ OPERASYONLARI 

• Laboratuar operasyonları 

• Toplama merkezleri 

• Diğer ülkelerdeki laboratuarlar ve operasyonları (Yeni Zelanda , Singapur ve 

Malezya)  

• Uyumluluk ve akreditasyon 

 DİĞER GEREKSİNİMLER 

• Uyumluluk Projeleri 

• NATA (National Association of Testing Authorities )  / RCPA (Royal Collage 

Pathology Australia) gereksinimleri 

• Kişisel ihtiyaçlar 
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3.6.4 Cilt Kanseri Klinikleri 
 
Cilt kanseri klinikleri ile ilgili Şirket B iç denetim ekibinin oluşturduğu yol 

haritası ve belirlediği riskler aşağıda gösterildiği gibidir.  

 
 RİSKLER 

• Klinik riskler 

• Finansal performans hedeflerini karşılamadaki yetersizlikler 

• Doğru ya da yeterli olmayan  finansal bilgilerin raporlaması  

 

 CİLT KANSERİ KLİNİKLERİ 

• Klinik riskler 

• Finansal performans hedeflerini karşılamadaki yetersizlikler 

• Doğru ya da yeterli olmayan  finansal bilgilerin raporlaması  

 

 CİLT KANSERİ KLİNİKLERİ 

• 11 cilt kanseri kliniği  

 

 DİĞER GEREKSİNİMLER 

• ACHS (Avustralya Sağlık Standartları Konseyi) gereksinimleri 

 

 İÇ DENETİM PROJELERİ 

• Operasyonel  

o Cilt kanseri kliniklerinin operasyonel ve finansal yönetim (faturalama,3. 

Şahıs servis sağlayıcılar tarafından temin edilen bilgilerin doğruluğu ve 

zamanlamasının kontrolü de dahil olmak üzere)  

 PROJE SPONSORLARI  

• Operasyon Direktörü (COO) 

• Finans Direktörü (CFO)  

• Patoloji ve kurumsal strateji direktörü 

• Patoloji Muhasebe Direktörü 
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3.7 İç Denetim Projesi Geliştirme Yaklaşımı  
 

Şirket B tarafından2003-2005 yılları arasında da yürütülen iç denetim projesi 

planı ,  2006-2007 denetleme dönemi için aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak 

geliştirilmiştir.  

 
• Merkez Ofis süreçleri ve aktiviteleri ( bordro süreçleri , müşteri ödemeleri vb.) 

• 2 veya daha fazla süredir hizmette olan tüm hastaneler 

• 2003-2005 iç denetim raporunda çok riskli ve bakımı için  odaklanılması 

gereken hastaneler  olarak değerlendirilen yüksek riskli hastaneleri yeniden 

ziyaret etmek 

• Denetlenebilir riskleri tanımlamak 

• Rotasyonel güvence projelerine katılımı sağlamak ( bordro süreçleri , müşteri 

ödemeleri vb.) 

• Risk kapsamının gerekliliğini onaylayacak iç denetim ekibi ve üst yönetimden 

süreçle ilgili devam eden girdileri almak 

 

Devam eden iç denetim projesi ile ilgili karakteristikleri  aşağıda sıralandığı 

şekilde tanımlamak mümkündür;  

• Anahtar iş sahası risklerine ve aktivitelerine odaklanarak risk bazlı İç denetim 

planını düzenli olarak gözden geçirmek 

• Yönetimin mutabık kaldığı risk profiline uygun olarak , geriye kalan hastanelerin 

rotasyonel kapsamını oluşturmak 

• Yönetimin aksiyonlarının zamanlama ve doğruluğunun takibini yapmak 

• Anahtar konulara  ve iç denetim komitesi neyi bilmek ister sorusuna odaklanarak   

iç denetim komitesi raporlamasını genişletmek 

• Kliniklerin ihtiyaçlarıyla ilgili olarak , iç denetim komitesi ve yönetim ekibi ile 

birlikte devam eden diyaloglar halinde olmak. 
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3.8 İç Denetim Projesi Genel Değerlendirmesi  
 

Şirket B tarafından yürütülen İç denetim projesi aşağıda belirtildiği gibi üç 

kategoriye ayrılarak incelenmiştir. 

• Stratejik Projeler : Şirket A’nın anahtar amaçları ile mutabık olmasına 

dikkat edilerek tasarlanan stratejik projelerde , yapılan üç hastane risk 

değerlendirme uygulamaları sırasında tanımlanan anahtar risklere 

odaklanılmıştır. 

• Operasyonel Projeler : Şirket A’nın günlük operasyonlarına odaklanan 

projelerdir.Bu projeler iç kontrolün etkinliğinin yönetimine ,varoluşuna 

ve   geliştirilmesine odaklanmaktadır. 

• Uyumluluk Projeleri :  Bu projeler Şirket A’nın politika ve prosedürleri 

ile olan uyumluluğuna ve sektörün yasal ve sektörle ilgili 

gereksinimlerine olan uyumluluğuna odaklanmaktadır.  

 

Tablo3.4’de  , 2006 yılı iç denetimi için önerilen proje adımları , yapılacak 

aktivitelerin anahtar alanları bazında verilmiştir. Proje aktiviteleri yüksek ve orta 

dereceli risk bazında önceliklendirilmiştir. Tabloda , proje adımlarının  Şirket B’ye dış 

kaynaklandığında ya da  şirket bünyesinde yapılması planlandığında ne kadarlık bir 

proje gün sayısının planlandığı da gösterilmektedir. Buna göre, proje bitiş gün sayısının 

Şirket B’ye dış kaynaklandığı durumda, şirket içinde planlandığı duruma göre 10 daha 

önce bitirilebileceği öngörülmektedir. Bunun nedenleri ile ilgili detaylı bilgi, konu  3.12 

‘de aktarılmıştır. 
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                                   TABLO 3. 4 İÇ DENETİM PROJESİ AKTİVİTELERİ VE ÖNCELİK SIRALAMASI 

No. Proje  Aktiviteleri Öncelik  

İÇ 
KAYNAK 

2006 
(tahmini 
proje gün 

sayısı) 

DIŞ 
KAYNAK 

2006 
(gerçekleşen 

proje gün 
sayısı) 

 Kurumsal     

 Stratejik projeler     

1. Bilgi sistemleri stratejileri  17 14 
 Operasyonel  projeler    

2. Sistem uygulama güvenlikleri   4 4 
3. Sözleşmeyle belirlenmiş yönetim kontratları   4 6 
4. Dahili ve harici bilgi teknolojileri güvenlik açıkları  4 5 
5. İnsan kaynakları politika ve prosedürleri   4 4 
6. Dolaylı vergi ödeme gönüllülüğü  3 4 
7. Bilgi sistemleri güvenlik politikası   4 3 
8. Operasyon sistem güvenliği   4 3 
9. Satın alma /tedarik   12 9 

 Uyumluluk projeleri    

10. Satıcı ödemeleri   12 9 
11. Kurumsal politika & kullanım prosedürleri  14 11 
12. Personel ödemeleri   11 9 
13. Özel sağlık prensipleri ile uyumluluk   4 6 
14. İşyeri sağlık ve güvenlik yönetimi prosedürü  3 2 
15. Bilgi sistemleri stratejileri  -  
16.  Yıkım onarımı  planı  7 7 
17. Anapara (nakit ) yönetimi   5 5 
18. Merkezi klinik süreçleri    11 9 
19. Toplama merkezi süreç ve prosedürleri   9 8 
20. Laboratuar  yönetimi   8 10 
21. Kiralama yönetimi   3 4 
22. Sağlık gizlilik prensiplerine uygunluk   3 3 
23. Kalite güvence uygunluk projeleri  8 8 

 Yönetim ve planlama     

24. 

Proje yönetim ve planlaması  
• Proje takibini yapma   
• Denetim komitesi toplantıları hazırlıkları ve durum 

değerlendirme toplantıları  
• Üst yönetim ve iç denetim komitesi üyeleri ile 

toplantı  

 

 

10 
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3.9 İç Denetim Projesi için Önerilen Aktiviteler ve Proje 
Tanımlamaları 

 

Yapılan proje tanımlamaları ve kapsamı , üst yönetimin gözden geçirmeleri ve 

Şirket B İç denetim ekibi ile mutabık kalınan anahtar noktalar göz önüne alınarak 

hazırlanmalıdır. 

3.9.1 KURUMSAL PROJELER 
 

 STRATEJİK PROJELER  

• Bilgi Sistemleri Stratejileri  

Şirket A operasyonları, Nova Sağlık ve Gribble Grup’un kendi bünyelerine 

katılmasıyla önemli bir büyüme  yakalamıştır. Çeşitli bilgi sistemlerinin sorunsuz bir 

şekilde entegrasyonu, Şirket A’nın şirket hedeflerine ulaşmalarında anahtar bir  rol 

oynamaktadır. Şirket B İç denetim ekibi bilgi sistemleri stratejileri en iyi uygulamaları 

ile ve şirket hedef ve stratejileri ile uyumlu bir değerlendirme ile entegre bilgi sistemleri 

stratejilerinin detaylandırılmış bir  tetkikini yapmayı taahhüt etmektedir.   

 

 OPERASYONEL  PROJELER  

• Sistem Uygulama Güvenlikleri  

Şirket A,  müşteri faturaları , genel muhasebe fişleri ve personel ödemeleri gibi 

önemli işlemleri kaydetmek ve raporlamak için iki farklı finans  sistemi kullanmaktadır. 

Şirket B İç denetim ekibi, sistemlerin kullanım yetkilerinin güvenliğinin, şirket 

hedeflerini karşılamak için tasarlanmış ve bu güvenliklerin bazı kilit uygulamalar için 

tatmin edici şekilde kontrol edilip edilmediğinin teminatını ve bu finansal sistemlerin 

güvenliğini gözden geçirmekle yükümlüdür. 

Bu proje kapsamı şunları içermektedir ;  

 Yönetim uygulama sistemleri güvenliğinin yetkinliğini değerlendirmek 

için resmi olarak dokümante edilmiş prosedürlerin değerlendirilmesi ve 

gözden geçirilmesi 

 Bazı özel fonksiyonlara erişim ile bazı kullanıcılar için en iyi uygulamalar 

kılavuzuna karşı yetkilendirme ayarlarının karşılaştırılması 
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 Yetkilerin ayrışması ilkesine dayalı olarak bazı önemli uygulamalarda 

yetki ayrımının yapılıp yapılmadığının gözden geçirilmesi 

 

• Sözleşmeyle Belirlenmiş Yönetim Kontratları  

 

Şirket A ,Modbury Devlet Hastanesi ve Adelaide Topluluğu Hastaneler Birliği 

gibi Ashford, Memorial ve Flinders Özel Hastaneleri ile kıyaslanan sağlık kurumlarını  

yönetmek için bir kontrata sahiptir.Hastalara sağlanan hizmetler, devlet ve toplum 

sağlık fonu anlaşmaları kapsamı altındadır. Şirket A , devlet sözleşmeleri ile layık 

olduğu şekilde  ödüllendirilmiştir.Bu proje adımı ; üst yönetime Şirket A’nın  yasal 

zorunluluklarına ve devletin göstermekle yükümlü kıldığı bazı ihtiyaçlarına uyumlu 

şekilde hayata geçirilmiş politika ve prosedürleri ile ilgili bağımsız bir değerlendirme 

sunmak amacındadır.  

 

 

• İç ve Dış Güvenlik Açıkları  

 

Dış Güvenlik Açığı: Kurumsal şirketlerde güvenlik saldırıları giderek artmaktadır. Bu 

nedenle , üst yönetimin herhangi bir karşı etkiyi minimize etmeye çalışması son derece 

önemlidir. Bilgi Güvenliğini sağlamak, hissedarların beklentilerini karşılamak ve hassas 

datalara ulaşmalarını garanti etmek adına son derece kritik bir öneme sahiptir ve gizlilik 

prensiplerine uygun bir şekilde gizli tutulmalıdır.(hasta gizliliği).Uygun güvenlik 

sistemleri kurulmazsa, organizasyon riskleri müşteri gizliliğini ve hassas bilgileri 

koruma kabiliyetini kaybetmeye başlar.  

Şirket B İç Denetim Ekibi, bazı kişilerin Şirket A sistemlerine yada dış 

sistemlerine (intranet yada uzaktan erişim imkanı gibi )  izinsiz erişimini engelleyecek 

şekilde potansiyel bilgi güvenliği açıklarını tanımlamalıdır. 

Şirket B İç Denetim Ekibi , bu proje kapsamında aşağıdaki maddeleri yerine 

getirmekle yükümlüdür;  

 Güvenlik duvarı, router ve internet güvenliği ile ilgili zayıf noktaların kontrol 

tanımlamalarının yapılması 
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 Potansiyel risklerini bulmak, kaydetmek, araştırmak  ve çözmek için kullanılan 

araçların ve süreçlerin gözden geçirilmesi 

 Güvenlik açıklarının üst yönetime  raporlaması ve eskalasyonu için kullanılan 

süreçlerin gözden geçirilmesi 

İç Güvenlik Açığı:  

Şirket B İç Denetim Ekibi ,Şirket A’nın hassas bilgilerine izinsiz giriş 

yapabilmelerine olanak tanıyacak bilgi güvenliği potansiyel açıklarını tanımlıyor 

olmalıdır. Bu proje, potansiyel güvenlik açıklarını tanımlamak için iç bilişim ağlarını 

scan edecek çeşitli araçları kullanmayı ve iç bilişim ağlarına bağlanmayı içerecektir. 

• İnsan Kaynakları Yönetim Politika ve Prosedürleri  

Şirket A, şirketin operasyonlarına ve stratejik hedeflerine destek olacak İnsan 

Kaynakları stratejilerini hayata geçirmekten ve geliştirmekten sorumlu olacak bir İnsan 

Kaynakları (İK)  müdürleri toplantısı süreci içerisindedir. 

Şirket B İç Denetim Ekibi, kurumsal politika ve prosedürleri ve İK 

Stratejilerinin yeterliliğini denetleyen bağımsız bir değerlendirme sağlıyor olmalıdır.Bu 

projenin amacı ; tanımlandıkları yerde gelişme gösteren önerileri sağlayacak yetkin İK 

süreçleri tanımlamak ve onaylamaktır. Odaklanılacak noktalar ise şu şekilde olmalıdır. 

 Eğitim ve Geliştirme 

 İK Kayıtlarının Yönetimi (bordro süreçleri hariç) 

 Performans Yönetimi 

 İşe Alma ve Elde Tutma  Süreçleri 

 Çalışan Memnuniyeti  

• Dolaylı Vergi Uyumlulukları  

Halka açık bir şirket olarak Şirket A , dolaylı vergilerin ödenmesi ile ilgili bazı 

zorunluluklara sahiptir.Şirket B İç Denetim Ekibi , Şirket A’ya dolaylı vergilerin 

raporlama zorunlulukları ve vergisel işlemler için bağımsız bir değerlendirme 

sağlamakla görevlidir. Bu proje kapsamında ; 

 Avustralya vergi ofisine verilecek , şirket durum raporu ve mal-hizmet 

vergileri iletiminde faydalanılan destek bilgilerinin değerlendirme ve 

doğrulamasının yapılması 
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 Hayata geçirilmiş ya da onaylanmış diğer ilgili dokümanların ücret dışı 

vergiler hesabı için (ücret dışı haklar üzerinden alınan vergiler) 

değerlendirilmesi 

Ücret dışı vergiler ile ilgili olarak , Şirket B İç Denetim Ekibi aynı zamanda 

aşağıdaki sorumlulukları üstlenecektir;  

 Yan menfaatlerin karşılık hesaplarının tanımlanması için, İnsan 

Kaynakları, Bordro ve Finans gibi ilgili departmanlar ile birlikte 

görüşmeler yapmak 

 Ücret dışı haklar vergilerinin hesaplanmasıyla ilgili dokümanları 

değerlendirmek 

Bu projenin kapsamı  tanımlanan özel konulara yönlendirecek teknik vergi 

danışmanlığı sağlamak değildir. Bu iç denetim projesi , Şirket A’ya yapılandırılmış bir 

vergi sertifikasyonu sağlamak için değil, vergi uyumsuzluğu risklerinin olduğu alanları 

ve vergi uyumsuzluğu  olan potansiyel materyalleri tanımlamak için tasarlanmıştır. 

 

• Bilgi Sistemleri Güvenlik Politikaları  

Ne Şirket A ne de patoloji üniteleri , detaylı bir bilgi sistemleri güvenlik 

politikalarına sahip değildir. Ancak, resmi olarak dokümante edilmiş bir politika 

geliştirmek üzere, Şirket B İç Denetim Ekibi tarafından  çaba sarf edilmektedir. 

Dokümante edilmiş ve onaylanmış bir bilgi sistemleri güvenliği politikası olmaz ise , 

bilgi sistemleri güvenliği ve gizliliğini kurmak ve devamını sağlamak çok zor mümkün 

olmaktadır. Bunun yanı sıra, bilgi sistemleri güvenliğinin öneminin, tüm kullanıcılara 

tatmin edici şekilde iletilmemiş olduğu tespit edilmiştir. 

 

Şirket B İç Denetim Ekibi , kanuni düzenlemelere ve yasal gereksinimlere karşı 

uyumluluk, sistem denetleme kayıtları, ayrıcalıklı kullanıcıları görüntüleme ve 

programların kontrol edilmesi gibi bir çok konuyu kapsayan ,resmi olarak dokümante 

edilmiş bilgi teknolojileri güvenlik politikalarını gözden geçirmekle yükümlüdür. 

 

Bu proje kapsamında içerilecek maddeler ise aşağıda sıralandığı gibidir;  

 Resmi bilgi teknolojileri güvenlik politikası detaylı değerlendirmesi 
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 Avustralya standardına göre uyumluluk değerlendirilmesi : Bilgi 

güvenliği yönetimi uygulama kuralları  

 Bilgi teknolojileri güvenlik politikalarını geliştirmek için yönetimin 

gözden geçirme ve önerileri  

 

• İşletim Sistemi Güvenlikleri 

 

Şirket A, Unix işletim sistemi üzerinden çalışan iki farklı finans uygulama 

sistemleri kullanmaktadır. Bu işletim sistemleri iki ayrı iç denetim uygulamasının 

yapıldığı iki farklı fiziksel lokasyonda (Parville ve Clayton) yerleştirilmiştir.İşletim 

sistemleri üzerindeki güvenlik, işletim sistemi üzerinde yetkisiz girişler yapabilecek 

kullanıcılara teknik hatırlatma ile kolaylıkla yön verilebilir. 

Şirket B İç Denetim Ekibi , ve işletim sistemlerinin tatmin edici bir şekilde 

hayata geçirilip geçirilmediğini değerlendirmek için finans uygulamalarını 

destekleyecek  işletim sistemlerinin güvenliğini değerlendirmeyi taahhüt etmektedir. 

Bu projenin kapsamı aşağıdaki maddeleri kapsayacaktır;  

 İşletim Sistemleri güvenliğinin yönetimi için dokümante edilmiş resmi 

prosedürleri değerlendirmek 

 Hassas fonksiyonlara erişim yetkisi olan kullanıcılar için en iyi 

uygulamalar kılavuzu kontrollerinin değerlendirilmesi 

 Sistem yöneticilerinin ve veya özel kullanıcıların görüntülemeleri dahil 

olarak ,kullanıcıların girişlerinin gözden geçirilmesi,zamanlaması ve 

yetkinliğinin değerlendirilmesi 

 

• Sağlık Fonu Değişim Yönetimi Süreçleri  

 

Özel Sağlık sigorta şirketleri , Şirket A gelirlerinin çok önemli bir kısmını 

oluşturur. Bu sebeple, bu ilişkilerin yönetimi, fon sözleşmelerinin müzakereleri Şirket A 

için kritik bir öneme sahiptir. Şirket B İç Denetim Ekibi, sağlık fonu oranlarını 

hastanelere ve faturalama için hasta takip sistemlerine etkin ve doğru bir şekilde iletilip 
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iletilmediğini belirleyen prosedür ve süreçleri değerlendirmek ve gözden geçirmek ile 

yükümlüdür.  Bu proje aynı zamanda , sağlık fonları ile olan sözleşmelerin zamanında 

ve sözleşme şartlarına uygun olarak yapılan değişiklikleri de ve sistem oranlarına 

sözleşme oranlarını test etmeyi temin etmektedir.  

Bu proje , projenin planlama ve kapsamının oluşturulması kısmıyla ilgili olarak 

yönetimle mutabık kalınan çeşitli hastanelerde faaliyete alınacaktır.  

• Satın Alma /Tedarik  

Bu iç denetim projesinin amacı, Şirket A yönetimine , kilit bazı satın alma 

süreçleri ve kontrollerinin bağımsız bir değerlendirmesinin sunulmasıdır. 

Bu proje içeriği aşağıda sıralandığı gibi belirtilmiştir. 

 Satın alma süreçlerini,risklerini ve süreçlerindeki kontrol noktalarını 

anlayabilmek için satın alma sorumlularıyla ve kilit çalışanlar ile 

toplantılar  planlamak 

 Teklif verme süreçlerinin başından sonuna değerlendirilmesi, satın alma 

sözleşmelerinin onaylanması ve yönetimi (teklif verme süreç gelişimi 

dahil,değerlendirme ve seçme süreçleri)  

 Çok zayıf performans gösteren tedarikçilerin yönetimine de içerecek 

şekilde ,tüm tedarikçilerin performanslarını yönetmek ve izlemek için 

hayata geçirilmiş süreçlerin değerlendirilmesi  

 Ürünlerin ve tedarikçilerin minimum kalite gereksinimlerini garanti 

edecek şekilde  uyguladıkları süreçlerin değerlendirilmesi  

 Sipariş verme, onay alma, malların teslim alınması ve faturaların 

ödenmesini de içerek tüm süreçlerin etkinliğinin ölçülmesi 

 Sipariş verme ,onaylama ve sermaye giderleri süreçleri için uygulanan 

süreçlerin değerlendirilmesi  

 Masraf ve giderlerin raporlaması ve izlenmesinin değerlendirilmesi ve 

Şirket A’nın tercih edilebilir tedarikçilerden satın alınacak tıbbi tüketim 

ürünleri iç pazardaki ihtiyacının %80’ini karşılayıp karşılamadığının 

değerlendirilmesi  
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 UYUMLULUK  PROJELERİ 

•  Satıcı Ödemeleri  

 

Bu projenin amacı, Şirket A’nın satıcı ödemeleri departmanının, ödemeleri 

zamanında ve doğru bir şekilde ve gerekli yetkilendirme kurallarına uygun şekilde 

yapıldığı ile ilgili yönetime akla uygun bir güvence sağlayıp sağlamadığının 

değerlendirilmesidir. Hile önleme ve koruma kontrolleri de ayrıca değerlendirilecektir.  

Bu proje aşağıda sıralanan proje adımlarını yerine getirmeyi amaçlamaktadır ; 

 Satıcıların tüm bilgilerinin yer aldığı ana dosyanın kontrol süreci 

 Kullanıcıların yetkilerinin denetlenmesi ,yetki ayrılığı ilkesinin gözetilip 

gözetilmediğinin denetlenmesi  

 Sipariş alma ve sipariş karşılama süreçleri,tedarikçi ödeme vadesi 

belirleme süreci, tedarikçi ödemelerinin zamanlama süreci,fatura giriş 

süreci ,çekler ve banka mutabakatları gibi alanların denetlenmesi  

 Kullanılmayan  hesapların kontrolü  

 Şifrelerin kolay tahmin edilir olmamasının ve sistemin periyodik şekilde 

şifre değişikliği talep etmesinin sağlanması  

 EFT Ödemelerinin kontrolü 

Aynı zamanda bu proje kapsamında , örnek bir ödeme modülü 

çalıştırarak ödemelerin nasıl yapıldığının gözlemlenmesi ve satıcı ödemeleri 

prosedürlerinin kontrol edilmesi de sağlanacaktır. 

 

• Kurumsal Politika ve Kullanım Prosedürleri  

 

Şirket A , genel yönetim, klinik yönetimi,finans, insan kaynakları ve 

pazarlama alanları ile ilgili olan gereksinimleri karşılayacak uygulama 

prosedürleri ve kurumsal politikalara sahiptir. 2003-2005 yıllarında  yapılan 

iç denetim sırasında, hastanelerdeki danışma masasında çalışan personellerin 

kullanabilmesi için uygun olarak hazırlanmış bir kullanım prosedürü ve 

kurumsal politikası olmadığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra mevcut 

prosedürlerin de , hastanelerin karmaşıklığını, görece büyüklüklerine bağlı 
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olarak hangi konularda kullanılabileceğini gösterdikleri politikaların 

tanımlanmadığı gözlemlenmiştir.  

Şirket B İç Denetim Ekibi, merkez ofisin kapsamının etkinliğini 

belirleyecek bir kullanım kılavuzunu değerlendirecektir. Var olan yada yeni 

yaratılacak olan politika ve prosedürleri ile ilgili önerileri geliştirmek ile 

görevlidir.Aynı zamanda küçük ölçekli hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak 

için değiştirilebilecek politika ve prosedürlerin olduğu öneriler sunmalıdır.  

 

• Personel Ödemeleri  

Bu iç denetim projesinin amacı, çalışanların maaşların doğru bir 

şekilde ödendiğinin güvencesinin  üst yönetime verilip verilmediğinin 

değerlendirilmesinin yapılmasıdır.Bu iç denetim projesi aşağıdaki adımlara 

odaklanacaktır; 

o Çalışanların banka hesap numaralarının doğruluğunun kontrolü 

o Bordro süreci (kesintilerin , yardımların, ikramiyelerin ve  

maaşların doğru ödeniyor olması ) ve bordro ödeme yetkilerinin 

kontrolü 

o Çalışanların işe başlaması sırasında getirmeleri gereken belgelerin 

kontrolü (kümülatif vergi beyanı , iş sözleşmesi,emeklilik durumu 

..vs)  

o Çalışanların işten ayrılma süreci  ve tazminat ödemeleri  

o Aylık masraf merkezleri bazında bordro raporlaması  

o Genel muhasebe hesapları ve bordro hesaplarında kaydedilen 

bordro kayıtlarının mutabakatı ve banka ödemelerinin kontrolü  

o Gerekli yetki ayrımı ilkesi gereğince görev dağılımını ve kullanıcı 

giriş yetkilerinin kontrolü  
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3.9.2 HASTANE OPERASYONLARI 
 

 OPERASYONEL PROJELER  

 

2003-2005 iç denetim planında gözlemlenen yüksek risklerin takip edilmesi 

amacıyla başlatılmıştır.  

 

 HASTANE PROJELERİ  

2003, 2004 ve 2005 planlarının bir parçası olarak incelenen ve yüksek risk 

durumlarının tespit edildiği hastaneler için, İç denetim risk alanlarının layıkıyla 

yönetilip yönetilmediğini ve kontrol edilip edilmediğini takip edecek bir operasyonel 

projeyi uygulayacaktır.Örnek denemelerin yanı sıra prosesler ve prosedürler garanti 

altına alınacaktır. 

 OPERASYONEL PROJELER – YENİ KAZANIMLAR  

• Hastane Projeleri 

İç denetim projesi , her hastane için aşağıdaki alanları kapsayan bir incelemeyi 

üstlenecektir: 

o Ön büro prosedürleri 

o  Faturalama süreçleri (kesinlik ve zaman çizelgeleri) 

o  Uygun ve eksiksiz belgeleme ve risk yönetimi. 

o Borç ve alacak yönetimi 

o Yönetim raporlamaları ve ay sonu prosedürler 

o Sabit varlıkların elde edilmesi ,yönetimi, transferi ve kullanımının 

yönlendirilmesi 

o Para kullanımı süreci ve fiş ayarlamaları ile gün/vardiya sonu 

uzlaşmalarını içeren günlük banka prosedürleri 

o Çalışan ödemeleri ve yetkileri 

o Eğitim kayıtlarının incelenmesini ve risk kullanımını içeren kalite ve 

durum yönetimi süreçleri 

o Satın alma emirleri ve ödeme onayları süreçleri 

o Yönetim ve veri depolama güvenliği için bilgi teknolojileri süreçleri 
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 MUVAFAKAT PROJELERİ 

 

• Sağlık Gizliliği Prensipleri Muvafakati  

 

Sağlık Sicil Kanunu 2001, sağlık durumu bilgisinin (sağlık, ruh sağlığı, 

maluliyet, yaşlı bakımı yatıştırıcı bakım için sağlanan bilgiler) kullanımı için gizlilik 

standartlarını saptar ve bu bilginin toplanmasını, kullanımını, ifşa edilmesini ve 

ulaşılmasını içeren durumu düzenlemektedir. 1 Temmuz 2002 tarihinde yürürlüğe giren 

kanun, tüm Victoryan organizasyonlara – kara amaçlı ve kar amaçlı olmayan, kamu ya 

da özel sektör – ve bilgiyi tutan insanlara uygulanmaktadır. 

 

Kanuna göre, toplanan, organizasyonlarca tutulan ve kullanılan sağlık verileri 

sağlık gizliliği prensiplerine uygun olarak ele alınmalıdır. 15 HPP (Özel Sağlık 

Prensipleri) Sağlık kayıtları ve bilgisi gizliliği kanununda anahtar roldedir. Kanun 

tarafından belirlenen ana gizlilik prensiplerine uymamak finansal ya da itibar zarar ile 

sonuçlanabilmektedir. Sonuç olarak  sağlık kapsamının yasama ihtiyaçları ile belirlenen 

çerçeveye uygun yeterli gizliliğe sahip olması kritiktir. 

 

İç denetim hastaların kişisel bilgilerinin yönetiminde sağlık kapsamı politika ve 

süreçlerinin HPP ile uyumunu inceleyecektir. 

 

• Meslek Sağlığı Ve Güvenliği Yönetimi Uygulamaları 

Bu projenin amacı, özellikle etkinliğe odaklanarak sağlık ve güvenlik 

yükümlülükleri ve ihtiyaçlarına sağlık kapsamı yönetiminin uygunluğunu belirlemektir. 

 

Bu proje kapsamında, üstlenilecek aktiviteler aşağıdaki başlıkları içerecektir ;  

o Sorumluluklar, farkındalık düzeyini dikkate almak 

o Danışmanlık çerçevesi, etkinliği dikkate almak 

o Tehlike tanımlaması ve belirlemesi, canlandırmayı göz önüne almak 

o Olay yönetimi 

o İleride potansiyel davalara etki edebilecek rehabilitasyon ve işe dönüş 

programları. 
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o Ana göstergeler olan iş kazasına bağlı işgücü kaybının ve tedavi 

kayıtlarının tutulması. 

o En iyi uygulamalara karşı yönetim raporlamalarında değerlendirmelerin 

sunulması. 

o İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği uygulamalarının gözlenmesi için en uygun 

sistemin uygulamasının etkinliği. 

3.10 İç Denetim Projesinin Performansının Değerlendirilmesi 
 

Sürecin görev dağılımının ve proje ekibinin ve yönetimin ne kadar  bir yetkiye 

sahip olması gerektiğinin belirlenmesi, bir dış kaynak kullanımı projesi için oldukça 

büyük bir öneme sahiptir. Fakat aynı derecede öneme sahip bir diğer konu ise,  projenin 

her aşamasında, hatta proje sona erdikten sonra bile devam eden aralıklar ile projenin 

başında belirlenen hedeflere ne kadar ulaştığının ve ne kadar zamanda ulaşabileceğinin 

izlenmesi ve kontrol altında tutulması gerektiğidir. 

Proje ekibinin ve yönetimin performansının değerlendirilmesi de , proje süresi 

boyunca mutlak suretle izlenmesi gereken bir diğer konudur. Bir çok iç denetim dış 

kaynak kullanım projesinde, performans ölçüm kriterlerinin net olarak belirtilmemesi ve 

performansın değerlendirilmesinin objektif olarak yapılmaması proje bitiminde yada 

anlaşma yenileme dönemlerinde olumsuz birer geri bildirim sebebi olarak geri döndüğü 

gözlemlenmiştir. Bu nedenle performans tanımının açıkça belirtilmesi ve performans 

ölçüm kriterlerinin ve buna bağlı olarak hedeflerin açıkça tanımlanmış olması son 

derece önemlidir. 

 

Şirket yönetimi görüşmeler sırasında, diğer konuların yanı sıra, aşağıdakiler ile 

ilgili bilgileri belirtmelidir: 

• Şirketin ticari faaliyet hedeflerine ulaşmasını engelleyecek olan riskler, 

• Aşağıdakileri dikkate alarak, finansal  riskler: 

 Dış-kaynaklı uygulamalar ve işlemlerin de dahil olduğu önemli faaliyet 

işlemleri ve sistemleri, 

 Sistematik olmayan riskler ve işlemler (örneğin; muhasebe kayıtları ve 

sözleşmelere ilişkin muhasebeleştirme işlemleri) 
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 Önemli muhasebe standartları, 

 Sektör düzenlemeleri, 

 Şirket politikaları ve kurallarıyla uyum içinde olmayan durumlar, 

 Çok büyük ölçüde yargıya tabi olan tahminlerle ilgili olaylar, 

 Önemli bilgi sistemleri ve teknolojileri, 

 Şirketin kontrolü geçersiz kıldığı durumlar. 

 

Daha sonra proje ekibi, şirketin iç kontrol etkinliğini hesaba katmadan, 

potansiyel olumsuz etkinin olasılığını ve bu durumla bağdaştırılan önemini dikkate 

alarak, tanımlanmış finansal raporlama ve açıklamalarla ilişkilendirilen risklerin her 

birini belgelemeli ve önem sırasına göre düzenlemelidir. 

Finansal raporlama ve açıklamalarla ilişkilendirilen riskleri önem sırasına göre 

düzenlerken göz önünde bulundurulacak hususlar aşağıda belirtildiği gibidir;  

• Şirketle ilgili olan riskler 

• Mali tablolardaki önem 

• Riskin meydana gelme olasılığı 

 

3.10.1 Oryantasyon Ve İzleme  
 

En son değerleme döneminden itibaren önemli bir değişikliğin olmadığını 

belirtmek amacıyla iç kontrol yapısının analizi yapılır. Önemli ticari gelişmeler veya 

örgütsel değişikliklerin olması durumunda (örneğin; elde edinim işlemi), bu 

değişiklikleri belirtmek suretiyle iç kontrol yapısını değiştirmek için yukarıdaki 

aşamaların yinelenmesi gereklidir. 

Bu durumda, kontrol faaliyetlerinden sorumlu olan kişiler, kişinin kendi kendini 

değerlendirdiği resmi bir iç kontrol testinin bir parçası olarak kendi etkinliğini 

değerlendirmelidir. Bu değerlendirme işleminin bir parçası olarak, bireysel kontrol 

faaliyetlerinin işlevsel etkinliği teste tabi tutulmalı ve buna uygun belgeleme yapılmalı 

ve saklanmalıdır. 

Ekip elemanlarının ve proje yönetim ekibinin projeyi ne kadar sahiplendiğinin 

ve projenin beklentilerinin ne derecede karşılandığının izlenmesi ve gözden geçirme 



 147

faaliyetlerinin yerine getirilmesi son derece önemlidir. Zira, ancak bu sayede proje 

süreci kontrol altında ve istenen zaman ve plan dahilinde sonuçlandırılabilir. 

• Özelleştirilmiş oryantasyon ve materyal ve programları için detaylı zaman 

çizelgeleri tamamlanmalıdır. 

• Yapılacak her oryantasyon programı öncesinde, programın başlıkları ve 

materyallerin içeriği gözden geçirilmelidir. 

• Daha önceden kullanılan oryantasyon materyallerinin belirlenmesi ile 

oryantasyon programının içeriği değerlendirilmeli ve hangi maddelerin 

geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu bu sayede değerlendirilmelidir 

• Herhangi bir özelleştirme ve ya kişiselleştirmeye gerek duyulduğu takdirde, 

oryantasyon programının yapılmasından bir hafta önce , yapılacak 

değişiklikler yönetim ekibine sunulmalı ve görüş ve önerileri dahilinde 

planlanmalıdır. 

Aşağıdaki tabloda mevcut görevlerin hangi haftalar için planlandığını gösteren 

program örnek olarak gösterilmiştir. 

TABLO 3. 5 İÇ DENETİM DIŞ KAYNAK KULLANIMI PROJESİNDE HAFTALIK GÖREV PLANI 
Görevler Hafta1 Hafta 

2 
Hafta 3 Hafta 

4 
Hafta 

5 
Hafta 

6 
Hafta 

7 
Hafta 

8+ 

Hafta başlangıcı (1/26) (2/2) (2/9) (2/16) (2/23) (3/2) (3/9) 

Şirket A Kaynakları ve aksiyon adımları  için  
oryantasyon programının özelleştirilmesini sağlamak. 

  X             

Tüm birlikte çalışacak takımlar için görev tesliminde 
verilecek eğitimleri planlamak 

    X           

Company A araç -gereç  malzemelerini  görev 
tesliminde ulaştırılmasını sağlamak. 

    X           

Oryantasyon malzemelerinin uygun şekilde dağıtımının 
sağlanması (workshop, websitesi..vs) 

    X           

Oryantasyon materyallerini ve iletişimi geliştirmek ve 
uygulamaya geçirmek 

        X       

Şirket B oryantasyonunu Şirket A kaynakları için 
planlamak 

          X     

İç Denetim ekibini , metodoloji ve standartlar hakkında 
update etmek 

        X       
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3.10.2 Performans Yönetimi Ve Değerlendirilmesi  
 

İç denetimin bir parçası olarak, görevde bulunan denetçi denetim sonrası geri 

bildirim anketini tüm uzman ve takım üyeleri için doldurmakla sorumludur. Bu amaç 

için kullanılacak performans geri bildirim formu İç Denetim Oryantasyon programı 

sırasında sunulmaktadır. 

Buna ek olarak, Şirket B iç denetim ekibi ve uzmanları, periyodik gözden 

geçirmelerini, geri bildirim aracını kullanarak, Şirket B yönetim ekibinden  

almaktadırlar. Bu gözden geçirmeler , geri bildirim anketleri aracılığıyla yapılmaktadır. 

Şirket A yönetimi, müşterilerinden gelen bu gözden geçirmeleri, Şirket B ile olan 

ilişkilerinin başarılarını anlamanın yanı sıra, kişisel gelişimin hayati bir parçası olarak 

değerlendirilmektedirler. 

Müdürler ve üst düzey yöneticiler, Şirket B yönetim ekibinden ,çalıştıkları süre 

boyunca kolektif çalışmalarını kapsayacak üç aylık performans değerlendirmelerini 

almaktadırlar.  

Kaynak gelişimini ve denetimin yönetim etkinliğini arttırmak için, 

geribildirimler aşağıdaki şekillerde alınmaktadır;  

• Denetimin her aşamasında sözlü resmi olmayan geri bildirim 

• Denetimi takiben  acil olarak yazılı geri bildirim 

• Periyodik geribildirim ( dört aylık olarak yapılan yuvarlak masa süreçleri 

ile birlikte) 

Yukarıda üç farklı şekli ile aktarılan geribildirim sürecinin amaçları aşağıda 

belirtildiği gibidir. 

• Beklentileri belirlemek 

• Beklentilerle örtüşmeyen davranışları tanımlamak ve aktarmak 

• Davranış şekillerinde gerekli değişiklikleri  zamanında olanaklı kılmak 

• Beklentileri karşılayan ve beklentilerin üzerinde olan davranışları 

desteklemek 
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Yukarıda belirtilen, sözlü ve resmi olmayan geri bildirimler aşağıda belirtilen 

avantajları sağlayacağı öngörülmektedir;  

• Denetimin başlangıcında, rol ve sorumluluklardan beklentileri ve 

performansları belirler 

• Performansa zamanında geri bildirim sağlar 

• Süreçte güzel bir şekilde devam eden noktaların neler olduğu tespit edilir 

• Süreç içinde nelerin değişmesine gerek duyulacağı belirlenir 

• Bire bir hedef görüşmelerinde tartışılacak konuları belirler  

• Eğer tümü doğru bir şekilde belirlenirse, iç denetim projesi süresi 

boyunca herhangi bir sürpriz ile karşılaşılmaz 

Kısa dönem performans gözden geçirmeleri ise aşağıdaki şekilde 

maddelenebilmektedir ;  

• İki haftada bir yapılan performans değerlendirmeleri ile zamanında geri 

bildirim sağlar. Bu geri bildirimler yetkinliklerin değerlendirilmesine, 

güçlü yönlerin ve beklentileri aşan performansın nasıl açıklanacağının 

tanımlanmasına, gelişim için daha ne kadar verimli bir fırsat 

yakalanabileceğini açıklamaya yardımcı olurlar. 

• Uzman ve iç denetim ekibi çalışanları için şef tarafından , şefler ise 

müdürleri tarafından değerlendirilir. 

• Performans değerlendirmelerinin birebir görüşmeler aracılığı ile her an 

yapılabilir olmasına olanak tanır 

• Performanstan beklenen düzeyin ne olduğu açıklanmış olur ve bu 

beklenti görev ve sorumluluklar ile ilişkilendirilebilir 

• İç denetim ekibi içindeki farklı bölüm ve bölgelerdeki karşılıklı tutarlı bir 

performans yönetim anlayışı geliştirilmesine olanak sağlar 

Birçok şirket için, iç kontrol yapısının etkinliğinin gözlemlenmesi ve 

raporlanmasında iç denetim bölümünün önemi çok büyüktür. İç denetim bölümü 
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olmayan şirketler, anılan görevleri yerine getirebilmek için iç kontrol programıyla ilgili 

bir yönetim kadrosu oluşturmayı göz önünde bulundurmalıdır.Yer alması gereken 

gözlemlenebilir faaliyetler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir. 

• Kontrol merkezinde bulunan verilerin yeterliliğinin bağımsız 

değerlendirmesi 

•  Testlerin doğru, tam ve zamanında yapıldığına dair alınan  teyit 

•  Kontrol faaliyetlerini değerlendiren kişilerin bu değerlendirmeyi uygun 

bir şekilde ve zamanında yaptığına dair onay ile bu tür onayın 

sonuçlarının tam olarak anlaşılması 

• Doğru ve tam bir belgelemenin yapıldığına dair alınan onay 

 

Yazılı politikalar ve kurallar önemli olup, iç kontrol yapısının etkinliğinde büyük 

bir rol oynadığı kadar, daha az maddi katkıları olan kültür, tutum ve davranış da (üçü bir 

arada kontrol ortamı olarak ifade edilir) önemlidir. Şirkette çalışanların yeterlilikleri, 

etik değerleri ve dürüstlük kriterleri, şirket yönetiminin felsefesi ve işletim tarzı, yetki 

ve sorumlulukların görevlendirilmesi ve yönetim kurulunca gösterilen dikkat ve 

yönlendirmeler gibi unsurlar kontrol ortamına katkıda bulunulmaktadır. İç kontrolün 

tüm diğer unsurlarının temelini kontrol ortamı oluşturmaktadır. 

Kontrol ortamının anlaşılması için kültürel bir değerlendirme yapmak gereklidir. 

Şirket içindeki üst düzey yöneticiler ile çalışanlar genelinde bir anket düzenlenmesi, 

şirket çalışanlarının şirketin etkin bir iç kontrol ortamının yaratması konusundaki 

tutumları hakkında bir fikir verebilir. Kültürel değerlendirme sonuçlarının şirketin 

sağlam ve güçlü bir kontrol ortamına sahip olmadığına işaret ettiği durumda aşağıda 

belirtilen düzeltici önlemlerin alınması gereklidir: 

 

• İç kontrolün öneminin belirtilmesi ve duyurulması, 

• Etik Davranışlar ve Uyum Programını desteklemek, 

• Üst yönetimden başlayarak olabilecek en uygun tutumu takınmak, 

• Eğitim programlarıyla birlikte bilinci geliştiren programlar düzenlemek, 

• Açık iletişim için kanallar oluşturmak. 
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Diğer bir yandan, kültürel değerlendirme sonuçlarının şirketin sağlam ve güçlü 

bir kontrol ortamına sahip olduğunu belirtmesi, iç kontrol programının yapılandırılması 

için güçlü temellerin olacağına işaret etmektedir. 

 

3.11 İç  Denetim Projesinin Güvenilirliğinin Kontrolü  
 

İç denetim programıyla ilgili bir yönetim kadrosunun kurulması, iç denetim 

programının yapılandırılması adına çok büyük önem taşır. Şirketin büyüklüğü ve 

karmaşıklığı, insan gücünün bu kadroya nasıl dağıtılması gerektiğini belirler. Küçük 

çaplı şirketlerde daha küçük bir örgütsel yapıya ihtiyaç duyulur; bu kadro yalnızca yarı 

zamanlı çalışan üyelerden, örneğin; bir proje müdürü ve buna destek verecek birkaç 

personelden, oluşabilir. Bununla birlikte, büyük şirketlerde ise tam zamanlı görevler 

için önemli sayıda personelin görevlendirilmesi gerekli olabilmektedir. 

Halihazırda iç denetim grubu olan çoğu şirketin, iç denetim programıyla ilgili 

ayrı bir yönetim kadrosunu oluşturması gerekli değildir. Ancak, şirketin yönetim 

kurulunun mevcut olan iç denetim grubundaki personelin şirket tarafından seçilen 

aşamaları yürütebilecek yeterlikte olup, olmadığını değerlendirmesi gerekmektedir. 

Bu kadro oluşturulduktan sonra, bir proje planının tasarlanması gereklidir. Şirket 

yönetimi düzeyinde, tasarım süreci aşağıdaki konuları karara bağlamalıdır: 

 Proje hedefleri, proje çıktıları, kapsam, maliyet ve yaklaşım konusunda 

uzlaşarak, bununla ilgili olarak bir anlaşma düzenlemek, 

 İhtiyaç duyulan kaynakların talep edilmesi durumunda sağlanacağı taahhüdü, 

 Dış kaynakların kullanılıp, kullanılmayacağına ilişkin bir düzenlemenin 

hazırlanması ve bu kaynakların işlevlerinin tanımlanması, 

 İlerlemenin karşılaştırılabileceği bir proje tabanının olması, 

 Projenin işletimi için kullanılan yöntem ve işlemler konusunda bir 

düzenleme yapılması. 

İç denetimin güvenilirliği, genellikle aşağıda belirtilen niteliklerin düzgün bir 

şekilde işlevi  ile mümkündür: 

• Denetimlerin yapısal ve işlevsel etkinliği, 

• Denetimlerin ve işlemlerin belgelenmesinin kapsamı, 
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• Çalışanların sorumluluğunda olan kontrol faaliyetlerinin şirket personeli 

tarafından bilinmesi, 

• Bağımsız gözlem yapılması. 

Bir proje planının oluşturulması ve geliştirilmesi sürecinde, iç kontrol 

programıyla ilgili yönetim kadrosunun İç Denetim Güvenilirlik Yöntemi gibi bir aracı 

kullanması tavsiye edilmektedir. 

                           
ŞEKİL 3. 2 İç Kontrol Güvenilirlik Yöntemi 
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TABLO 3. 6 İÇ DENETİM GÜVENİLİRLİK SEVİYELERİ 

 

 
 

İç denetimin güvenilirlik derecesini görsel olarak tanımlayan bu yöntem, planın 

oluşturulduğu herhangi bir birime uygulanabilir (örneğin; bir bütün, tek bir ticari birim 

ya da bağlı ortaklık olan bir şirket). Yukarıda bahsedilen İç Denetim Güvenilirlik 

Yöntemi’ne ilişkin düzenleme, iç denetim güvenilirliğini tabloda sıralanan niteliklere 

göre dört gruba ayırmak amacıyla tasarlanmıştır: 
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(1)  Güvenilir olmayan 

(2)  Yetersiz 

(3)  Güvenilir 

(4)  En uygun 

Proje ekibi İç Denetim Güvenilirlik Yöntemi’ni kullanırken, değerlendirilen 

birimin niteliklerini dikkatli bir şekilde belirlemeli ve değerlendirilen birimin iç denetim 

statüsüne en yakın olan seviyeyi belirtmelidir. 

İç denetimin güvenilmez (1. Seviye) ya da yetersiz (2. Seviye) olarak 

sınıflandırıldığı durumlarda, iç denetim yapısının yetersiz olması muhtemeldir. Bu tür 

durumlarda, proje ekibinin proje planını bir an önce uygulamaya koyması gereklidir. 

Şirketin iç denetiminin yeterli olduğunu belirten 3. Seviye’deki bilgiler iç 

denetim  etkinliği için en son nokta değildir. En son nokta, kurumsal yönetimin etkin 

kontrol faaliyetleriyle ilişkili olduğu 4. Seviye’dir. 

 

3.12 İç Denetim Projesinde  Maliyetlendirme  
 

Dış kaynak kullanımı, iç denetim projelerinde sıklıkla kullanılan yönetim 

stratejilerinden biridir. Çalışmanın literatürel bölümünde, günümüz işletmelerinin iç 

denetim faaliyetlerini dış kaynaklamalarının ardındaki  sebeplere ilişkin  bir çok 

avantajdan bahsedilmiştir. Bu avantajların en başında gelen maliyet avantajı, aşağıdaki 

tabloda detaylandırılmıştır. Bu tablo; dış kaynak kullanmaksızın Şirket A’nın bir iç 

denetim projesi için ne kadarlık bir işgücü maliyetine ve işgününe ihtiyaç duyacağını 

gösterirken, aynı zamanda karşılaştırmalı olarak Şirket B’ye dış kaynakladığında 

maliyetlerin ve iş gücü rotasyon planının nasıl şekilleneceğini de göstermektedir. 

Bir iç denetim projesinde, dış kaynak kullanımı yoluna gidildiğinde, o proje için 

görevlendirilen personelin , şirket içinden aynı aktivite için görevlendirilecek çalışana 

göre saatlik ücreti açısından bir maliyet avantajı sağlarken, aynı zamanda Şirket B’nin 

bu iş için uzmanlaşmış ve bu anlamda daha özel bir bilgiye sahip olan çalışanı 

görevlendirerek de denetimi yapılacak süreçlerin kalitesi açısından da bir rekabet 

üstünlüğü sağladığı görülmektedir. 

Tablo 3.7.’de görülebileceği gibi, iç denetim projesi dış kullanımı yoluna 

gidildiğinde,iç kaynaklarla planlanan proje planına göre , tamamlanma sürelerinde 
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anlamlı bir azalma olduğu da gözlemlenmektedir. Bunun sebebi, Şirket B iç denetim 

ekibi üyelerinin konu ile ilgili sahip oldukları bilgi ve deneyim sayesinde, proje planını 

daha etkin bir şekilde planlamaları ve bu sayede planlanan işgünü ve her bir aktiviteye 

atanan çalışan seçimini daha etkin planlayabiliyor olmalarıdır. 

Yine aşağıdaki Tablo 3.7’de görülebileceği gibi, bazı aktivitelerin şirket 

bünyesinde iç kaynaklar ile yapıldığı durumda daha kısa sürede gerçekleştirilebileceği 

görülmektedir.Bunun sebebi ise, bu aktivitelerin barındırdıkları iç dinamikler gereğince, 

şirket değerlerini  ve gerçeklerini çok daha iyi bilen Şirket A çalışanlarının tanımlanan 

bu aktivitelere daha kolaycı çözümlerle ve o güne kadar uygulanan şirketlerine özgü 

deneyimledikleri örnek olaylarla daha kısa sürede gerçekleştirebiliyor olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Ancak bu nokta, çalışmanın uygulama bölümünde de bahsedilen 

“işletme Körlüğü”ne götürebilmesi açısından değerlendirildiğinde tehlikeli bir boyuta 

yönlenebileceği göz ardı edilmemelidir. Zira, bir şirkette böylesine önemli bir projede 

görev alacak  çalışanların “bu konu çözülemez”,  ya da “bu konunun bundan  başka bir 

çözüm yolu yoktur” şeklinde önyargılı değerlendirmeleri, değişimin ve gelişimin 

karşısında duran en önemli etken olarak değerlendirilmeli ve acil olarak konuyla ilgili 

bir aksiyon planı geliştiriliyor olmalıdır. 

Tablo 3.7’de görülebileceği gibi, Şirket A’nın projeyi dış kaynak kullandırma 

yoluna gittiği durumda, dış kaynaklamadığı duruma göre 13.285 TL’lik bir maliyet 

avantajı sağladığı gözlemlenmiştir.Kendi iç kaynakları ile yaptığı durumda 48.860 TL 

proje maliyeti bulgulanırken, dış kaynakladığı durumda bu maliyet 35.575 TL’ye 

düşmektedir. Aynı zamanda projeye ayrılan gün sayısı bazında yılda 10 proje günü 

avantaj sağlanmaktadır.  

Kabul edilmelidir ki, şirketlerin bazı projeler ya da bazı aktiviteleri için 

ödedikleri maliyet ve bu maliyetlerin ,yapılan proje ya da aktivite için gerçekten anlamlı 

bir değer yaratıp yaratmadığı konusu işletmeler için son derece göreli bir kavramdır. 

Örneğin 13.285 TL’lik bir maliyet avantajı bazı şirketler için anlamlı bir avantaj 

olmayabilir. Ancak bu noktada, iç denetim projesinin, konusunda uzman ve yüksek 

deneyime sahip bir şirkete dış kaynaklanmasında, şirketin iş süreçlerinin kalitesinde 

yaratacağı yüksek performans ve farkındalık düzeyinin ne olacağının değerlendirilmesi 

ve şirketin sahip olduğu mevcut risklerine şirket iç kaynakları tarafından ne denli 
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objektif bakılabileceğinin ve buna göre aksiyon alınabileceğinin değerlendirilmesi son 

derece önemlidir.  

 
TABLO 3. 7 İÇ DENETİM PROJESİNDE DIŞ & İÇ KAYNAK KULLANIMI MALİYET KARŞILAŞTIRMASI 
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SONUÇ 
 

Bu çalışmada,  literatürde iki ayrı tanıma sahip ve iki ayrı birer araştırma konusu 

olarak incelenen dış kaynak kullanımı ve iç denetim konuları ortak bir paydada 

harmanlanmaya çalışılmıştır. 

 

Çalışmanın birinci bölümünde dış kaynak kullanımı konusu hakkında detaylı 

bilgi verilmiş ,dış kaynak kullanımının işletmelerin hangi ihtiyaçlarından dolayı ortaya 

çıktığına ve bu ihtiyacın yönetilmesi için bu alanda hizmet veren yada almak isteyen 

işletmelerin hangi konulara  dikkat edilmesi gerektiğine değinilmiştir.Sektörde en 

yaygın olarak kullanılan dış kaynak kullanım projelerinden örnekler verilerek, bu 

şirketlerin dış kaynak kullanmak suretiyle elde ettikleri avantaj ve dezavantajlar 

belirtilmiştir. Dış kaynak kullanımında fiyatlandırma şeklinin nasıl ve neye göre 

belirleneceği konusunda bilgi verilmiştir. Şirket bünyesinde gerçekleştirilen bir iç 

denetim projesinin, çalışanlar ile doğru şekilde iletişimin yapılmadığı durumda, 

özellikle iç denetim ekibi dışında kalan diğer çalışanların moral ve motivasyon 

düzeylerini etkileyebileceği belirtilmiştir. Ve dolayısıyla iç denetim dış kaynak 

kullanım projesinin tüm şirket çalışanları arasında etkin bir şekilde iletişiminin 

yapılmasının önemine dikkat çekilmiştir. 

 

İkinci bölümde ise, ayı bir yönetim bilimi konusu olan iç denetim faaliyetleri 

ayrıntıları ile aktarılmıştır. İç denetim sisteminin amaçladığı ve yasal mevzuat gereği 

kısıtlandıkları  noktalara yer verilmiştir. Bir dış kaynak kullanımı projesinin ,şirketlerin 

mevcut finansal yapıları üzerindeki etkileri üzerinde durularak, sermaye 

maliyetlerinin,risk yönetimi ve verimlilik gibi son derece önemli stratejik konularında 

dış kaynak kullandırmalarının şirketler için sağladığı avantaj ve dezavantajlara 

değinilmiştir. İç denetim faliyetinin gelişimi ve dünyada iç denetim faliyetinin 

belirlendiği standartlara yer verilmiştir. Bu standartların iç denetim faliyetine 

yaklaşımları incelenmiştir.  

 

Üçüncü ve son bölümde ise,  bu iki bölümde aktarılan teorik bilgilerin, bir 

uygulama konusu üzerinde pratiğe dökülmesi amaçlanmıştır.Bu amaçla , muhasebe ve 
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iç denetim alanında dış kaynak kullandırmak isteyen Şirket A’nın ,iç denetiminin 

yapılmasını istediği öncelikli riskli sahaların neler olduğunun belirlenmesi ve buna 

ilişkin bir proje planının oluşturulması konusunda Şirket B’nin izlediği yol aktarılmaya 

çalışılmıştır. Tarafların bu projeyle ilgili olarak aralarında imzalayacakları sözleşmenin 

hangi koşullara göre belirlenmesi gerektiği,çalışmanın birinci bölümünde belirtilen 

fiyatlandırma tekniklerinden hangisinin geçerli olduğu da belirtilerek tarafların 

sözleşmelerini nasıl oluşturdukları üzerinde durulmuştur.  

 

Sorunsuz ve güvene dayalı bir iş ilişkisi için beklentilerin, proje vizyon,misyon 

ve hedefleri ile proje işleyiş planının net olarak açıklanması gerekliliği üzerinde 

durulmuş ve bu anlamda sözleşme içeriği adım adım açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

Son olarak, Şirket A’nın bu iç denetim projesini kendi iç kaynaklarını kullanarak 

yapması durumunda üstleneceği maliyet ile dış kaynakladığı durumda Şirket B’ye 

ödeyeceği sözleşme maliyeti karşılaştırılmıştır. Çalışmada yer alan tablolarda belirtilen 

maliyetlere ve proje planına göre; Şirket A’nın kendi iç kaynaklarını çalıştırması 

durumunda,  yüksek kalifikasyona sahip çalışanlarının projeye ayıracakları süre 

sebebiyle, Şirket B’nin proje sorumluluğunu üstlendiği duruma göre hem iş süreçlerinin 

kalitesinde azalma  hem de sebep olduğu ekstra maliyetler sebebiyle daha dezavantajlı 

olduğu gözlemlenmiştir. İç denetimi yapılan her bölümde ve genel olarak projenin 

bütününde zaman yahut maliyet açısından dış kaynak kullanımının daha efektif olduğu 

görülmüştür. İç denetim alanında uzmanlaşmış ve sadece bir tek firma sürecleri 

hakkında bilgi sahibi olan değil, hizmet sağladığı geniş yelpazeli sektörel deneyime haiz 

çalışanları ile dış kaynak sağlayıcısı Şirket B’ nin maliyet ve kalite açısından Şirket A’ 

ya avantaj sağladığı çalışmamızda gözlemlenmiştir.  

 

Bu çalışmanın ileride aynı konuyla ilgili olarak yapılacak diğer çalışmalara ışık 

tutması açısından, iç denetim süreçlerinde Dış Kaynak kullanıldığı durumda  

kullanılmadığı duruma göre iş süreçlerinin kalitesinde meydana gelen değişiklikler 

gözlemlenerek ,  rakamsal olarak ölçülmeye çalışılabilir. Zira performans ölçme ve 

değerlendirme sistemlerinin bu yeteneği, diğer bir çok iş süreçlerinin etkinliğini 

ölçmede kullanılmaktadır. 
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Aynı zamanda , İç denetim alanında Dış Kaynak Kullanımı uygulamalarının, 

çalışma koşulları ve şirketlerarası iletişim araçları düşünüldüğünde , hizmeti alan 

şirketin çalışanları ve iç denetim Dış Kaynak Kullanımı proje ekibi üzerinde yarattığı 

psikolojik etkiler ölçümlenerek, Dış Kaynak Kullanımı uygulamalarının rakamsal göreli 

üstünlüğünün yanında yarattığı duygusal koşullandırmaların ölçülmesi amacıyla bir 

hipotez de geliştirilebilir 
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