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ÖZET 

Ortak Hizmet Merkezi (OHM) yaklaşımı, uluslararası şirketlerin destek 

fonksiyonlarında etkinlik ve verimlilik arttırma amacının sonucu olarak, bu 

fonksiyonlarda merkezileşme ve standartlaşma anlamında kullanılmaktadır. Ortak 

Hizmet Merkezi yaklaşımı organizasyon formu konusu noktasında organizasyon teorisi 

ile faaliyetlerin maliyet yönünden incelenmesi noktasında işlem maliyeti teorisi ile 

destek fonksiyonlarda yetki ve sorumluluğu başka birimlerle paylaşma noktasında 

temsil teorisi ile yakından ilişkilidir. OHM; merkezkaç ve merkezi organizasyon 

yapıların olumsuz yönlerini azaltmaya odaklanarak her iki organizasyon formundan 

yararlanır. OHM’nin ana unsurları; bir merkezden yönetim, tek bölge, iş süreçlerinde 

standartlaşma, bilgi sistemlerinde birlik, etkin performans yönetim sistemidir. 

Muhasebe organizasyonun OHM şeklinde örgütlenmesi; ERP, elektronik belge akışı ve 

optik belge okuyucuları gibi bilgi teknolojileri gelişimi paralelinde uluslararası 

şirketlerde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ülkemizde muhasebe fonksiyonunda bu tür 

organizasyon yapıları ve mali işler finans birimi etkinliği konularında yönetimin 

eğilimini gösteren araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmada; Türkiye’de şirketlerin 

OHM’yi kullanıp kullanmadıkları, OHM’nin ana unsurları olan performans yönetimi ve 

bilgi sistemleri araçlarının muhasebe faaliyetlerinde kullanım düzeyini ortaya 

çıkartmak hedeflenmiştir. 
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ABSTRACT 

 Shared Service Centre (SSC) approach means that centralization and 

standardization as a result of increasing efficiently and productivity in support 

functions that the international companies’ purpose. This approach is closely related 

the organization theory at point of organization form, the transactional cost theory at 

point of cost approach and the agency theory at point of representation. SSC uses both 

central and decentral organization form by focusing on reducing the disadvantages of 

these forms. The main components of SSC is that; central management, standardization 

of business process, unity of information systems, effective performance management 

system. The accounting organization of SSC is widely seen in international companies 

in parallel to the development of information technologies such as ERP, e-work flow, 

optical character recognition (OCR). There has not been any research that shows 

management aptitude related to the accounting organization of SSC and the efficiency 

and productivity of finance unit in our country. In this study, it is aimed that whether or 

not the usage of SSC in accounting organization by Turkish companies and revealing of 

the main components such as organization form, performance management and 

information systems. 
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1. GİRİŞ 

Ortak (paylaşılan) hizmet merkezi (OHM) yaklaşımı, 1990 yılları sonrası, çokuluslu 

işletmelerin yönetim destek fonksiyonlarını standartlaştırma ve merkezileştirme 

çalışmalarını ifade eder. Maliyet düşürme amaçlı düşünülen bu yapı, daha sonraları maliyet 

azaltmaktan çok anlam ifade etmeye başlamıştır. Müşteriye değer katan yaklaşım, 

sistemlerde standartlaşma diye tanımlayabileceğimiz yeni sistemler bu yapının içinde de 

tanımlanır olmuştur. Merkezileşme çalışması bu yaklaşımın yalnızca küçük bir kısmını 

açıklar. 

 Uluslararası şirketler core-business diye tanımlayabileceğimiz faaliyetlerine daha 

fazla odaklanmaya başlamışlar, değer katmayan fakat zorunlu olduğunu düşündüğü 

faaliyetlerde ortak hizmet merkezi yaklaşımını benimsemişlerdir.  Bu yeni yaklaşımda, 

değer katmayan ve zorunlu olduğu düşünülen faaliyetlerin azaltılması, ölçek ekonomisini 

kullanarak maliyetlerinin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması bu yapıların 

temel hedeflerini oluşturur. Müşteri memnuniyet anketleri ve performans ölçüm yöntemleri 

kullanılarak bu yapıların sağlamış olduğu faydalar ve katmış olduğu değerler takip 

edilebilmektedir. 

Ülkemizde OHM tipi organizasyon yapıları daha çok uluslararası şirketlerin 

ülkemiz organizasyonları içinde görüLmektedir. Bu tür yapılar, bilgi teknolojilerinde son 

yıllardaki inanılmaz gelişmeler doğrultusunda yaygınlaşma eğilimindedir. OHM sadece 

destek fonksiyonların merkezileşmesi değildir. OHM bundan fazlası, bir bütünü ile bir 

yönetim sistemidir. Merkezileşme çalışmaları sadece finans ve muhasebe 

organizasyonlarında değil, satın alma, bilgi sistemleri, insan kaynakları gibi destek 

fonksiyonları içermektedir. Bu tür yapılara, gelişmiş ülkelerde özel sektör kuruluşlarında 

olduğu kadar, hükümet veya yerel yönetim birimlerinde de rastlanmaktadır.  

Bu tezde Türkiye’de birden fazla iş alanına hizmet eden işletmelerin OHM 

yaklaşımını kullanma düzeyini ortaya çıkarmak, uluslararası düzeyde yapılan araştırmalarla 

kıyaslama yapmak, mali işler veya finans birimlerinin geleceğe yönelik plan ve 
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beklentilerini öğrenmek hedeflenmiştir. İşletmelerin diğer fonksiyonlarının performansını 

ölçen muhasebe bölümlerinin, kendi performanslarını ölçme konusundaki eğilimlerini 

ortaya çıkartmak tezin amaçlarından bir diğeridir. 

Çalışmamız beş ana başlıkta incelenmiştir. Birinci bölümde Ortak Hizmet Merkezi 

(OHM) kavramı açıklanmadan önce organizasyon yapıları incelenmiştir. Organizasyon 

tasarım seçenekleri üzerinde durulmuştur. OHM’nin temelini oluşturan işlem maliyetleri 

teorisi, temsil (agency) teorisi açıklanmıştır. Açıklaması yapılan diğer konu OHM ve değer 

ilişkisidir. OHM yaklaşımı,  işletmelerde değer katmayan fakat zorunlu olarak yapılması 

gereken faaliyetlere odaklandığı için bu kavram üzerinde durulmuştur.  

İkinci bölümde, OHM kavramı, gelişimi, çeşitleri, ilişkili olduğu diğer organizasyon 

yapıları detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Ayrıca OHM kurulması için gerekli adımlar, bilgi 

teknolojileri ilişkisi, yer seçimi konuları detaylı açıklanmıştır. İşleme dayalı faaliyetlerin 

azaltılmasında önemli olduğunu düşündüğümüz, bilgi sistemleri araçlarının detaylı 

açıklaması yapılmıştır. 

Performans ölçüm sistemleri bölümde, OHM’lerinin performanslarını hangi 

yöntem veya sistemlere göre yaptıkları incelenmiştir. Performans ölçüm sistemleri başlığı 

altında, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Anahtar Performans Göstergeleri (Key Performance 

Indicators), Kıyaslama (Benchmarking),İç Müşteri Memnuniyet Anketi, Transfer Fiyatlama 

konuları açıklanmıştır. 

Tezin, vaka çalışması bölümünde, dünyada üçüncü büyük inşaat malzemeleri 

şirketinin İngiltere organizasyonu anlatılmıştır ve OHM yapısına geçiş projesi, iş akış ve 

performans ölçüm yöntemleri örnekleri ile zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Vaka çalışması, 

örnek şirketin İngiltere’nin Bristol şehrindeki Ortak Hizmet Merkezi’nde yürütülmüş, proje 

belge ve bilgilerinin bir kısmı Almanya’da bulunan merkez OHM direktörlüğünden tedarik 

edilmiştir. Bu bölümde, uygulamacılara elle tutulabilir ve örnek olabilecek fikirler vermek, 

proje planı ile ilgili şablonları paylaşmak hedeflenmiştir.  



 

3 
 

Tezin son bölümde, ülkemizdeki şirketlerin OHM yaklaşımını kullanma düzeyleri 

ve yabancı sermayeli şirketlerle Türk sermayeli şirketler arasında mali işler finans birimi 

etkinliği üzerine farklılıklar işlenmiştir. Analiz için birden fazla bağlı ortaklığa sahip veya 

bölümlere göre raporlama yapan şirketlere anket gönderilmiştir. OHM’nin ana unsurları 

olduğunu düşündüğümüz merkezileşme, standartlaşma, performans ölçümü ve teknoloji 

kullanımı gibi konularda sermayenin sahiplik durumunun etkisi test edilmiştir.   
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2. YÖNETİM VE DEĞER KAVRAMI 

2.1.  Yönetim ve Unsurları 

Yönetim, insan ve diğer kaynakları mümkün olan en iyi şekilde birleştirerek, 

örgütsel amaçlara etkin ve verimli ulaşma sürecidir. Diğer bir ifade ile yönetim; iş gücü, 

sermaye, teknik donanım vb. gibi örgütsel kaynakların, örgütsel amaçları 

gerçekleştirmek üzere etkin bir şekilde koordine edilmesidir.
1
  

Genel anlamda işletme yönetimi, işletme amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik 

faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi 

sürecidir. Bu tanım içerisinde OHM ile en fazla ilişkisi bulunan unsur örgütlenme veya 

organizasyonel tasarımdır.  

2.2. Organizasyon 

Organizasyon Latince organum (uzuv =organ) kelimesinden türemiştir. İki veya 

daha fazla bireyin ortak bir gaye için çalışmaları halinde aralarındaki ilişkilerde 

yaratılmış olan bağlardır.  İşletmeyi işlemesi için gerekli olan malzeme, tesisat, sermaye 

ve personel gibi maddi ve sosyal unsurlarla donatmaktır. Organizasyon bir işletmede 

yapılacak işin belirtilmiş görevlere bölünmesi ve bu görevlerin, en elverişli şekilde 

yerine getirilebilmesi için uygun nitelikteki kişilere verilmesidir.
2
 

Örgütsel tasarım ile performans arasındaki ilişki önemlidir. Bu anlamda 

organizasyonun birden fazla boyutu karşımıza çıkacaktır. Bunlar
3
 

 Çevresel şartlar; organizasyon faaliyet gösterdiği şartlar, 

 Organizasyon kaynakları; organizasyonun maddi ve maddi olmayan 

kaynakları, 

 Tarihi geçmişi;  organizasyonun şimdiki durumunu etkileyen geçmiş 

karar ve seçimler, 

                                                             
1 Nezahat Güçlü, Stratejik Yönetim, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 2, 2003, s.61 
2 Hayri Ulgen, İşletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 

Yayınları, İstanbul, 1998 s.9  
3Mark Borman, Towards an uderstanding of influence of organizational factors, Americas Coferance on 

Information System, 2007, paper 447 s. 10. 



 

5 
 

 Strateji; organizasyonun uzun dönemli amaçları, 

 Yapı; strateji gerçekleştirmek için oluşturulan, faaliyetlerin tasarımı, 

 Yönetim süreci;  hangi faaliyetin nasıl yönetildiği ve kontrol edildiği,  

 Bireysel beceri;  çalışanların rollerini yerine getirme becerileri. 

 Teknoloji; organizasyonun teknolojiyi kullanma yaklaşımı ve bilgi 

teknolojilerinin kullanım düzeyi. 

Örgütsel tasarımın başarısı yukarıda sıralandığı üzere birçok faktöre bağlıdır. Bu 

faktörlerin en etkin veya optimum karışımı, başarılı bir yapı oluşturabilir. 

2.2.1. Organizasyon Yapıları 

OHM’nin teorik çerçevesini açıklamak için merkezi ve merkezkaç yönetim 

yapıları ve bu yapıların süreçlerle olan ilişkilerini ele alacağız ve organizasyon teorisi 

içinde yerini belirleyeceğiz. Şekil 1’de görüldüğü üzere organizasyon, iki yönden ele 

alınmıştır. Birinci boyut merkezi yönetim ve merkez kaç yönetim şeklidir. Merkezi 

yönetim; yetki ve sorumlulukların bir merkezden yönetildiği yönetim şekli iken merkez 

kaç yönetim yetki ve sorumlulukların organizasyona delege edildiği yönetim şeklidir. 

Tabloda gösterilen diğer boyut, süreç yönündendir. Süreçlerin yatay ve bütünleşik 

olması veya ayrık ve rekabete dayalı olması şeklinde bölümlendirilmiştir.  

Tek bir yöneticinin direkt, basit olarak tümden bireysel veya grup çalışanları 

üzerinde kontrolünün olduğu organizasyon S-form (simple) şeklinde gösterilmiştir. 

Yönetimin talimat ve kontrolleri merkezidir. Alt birimlerin nasıl ne yapacakları dikey 

talimatlar şeklinde yönetim tarafından belirlenmektedir.
4
  Bölgesel bölümlendirmeye 

dayalı, bölümlendirmenin tek ürün, ürün grubu veya müşteri tipine göre gruplandırıldığı 

yapı M-form (multidivisional)’dur.
5
 M-form organizasyonda merkezkaç yönetim 

ağırlıkta olup süreçler ve ilişkiler dikeydir.  

 M-form yapılar, diğer yapılarda olduğu gibi bir takım varsayımlara 

dayanmaktadır. OHM bakış açında bu varsayımlardan üçü göze çarpmaktadır. İlki 

                                                             
4 Ian Herbert ve Will Seal,Shared business services and the evolation of multi divional corp, Loughborough 

University 2010, s.2   http://www.g-casa.com/conferences/singapore/ppt_in_pdf/mon1/Herbert.pdf (30.09.2011) 
5  Milton Harris ve Artur Raviv, Organizational Design, Management Science, Vol.48, No.7 July 2002, 

s.852  

http://www.g-casa.com/conferences/singapore/ppt_in_pdf/mon1/Herbert.pdf
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kurumsal bakış çerçevesinde; piyasa gerekliliği olarak insan kaynakları, muhasebe, IT 

gibi işlevleri yerine getirmek için katlanılan tekrarlanan işlemlerden kaynaklı maliyetler 

müşteri odaklılık, koordinasyon eksikliği, fırsat maliyeti gibi merkezileşme sonrası 

ortaya çıkan maliyetlere göre daha aşağıda kalmaktadır. İkinci bakış açısı maliyet 

dinamikleri açısındandır. Ürün başına ortalama maliyet ve yıllık üretim arasındaki 

optimal ilişki, organizasyonun değer zincirinin çeşitli bölümlerinde veya bölgelerinde 

aynı şekilde başarılabilir. Optimizasyon her bir alt birim için yapıldığında maliyetler 

toplamda aynı kalacaktır. Üçüncü varsayım varlık ve insan kaynakları üzerinde durur. 

Varlık ve insan kaynakları bölgelerdeki üretim süreçlerinde birbirine alternatif olamaz. 

Bu denendiğinde fazladan maliyetler ortaya çıkacaktır.
6
 

  

Şekil 1: Organizasyon Tasarım Seçenekleri 

Kaynak: Herbert I, Seal W, Shared business services and the evolation of multi 

divional corp., Loughborough University. http://www.g-casa.com/conferences/ 

singapore/ppt_in_pdf/mon1/Herbert .pdf (30.09.2011) 

 

                                                             
6 J. Strikwerda , The Shared Service Centre, Change, Governance and Strategy, Universiteit van 

Amsterdam, 2006 s.3, http://home.kpn.nl/strik065/Shared%20Service%20Centers.pdf (10.10.2011) 

http://www.g-casa.com/conferences/%20singapore/ppt_in_pdf/mon1/Herbert%20.pdf
http://www.g-casa.com/conferences/%20singapore/ppt_in_pdf/mon1/Herbert%20.pdf
http://home.kpn.nl/strik065/Shared%20Service%20Centers.pdf
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Uniter veya U-form, S-form’dan farklı olarak, artan iş hacmi ve karmaşık 

süreçler nedeniyle planlama, yönetim ve denetim fonksiyonlarına çalışanların bağımsız 

şekilde destek verdiği yapıdır. Bu yapının ortaya çıkışı 1970 yılları sonrası bilgisayar 

teknolojisinde veri toplama ve işleme yönündeki gelişime dayanmaktadır. İlk 

zamanlarında bu tür merkezi yapıları yönetmek, bölgesel yönetime göre daha zor ve 

pahalı idi.
7
 

J- form diğer tanımla yalın organizasyon, bürokrasi adımlarının azaldığı, 

bölgesel öğrenme ve esnekliğin desteklendiği organizasyondur. Buna ek olarak orta 

yönetimi azaltmak için artan oranda ortak veri ambarı, e-mail, voice-mail gibi bilgi 

sistemleri araçlarının kullanıldığı, tüm bunların bilgiyi toplayan, işleyen, analiz eden, 

değerlendiren yapının organizasyon içinde yer bulduğu bir yapıdır.
8
  J-form veya Japon 

organizasyon tipi, 2. Dünya savaşı sonrası, yalın düşüncenin mimarı Taichi Ono’nun 

Toyota’da yapmış olduğu mucizenin sonucudur.  

H-form,  holding tarzı örgütlenmelerde görülen yapıdır. Birbirine benzemeyen 

iş faaliyetleri portföyünün kurumsal bir şemsiye altında toplandığı organizasyon 

yapısıdır. Bu yapının ana amacı finansal mühendislikten çok ürün veya piyasaya 

odaklanmaktır. 
9
 Ülkemizde sıklıkla görülen holding türü organizasyonlarda, daha çok 

üst yönetimin yetkilerini devrettiği bununla beraber holding bünyesinde bütünleşik 

süreçlerin olmadığı bir yapı söz konusudur. Diğer bir anlatımla süreç ve bilgi 

akışlarında, alt bölge veya şirkete göre farklılıklar olmakta, holding merkez tarafından 

bu süreçler dikey olarak ele alınmaktadır. 

I-form veya bir birine bağlı organizasyon yapısı, iş birimleri arasında bağımlı 

süreçleri içselleştirmeye çalışır. Açık piyasa şeklinde yürüyen bu faaliyetler, bölümler 

arasındaki işlem maliyetlerini azaltacaktır. Bu nedenle bu faaliyet bölümleri arasındak i 

ilişkinin koordinasyonu merkezi olarak yapılmakta ve transfer fiyatlama mekanizması 

                                                             
7 Harris M ve  Raviv A  s.3 
8 Marco Delmasto ve Massimo Colombo, The economics of organizational design, Palgrave Macmillan, 

Newyork 2008, s. 10  
9 Harris M ve  Raviv A, s.3 
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kullanılmaktadır.
10

 İşlem maliyetlerini azaltmak için bütünleşik bir yapı 

kullanmaktadırlar. 

Yatay organizasyon (HO-form), yönetim ve çalışanlar arasına kimsenin 

müdahale edemediği, çalışanların karar almada etkili olduğu yapıdır. Yatay 

organizasyon çalışanlarına, karar alma süreçlerinde etkin rol verir ve bu konuda 

yüreklendirir.  

HO form organizasyonların özellikleri şu şekildedir:
11

 

 Bireysel çalışma yerine takım kur. Örgüt tasarımı ve performans 

ölçümüne öncelik ver; 

 Değer katmayan faaliyetleri yok ederek, örgütsel hiyerarşiyi azalt, kendi 

süreçlerini iyileştirmesi için süreç sahiplerine yetki ver; 

 Çalışanların yetkinliklerini arttırmak için çapraz fonksiyonlarda yetki 

ver; 

 Süreç performansını müşteri tatmini, çalışan tatmini finansal katkı 

şeklide ölç; 

 Açıklık, işbirliği, ortak kültür, sürekli iyileştirme alanlarını 

güçlendirecek kurumsal yapı oluştur. 

MX- form ya da matris organizasyonun iki boyutu var. Bunlardan ürün boyutu 

ve pazarlama, finans gibi işlevsel boyutudur. Küresel şirketler için coğrafya; bölgesel 

sorumlulukların önemli olduğu piyasalar için ana boyuttur. Matris organizasyonlar, 

faaliyetlerin birden fazla boyutta önem kazandığı işletmeler için önerilmektedir.
12

 Bu 

tür organizasyonlar daha çok proje şeklinde çalışmayı gerektiren yapılarda daha fazla 

görülmektedir. 

Matris organizasyonla ilgili en radikal öneri Hedlund(1994) tarafından 

önerilmiştir. Yeni veya değişiklik olarak adlandırılan N-form yapı; gelişmekte olan 

                                                             
10 Oliver E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism,  Macmillan Free Press New York 1985 

s. 
11John Hodge, Creating the Horizontal Organization of the Future, Book review, 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m3495/is_11_44/ai_58174744/ (25.10.2011) 
12 David Besanko, David  Baron, Global Stratejy and Organization, Standford University Research,  Paper 

No: 89, 1996,s.7. 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m3495/is_11_44/ai_58174744/
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piyasalarda fırsat ve sorunlar oluştuğu durumlarda, bireylerin geçici şekilde 

kümelendiği veya bir araya geldiği durumlarda görünmektedir.
13

 

Buraya kadar açıkladığımız örgüt yapılarından sonra, özellikle merkezi yapı ve 

merkezkaç yapıların avantaj ve dezavantajları üzerinde durmakta faydalı olacaktır. 

Merkezkaç yönetimin faydaları:
14

 

 İşletme kararları konuya en yakın yönetici tarafından anında ve 

karışıklığa yol açmadan verilebilir. Diğer bir deyişle, karar verme süresini 

hızlandırır. 

 Karar verme yetkilerini kullanan ve daha fazla kişisel inisiyatif alan 

yöneticiler işten daha fazla tatmin sağlarlar. Örneğin, büyük Amerikan çokuluslu 

firması Johson&Johson’da Merkezkaç yönetim =Yaratıcılık=Verimlilik anlayışı 

hâkimdir. 

 Üst kademe yönetimi için deneyimli yetenekli yöneticilerin yetişmesine 

yardımcı olur. 

 Üst düzey yöneticiler günlük kararlar ile vakit kaybetmek yerine stratejik 

planlamaya daha fazla zaman ayırabilirler. 

Merkezkaç yönetimler daha çok müşterinin ön plana çıktığı, maliyet endişesinin 

ikinci plana itildiği örgütlerde görülmektedir. Merkezkaç yönetimin yukarıda sayılan 

avantajları yanında dezavantajlarından da bahsediliriz. 

 Merkezkaç yapılar, iş süreçlerinde birbirinden farklı standart 

uygulayabilir; 

 Üst yönetime bilgi akışında zayıflık ve detaylı bilgi talebinde 

maliyetlerde artış olabilir;
15

 

 Süreçler tekrarlanır, optimizasyon sağlanamaz, esneklik daha azdır.
16

 

                                                             
13 Herbert, I, Seal W,  s.6 
14 Charles Hongren ve Geargo Foster, Cost Accounting A Managerial Emphasis 1991; (aktaran: Özlem 

Arıkanlı, Sorumluluk Merkezi ve Transfer Fiyatlaması ,G.Ü.İİBF Dergisi, 2003  Sayı 3)  
15 Heath, Huddart, Slotta, Transfer Pricing, International Strategy Duke University, vol. 134, 2009 s.2.  

16 Stephen Lawrence,, Centralization and Decentralization, Incidental Paper Harward University, p. 7. 
http://www.pirp.harvard.edu/pubs_pdf/lawrenc/lawrenc-i83-2.pdf 1983, (20.09.2011)  

http://www.pirp.harvard.edu/pubs_pdf/lawrenc/lawrenc-i83-2.pdf%201983
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Merkezi örgütler; karar alma ve kontrol yetkisinin tek merkezden verildiği, yetki 

paylaşımının sınırlı olduğu organizasyonlardır. Merkezi yönetimin ölçek 

ekonomisinden faydalanarak maliyetlerde iyileştirme yaptığı bilinen bir konudur. 

Merkezi yönetimin avantajlarını şu şekilde yazabiliriz.
17

 

 Ölçek ekonomisinden faydalanır; 

 Optimizasyon kolaylaşır; 

 Standart ve tek düzenlik sağlanabilir; 

 Önemlilik, öncelikler kolayca tespit edilebilir; 

 Birbirine bağımlı faaliyetlerin koordinasyonu kolaydır. 

Diğer yandan merkezi örgütler, müşteri odaklı yönetim şekline ters düşebilir. 

Müşteri taleplerinin istendiği zamanda karşılanmaması, yetkilendirmede yaşanan 

sorunlar uzun dönemde, maliyet avantajını terse çevirebilir. Merkezi yönetimin 

hiyerarşik yapısı çalışan memnuniyeti açısından tatmin edici olmayabilir. Merkezi 

otoritenin güçlü olduğu durumlarda piyasa şartlarına karşı esneklik kaybolabilir. 

2.2.2. OHM’nin Teorik Çerçevesi 

Tüm bu açıklamalardan sonra OHM’nin, organizasyon teorileri içinde nereye 

oturması gerektiğini açıklamamız faydalı olacaktır. OHM yaklaşımı M-form ve U-form 

yapıların olumlu yönlerini kullanır. Bunlardan en önemlileri ölçek ekonomisini 

kullanarak büyük maliyet avantajları sağlamaları diğeri ise süreçlerde standardı 

yakalamalarıdır.  

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda, merkezkaç yapıların dayanmış olduğu 

varsayımlarda değişiklik olmuştur. Yirminci yüzyılın sonlarında bilgi sistemlerindeki 

büyüme ve gelişim, kurumsal kaynak planlama (ERP), yönetim bilgi sistemleri (MIS),  

e-mail, intranet gibi uygulamalar organizasyon içinde koordinasyondan kaynaklanan 

maliyetlerde muazzam bir düşüş gerçekleştirmiştir. Değişim mühendisliği ve toplam 

                                                             
17 Lawrence S, s.7 
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kalite yönetimi gibi yönetim yaklaşımları, destek fonksiyonları etkilemiş, alt ve orta 

seviye süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmuştur.
18

 

Merkezi yapıların, müşteri ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olmasından 

kaynaklı sorunlar, bilgi sistemleri gelişimi doğrultusunda azalmıştır. OHM’nin standart 

süreçlere önem vermesi, alt yapı olarak bütünleşik yapıları desteklemesi değer 

katmayan faaliyetlerin tespitinde belirleyici olmasını sağlamaktadır. Destek 

fonksiyonların merkezileşmesi; beraberinde hizmet kültürünün ve en etkin tedarik 

modelinin oluşmasını getirmiştir. Bu yapı ile beraber iç müşteri tanımı, istekleri, 

performans ölçüm yöntemleri kolaylıkla oluşturulabilir ve organizasyon etkinliği 

arttırılabilir. 

 

Tablo 1: OHM Organizasyon Yapısı İlişkisi 

 

Kaynak: Schulman ve diğerleri, Shared Services, Adding Value to Business Unit, John 

Wiley Press, USA, 1999, s.9 

                                                             
18 Strikwerda J,  s.3 
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 OHM ve dış kaynak kullanımı (outsourcing) yaklaşımlarının dayandığı diğer 

teori işlem maliyetleri teorisidir (transaction cost economics theory). İşlem maliyetleri 

teorisi, teknolojik olarak ayrılabilir bir ara yüz üzerinden, mal veya hizmet transferi 

işlemlerinin karşılaştırmalı olarak ekonomik maliyetini inceler.  Bu teori, işlem değişimi 

sırasında riskinin olmadığı durumlarda, işlemlerin tamamlanma maliyetleri yönünden en 

etkin kurumsal yapıyı tahmin etmeye çalışır. Daha fazla işlem maliyetini düşüren 

organizasyon yapısının seçimi öncelikli olacaktır. 
19

  

 İşlem maliyetleri, mülkiyet değişimi sırasında ekonomik sürtüşme sonrası ortaya 

çıkar. İşletmede bu tür örgütlenme maliyetleri, aynı tür açık piyasa işlemlerindeki 

maliyetlere eşit olana kadar büyüme eğiliminde olacaktır. İletişim ağları ve entegre 

teknolojik gelişim; işlem maliyetlerini azaltacak, işletmelerin kendi ana faaliyetlerine 

odaklanmalarına vesile olacaktır.
20

 Bu noktada örgütler, işlem maliyetlerini en aza 

indirecek yönetim mekanizmalarını kurmayı hedeflemekte, bu doğrultuda belli 

stratejiler ve işlemlerin yapılandırılabileceği mekanizmaları geliştirmektedir. Teori, 

kaynaklarla ilişkili olan işlemlerin sıklığını, örgüt için uygunluğunu, varsa belirsizliğin 

boyutunu ve kaynağın ne ölçüde özel olduğunu da ele almaktadır; zira tüm bunlar işlem 

maliyetlerini artırıcı faktörlerdir.
21

 

 Teoride temel olarak şu beş maliyet unsurundan bahsedilmektedir.
22

 

 Piyasa araştırmasından doğan maliyetler, 

 Sözleşme süreci ile ilgili maliyetler, 

 Performans izlenmesi ile ilgili maliyetler, 

 Yasal prosedür maliyetleri, 

 Fırsat maliyetleridir. 

 

                                                             
19 Joseph Mahoney, Regina  McNally, Explaining and Predicting the Choice of Organizational Form: 

Integrating Performance Ambiguity and Asset Specificity Effects, University of Illinois,working paper, 2004, 
http://www.business.uiuc.edu/Working_Papers/papers/04-0109.pdf (01.09.2011) 

20 Marijin Janssen, Rene Wagenaar ,  An Analysis of a Shared Services Centre in E-government, 
Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences – 2004, 

21 Cem Meydan, Kaynak Bağımlılığı, İşlem Maliyetleri Üzerine İnceleme, Kara Harp Okulu, Savunma 
Bilimleri Dergisi, Kasım 2010, s.27. 

22 M. Akif Özer, Kamu Yönetiminde Liberal Bakış, Karınca Dergisi, Ağustos 2006, 
http://www.koopkur.org.tr/pdf/karinca/836.pdf (25.04.2012) 

http://www.business.uiuc.edu/Working_Papers/papers/04-0109.pdf
http://www.koopkur.org.tr/pdf/karinca/836.pdf
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 OHM’nin uzmanlaşmadan kaynaklı,  ekonomik yararları vardır.  OHM 

müşterilerine hizmet etme noktasında bazı özellikli konularda uzmanlaşmıştır. Büyük 

gelişmiş sistemler kullanan OHM;  yeni müşterilere verilen hizmetlerde nispeten daha 

düşük maliyelere katlanacaklar, dolayısıyla ölçek ekonomisini kullanmış olacaklardır. 

 OHM ile ilişkili diğer teori temsil teorisidir. Dar anlamıyla temsilcilik ilişkisi, 

bir veya birkaç kişinin (temsil edilen), kendilerinin çıkarları için karar verme yetkisini 

bir başka kişiye (temsilci) devretmeleridir. Jensen / Meckling (1976) temsil edilen 

temsilci karşılaştırmasında hiyerarşik kişisel menfaatlerini düşünen bireyler arasındaki 

hiyerarşik olsun olmasın, çıkar çatışmaları yüzünden bu ilişkiye ve işbirliğine dayanan 

temsilcilik problemleri olduğunu ileri sürmüştür.
23

 Çalışmaların temelini; temsil 

ilişkisinden kaynaklanan iki ana problemin varlığı oluşturmaktadır.  Bunlardan ilki; 

beklentilerin ve amaçların; yetki veren ile temsilciye göre aynı olmaması ve birbirleri 

ile çatışmasıdır. İkinci problem ise karşılaşılan risklerin paylaşımı konusunda ortaya 

çıkar.  

Temsil ilişkisine OHM çerçevesinden bakıldığında; OHM temsilci, hizmet alan 

bölgesel birimler ise yetki verendir. Temsilcinin almış olduğu kararlar, işletme 

bölümlerini ve yetki verenleri etkileyecektir. Bu teori, yetki verenin izleme ve 

kontrolden kaynaklı temsil maliyetlerini ve refah kaybını azaltacak şekilde etkin 

kıstaslara dayalı kurumsal düzenlemeleri önerir. Temsil teorisi, OHM ile hizmet verdiği 

birimler arası ilişkiye dikkate çekmek ve yönetimsel ihtiyaçları karşılamak için hizmet 

seviyesi sözleşmeleri, kıyaslama teknikleri referans gösterir. Bu şekilde müşteri ve 

satıcı ilişkileri yönetilebilir ve gelişim gösteren iletişim riskleri önlenebilir. Elbette ki, 

tüm olası senaryoların bu tür sözleşmelere alınması imkânsızdır. 
24

 

2.3. Değer ve Akış Kavramı 

Ortak Hizmet Merkezi yaklaşımı,  işletmelerde değer katmayan fakat zorunlu 

olarak yapılması gereken faaliyetler üzerinde odaklanmaktadır. Mali işler gibi, 

işletmelerdeki destek fonksiyonlardan daha etkin faydalanmak, maliyet avantajı 

                                                             
23 Michel Jensen, Smith Clifford, İşletme Finansmanı Teorisi: Tarihsel Bir İnceleme, Finans Teorisinin 

Temel Makaleleri Çeviri, SPK yayınları, Ankara 1998, s.9 
24 Mahoney, J, McNally  s.3 
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yaratmak, kendi içinde değer katmayan faaliyetleri düşürmek OHM’nin öncelikli 

konuları arasındadır. 

Değer, müşteriye sağlanan faydaların toplamıdır. Bu fayda, müşterinin istediği 

özellikte, istediği miktarda ürün ve hizmetin yine müşterinin istediği yerde, istediği 

zamanda ve müşteriye hazır bir şekilde sunulmasıdır. 
25 İşletme içinde gerçekleştirilen 

faaliyetleri değer açısında üçe ayırmak mümkündür.  

 Değer katan faaliyetler; 

 Değer katmayan faaliyetler; 

 Değer katmayan fakat zorunlu faaliyetler. 

Değer katan faaliyetler, müşteri talepleri doğrultusunda ürün veya hizmeti 

dönüştüren, müşterinin karşılığında bedel ödemeyi kabul ettiği faaliyetlerdir. Bu 

faaliyetler daha çok işletmenin ana faaliyet konularını kapsar. Değer katmayan 

faaliyetler, ürün veya hizmet üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayan, müşterinin 

satın almadığı faaliyetlerdir. Bu tür faaliyetlerin azaltılması veya yok edilmesi, 

maliyetlerde önemli bir etki yapar. 

Değer katmayan fakat zorunlu faaliyetler, müşterinin karşılığında bedel 

ödemediği fakat işletmenin faaliyetlerini yerine getirmesinde zorunlu ve kaçınılmaz 

olarak yaptığı faaliyetlerdir. Muhasebe, yasal işlemler bu tür faaliyetler içerisinde yer 

almaktadır. Diğer yandan OHM’nin kendi bünyesinde yaptığı faaliyetlerin değer zinciri 

analizi, işletmelere, kendi iç müşterilerine (üst yönetim, bölümler, paydaşlar) değer 

katmayan faaliyetlerin ortaya çıkartılmasına yardımcı olacaktır. Kuşkusuz, muhasebe 

faaliyetlerini yerine getirirken katlanılan mudaların  (israf) ortadan kaldırılarak ve 

süreçleri daha yalın hale getirerek iç müşterilere daha fazla değer sunulacaktır.  

Sistem bakış açısıyla bakıldığında; işletmelerin muhasebe işlemlerinde, bilgi 

sistemi ve standart süreçlerle desteklenecek basit yaklaşımları kullanmaları 

önemlidir.Gereksiz yere riski artıran ve karışıklık yaratan muhasebe ve idari işler 

mudadır. (israf) Bu tür işlemleri belirli alanlarda uzmanlaşmış ortak hizmetler merkezi 

                                                             
25Brian Maskell ve Bruce Baggaley, Lean Management Accounting, http://www.maskell.com/ 

leanAcctg.htm,(07.06.2011) 

http://www.maskell.com/%20leanAcctg.htm
http://www.maskell.com/%20leanAcctg.htm
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içerisinde takip etmek değer yaratacaktır. Örneğin; dış raporlama, hazine, vergi gibi 

işlemler kurumsal merkezlerde kendi disiplinlerinde uzman kişiler tarafından 

yapılabilir.
26

 Yalın muhasebe üzerine yapmış olduğu çalışmalarla tanınan Maskell ve 

Baggaley’in finansal süreçlerde israfı ortadan kaldırılması için önerdiği örnek süreçlere 

ait şekil aşağıdadır. 

 

Şekil 2: Finansal Mudaların Azaltılması İçin İş Akışları 

Kaynak: Brian Maskell ve Bruceve Bagggaley, Practical LeanAcccounting, A Proven 

System for Measuring and Managing the Lean Enterprise,Productivity Press,NewYork 

2008 (çev. Azem Kazaz.)  

                                                             
26 Joe Stenzel, Lean Aaccounting Best Practice for Sustainable Integration, John Wiley Press, USA, 2007, 

s.254 



 

16 
 

Şekil 2’de görüldüğü üzere; muhasebe süreçlerinde israf sayılabilecek süreçleri 

azaltmak için finansal kayıtların basitleştirilmesi ve özellikle Pareto (80’ne 20 kuralı) 

analizinde öne çıkan işlemlerin hedeflenmesi önerilmektedir.  

Diğer bir kavram değer akışıdır. Değer akışı, ürünün tasarım düşüncesinden 

müşteriye sunulmasına kadar değer katmayan faaliyetleri elimine etmek için gereken 

tüm faaliyetlerin belirlenmesi ve planlanmasıdır.
27

 Örneğin, muhasebe bölümünde bu 

çerçevede yapılacak analiz; öncelikle muhasebe bölümünün faaliyet etkinliğinin 

iyileştirilmesi, daha sonra da daha hızlı, amaca uygun ve doğru bilgilerin üretilmesiyle 

diğer faaliyet birimlerinin faaliyetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.
28

 

Muhasebe organizasyonu içinde sürekli akış yaratarak, akış için israfa veya tekrara 

neden olacak unsurları azaltmak suretiyle müşteriye daha fazla değer katılabilir.  

 

Şekil 3: Örnek Satıcı Faturası Değer Akışı Çalışması 
29 

                                                             
27 Kadir Gürdal, Murat Koçsoy, Orhan Ünal, Yönetim Muhasebesinde Yeni Bir Yaklaşım: Yalın 

Muhasebe, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt:7, sayı:4, 2005,s.23.  
28 Münir Şakrak, Değer Katmayan Faaliyetler ve Maliyet Yönetimindeki Önemi,  Mali Çözüm Dergisi,sayı 

60, 2002 s.30  
29 Bu bölüm yazarın yönetmiş olduğu yalın altı sigma projesi kapsamında yapmış olduğu çalışmadan 

alınmıştır. 
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Şekil 3’de muhasebe biriminde örnek değer akış diyagramı verilmiştir. Şirket 

tedarikçi faturalarının geç kayıtlara alınması nedeniyle, finansal kapanış ve raporlama 

süreçlerinde sorunlar yaşamaktadır. Tedarikçi faturaları ile ilgili değer akışı haritası 

kullanılarak analiz yapılmıştır. Aylık 550 farklı tedarikçiden, 3.700 ad satın alma 

siparişine dayanan fatura, 6 tam zamanlı muhasebe sorumlusu tarafından kayıtlara 

alınmaktadır. Değer akışı haritasını şu şekilde açıklayabiliriz. Tedarikçiler haftalık veya 

günlük şekilde faturalarını şirketin satın alma bölümüne göndermektedir. Faturalar satın 

almaya ortalama 6,8 günde ulaşmaktadır. Tedarikçide kalan fatura günlük hareketli 

ortalaması 440 adettir. Bunun anlamı, tedarikçide oluşan fatura stokudur. Satın alma, 

gelen faturaların SAS (satın alma siparişi) numarası olup olmadığını kontrol eder. 

Kontroller sonucu 595 adet faturanın satın almadan kaynaklı nedenlerden dolayı hatalı 

olduğu tespit edilmiştir. Fatura, satın alma bölümünde ortalama 1,5 gün beklemektedir. 

Fatura muhasebe bölümüne gönderilmektedir. Muhasebede kayıtlara alınana kadar 

geçen süre ortalama 3,5 gündür. Gelen faturaların 248 adeti sorunludur. Değer zincirine 

bakıldığında fatura ortalama 12 günde kayıtlara alınmaktadır. Değer akışında görülen 

stok, bekleme süresi, taşıma faaliyetleri sırasında geçen zaman, yinelenen işlemler, 

kontrol zamanı değer katmayan faaliyetlerdir. 
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3. ORTAK HİZMET MERKEZİ 

3.1. Ortak Hizmet Merkezi Kavramı ve Tarihçesi 

Ortak hizmet merkezi genel anlamıyla birden fazla coğrafi bölüme veya 

işletmeye hizmet sağlayan faaliyetlerin bir araya getirilmesini ifade eder. Ortak Hizmet 

Merkezi kavramını açıklamak için bazı tanımlar yapılmıştır. Bu tanımları şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

Birden fazla alana yayılmış örgütlerde, daha az mali kaynakla iç ve dış 

müşteri memnuniyetini ve hizmet seviyesi yüksek tutacak şekilde, kurumsal 

anlamda faaliyetlerin bir alanda yoğunlaşmasıdır.
30

 Ortak hizmet merkezi, iş 

birimlerinin, şirketlerin veya organizasyonların ortak bir hizmet kümesinden çok, 

yinelenen iş faaliyetlerini bir araya getirmesidir.
31

 Diğer kapsamlı bir tanım ise; 

OHM; ortak bir strateji çerçevesinde, var olan ayrı iş birimlerinin bir araya 

gelerek, yönetim tarafından etkinlik arttırıcı, değer yaratan, maliyet azaltıcı, iç 

müşterilere daha iyi hizmet vermesi yönünde desteklenen açık piyasa faaliyetleri 

gibi hizmet vermesidir.
32

  

Yukarıdaki tanımların ortak yönü iş süreçlerinin bir araya getirilmesi 

kavramıdır. İş süreçlerinin konsolidasyonu, iç müşteriye değer katmadan bir anlam 

ifade etmeyecektir. OHM yaklaşımı maliyet azaltıcı unsurları kullanmakla beraber, üst 

seviyede hizmet sağlayan ve verilen hizmetlerin daha önceden tanımlanmış performans 

ölçüm metotları ile sürekli iyileştirmeyi savunmaktadır. 

Ortak hizmet merkezi kavramının ilk kullanımı ve ilk kez faaliyete geçmesi ile 

ilgili tarihsel bilgi üzerinde mutabakat yoktur. Bazı kaynaklar Jim Bryant’ın 1980’li 

yıllarda Baxter Healtcare’de yürüttüğü projede ilk kez bu terimi kullandığını iddia 

ederken
33

, bazı araştırmalar ise Bob Gunn’ın 1993 yılında Harvard Management 

Accounting Journal’da bu ifadeyi kullandığını söylemektedir. Bazı yazarlar ise ilk kez 

                                                             
30 Donniel S. Schulman ve diğerleri, Shared Services. Adding Value to the Business Units. New York: 

Wiley. 1999 s.9 
31 Barbara Quinn, Robert Cooke and Andrew Kris, Shared Services. Mining for Corporate Gold, 

: Financial Times Press. London 2000 s.10 
32 Bryan Bergeron, Essentials of Shared Services, Wiley Press, New Jersey 2003, s.3. 
33 Frank Ulbricf,  Improving Shared Service Implementation: Adopting Lessons from the BPR Movement. 

Business Process Management Journal. Vol. 12, 2006 s.3 
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1986 yılında General Electric’in Müşteri İş Hizmetleri grubu şeklinde kurduğunu 

söylemektedir.
34

 

OHM organizasyonu ilk olarak General Electric 1984,  Digital Equipment 1985, 

Baxter 1987, Johnson&Johnson 1989’li yıllar olmak üzere ABD menşeili büyük 

şirketlerde kurulmuştur. Avrupa örnekleri ise Elizabeth Erden 1991, Eastman Chemical 

1994, Seagram 1994, Compaq 1996, Alliead Domecq 1996 yıllarında ortaya çıkmıştır.
35

 

Kamu sektörü veya kar getirmeyen kuruluşlarda da OHM türü yapılara rastlamak 

mümkündür. NASA, 2001 yılında Stratejik Kaynak Gözden geçirme dokümanında, 

hizmetlerde konsolidasyondan bahsetmiş, 2002 yılında NASA OHM uyarlama ekibini 

kurmuş, 2003 yılında proje planı onaylamış, 2005 yılında OHM süreçlerine geçmeyi 

planlamıştır.
36

 

Deloitte’un 1999 yılından itibaren aralıklı dönemlerde yaptığı uluslararası OHM 

anketine göre, OHM yapısı değişimi Şekil 4’deki gibidir. Çalışma OHM evrimini beş 

kısma ayırmıştır. Birinci dönem klasik anlamda merkezkaç yapının hüküm sürdüğü 

bölümlenmiş, iç müşteri tanımının olmadığı yapıdır. İkinci dönemde bazı işlemlerin 

kurum içinde bir araya getirildiği konsolidasyon yapısıdır. Ölçek ekonomisinden 

faydası görülmeye başlanmıştır. Üçüncü dönem; holding yapısı bünyesinde, işleme 

dayalı faaliyetlerin OHM’de takip edildiği yapıdır. Hizmet seviyesi sözleşmesi (HSS) 

kullanılmaya başlanmış, gider dağıtımı önem kazanmıştır. Dördüncü aşamada değer 

katan OHM iş ortaklığı yapısı görülmektedir. Organizasyon ülke dışında olabilir.  

Kıyaslama, Faaliyet Tabanlı Maliyet (FTM) gibi modern yaklaşımların sıklıkla 

uygulandığı, iç müşterilerin kendi ana faaliyetlerine daha fazla odaklandığı dönemdir. 

Son dönem küresel iş merkezi yapıdır. Daha çok uluslararası işletmelerin tek bir 

noktadan tüm diğer ülkelerdeki iç müşterilerine hizmet verdiği küresel iş ortaklığıdır. 

Tüm işlemler standart ve performans ölçüm yöntemlerine göre ölçülmektedir. 

                                                             
34 Ouinn, Cooke  ve Kris , s. 19 
35 Iann Malchom, Shared Services, Management Accounting, CIMA, Aralık 1999, s.32 
36NASA Shared Service Center  Implementation Plan Report,  Eylül  2003 s. 2 

https://searchpub.nssc.nasa.gov/servlet/sm.web.Fetch/Volume_1_NSSC_Implementation_Plan_Report.pdf? rhid= 
1000& did= 2161&type=released (22.09.2011) 

https://searchpub.nssc.nasa.gov/servlet/sm.web.Fetch/


 

20 
 

 

Şekil 4:OHM Gelişimi 

Kaynak: Shared Service Optimization Annual SSC and BPO Conferance Eylül 

2011,http://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedKingdom/Local%20Assets 

Documents  /   Services/Consulting/ Barcelona%20     conference/uk-c-shared-services-

organisation-v2.pdf  (22.09.2011) 

3.2. Ortak Hizmet Merkezinin Özellikleri 

OHM’nin özellikleri ve yapısı ile ilgili temel tanım; önceden belirlenmiş ölçüler 

doğrultusunda, iç müşteri tatminini en üst seviyede tutmayı amaçlayacak, hizmetin iç 

kaynaklardan karşılanması şeklinde yapılabilir. Bu tanımdan OHM’nin temel 

karakteristik özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür. 

 OHM ortak nitelikteki maddi unsuru fazla hizmetlerin yerine 

getirilmesine vurgu yapar;
 37

 

 Hizmetin yerine getirilmesinde fiziki uzaklık anlam ifade etmez. Bilgi 

sistemlerini etkin kullanır; 

                                                             
37Bert Arnold, Martin Land, An Architectural Approach to implimentation of SSC, Dutch National 

Architecture Congress,  2002, s.2. 
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http://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedKingdom/Local%20Assets%20Documents%20%20/%20%20%20Services/Consulting/%20Barcelona%20%20%20%20%20%20conference/uk-c-shared-services-organisation-v2.pdf
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 Hizmet sağlayıcı faaliyetleri fiyatlandırabilir; 

 Müşteriye verilen hizmetler, profesyonelce hazırlanmış hizmet seviyesi 

sözleşmesi çerçevesinde yapılır ve hizmetler ölçülendirilir;
38

 

 OHM müşteri odaklı, yüksek kalitede, zamanında ve maliyet etkin 

hizmet sunar;
39

 

 Müşteri memnuniyeti çeşitli yöntemlerle ölçülür.
40

 

OHM’nin özelliklerini arttırmak mümkündür. Yukarıda tanımladığımız 

maddeler; birbirinden küçük farklılıklarda olsa da OHM şeklindeki yapılar için 

geçerlidir. 

Şekil 5’de görüldüğü üzere M-form organizasyon yapısı üzerinde değişiklik 

yapılmış, her bir iş alanına yapılan destek hizmetler konsolide edilerek hibrit bir yapı 

oluşmuştur. OHM diğer birimleri kendi iç müşterileri şeklinde tanımlar ve önceden 

belirlenen ölçülere göre bu birimlere hizmet vermeyi taahhüt eder. Destek 

fonksiyonların merkezileşmesi fiziki olabileceği gibi, sanal şekilde de yapılabilir. Sanal 

OHM, çalışanların bir merkez yerine farklı bölgelerde ikamet etmelerine rağmen, ERP 

ve diğer teknoloji araçlarını kullanarak yapay merkezileşme olarak tanımlanabilir. 

Uygulamada finansal süreçlerin sanal OHM bünyesinde oluşturulması zor 

görünmektedir.
41

                                                             
38 Arnold, Land,  s.2. 
39 The Amhest Group Ltd, MTBC’s Financial Executive Forum,2005, 

http://som.utdallas.edu/graduate/execed/documents/ tfef-shared-services-10-20-05.pdf (31.07.2011) 
40 The Amhest Group Ltd, MTBC’s  
41ACCA, Financial Shared Service Centres  Research Report No:79, London 2002, s.17.   

http://som.utdallas.edu/graduate/execed/documents/
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Şekil 5:OHM’nin Organizasyon İçindeki Yeri 

Kaynak:  Reinald Minnaar, Ed Vosselman, Shared Service Centre and governance 

structure change:A transaction economic approach, Rodboud University, NICE working 

paper 2009, s.2. http://www.ru.nl/nice/workingpapers (10.10.2011) 

OHM bünyesinde, muhasebe süreçleri dışında birçok süreç de takip 

edilmektedir. Daha çok işleme dayalı, tekrarlayan işlerin bu yapılarda takip edildiği 

görülmektedir. Hangi fonksiyonların OHM içinde takip edildiği ile ilgili birçok farklı 

kuruluşun yapmış olduğu anketler mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekildedir: 

KPMG’nin özellikle yükselen Pazar olan 2010 yılında Çin’de 186 OHM hizmeti 

veren şirketlerle yapmış olduğu anket şu şekildedir: 

http://www.ru.nl/nice/workingpapers
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Şekil 6: OHM’de Takip Edilen İşletme Fonksiyonları 

Kaynak: 2010 KPMG Shared Service Centre and Outsourcing Survey in China  

 Anket hangi işlevlerin, OHM bünyesinde takip edildiğini göstermektedir. İlk 

olarak muhasebe hizmetleri gelmektedir. %69’luk muhasebe süreçleri merkezileşmesini 

%66 ile bilgi sistemleri takip etmektedir. Benzer sonuç Deloitte’un 2011 yılında 718 

farklı küresel şirketlerle yapmış olduğu ankette de görülmektedir.  %93 ile muhasebe 

organizasyonu ilk sırayı almaktadır.  

3.2.1. Ortak Hizmet Merkezi’nin Faydaları 

OHM 1980 yıllarında muhasebe bölümlerinde daha çok yüksek hacimli ve 

düşük değer katan faaliyetlerin merkezileşme çalışmaları şeklinde görülmeye 

başlanmıştır. Çevresel etkiler yönetimin bakış açısında belirgin değişiklikler yaratmış, 

destek fonksiyonlarla ilgili yeni yönelimlere itmiştir.  
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Bu çerçevede OHM oluşturmanın temel amaçları şu şekilde sayılabilir.
42

 

 Kurumsal değeri arttırmak;  

 Ortak hizmet ve destek fonksiyonlara odaklanmak;  

 Stratejik hedeflere ulaşmak için işletme ve alt birimlerini 

serbestleştirmek;  

 Ana faaliyet konusu olmayan işlemleri ortak hizmet merkezine taşımak;  

 Tutarlı, güvenilir, daha az maliyetli işleri yapacak şekilde motive olmuş 

ekipler oluşturmak;  

 Daha düşük maliyetli ve yüksek seviyede hizmet kalitesi oluşturmak; 

 Teknolojik yatırımları en iyi şekilde kullanmak;  

 Sürekli iyileştirme konularına odaklanmak; 

 İşlemlerde yinelemeleri azaltmak için, genel standartlar oluşturmak ve 

harmonize etmek; 

 Birleşme veya satın alma sonrası entegrasyonu kolaylaştırmaktır. 

 

Deloitte 2011 yılında yapmış olduğu küresel OHM anketinde, katılımcıların 

tamamına yakını OHM’nin maliyetlerde iyileştirme yaptığı konusunda hemfikirdirler. 

İkinci önemli husus süreçlerin ve kontrol gücünün etkinliği ile ilgilidir. Ankete cevap 

verenler, ağırlıkla, süreçler üzerinde olumlu etkinin hissedildiğini düşünmektedirler. 

 

                                                             
42 Andrew Kris,  ve Martin  Fayh, Shared Service Centres Delivering Value From Effective Finance and 

Business Proses, Prentice Hill, UK, 2003, s.3 
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Şekil 7: OHM’nin Olumlu Etkisi 

Kaynak: 2011 Deloitte Global OHM Anketi 

OHM operasyonel mükemmellik için çaba sarf eder. Bunun anlamı; daha az 

personel (uzmanlaşmış, daha çok faydalanabilir),  süreçlerden kaynaklanan risklerde 

azalış, bilgi sistemleri bakım ve destek maliyetlerinde düşüş şeklinde açıklanabilir.
43

  

OHM’nin kullanmış olduğu süreç yaklaşımı, organizasyonu süreçler seti olarak görür. 

Süreçleri ve operasyonu anlamak ve kavramak için merkezileştirmek gerekir.  

Organizasyonel dizayn, maksimum üretkenlik ve etkinliğe ulaşmak için, tüm 

organizasyonda var olan ana süreçleri tanımlar ve ortaya çıkartır.
44

 

OHM’nin sağlamış olduğu avantajları aşağıdaki tablodaki gibi gösterebiliriz. 

 

 

                                                             
43 Arnold, Land, s.3-4. 
44 Shouhong. Wang, Hai Wang, Shared Services beyond  sourcing the back office :Organizational Design, 

Human System Management,  IOS Press  volume:26,  2008, s.284. 
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a. Maliyet Avantajı: 

Maliyet avantajının sağlayan ilk unsur ölçek ekonomisidir. Üretimde miktar 

arttıkça işgücünün ve makinaların uzmanlaşması sonucu maliyetin düştüğü kabul 

edilmiş, böylece fabrika ölçeğinin bu maliyet düşürücü etkisi ölçeğin getirdiği ekonomi 

olarak adlandırılmıştır.
45

 Tek bir merkezden yönetim, birim başı sabit giderlerde 

azaltma yaratacaktır. Maliyet avantajı sağlama ile ilgili diğer konu, işçilik maliyetlerinin 

görece daha düşük olduğu bölgelerin seçilebilmesidir. Buna ek olarak aynı tip ve 

standart yazılım ve donanımın kullanılması bu tür maliyetlerde de iyileştirme 

sağlayacaktır. 

 

b. Hizmet Avantajı: 

OHM daha fazla uzmanlaşmış kadrosu ve hizmet seviyesi sözleşmesi 

doğrultusunda müşterine hizmet avantajı sağlar. Verilen hizmetler düzenli şekilde 

ölçülür. Beklentiler tanımlı olduğu için takip kolaylaşır. 

c. Stratejik Avantaj: 

Stratejik avantaj, OHM yapısında önemli rol oynar. OHM bilgi sistemlerini 

taktiksel otomasyon yerine stratejik yenilik olarak kullanır. Operasyon yöneticilerinin 

kendi faaliyetlerine odaklanması, üretilen bilginin organizasyon içinde kalması, üçüncü 

kişilere bağlılığın azalması, üst yönetim bilgiye kolaylıkla ulaşabilmesi ve esneklik 

başlıca avantajlarıdır.
46

 Ayrıca organizasyonun, birleşme, satın alma gibi stratejik 

kararlarının yerine getirilmesine yardımcı olur. 

 

 

 

 

                                                             
45 Hacer  Ansal, Dilek Çetindamar, Teknolojik Gelişmelerin Ölçek Ekonomilere Etkileri, Bildiriler, Makine 

Mühendisleri odasi s.179, http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10113.pdf (15.09.2011) 
46 Jerry Jechling,  Shared Service Center, Harward University,working paper, 2007, s.11. 

http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10113.pdf
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Tablo 2: Ortak Hizmet Merkezinin Avantajları 

Maliyet Avantajı Hizmet avantajı Stratejik avantaj 

Ölçek ve kapsam 

ekonomisi 

 

Düşük maliyetli bölgeden 

kaynaklı düşük işçilik 

maliyeti 

 

Süreçlerin standartlaşması 

ve optimizasyonu 

 

Daha düşük yazılım ve 

donanım maliyetleri 

 

Daha fazla uzmanlaşmış 

çalışan 

 

Daha fazla müşteri değeri 

 

Hizmet seviye sözleşmesi 

doğrultusunda daha fazla 

yönetim beklentisi 

İş birimleri kendi ana 

faaliyetlerine daha fazla 

odaklanabilir 

 

Know-how işletme içinde 

kalacak ve diğer iş 

birimleri için kaldıraç etkisi 

yaratacaktır 

 

Üçüncü kişilere olan 

bağımlılık azalacaktır. 

 

Yönetim tarafından bilgiye 

daha kolay ulaşılacaktır 

 

Yeniden organizasyon, 

satın alma ve elden 

çıkartmalar daha esnek 

olabilecektir. 

 

Kaynak: Jechling Jerry,  Shared Service Center, Harward University,working paper, 

2007, s.11.  

3.2.2. OHM Çeşitleri  

OHM organizasyon yapılarının sınıflandırılması farklı unsurlara göre yapılabilir. 

Bunlardan birincisi coğrafi temelli sınıflandırmadır. Yer seçiminden kaynaklı 

sınıflandırmayı üçe ayırabiliriz.
47

 

a. Ülke esaslı:  Hizmet aynı ülke içinden bölgesel olarak verilir. 

b. Kıta esaslı:  Hizmet; coğrafi kıtalara göre verilir (Örn: Afrika) 

c. Küresel esaslı: Grup şirketi bünyesinde tüm hizmetler küresel olarak bir 

merkezden verilir. 

                                                             
47Frank Holz, Setting Up an Offshore Shared Services Center, Shared Service News Volume 7,  2005 s.8-9  



 

28 
 

OHM sınıflandırması, sorumluluk merkezini esasına göre bölümlendirilebilir. 

Sorumluluk merkezi, bir yöneticinin kontrolünde bulunan bir organizasyon birimi olarak 

tanımlanır ve yönetici kendisine verilen görevi yerine getirmekte ve bu görevi yapmak 

için kaynakları ve girdileri elden geldiğince etkin bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. 

Sorumluluk merkezlerini dörde ayırabiliriz. Gider merkezi, yöneticilerin sadece gider 

hesaplarından sorumlu olduğu merkezlerdir. Diğer anlatımla kontrol sisteminin 

gerçekleşen giderleri ölçümlediği, fakat çıktıların parasal değerlerinin ölçümlemediği 

sorumluluk merkezi olarak tanımlanabilir. Gelir merkezi, yöneticilerin sadece gelir 

hesaplarından sorumlu olduğu sorumluluk merkezleridir. Kar merkezi, yöneticilerin 

gider ve gelirlerden sorumlu olduğu sorumluluk merkezleridir. Yatırım merkezi, 

yöneticilerin yatırım, gelir ve giderlerden sorumlu olduğu sorumluluk merkezidir. Bu 

merkezlerde sorumlu yöneticinin başarısı sağladığı gelir ve gerçekleştirdiği giderlerin 

yanında kullandığı kaynakların etkinliği ile ölçümlenir.
48

 

Sorumluluk merkezi bakış açısıyla yapılan bölümlendirme aşağıdaki gibi 

gösterilebilir.
49

 

 A tipi- Ana şirket bünyesinde oluşum 

i. Gider Merkezine Göre 

ii. Kar Merkezine Göre 

 B tipi- OHM bağlı ortaklığı 

i. Kar Merkezine Göre İdari İşler Şirketi 

ii. Gider Merkezine Göre İdari İşler Şirketi 

iii. Kar Merkezine Göre İş Ortaklığı 

 C tipi- Farklı grup şirketlerin faaliyetlerinin merkezileşmesi 

i. Yeni bağlı ortaklık olmadan ( gider veya kar merkezi) 

ii. Yeni bağlı ortaklık oluşturarak (kar merkezi) 

A tipi ve B tipi OHM yapısı, aynı şirket veya grubun bünyesinde oluşturulması,  

C tipi OHM’de farklı sermaye gruplarının bir araya gelmesi söz konusudur. Diğer 

önemli ayrım OHM sorumluluğunun kar merkezi mi yoksa gider merkezi şeklinde mi 

                                                             
48 A.Sait Sevgener, Rüstem Hacırüstemoğlu, Yönetim Muhasebesi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000  s.386 
49Tomoaki Sonada,  Characteristics of Japanese Shared Service Centre, Japanese Management Accounting 

Today, Monden Institute of Management 2007 s.163,  
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yürütüldüğüdür. Kar merkezi yapısında, verilen hizmetler ilgili müşteriye uygun 

transfer fiyatlandırma yöntemine göre fiyatlandırılır. Çalışmamızın ileriki bölümlerinde, 

bu konu detaylı açıklanacaktır. 

Diğer bir sınıflandırma organizasyonun odaklandığı konuya göre yapılabilir. Bu 

sınıflandırma ve ilgili özelliklerini şu şekilde verebiliriz;
50

 

 Süreç odaklı 

– Süreç etkinliği yüksektir. 

– Ölçek ekonomisinden daha fazla yararlanılır. 

– Kontrol alanlarının tespiti kolaydır. 

– Bazı süreçlerde müşteri hakkındaki bilgi daha azdır. 

 İş alanında uzmanlaşmış süreç odaklı 

– Yüksek seviyede süreç uzmanlaşması vardır. 

– Daha düşük ölçek ekonomisi vardır. 

 Müşteri odaklı 

– Detaylı müşteri bilgisi vardır. 

– Düşük süreç etkinliği söz konusudur. 

– Daha düşük ölçek ekonomisi vardır. 

 

Şekil 8: OHM Odak Esaslı Sınıflandırma 

 

OHM farklı esaslara göre de sınıflandırılabilir. Bunları şu şekilde 

özetleyebiliriz.
51

 

                                                             
50 2007 HC grup şirketi CFO toplantısı sunumunda alınmıştır. 
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 Koordinasyon şekli;  hiyerarşiye dayanan – piyasayı esas alan 

 Hizmet fiyatı yansıtma; genel yönetim gideri dağıtımı – transfer 

fiyatlama 

 Sözleşme tipi; zorunlu  -  değiştirilebilir – rekabete dayalı 

 

3.2.3. OHM Outsourcing Karşılaştırması  

OHM’ye benzemekle beraber hizmetin iç kaynaklardan değil de piyasadan 

karşılandığı diğer bir yapı olan ourtsourcing ile de karşılaştırmak faydalı olacaktır. 

Outsourcing hizmeti, işletmelerin dışarından kaynak kullanımının söz konusu olduğu, 

ana süreçlerle ilgilenilmediği, sözleşmeyi esas alan, kısa vadede kar hedefinin esas 

olduğu özellikleri kapsar. OHM’de ise, sürekli süreç iyileştirmesi ve bunlar üzerinde 

tam kontrol önemlidir.  

Tablo 3 : OHM ile Outsourcing’in Karşılaştırması 

 Outsourcing OHM 

Temel şartlar Operasyonel faaliyetlerle 

ilgilenmez. 

Outsource süreçler ana 

faaliyetlere dayanmaz 

Kısa dönemli kar hedefi 

OHM tüm süreci kontrol 

eder. 

Maliyet düşürme Sözleşmede avantaj 

sağlama amaçlanır. 

Varlıklar azaltılır veya 

outsourcing şirkete 

devredilir. 

Şirkete bağlı olarak değişir. 

Süreç iyileştirmeye göre 

azalır. 

Faaliyet kapsamı Birden fazla farklı 

şirketlere hizmet eder. 

Bir şirkete veya bir 

sermaye grubuna hizmet 

eder. 

Kontrol seviyesi İletişime geçilen kişi 

vardır. 

Tam kontrol 

Risk Verilen hizmet tüm riskleri 

kapsar. 

Şirket toplam riski alır. 

Kaynak : L. Drelichowski, M.Maciejec The tendency of pro-effective management 

development in global corporate,  The Academy of Economics, Wrocław 2002, s.21.   

                                                                                                                                                                                   
51 Veit Schultz   ve diğerleri,  A Classification of Shared Service Centers: Pacific Asia Conference on 

Information Systems, 2009 http://aisel.aisnet.org/pacis2009/99/ (01.08.2011) 

http://aisel.aisnet.org/pacis2009/99/
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OHM mi yoksa outsourcing hizmeti almanın işletme için avantajlı olduğu Şekil 

9’da karar ağacı yöntemi kullanılarak gösterilmiştir.  Karar ağacının başlangıç noktası 

şirketin uzun vadeli stratejisi doğrultusunda sürekli iyileştirme arayışı içinde olup 

olmadığıdır. Böyle bir durumda OHM’den alınacak hizmet, outsourcing hizmetine göre 

daha fazla sürdürülebilirdir. İkinci konu veri güvenliği ve gizliliğidir.  İş birimleri bu 

konuda hassasiyet gösteriyor ise OHM daha güvenli bir yapı sunacaktır. OHM 

merkezinde takip edilmesi faaliyetler stratejik unsurlar içeriyorsa, yeniden yapılandırma 

planı ve eğilimi varsa veya faaliyetler ilgili organizasyon içinde güçlü bir know-how 

varsa ve ana süreçler ERP sisteminde takip ediliyorsa OHM outsourcinge göre daha 

fazla katkı sağlayacaktır. 
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Şekil 9: OHM Outsourcing Karar Ağacı 

Kaynak: Jonathan Yee, Felix Chian ve Taizan Chan ,Preliminary Decision Model for 

Shared Services,20 th Avustralasian Conferance of Information System, Melborne 2009  
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3.2.4. OHM Geleneksel Merkez Ofis Karşılaştırması 

Diğer önemli bir husus, geleneksel merkez ofis kavramı ile OHM arasındaki 

farklardır.  Tablo 4’de görüldüğü üzere geleneksel merkez ofis ile OHM arasında büyük 

farklılıklar vardır. İlk önemli farklılık, OHM’nin hizmet süreçlerinde iç müşteri tanımı 

yapmasıdır. Bu doğrultuda açık piyasa işlemleri gibi, verilen hizmetlerin 

karşılaştırılması yapılabilmektedir. Geleneksel merkez ofis; farklı süreçlerin en son 

noktada konsolidasyonunu hedeflerken, OHM; tüm ve girdilerde standardı yakalamayı 

hedeflemektedir.  Diğer ayırt edici özellik; OHM’nin performans ölçümüdür. OHM ayrı 

bir sorumluluk merkezi şeklinde çalışır, faaliyet tabanlı maliyetleme, KPI, transfer 

fiyatlama gibi yaklaşımları etkin şekilde kullanır. 

Tablo 4: Geleneksel Merkez ofis OHM karşılaştırması 

 Geleneksel Merkez Ofis OHM 

Çıktı Hedefi Kendisine hizmet(üst 

yönetim) 

Müşteri esas alan (bölgesel) 

Girdi Hedefi Rol tanımlı, uzmanlaşmış, 

işleve dayalı 

Süreç merkezli, görev 

odaklı, uzmanlık merkezi, 

çoklu uzmanlık 

Çalışma Yeri Merkez ofisle aynı yerde Farklı veya uzak yerde 

Kurumsallık 

 

-Bölümlerle ilişkiler 

 

 

 

 

-Merkezle İlişkiler 

 

 

Hiyerarşik 

 

Resmi, kişisel olmayan, 

seçenek yok. 

 

 

 

Birden fazla merkez 

yöneticisine rapor ederler. 

Çalışanlar bölümlere karşı 

sorumludur. Çalışan rolü 

merkezdedir. 

Piyasa işlemleri ile 

karşılaştırılabilir. 

Kişisel ilişkiye dayalı 

sözleşme esası, hizmet 

sağlayıcı konusunda 

bölümlerin seçim hakları 

var. 

Yarı otonomdur. Birden 

fazla iş bölümü ile iletişim 

halindedir.  

Tek bir üst yönetime rapor 

ederler. Tüm süreçlerden 

kurum olarak 

sorumludurlar. 

Amaç Koordinasyon ve Kontrol Süreç etkinliği, tekrarlayan 

süreçlerin azaltılması, 

bölgelerin ana 

faaliyetlerine odaklanması 
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Bakış/Kültür Arka planda, reaktif Devamlı iyileştirme, 

tepkisel 

Gider Yansıtma Giderler merkezi takip 

edilir, isteğe bağlı 

paylaştırılır. 

Giderler faaliyet veya 

çıktıya göre 

fiyatlandırılabilir. 

Bilgi Sistemleri Konsolidasyon esaslıdır. 

Hesap planları bölgeseldir. 

ERP, standart girdi ve 

çıktılar, iletişim protokolü 

Kaynak: Ian Herbert, William Seal, The Role of Shared Services, Management 

Services,  Spring 2009 s.46. 

 

3.3. OHM’de Muhasebe Organizasyonu  

2000’li yıllardaki muhasebe skandalları, muhasebe iç kontrol yapısını ve 

standartları eleştiri konusu yapmıştır. Bu doğrultuda 2002 yılında ABD kongresi 

Sarbanes-Oxley düzenlemelerini kabul etmiştir. SOX düzenlemeleri şirketlere iç kontrol 

sistemi konusunda bağlayıcı hükümler getirmiştir. Finansal bilgi kullanıcılarının daha 

şeffaf, doğru ve güvenilir bilgiyi alma konusunda, şirketlerin iç kontrolle ilgili gerekli 

alt yapıyı kurmaları gerektiği beyan edilmiştir. Amerika’da SAS 70, Almanya’da 

Bilmog düzenlemeleri bu doğrultuda yapılmıştır. 

Sarbanes-Oxley(SOX) sonrası şirketler; önemli finansal göstergelerini 

standartlaştırmaya ve konsolide etmeye başlamışlar, bilgi sistemlerinde tek tip yapıya 

geçiş yapmışlar, veri uyumsuzluklarına neden olan alt yapıları düzeltmişler, manuel 

süreçlerin otomasyonuna başlamışlar, elle müdahaleyi kısıtlamışlar, uzak bölgelerdeki 

faaliyetlerin entegrasyonu sağlamışlar, çalışanların sorumlulukları iç kontrol 

çerçevesinde yeniden belirlenmiş ve gereksiz kontroller azaltılmıştır. Bu doğrultuda 

SOX’un düzenlemeleri OHM süreçlerini olumlu yönde etkilemiştir.
52

 

Diğer önemli gelişme Avrupa piyasalarında meydana gelmiştir. Avrupa’da önde 

gelen kuruluşlarda;  finans fonksiyonu ile ilgili olarak, bu fonksiyonun değişmesi ve 

                                                             
52 Stephan Wagner, Lee Dittmar L, The Unexpected Benefit of  SOX, Harward Business Review, Nisan 

2006 s.2. 
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değer katan işleve sahip olması konusunda farkındalık artmıştır. Bu değişimi zorlayan 

birçok sebep vardır.
53

 

 Son derece rekabetçi piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşlara kar 

marjlarını koruma ve maliyet azaltma baskısı; 

 Özellikle Avrupa gibi doymuş piyasalarda gelişim ve sürdürülebilir 

rekabet fırsatlarının sınırlı olması; 

 Tek bir Avrupa piyasası kavramı, Avrupa’da yüksek maliyetli iş 

yapılması konusunda soru işaretleri oluşturmuştur. Çokuluslu şirketlerin yer 

aldığı Amerika piyasası ile Avrupa piyasaları karşılaştırıldığında; destek 

fonksiyon maliyetleri Amerika daha iyi bir konumdadır; 

 Uzak doğu ve Asya piyasalarında faaliyet gösterilmeye başlanması 

rekabet yönünden yeni bir boyut getirmiştir; 

 Avrupa mevzuatı işletmelere, ülke sınırlarını düşünmeden hareket 

edebilecekleri bir esneklik kazandırmıştır. Avrupa Birliği; sınır ötesi 

liberalleşme amacına ulaşmak için vergi ve iletişim konularında bir dizi baskı 

uygulamaya başlamıştır. 

Tüm bu gelişmeler OHM atfedilen önemi ön plana çıkartmıştır. Maliyet avantajı 

yanında iç kontrol süreçlerinde etkinlik sağlanması uluslararası şirketler için OHM’ye 

geçişte ikincil bir etki yaratmıştır. 

3.3.1. OHM’de Takip Edilen Faaliyetler 

Muhasebe süreçlerinin OHM bünyesinde yürütülmesi; uygun organizasyon 

yapısının nasıl olması gerektiği sorusunu ön plan çıkartır. Muhasebenin daha çok işleme 

dayanan faaliyetleri OHM’de takip edilmektedir. Organizasyon yapısının oluşturulması, 

alt süreçlerin nasıl takip edilmesi gerektiği ile ilgilidir.  

Şekil 10’da görüldüğü üzere; ankete katılanların %80’ne yakın kısmı işleme 

dayanan muhasebe faaliyetlerini OHM’de takip etmektedirler. Satıcılar muhasebesi 

içerisinde yer alan fatura girişi, ödeme gibi işlemleri OHM’de en fazla takip edilen 

                                                             
53 ACCA, Financial Shared Service Centres Research Report No:79 London 2002, s.7.   
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işlemlerdir. İkinci sırada genel muhasebe işlemleri yer almaktadır. İşlem yönünden fazla 

zaman alan, kattığı değer yönünden nispeten daha az faaliyetlerden olan seyahat ve 

gider listeleri, OHM’de takip edilen faaliyetler içinde üçüncü sıradadır. Uygulama 

yönünden standart faaliyetlerden sabit kıymet işlemleri de bu yapı içinde en fazla takip 

edilen faaliyetlerdir. Sıralamaya bakıldığında; süreçler, en fazla işleme dayalı 

faaliyetten en az işleme dayalı faaliyete olmak üzere sıralanmıştır. 

 

 

Şekil 10: OHM’de Takip Edilen Finansal Süreçler 

Kaynak: Deloitte Global SSC Anketi 2009 

Bu süreçler bize organizasyonu nasıl kurmamız gerektiği ile ilgili ipuçları 

verecektir. Hazırlanacak yapı; uzmanlaşmayı, esnekliği, iç müşteri memnuniyetini 

olumlu etkileyecek şekilde olmalıdır. 
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3.3.2. OHM Oluşturma Adımları 

OHM oluşturma süreci, nispeten uzun soluklu, tüm organizasyonu kapsayan ve 

bölümler arası işbirliğini gerektiren stratejik bir adımdır. Basit yapıda; Tablo 5’de 

görüldüğü üzere OHM oluşturulması; işletmenin birbirinden farklı unsurlarını bir araya 

getirme adımlarından oluşur. 

Tablo 5: OHM Oluşturulma Adımları 

 

Kaynak: Andrew Kris, Martin Fayl, Shared Service Center, Delivering Value from 

effective  finance and business process, Prentice Hall, UK, 2003, s.28. 

Bu unsurlar bilgi sistemleri, iş süreçleri, organizasyon yapısı ve coğrafi 

bölümlendirmedir. Tüm bu yapıların birleştirilmesi, üzerinde ayrıntılı şekilde 

çalışılmayı gerektiren, yönetimin desteği alınarak yapılabilecek bir çalışmadır. 
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OHM kurulması üç farklı boyutta yürütülmesi gereken bir süreçtir.  Uygulama 

süreci boyunca bu yapılar birbirleri ile uyumlu olmak zorundadır.  OHM oluşturma 

adımları şu şekilde olacaktır:
54

 

  Birinci adımda; 

OHM Yönetim Boyutu ile ilgili olarak; 

1. Proje ekibinin belirlenmesi, 

2. İş verilerinin toplanması, 

3. Amaçların belirlenmesi, 

4. Faaliyet modelinin geliştirilmesi, 

5. Değer tanımının yapılması, 

6. İş modelinin final hale getirilmesi, 

7. Canlı uygulamaya geçiş kriterlerinin belirlenmesi, 

8. OHM senaryolarının yazılması, 

9. OHM yönetim gereklilikleri, 

10. Üst yönetimin seçimi, 

11. Vergi ve yasal konular, 

12. Bölgesel insan kaynakları planlaması, 

13. OHM organizasyon şeması, 

14. Taslak hizmet seviyesi sözleşmesi, 

15. Performans ölçüm sistemi, 

16. Final hizmet seviyesi sözleşmesi, 

17. Sürekli geliştirme ve yönetim. 

OHM süreçler boyutunda yapılması gerekenler; 

1. Bölgesel mevcut durum (AS-IS) bilgilerin toplanması, 

2. Süreç politikalarının oluşturulması, 

3. Genel standartların belirlenmesi, 

4. Süreçlerin sınırlarının belirlenmesi, 

                                                             
54 PWC How to design a shared service centre  http://www.pwc.com/us/en/issues/efficient-shared-services-

centers/assets/shared_services_qualifications.pdf (25.06.2011) 

http://www.pwc.com/us/en/issues/efficient-shared-services-centers/assets/shared_services_qualifications.pdf
http://www.pwc.com/us/en/issues/efficient-shared-services-centers/assets/shared_services_qualifications.pdf
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5. Bölgesel mevcut durum süreçlerinin çıkartılması, 

6. Bilgi transferi ve eğitimler, 

7. Hizmet seviyesi sözleşmesi performans ölçüm kriterleri, 

8. Ana süreçler ve prosedürler, 

9. Süreç haritalarının çizilmesi, 

10. Yedekleme, 

11. Geçiş planı ve risklerin tanımlanması, 

12. Süreçlerde canlı uygulamaya geçilmesi. 

OHM destek altyapısı boyutunda yapılması gerekenler; 

1. Telekomünikasyon gereklilikleri, 

2. Sistem alt yapısı gereklilikleri ve gereksinimi, 

3. Birincil zorunluluklar, 

4. Tedarikçi seçimi, 

5. Sistem seçimi ve uyarlaması, 

6. Telekomünikasyon uyarlaması, 

7. Çalışanların transferi ve organizasyonu, 

8. Yeni işe alımlar, 

9. Çalışan eğitimleri, 

10. Tedarikçiler, 

11. Sistem ve altyapı geçiş testleri ve destek hizmetler, 

12. Canlı uygulamaya geçiş. 

  

3.4. Yer Seçimi  

OHM organizasyonun faaliyet göstereceği yerin seçimi birçok faktöre bağlıdır.  

OHM uyarlaması esnasında en fazla sancılı olabilecek adımlardan birisidir. Çünkü 

çalışanların yer değiştirmesi, yeni bölgeye geçiş aşaması insani faktörler yönünden 

sıkıntılı bir süreç olabilir. 

 Bölge seçimi konusunda, işletmelerin var olan bölgelerine yakın olması 

seçeneği, tamamen yeni bölge seçimine göre daha ağırlıkta olabilmektedir. Birçok 
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şirket, sezgisel olarak, OHM yeri seçiminde yerleşik olduğu ülke veya merkez ofisi 

düşünerek hareket eder. Bu yaklaşım OHM mantığı yerine sadece merkezileşme 

mantığına dayanmaktadır. OHM seçimde, merkeze yakınlık önceliği düşünülmeden 

hareket edilmelidir. Gerçekte; eğer politik ve taktiksel nedenler öncelikli ise; OHM 

çalışma yeri seçiminde merkez ofise yakınlık optimum çözüm olabilir.
55

  

Son yıllardaki bilgi teknolojilerinin getirmiş olduğu ses, görüntü ve veri 

aktarımındaki kolaylık, fiziksel uzaklıklardan kaynaklanan sorunları nispeten 

azaltmıştır.  Şekil 11’de görüldüğü gibi OHM için yer seçiminde öncelikli konu, çalışan 

kalitesidir. OHM’ nin hizmet işletmesi olması nedeniyle ve maliyetlerin büyük kısmını 

çalışan maliyetleri oluşturması yer seçim ölçütünde önceliği çalışana vermiştir. Ankete 

verilen cevapların %80’ne yakını kalite üzerine iken merkez ofise yakınlık ve vergisel 

düzenlemeler %40’lardan aşağı seviyededir. 

 

Şekil 11: Bölge Seçimine Etki Eden Ana Faktörler 

Kaynak: 2011 Deliotte Global SSC Anketi 

                                                             
55 Tom O.Bangemann, Shared Service in Finance and Accounting, Gower Publishing, England, 2005, s.31 
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 OHM seçim aşamasında; operasyonla ilgili ekonomik koşulların elverişli olduğu 

bölgeler göze çarpar. Yerleşim yerinin seçiminde; düşük işletim maliyetlerinin ötesinde 

iş gücünde düşüş hedeflenir. Genellikle düşük emlak fiyatlarının olduğu, düşük işçilik 

maliyetlerinin olduğu ve OHM destek hizmet maliyetlerinin daha az olduğu bölgeler 

talep görmektedir.
56

  

Tablo 6: OHM Çalışma Bölgesi Seçim Kriterleri 

Maliyet avantajı  Ücret düzeyi, teşvikler, bölgesel 

indirimler, sosyal yardımlar; 

 Vergi ve gümrük uygulamaları, 

vergi teşvikleri ve muafiyetler 

 Devlet yardımları  

 Yeni çalışanlar için eğitim ve göç 

yardımları 

 Var olan ofisin kapanma 

maliyetleri 

Bölgesel Çevre  Politik iklim ve durağanlık 

 Şirket ve personel verileri ile ilgili 

düzenlemeler 

 Ülke içinde veya dışında saat farkı 

bölgelerdeki müşterilerle veri alış veriş 

kabiliyeti 

 Yol, altyapı, telekomünikasyon, 

kamu hizmetleri 

 Spesifik kültürel bariyerler ve dil  

Vergi, hazine, yasal  Bankacılık sistemine bağlantı 

 Bölgesel yönetimlerin şirket 

verileri, kağıt faturalama, kayıt sistemi 

gibi konulardaki düzenlemeleri 

 Ülke içinden veya dışından şirket 

kayıtlarının kontrolü ile ilgili gizlilik 

uygulamaları 

İnsan Kaynakları  İşgücü kapasitesi ve kalitesi 

 Yabancı dil 

 Birçok para biriminde muhasebe 

uygulamaları ve UFRS bilgisi 

 

Kaynak: Andrew Kris, Martin  Fayh, Shared Service Centres Delivering Value From 

Effective Finance and Business Proses, Prentice Hill, UK, 2003, s.65 

 

                                                             
56 Rodney Bergman, Gary Duncan, Shared Service Centre Location and Physical Design, White paper. 

s.199. www.CFOProject.com (22.09.2011) 

http://www.cfoproject.com/
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Tabloda 6’da seçim ölçütleri dörde ayrılmıştır. Bunlar; maliyet avantajı, 

bölgenin durumu, vergi ve yasal konular son olarak da insan kaynaklarıdır. Seçilecek 

bölgede politik istikrarın olması, sosyal risklerin az olması ve altyapının OHM için 

elverişli olması etkili olabilir. Kültürel bariyerler uzun dönemde sorun yaratabilir. Diğer 

bir konu vergi ve yasal konulardır. İlgili bölgenin veya ülkenin mevzuat açısından OHM 

süreçlerini olumsuz etkilemiyor olması gerekir. Örneğin zorunlu defter tutmayı ve 

dijital depolamayla ilgili süreci zorlayan hükümler getirebilir. En son faktör, yetişmiş ve 

kaliteli insan kaynaklarına erişimle ilgilidir. Çalışılacak bölgede uluslararası 

uygulamaları bilen ve uygulayabilen iş gücünün olması, bölge seçiminde etkili 

olacaktır.  

 

Şekil 12: OHM’lerin Bulunduğu Ülkeler 

Kaynak: 2009 Deloitte Global Shared Services Survey  
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 Hindistan, İrlanda, Doğu Avrupa OHM’lerinin yaygın olduğu ülkelerdir. 

Hindistan yazılım hizmetleri konusunda sağladığı erken avantajı OHM sektörü için 

kullanmıştır. Hindistan’ın seçilme nedenleri;  ucuz işçilik ve yabancı dili 

kullanmalarıdır. İrlanda’da Hindistan gibi yazılım sektöründe erken davranan 

ülkelerdendir. 2007 yılında İrlanda hükümetinin sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeleri 

diğer avantajları ile (yabancı dil, kültürel uyum, ekonomik çevre) birleşince bu ülkeyi 

cazip hale getirmiştir. Diğer bölge Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, 

Bulgaristan’ın bulunduğu Doğu Avrupa blokudur.
57

 

Aynı anket sonucuna göre; katılımcıların %55’den fazlası faaliyetlerini birden 

fazla OHM’den yürütmektedir; %26’sı iki veya daha fazla coğrafi kıtada yer 

almaktadır;  büyük işletmelerin genellikle ülke dışında bir yeri OHM seçtikleri; ABD ve 

Hindistan’ın en fazla OHM için seçilen bölge olduğu sonucu çıkmaktadır.
58

 

3.5. Bilgi Sistemleri Entegrasyonu ve Tasarımı 

Bilgi sistemlerinde son yıllardaki gelişim, var olan veya kurulması planlanan 

OHM üzerinde büyük bir etkisi vardır. Teknolojik gelişimin getirdiği etkinlik ve yapısal 

olarak OHM’nin sağlamış olduğu faydalar iş çevresi için büyük fırsatlar sunmaktadır. 
59

 

Bu gelişim, coğrafi uzaklıkla ilgili hizmet sorununu azaltmış, finansal desteğini arttırır 

hale gelmiştir. Müşteri hizmet sağlayıcı teknolojisi, EDI, veri ambarı, belge 

görüntüleme yazılımları ve internet gibi birçok gelişim, finans ve idari işler gibi 

işlevlere dünya klasında destek vermeye başlamıştır. OHM uyarlama stratejisinde, bilgi 

sistemleri anahtar rol oynar.
60

 

 

 

 

                                                             
57 Gary Gereffi,  Karina F. Stark., The Offshore Services Global Value Chain, Duke University Research 

Paper 2010 
58 2009 Deloitte Global Shared Services Survey 
59 Roger Hill,  How to Innovative Technology Impacts the SSC, White Paper,  s.190. 

www.CFOProject.com (22.09.2011) 
60 Kris ve Fayh  s.40. 

 

http://www.cfoproject.com/
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Tablo 7: Bilgi Teknolojileri ve Faydaları 

Tür Faydası 

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)  Standart uygulamaları getirir 

 Tüm süreçlerin elektronik ortama 

alınmasına düzlem oluşturur 

Elektronik iş akışı (e-workflow)  Manuel müdahaleyi azaltır 

 Süreçleri hızlandırır 

 İç kontrolü arttırır 

 Fiziksel yerleşimden bağımsızdır 

Veri ambarı (data warehouse)  Müşteri ihtiyaçları çabuk belirlenir 

 Maliyetlerde düşüş sağlar 

 İşlemler arası ilişkileri sağlar 

E-satınalma  Alım maliyetlerini düşürür 

 Süreci hızlandırır 

Kurumsal Uygulama Entegrasyonu  Bilgi sistemleri arası uyumu ve 

iletişimi sağlar 

XML ve B2B Teknolojileri  Farklı sistemlerdeki bilgi ve 

belgelerin değişimini sağlar 

 

3.5.1. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) 

ERP, kısaca özetlenecek olursa, kurumların tedarikten dağıtıma kadar tüm iş 

süreçlerini bütünleşik bir veri/bilgi yönetim sistemi desteğiyle yönetmesini sağlayan 

geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip bir yazılı paketidir.
61

 OHM yapısına geçmeden 

önce tek bir ERP sisteminin kullanılıyor olması uyarlama başarısını arttırır.  Martin 

Fahy tarafından yapılan araştırmaya göre şirketlerin %30’u ortak sistem altyapısı 

sorununun OHM için en büyük engel olduğunu düşünmektedir. ERP sistemlerinin 

birçok finansal süreçte maliyet yönünden iyileştirme yaptığı bilinen bir konudur. Birçok 

OHM ERP sistemini altyapının önemli bir bileşeni ve yeniden yapılanma aracı olarak 

görmektedirler.
62

  

 

 Şekilde görüldüğü üzere ERP sistemi, işletmede tüm süreçleri içine alan ve 

birbiriyle bağlantılı bütünleşik bir yapıdır. Kapalı sistem şeklinde çalışan bu yapı, 

                                                             
61 Murat Başkak,  Hamza Çetişli, Kurumsal Kaynak Planlama Başarılı Sistem İçin Kritik Etmenler Analizi, 

IV. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Denizli 2003 
62 JP Morgan, Moving Towards Global Shared Service Center, 2004, s.3. 

http://www.sequeiraconsulting.net/files/Global_Shared_Services_by_JPMorgan.pdf (22.07.2011) 

http://www.sequeiraconsulting.net/files/Global_Shared_Services_by_JPMorgan.pdf
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işletmelerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmaktadır. Şu anda piyasada büyük işletmeler 

tarafından en yaygın kullanılan ERP sistemleri SAP, Oracle ve JD Edwards’dır. 

 

Şekil 13: ERP Akış Şeması 

Kaynak: Erkan Bayraktar, Mehmet Efe, Kurumsal Kaynak Planlama ve Yazılım 

Süreci, Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi sayı: 2006, s.691 

 Alt süreçleri birbirine benzemeyen OHM yapısındaki şirketler için ERP 

uyarlaması sorunlu olabilir. OHM’nin dayandığı standartlaşma ilkesi, süreçlerin ERP 

sistemine taşınması aşamasında zorlanabilir. OHM organizasyonu ve süreçlerin 

standartlaştırılması aşamasında, birbirine yakın iş modellerini bir arada takip etmek 

faydalı olacaktır. 
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3.5.2. Elektronik İş Akışı (e-workflow) 

Belirli kurallara göre, doküman, bilgi ya da görevin bir kişiden başka bir kişiye 

aktarıldığı iş süreçlerinin otomasyonudur.
63

 İş yönetim sistemleri, işletme içinde hangi 

görevlerin yapılacağını gösterir. Tüm OHM alt süreçleri, fatura girişinden, tahsilata, 

raporlamaya kadar oluşan görevlerden oluşmaktadır. Uzaklık ve saat farkı gibi 

OHM’nin yerleşimini ve organizasyonunu etkileyen faktörlere karşı elektronik  iş akış 

sistemleri başarılı olmaktadır.  

 Elektronik iş akış sistemlerinin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
64

 

 Verimlilik artışı; İş otomasyonu süreçlerde gereksiz adımları ortadan 

kaldırır. 

 Daha iyi süreç kontrolü; Gelişmiş iş yönetim süreçleri standartlaşmaya 

ve denetim yapılabilirliğe destek olur. 

 Esneklik; Süreçlerdeki yazılımlar iş ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 

tasarlanabilir. 

 İş süreçlerini geliştirme; Süreçlere odaklanılması, süreçleri kolaylaştırır 

ve basitleştirir. 

 

3.5.3. Veri Ambarı-Raporlama(data warehouse) 

Veri ambarı, işletme bütününde farklı kaynaklarda toplanan verinin depolandığı, 

organize edildiği ve karar vericilerin sahip oldukları platform ve teknik kabiliyet 

seviyesine bağlı olmaksızın ulaştırıldığı karar destek ortamıdır.
65

 

OHM merkezinin günlük birçok işlem yapması ve bunu yaparken bilgi 

sistemleri teknolojilerini kullanması başka bir soruyu aklımıza getirmektedir. Yapılan 

işlemlere ait verilerin saklanması ve zamanında müşterilerine raporlanması OHM için 

önemli başarı ölçütüdür.  ERP sistemlerindeki esneklik ve işlevsellik sorunu raporlama 

                                                             
63 Microsoft zirve 2007, Kurumsal İş Akışlarında e-kimlik www.microsoft.com.tr/sunum/sol / SOL214.pdf  

(21.09.2011) 
64 E-Workflow Standardve Research http://www.e-workflow.org/ (25.10.2011) 
65 Harry S. Singh, Data Warehousing: Concepts, Technologies, Implementations, and Management, USA, 

Prentice Hall, 1997, s. 11 

http://www.microsoft.com.tr/sunum/sol%20/%20SOL214.pdf
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araçları için yeni arayışlara itmiştir.
66

 Küp sistemi diye adlandırılan bu yapı; birden 

fazla değişkenin birbirleri ile olan ilişkileri, alt grup üst grup durumları gibi ana veri 

ölçülerini dikkate alarak esnek raporlama yapabilmektedir. Özellikle UFRS raporlaması 

yönünden bakıldığında; veri ambarı raporlama sistemleri vasıtasıyla; OHM’leri kısa 

sürede iç müşterilerine bu raporları sunabilmektedirler. 

3.5.4. Elektronik Satın Alma(e-procurement) 

Elektronik satın alma, web tabanlı yazılımlar aracılığıyla, ihtiyaç sahiplerine, 

ihtiyacı olduğu ürünü alma, karşılaştırma, takip gibi imkanlar veren bir sistemdir. 

Tedarik döngüsünü kolaylaştıran bu sistem; OHM’de takip edilecek olan işlemlerin 

sayısını ve manuel kontrol aşamalarını azaltmaktadır. 

Siemens AG, satın alma süreçlerinde iyileştirme ve maliyetlerde azaltma amaçlı 

olarak başlattığı elektronik satın alma projesi sonucunda, satın alma işlem 

maliyetlerinde %30,  tedarik zamanlamasında %50 iyileştirme sağlamıştır. 
67

 

3.5.5. Kurumsal Uygulama Entegrasyonu (Enterprise Application 

Integration-EAI) 

Kurumsal uygulama entegrasyonu tanımlarında genellikle vurgulanan sistem 

altyapısı ve uygulamadan bağımsız veri ve iş süreci entegrasyonudur. EAI 

tanımlarındaki ortak özellikler; farklı yapılardaki işletme uygulamalarının entegrasyonu, 

merkezi bir platform üzerinden kullanıcı ara yüzü ile veri paylaşımı, sistemden ve 

teknolojiden bağımsız bir altyapı, işletmenin tümü için geçerli süreçler ve veri yapıları 

olarak görülmektedir.
68

 

OHM birden farklı yapıda sistem ve yazılım araçları kullanmaktadır. Bu 

sistemlerin birbirleri arasında iletişim ve veri alış verişinde EAI yardımı ile 

yapılmaktadır. Sistem mimarisi yapısı kurgulanırken OHM’nin kullanmış olduğu tüm 

                                                             
66 ACCA Financial Shared Service Centres    Research Report No:79, London 2002 s.95 
67 Siemens Global SSC,Building e-Procurement www.sap.com/contactsap (08.10.2011) 
68 İbrahim Edin, Kurumsal Uygulama Entegrasyonu“, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü 

Yönetim Dergisi, Şubat 2009, Cilt:20, Sayı: 62, s.21 

http://www.sap.com/contactsap
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yazılım ve donanımın birbirleri ile konuşabilir hale getirmek gerekir. Bu yapılmadığı 

durumlarda yinelenen ve manuel işleme dayan işlemler artacaktır.  

3.5.6. XML ve B2B Teknolojileri 

XML(Extensible Markup Language), özerk bir kuruluş olan W3C (World Web 

Wide Concorcium) tarafından önerilen yazılım dilidir. XML; belge, veri, dizi, işlem, 

kitap fatura gibi yapılandırılmış bilgileri temsil için kullanılan basit yazı esasına 

dayanan dildir.
69

 

OHM işlemlerinin büyük bir kısmı üçüncü kişi diye tabir edebileceğimiz işletme 

dışında müşteri, satıcı ve banka ile yapılmaktadır. B2B (Business to Business) yapısı 

XML’lin standart dilini kullanarak, bu kişiler arasında yapılan işlemleri manuel 

müdahaleye gerek kalmadan kendi yerel sistemlerine aktarabilme, geri gönderme 

imkânı vermektedir. Bu şekilde, veri işleme aşamasında tekrarlayan işlemler azaltılacak, 

iç kontrole katkıda bulunacaktır. Çok fazla sayıda işleme dayanan ödeme, tahsilat, çek 

hareketleri gibi bankacılık işlemlerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. 

3.6. Hizmet Seviyesi Sözleşmesi (Service Level Agreement) 

Hizmet seviyesi sözleşmesi (HSS); tipik olarak hizmet sağlayıcı ile müşteri 

arasında iki taraflı, sorumlulukları ve beklentileri açıklayan, taraflar arası iletişimi 

organize eden resmi, üzerinde hemfikir olunmuş sözleşmedir.  HSS şunları kapsar:
70

 

 Bir iletişim aracıdır. 

 Beklenti yönetimini sağlayan bir mekanizmadır. 

 İhtilafları azaltma aracıdır. 

 Yaşayan bir belgedir. 

 Hizmet etkinliğini ölçecek, tarafsız süreçleri gösterir. 

OHM, kendi iç müşterilerine verdiği hizmetleri standartlaştırmak, memnuniyeti 

arttırmak, sürekli performansını ölçmek için HSS kullanarak taahhütte bulunur. HSS, 

                                                             
69İlgili bilgi w3w sayfasından alınmıştır www.w3.org/standards/xml/core (28.10.2011) 
70 Naomi Karten, How to Estabilish Service Level Agreements, 2003, www.servicelevelagreement.com 

(30.11.2011) 

http://www.w3.org/standards/xml/core
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OHM’nin müşterilerine vereceği hizmetin detaylı tanımını yapar ve nasıl değerlendirme 

yapılması gerektiği konusunda yol gösterici dokümandır.  

 OHM içinde kullanımı yaygın olan HSS; etkin bir yönetim aracıdır. Deloitte’un 

2009 yılında yapmış olduğu 702 OHM tarafından cevaplanan ankete göre; OHM’lerin 

%78’i Hizmet Seviye Sözleşmelerini kullanmaktadır.  

Örnek bir HSS’de olması gereken bölümleri şu başlıklarda verebiliriz.
71

 

a. Genel Bilgiler; 

i. Amaç 

ii. Visyon 

iii. Misyon 

iv. Kapsam 

v. Çalışma Saatleri 

vi. Hizmet Beklentisi 

vii. Çalışma Varsayımları 

viii. Zorunlu Haller 

ix. İletişim, Sorular ve Müşteri hizmetleri 

b. Sözleşme Yönetimi; 

i. Sözleşme Dönemi ve Süresi 

ii. Periyodik Kalite Gözden Geçirmeleri 

iii. HSS Güncellemeleri 

iv. Sorun Çözme 

v. Ek Bilgiler 

HSS’de ana konu hizmet beklentisi ile ilgili kısımdır. Bu bölümde verilen 

hizmetin tanımı, beklentisi ve ölçüm metrikleri tanımlanır. Eğer verilen hizmetler, iç 

müşterilere faturalandıracak ise; HSS’de yöntem ve fiyatlandırma ayrıca belirtilebilir.  

Sabit kıymetlerle ilgili örnek hizmet beklentisi tablosu aşağıdadır. 

 

                                                             
71 John Hopkins Enterprise SLA, Account Recivable SSC,  2007 
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Tablo 8: Örnek HSS’in Hizmet Beklentileri Bölümü 

Süreç Hizmet Beklentisi Hizmet Ölçümü Metriği 

Mutabakat Finansal muhasebe sistemi 

ile sabit kıymet muhasebesi 

sistemi mutabakatı takip 

eden ayın ilk iş günü yapılır 

Mutabakat zamanında ve 

doğru yaplır 

Yönetim raporlaması Analiz amaçlı olarak 

yönetimin talebi 

doğrultusunda aylık veya 

isteğe bağlı olarak 

hazırlanır 

Her bir raporun zamana 

uyumu ve doğruluğu 

Bütçe işlemleri Proje talep formu, proje 

kaynak talebi, proje 

kapanışı, talebin geldiği 

andan itibaren 48 saat 

içinde tamamlanır. 

Acil nitelikli bütçeler talep 

olduğunda anında işlem 

görür 

 

İşleme alınmamış proje 

kaynak talebi sayısı 

İşleme alınmış form sayısı 

Sabit Kıymet Aktifleştirme 

İşlemleri 

Sabit kıymetin kullanım 

tarihi bildirilmesinden 

itibaren 2 ay içinde 

aktifleştirilir. 

 

Yapılmakta olan 

yatırımlarda görünen fakat 

aktifleşmesi gereken proje 

sayısı 

Muhasebede açık olan 

hizmete alınmamış varlık 

sayısı ve tutarı 

Sabit kıymet etiketleme Sabit kıymetlerin aylık 

esaslı olmak üzere 

etiketlenirler 

Yılsonunda etiketlenmemiş 

sabit kıymet sayısı 

Sayım İşlemleri Prosedür veya denetim 

talepleri doğrultusunda 

fiziksel sayım yapılır. 

Varlık girişlerine karşılık 

olarak bulunamayan sabit 

kıymet sayısı 

Amortisman İşlemleri Tüm sabit kıymetler için 

aylık esaslı olarak 

çalıştırılır 

9.iş gününe kadar kayıtlar 

tamamlanır. 

Kaynak: John Hopkins Enterprise SLA, Fixed Asset and Project Accounting SSC,  

2009 

Örnekte görüldüğü gibi verilecek hizmetlere ait alt süreçler, beklentiler ve ölçüm 

yöntemleri detaylı şekilde yazılmıştır. OHM için bu hizmetlerin belirlenen seviyede 

yerine getirilmesi performans ve ödüllendirme yöntemidir.  
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3.7. OHM’nin Başarısını Etkiyen Faktörler 

OHM’nin gerek ilk kurulum aşamasında, gerekse sonraki dönemlerde başarılı 

olması birçok etmene bağlıdır. OHM yapısı, işletmenin genel stratejisi içinde 

değerlendirilmeli, sürekli iyileştirmeye açık olmalıdır.  

OHM uyarlama aşamasını etkiyen önemli faktörler şunlardır:
72

 

 Üst yönetimin desteğine olan ihtiyaç ve liderlik; 

 Hangi hizmetlerin OHM tarafından yapılacağının tespiti; 

 İnsan kaynakları yönetimi; 

 Etkin kurumsal düzenlemelerin sağlanması; 

 İş süreçlerinin yeniden tasarımında dengeleme ve rol ve teknolojinin 

yeniden şekillendirilmesi; 

 Yeni bir kültür oluşturulmasıdır. 

 

3.8. OHM’nin Dezavantajları: 

OHM’nin finansal, süreç ve stratejik esneklik gibi önemli faydaları yanında, 

uyarlama ve sonrası dönemlerde bazı olumsuz yönleri de vardır. Finansal süreçleri 

merkezileştirilmesi; beraberinde bazı riskleri de getirir. 

Wibkirchen i Merten, OHM ile ilgili riskleri ve olumsuz yönlerini şu şekilde 

sıralamaktadır.
73

 

 Çalışan (kültürel ve dil farklılıkları, iş kaybetme korkusu, kontrol ve 

gücün değişimi, çalışma yerinin değişmesi); 

 Süreç (Bazı süreçler birbirine zıt olabilir veya standartlaştırmak mümkün 

olmayabilir.); 

 Teknoloji (Bazı teknolojik araçlar birbirine zıt olabilir veya birbirlerini 

desteklemezler.); 

                                                             
72 Peter Walsh, MC Lowndes and Cameron Newton, Shared Services:Lesson From Public and Private 

Sectors,Qusland University, working papers; Avustralya 2006, s.7. 
73 Magdelena Szafarin, Factory of Numbers as an Alternative to Traditional Finance Department, 2009, s.7 

http://www.szarafin.info/EbookFactoryOfNumbers.pdf, (20.07.2011) 

http://www.szarafin.info/EbookFactoryOfNumbers.pdf
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 Organizasyon (Farklı yasal yükümlülükler) 

Ülkemiz holding şirketlerinin yapısı, birbirinden bağımsız ve farklı sektörde 

faaliyet gösteren işletmelerin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bu işletmelerdeki 

süreçleri ve teknolojiyi standartlaştırmak veya OHM yapısına taşımak zor olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

4. OHM PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİ 

OHM’nin en önemli özelliklerinden birisi, performans ölçüm sistemini 

kullanması ve sürekli iyileştirmeyi önermesidir. Performans ölçümünde çeşitli 

yöntemler kullanılmaktadır. OHM’leri bunlardan birisi veya birkaçını kullanarak 

verdikleri hizmetin etkinliğini ölçebilirler. Uluslararası şirketler; anahtar performans 

göstergeleri (KPI), faaliyet tabanlı maliyetleme (ABC), balancescore card, transfer 

fiyatlama, iç müşteri anketleri gibi yöntemlerle performans ölçümü yapmaktadırlar. 

4.1. Faaliyet Tabanlı Performans Ölçümü 

4.1.1. Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi 

Faaliyet tabanlı maliyet (FTM) sistemi her şeyden önce teknik (matematiksel) 

uygulama yönüyle, mamul maliyetlerinin hesaplanmasına (ölçümlenmesine) yönelik bir 

yöntemdir.  Bu kapsamda faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi, toplam mamul maliyetini 

oluşturan direkt unsurların, diğer bir ifadeyle de genel üretim maliyetlerinin mamullere 

yüklenmesiyle ilgili bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır.
74

 Daha sonraları FTM’nin 

yalnızca genel üretim giderlerinin dağıtımı ve üretim maliyetlerinin doğru hesaplaması 

ötesinde yönetim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

OHM müşterilerine vermiş oldukları hizmetlerin maliyetleri ve yönetimini FTM 

sistemi kullanarak yapabilirler. Yapısal olarak OHM’deki maliyetler, genel üretim 

giderlerine benzemektedir. Bu tür giderlerin ürün veya hizmetle direkt ilişkisini kurmak 

nispeten daha zordur. Bu nedenle FTM, OHM maliyetlerinin hesaplanması için uygun 

bir yöntemdir. 

OHM’de FTM kullanımı amaçlarını şu şekilde yazabiliriz:
75

 

 OHM hizmet ve ürünlerinin fiyatlandırması için alt yapı oluşturmak; 

 OHM performansını ölçmek için destek mekanizma oluşturmak; 

 Maliyetlerdeki iyileştirmeleri ölçebilmek; 

                                                             
74 Münir Şakrak, Maliyet Yönetimi – Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar, Yasa 

Yayınları, İstanbul, 1997.s.176. 
75 Brooke Harper , Edward Trzcienski, Management Tools Ensuring Quality Service at Knight-Ridder’s 

Shared Services Center, Univesity of Illınois working paper Sayı 26 1996 
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 Kapasite konularını açıklayabilecek süreçleri kurmak; 

 Maliyet etkenleri, faaliyetler, sabit ve değişken unsurları arasındaki 

ilişkiyi anlamak; 

 FTM bilgileri ile OHM faaliyetlerinde optimizasyon sağlamaktır. 

Temelde FTM, OHM’de verilen çeşitli faaliyetlerin maliyet etkenlerine (iç ve 

dış maliyet etkenleri) odaklanır. FTM, faaliyetlerin hangi hizmeti desteklediği ve 

OHM’nin maliyet etkenlerini anlaması konusunda yönetim için kesinlikle gereklidir.
76

  

 

Şekil 14: CAM-I Çapraz Faaliyet Tabanlı Yönetim 

Kaynak: Andrew Muras, Marlene Rodriguez, Post Implementation SSC, 

https://www.fasttrackabm.com/fasttrackpublic/SampleArticles/ABM%20in%20Shar

ed%20Services.pdf  (30.10.2011) 

CAM-I tarafından tanımlanan faaliyet tabanlı yönetimin (FTY) iki bakış açısı 

vardır. Bunlar maliyet bakış açısı ve süreç bakış açısıdır. Maliyet bakışı; kaynakların 

hangi faaliyetlerle ilişkili olduğunu ve bunların kaynakları nasıl tükettiğini gösterir. 

OHM tarafından verilen hizmetlerin ilgili iç müşterilere doğru yansıtılması için 

                                                             
76 Ann Triplett,  Jon Scheumann, J. , Managing shared services with ABM. Strategic Finance, 81(8), 2000 

s.43  

https://www.fasttrackabm.com/fasttrackpublic/SampleArticles/ABM%20in%20Shared%20Services.pdf
https://www.fasttrackabm.com/fasttrackpublic/SampleArticles/ABM%20in%20Shared%20Services.pdf
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kullanılır. Süreç bakışı; OHM’nin performans ölçümü için kullanılabilir. Faaliyetlerin 

analizi ve maliyet etkenleri ile ilişkili süreçlerin tanımlanması ve ölçümü, süreç bakışı 

alanına girer. 

4.1.2. OHM’de Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemin Tasarlanması 

FTM tasarımı öncesi ilişkili kavramları açıklamak faydalı olacaktır. 

Kaynaklar; Faaliyetlerin yapılması için gerekli ekonomik unsurlar olarak 

maliyetlerin temelini oluşturur. Kaynaklar dışarıdan sağlanabileceği gibi, teşebbüs 

içinde başka bir departmandan da sağlanabilir. Yani bir faaliyetin çıktısı başka bir 

faaliyete kaynak olabilir.
77

 OHM’de ana kaynaklar; çalışanlar,  yazılım, donanım, 

telekomünikasyon altyapısı, ofis gereçleridir.  

Faaliyet; bir işletmenin mamul ve hizmet üretimi sırasında yapılan 

eylemlerdir.
78

  Faaliyet Havuzu; homojen faaliyetlerin fonksiyonel ve ekonomik olarak 

gruplamasıdır.
79

 Maliyet havuzu; faaliyetlerin tükettiği kaynakların toplam tutarının 

faaliyet itibarı ile belirlenmesi işlemidir.
80

  

Maliyet etkeni; yürütülen bir faaliyetle ilgili olarak maliyetlerin oluşmasına 

neden olan herhangi bir faktör veya faktörlerdir. Maliyet etkeni, bir faaliyeti tüketen 

mamulle, o faaliyetin toplam maliyeti arasında nedensel bir ilişki sağlar.
81

 

FTM kurulma aşamalarını şu şekilde özetleyebiliriz.
82

 

 Faaliyetlerin tanımlanması; 

 Kaynak maliyetlerinin faaliyetlere atanması; 

 Çıktıların tanımlanması; 

 Faaliyet maliyetlerinin çıktılara dağıtımıdır. 

                                                             
77 Yakup Ülker, Hüseyin İskender, Doğru Maliyet Hesaplamada Güvenilir Bir Sistem: FTM ve John Deere 

Örneği,  Balıkesir Üniversitesi SBE Dergisi, sayı 13. 2005 s.198. 
78 Özcan Unutkan, Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi ve Bir Uygulama, Mali Çözüm Dergisi sayı 97, 2010, 

s.91 
79 Ahmet Doğan, Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi ve Türkiye Uygulaması, Yayınlanmamış Doktora Tezi 

Ankara 1996 s.93 
80 Unutkan ,  s.91 

81 Aziz Erden, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Bağımsız Denetim Firmaları Örneği, Mali Çözüm Dergisi, 
2003 sayı 64 s.101 

82CIMA, Activity Based Costing, 2008 http://www.cimaglobal.com  (20.11.2011) 

http://www.cimaglobal.com/
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OHM’de FTM kurulması için yapılması gereken ilk adım faaliyetlerin 

tanımlanmasıdır. OHM’de yürütülen faaliyetleri ve faaliyet yerlerini şu şekilde 

gösterebiliriz: 

Tablo 9: OHM Faaliyetleri ve Faaliyet Merkezleri 

 

Birbiriyle ilişkili faaliyetler bir grup oluşturularak, faaliyet merkezleri 

belirlenmiştir. Faaliyet merkezleri aynı zamanda tahsilat döngüsü, tedarik döngüsü gibi 

ana süreçler doğrultusunda oluşturulur. Diğer adım faaliyetlerdeki maliyetlerin hangi 

maliyet etkenleri ile ilişkili olduğunun tespit edilmesidir.  Maliyet etkenleri,  oluşan 

maliyetlerin dağıtımı için kullanılacaktır. 

Tablo 10: OHM Faaliyetler ve Maliyet Etkenleri 
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4.2. Anahtar Performans Göstergeleri (Key Performance Indicators) 

Ölçümle ilgili güzel bir deyim vardır. Ölçemediğini yönetemezsin. 

Organizasyonlardaki ölçüm sistemleri, hem organizasyon içinden hem de organizasyon 

dışındaki insan davranışlarından etkilenirler. Eğer şirketler bilgi çağındaki rekabet 

ortamında ayakta kalmak istiyorlarsa, kendi strateji ve yeteneklerine uygun ölçüm ve 

yönetim sistemleri kurmak zorundadır.
83

 İşletmelerin destek fonksiyonlarının etkinliğini 

ölçmek için uygun performans ölücüm yöntemleri kurmak zorundadır. Kullanılacak 

yöntemler, şirket stratejisi ile uyumlu olması kaydıyla finansal ve finansal olmayan 

yöntemlere göre yapılabilir 

Birçok işletme, uzun vadeli başarıyı ulaşmak için, APG gibi finansal olmayan 

kullanarak performans ölçmeye başlamıştır.
84

 APG, organizasyonun önemli ölçüde 

başarısını yansıtan, önceden fikir birliğine varılmış ölçülendirilebilir göstergelerdir.
85

  

 APG’lerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;
86

 

 Çoğunlukla finansal olmayan ölçülerdir; 

 Sık aralıklarla ölçülebilir (24/7, günlük, aylık); 

 Göstergelerin tespitinde üst yönetimin onayı gerekir; 

 Tüm çalışanlar APG’lerinin ne olduğunu ve iyileştirme için gerekli 

doğru adımı bilirler; 

 Çalışanlar bireysel veya takım olarak sorumludurlar; 

 Organizasyon üzerinde güçlü ve olumlu etkisi vardır; 

 Tüm APG raporları ilgili sorumlularla paylaşılır. 

APG’ler düzenli aralıklarla raporlanabilir, basit bir yapıda olmalıdır. Seçilen 

göstergeler, sonuçları ve iyileştirmeler çalışanlar tarafından kolaylıkla anlaşılabilir 

seviyede olmalıdır. Organizasyon tarafından kabul görmeyen APG’lerin, performans 

ölçümü konusunda başarılı olması zordur. 

                                                             
83 Robert Kaplan ,David P. Norton, The Balanced Score Card, Translation Strategy into Action,Harward 

Press ,USA, 1996 s.21. 
84 Roberts  W Scapens., Changing Times: Management Accounting Researh and Practice from A UK 

Perspective ,Contemporary Issues in Management Accounting, Oxford University Press, 2005 s.337 
85 John Reh, Key Performance Indicators,  http://management.about.com /cs/generalmanagement/ 

a/keyperfindic.htm (01.09.2011) 
86 David Parmenter, Key Performance Indicators, Willey Press  USA 2010 s.9 

http://management.about.com/
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4.2.1. APG Oluşturma Adımları 

APG oluşturmak tüm organizasyonu ilgilendiren ve etkileyen bir konudur. Bu 

nedenle performans göstergesi oluşturulması aşamasında, çalışanların katılımı 

önemlidir. 

APG hazırlanırken şu dört genel ölçüt göz önüne almakta fayda vardır.
87

 

 Görece az sayıda APG oluşturulmalı; 

 Raporlama için gerekli verilerin toplanması kolay olmalı; 

 Var olan veri setleri kullanılmalı (geçmiş yıllarla karşılaştırma için); 

 Anlaşılması kolay olmalıdır. 

Kaplan ve Norton APG sayısının 20 taneden az olmasını tavsiye ederken, Hope 

ve Fraser 10 tane APG’nin yeterli olacağını söylemektedir.
88

 Fazla sayıda seçilecek 

APG’lerin yönetilmesi ve raporlanması zordur. Çok sayıda göstergenin olması 

durumunda, performansı ölçülen kişi veya takımın hangi göstergelere öncelik vermesi 

gerektiği konusu açık olmayacaktır. 

APG oluşturulurken dikkat edilmesi gereken diğer konu; bölümler arası iş 

birliğini geliştiren çapraz APG’lere dikkat edilmesidir. Bir bölümün APG’si, tedarikçisi 

konumundaki diğer bir bölüm tarafından paylaşılmıyor veya hissedilmiyorsa, 

organizasyonel bütünlük sağlanamaz. Bu da, APG’den beklenilen faydaları 

engelleyecektir. Seçilecek APG’ler, tedarikçi müşteri ilişkileri çerçevesinde, diğer 

bölümleri motive edici ve zorlayıcı olmalıdır. 

APG oluşturmak için şu 12 adımı takip etmek gerekir.
89

 

 Üst yönetimin APG oluşturulması konusunda taahhütte bulunması; 

 APG proje takımının oluşturulması; 

 Sadece yap kültürü ve süreçlerinin oluşturulması; 

 Bütünsel APG geliştirme stratejisinin kurgulanması; 

                                                             
87 Bangemann, s.83. 
88 Parmenter, s.12 
89 Parmenter, s.42. 
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 APG sisteminin çalışanlara pazarlanması; 

 Organizasyonun temel kritik başarı faktörlerinin tanımlanması; 

 Performans ölçütlerinin veri tabanına kaydedilmesi; 

 Takım seviyesinde performans ölçütlerinin seçilmesi;  

 Organizasyona başarı getirecek APG’lerin seçimi; 

 Tüm organizasyon seviyelerinde raporlama çerçevesinin oluşturulması; 

 APG’lerin kullanımının kolaylaştırılması; 

 APG’lerin sürekli gözden geçirilmesi. 

Oluşturulması planlanan APG’ler için çalışmaların birinci şartı üst yönetimin 

taahhüdüdür. Üst yönetim performans ölçümüne, ödüllendirmeye ve kariyer yönetimine 

esas olacak aracın APG’lerinin olacağını kabul etmesi ve bu konuda çalışanlara 

vereceği taahhüt ilk adımdır. Performans ölçüm sistemleri, ekonomik ve piyasa 

koşullarındaki değişmeye uygun şekilde sürekli gözden geçirilmelidir. 

4.2.2. OHM’de Anahtar Performans Göstergeleri (APG) 

Muhasebe bölümünde Anahtar Performans Göstergeleri (APG) ana süreçlere 

uygun şekilde tasarlanmalıdır. Muhasebe bölümünde süreçlerle ilgili, APG’ye esas 

olabilecek birçok ölçüt vardır. Kullanılabilecek APG tablosu aşağıda verilmiştir. 

Tablo 11: OHM’si Anahtar Performans Göstergeleri 

Tedarik Döngüsü APG’leri 

Kategori APG Adı Ölçüm Birimi 

Uyum Ödeme Devir Gün Sayısı Gün 

Uyum Bir kez yapılan ödemeler Sayı 

Süreç Kalitesi Direkt muhasebe kayıtlarına alınan iç siparişsiz fatura yüzdesi % 

Süreç Kalitesi Satın alma siparişsiz  fatura yüzdesi % 

Süreç Kalitesi Ortalama fatura onay süresi Gün 

Süreç Kalitesi Satın alma siparişi ile eşleşen fatura yüzdesi % 

Süreç Kalitesi Satınalma siparişine dayalı fatura ile diğer faturaların yüzdesi % 
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Süreç Kalitesi Belge akışı hatası Sayı 

Süreç Kalitesi Fatura tarihinden sonra açılan sipariş sayısı, yüzdesi Sayı,% 

Süreç Kalitesi Fatura tarihinden sonra yapılan mal girişi sayısı, yüzdesi Sayı,% 

Süreç Kalitesi Fatura tarihinden sonra değiştirilen satın alma siparişi sayısı Sayı 

Süreç Kalitesi Mal girişinin yanlış muhasebe dönemine kaydı Sayı 

Süreç Kalitesi Vadesinden sonra ödenen fatura sayısı Sayı 

Süreç Kalitesi Faturanın kayıtlara alınana kadar geçen süre Gün 

Süreç Kalitesi Onayda dolaşan kağıt fatura sayısı Sayı 

Süreç Kalitesi Faturanın kayıtlara alınana kadar geçen onay süresi Gün 

Süreç Kalitesi Geç ödemeden kaynaklanan giderlerin yüzdesi % 

Üretkenlik Sistemde biriken fatura sayısı Sayı 

Üretkenlik Sistemde biriken faturaların gün sayısı Gün 

Üretkenlik Tam zamanlı satıcılar muhasebesi çalışanı sayısı Sayı 

Üretkenlik Faturanın işleme alma birim maliyeti Tutar 

Hacim Açılan satıcı ana verisi sayısı Sayı 

Hacim Son 12 ay içinde aktif ve aktif olmayan hesap sayısı Sayı 

Hacim %80’lik işlemi oluşturan satıcı sayısı Sayı 

 

Tahsilat Döngüsü APG’leri 

Kategori APG Adı Ölçüm Birimi 

Süreç Kalitesi Fatura ile eşleşmeyen tahsilat yüzdesi % 

Süreç Kalitesi Doğrudan borçlanma yoluyla yapılan tahsilat yüzdesi % 

Süreç Kalitesi Mutabakatı sorunlu müşteri sayısı Sayı 

Üretkenlik Kesilen faturanın birim maliyeti Tutar 

Hacim Alıcılar hesabı bakiyesinde düşüş yüzdesi % 

Hacim Çözümü bekleyen müşteri bakiyesi ve yüzdesi % 

Hacim Çek sayısı ve yüzdesi Sayı, % 
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Uyum Ortalama tahsilat süresi Gün 

Süreç Kalitesi Vadesi geçen alacakların toplam içindeki payı % 

Hacim Açılan müşteri hesabı sayısı Sayı 

Hacim Tahsil edilemeyen alacakların satışlara oranı % 

Hacim Yasal takibi sonuçlanan alacakların geçmiş yıla oranı % 

Hacim Yeni takibe başlanan alacakların geçmiş yıla oranı % 

 

Genel Muhasebe, Sabit Kıymetler ve Raporlama APG’leri 

Kategori APG Adı Ölçüm Birimi 

Süreç Kalitesi Manuel kayıt sayısı Sayı 

Üretkenlik Raporlaması yapılan bölüm sayısı Sayı 

Hacim Hazırlanan beyanname sayısı Sayı 

Hacim Aktifleştirilen sabit kıymet sayısı Sayı 

Hacim Açılan yatırım siparişi sayısı Sayı 

Hacim Fiziksel sayımı yapılan sabit kıymet sayısı Sayı 

Uyum Sayımda bulunamayan sabit kıymet sayısı ve yüzdesi Sayı, % 

Süreç Kalitesi Aylık kapanış için gerekli çalışma işi günü sayısı Gün 

Uyum Bağımsız denetimden alınan eleştiri sayısı Sayı 

Uyum Düzeltilen beyanname sayısı  Sayı 

 

 Örnek tabloda görüldüğü gibi APG’leri iş süreçleri esas alınarak hazırlanmıştır. 

Tedarik dönüsü, tahsilat döngüsü ve genel muhasebe başlığı altında detaylı APG’leri 

görülmektedir. 

4.3. İç Müşteri Memnuniyeti Anketi 

İşletmeler için müşteri memnuniyetini sağlamada, müşterilerinin ihtiyaç ve 

beklentilerinin tespiti önemli bir konudur. Bu konuda müşterilerin ne istediğinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Modern pazarlama anlayışı gereği işletmelerin ne 
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düşündüğünden ziyade, müşteriler ne istediği önem kazanmıştır. Bu nedenle 

müşterilerle sürekli iletişim halinde olup, ihtiyaç ve beklentilerin anlaşılması 

gerekmektedir.
90

 

İç müşteri değerleme sistemi yaygın olmasına rağmen,  uyarlaması her zaman 

için kolay olmamaktadır. Çalışanlarda kendi iş arkadaşlarını değerlendirme noktasında 

genellikle olumlu bir eğilim vardır. Bu iç tedarikçilerin kendi müşterilerini 

ödüllendirmesi etkisi yaratabilir.
91

 

4.3.1. İç Müşteri Memnuniyeti 

 İlişki yönetimi uygulamalarında, Toplam Kalite Yönetiminden (TKY) önemli 

ölçüde yararlanılmaktadır. İç müşteri ve dış müşteri kavramları işletme literatürüne 

TKY ile birlikte girmiştir. Buna göre iç müşteri, dış müşterilere nihaî ürünü sunma 

sürecinde görev alan işletmedeki çalışanlardır.
92

  

Luthans’a göre iç müşteri memnuniyetinin üç önemli boyutu aşağıdaki 

şekildedir.
93

 

İç müşteri memnuniyeti; bir iş durumuna duygusal yanıttır, dolayısıyla 

görülemez sadece ifade edilebilir. 

İç müşteri memnuniyeti, genellikle kazançların ne ölçüde karşılandığı veya 

beklentilerin ne kadar aşıldığının belirlenmesidir. 

İç müşteri memnuniyeti, birbirleriyle ilişkili çeşitli tutumları temsil eder. 

Bunlar işin kendisi, ücret, terfi imkânları, yönetim tarzı, çalışma arkadaşı vb. dir. 

İşletme içi iş süreçlerinde, bir bölümün tedarikçisi kendinden sonra gelen 

bölümü iç müşterisi olarak görür. Bir bölümün iç müşterisine vermiş olduğu hizmetin 

                                                             
90 Nihan Özgüven, Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti ve Ulaştırma Sektörü Uygulaması, Ege 

Akademik Bakış Dergisi, sayı 8 2008, s.663. 
91 John Hauser, Duncan Simester ve Birger Wernerfelt, Internal Customer and Internal Suppliers, Journal of 

Marketing Research,  Ağustos 1996 S.269 
92 Selen Doğan, Selçuk Kılıç, İlişki Yönetiminde İç ve Dış Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması, KMU 

İİBF Dergisi, sayı 10 Haziran 2008, s.15. 
93 Turan Pekmezci, Cemalettin Demireli ve Gülşah Batman, İç Müşteri Memnuniyeti: Konya Un  

Fabrikalarında Uygulama, Dumlupınar Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2008 sayı 22 s.147 
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kalitesi ve etkinliği dolaylı olarak işletmenin dış müşterilerini de etkiyecektir. Bu 

nedenle, organizasyonun iç müşterilerine sağlamış olduğu değerin ölçümü önemlidir. 

4.3.2. Performans Ölçümünde Anket Kullanımı 

İç müşteri ve iç tedarikçi değerleme sisteminin en az iki motive edici yönü 

vardır. Birincisi, iç tedarikçilerin hedefleri ile şirketin hedeflerin birbiriyle çelişebilir. İç 

tedarikçilerin amaçlarının, şirketten tamamen farklı olması çalışanlara ek maliyet 

getirecektir.  İkinci motive edici konu; yönetimin yeteneği, bilgisi ve zamanı olmadığı 

durumlarda,  iç müşteriler, iç tedarikçilerin almış olduğu kararların etkilerini 

değerlendirmek isteyebilirler. 
94

 Bu çerçevede iç müşteri tatmininin ölçülmesi, şirkete, 

hedeflerin birliği konusunda iç müşteri ve iç tedarikçilere yardımcı olacaktır. 

Müşteri memnuniyeti ölçümü, müşterinin ürün veya hizmeti sağlayıcılar 

arasındaki geçmiş tecrübelerin sonucunu verir. Müşteri memnuniyeti 

değerlendirilmesinde genellikle anket uygulaması yapılmaktadır. Müşterilere ürün ve 

hizmetle ilgili olarak beklentileri, verdikleri değer karşılığında elde ettikleri, şikayetleri, 

geliştirilmeye açık yönler gibi sorular sorulur. Müşterilerin bu sorulara belirli bir ölçek 

kullanarak yanıt vermesi istenir.
95

 

İç müşteri memnuniyeti anketinin faydalarını şu şekilde yazabiliriz.
96

 

 İç müşterilerin memnuniyetleri nicel olarak ölçülebilir. Ölçülen bu 

veriler daha geçmiş yıl verileri karşılaştırılabilir, eğilim analizine bakılabilir, 

alınan kararların etkileri ölçülebilir. 

  Organizasyonun güçlü ve zayıf yanları gösterir. 

  Şirketin hizmet yönelimi, değerleri, misyonunu destekleyecek bir alt 

yapı sunar. 

  Hem iç hem dış müşteriye mükemmel hizmet sunmak için ortak hedef 

üzerinde motive edicidir. 

                                                             
94 Hauser, Simester ve Wernerfelt, s.269. 
95 Ergun Eroğlu, Müşteri Memnuniyet Ölçüm Modeli, İÜ, İşletme Fakültesi İşletme Dergisi, Nisan 2005, 

C:35, Sayı:1 s.10,11 
96 People Pulse, Internal Customer Satisfaction Surveys http://www.peoplepulse.  com.au/Internal-

Customer    -Satisfaction-Survey. Htm (22.08.2011) 
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 Çalışanların, ekiplerin ve takımların ödüllendirilmesi ve tanınması için 

araç olarak kullanılır. 

 Organizasyon iyi performans göstermediği alanları görmesini sağlar. 

Eğitim ihtiyaçlarını bu alanlara yönlendirir. 

Oluşturulacak anket hizmet sağlayıcının hangi konularda gelişme göstermesi 

gerektiği konusunda ipuçları verecektir. Verilen hizmet etkinliğinin ölçülümü, 

planlanan hizmetle gerçekleşen hizmet arasındaki farkı verecektir. Planlanan hizmet 

seviyesi önceden tarafların karşılıklı anlaştıkları seviyedir. Bu konu HSS’de yer 

almalıdır. 

Ankette memnuniyeti ölçülecek genel konular şunlardır:
97

 

 Kalite (Yapılan işin tam olması, doğru olması, açıklığı, anlaşılırlığı, 

güvenilirliği);  

 Zamanlama (İşin zamanında yapılması, yapma süresinin uygunluğu);  

 Güvenilirlik (İşin sürekli aynı kalitede yapılması, verilen sözlerin 

tutulması); 

 İşbirliği (İsteklere cevap verme, esnek olma, nezaket);  

 İletişim (İstekleri dinleme, çabuk tepki verme)  başlıkları altında 

toplanabilir. 

 

4.3.3. OHM’de İç Müşteri Memnuniyet Anketi  

OHM’lerin büyüdüğü, çoklu hizmetin önem kazandığı ve müşteri tabanında 

genişlemenin olduğu çevrede belirli standartlara uymayan müşteri memnuniyetinin 

ölçümü, uzun süreli sürdürülemez.
98

 OHM’den hizmet alan iç müşterilerin, hizmetin 

konusunu oluşturan faaliyet ve süreçlerin tanımlarının yapılması anket oluşturmanın ön 

koşuludur. Müşterinin tanımının iyi yapılması, müşterinin hizmet alma konusunda 

müşteri olduğunun farkına varması gerekir. Aldığı hizmetin farkında olmayan, alınan 

                                                             
97 Ali C.Dalgıç, Toplama Kalite Yönetimi, http://www1.gantep.edu.tr/~dalgic/TKY/default.htm 

(22.08.2011) 
98 Sonny Garg, Walt Simpson  ve Edmund Lee, Using Survey Results to Improve Customer Satisfaction, 

Kasım 2007 http://staging.ssonetwork.com/using-survey-results-improve-customer-satisfaction/1486-18-A 
(22.08.2011) 

http://www1.gantep.edu.tr/~dalgic/TKY/default.htm
http://staging.ssonetwork.com/using-survey-results-improve-customer-satisfaction/1486-18-A
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hizmetin etkinliğini kendi süreçlerinde hissetmeyen iç müşterilerin, ankete verecekleri 

cevaplar tatmin edici olmayacaktır. Bu nedenle hizmet seviyesi sözleşmesinde tarafların 

ve beklentilerin açıklanması gerekecektir. 

4.4. Kıyaslama (Benchmarking) 

Benchmarking sözcüğü “benchmark” tan gelmektedir. Anlamı ise arazi üzerinde 

araştırma yapanların bir kaya, duvar ya da bina üzerinde yaptıkları bir nirengi (Nirengi 

işareti; arazi üzerinde belirlenen sabit bir noktadır) işaretidir. Arazi üzerinde ölçüm 

yapanlar, daha sonra bu işareti, diğer ölçümleri yapabilmek için referans noktası olarak 

kullanmaktadırlar. 
99

  

OHM iş birimleri ürün ve hizmetlerini, iş süreçlerini, çalışanların ve kullanılan 

teknolojilerini performans metriklerini devamlı şekilde kıyaslayabilirler. Kıyaslama 

sektör dışından işletmelerle de yapılabilir.
100

 Küresel esasda büyük OHM’lerin 

performanslarının karşılaştırmaları için SSC Rountable, Peeriosty ve SSC network gibi 

organizasyonlar oluşturulmuştur. 

4.5. Transfer Fiyatlama 

Transfer fiyatlaması, işletme içinde bir iş biriminin aynı işletmede başka iş 

birimlerine sağladığı mallar veya hizmetlerin fiyatlamasıdır.
101

 Diğer bir ifadeyle, 

merkezkaç yönetim şeklinde yapılanan bir işletmenin bölümleri arasındaki alış-verişin 

fiyatlandırılmasıdır.
102

 Transfer fiyatlamasına konu olan, işletme içinde alt iş birimleri 

arasında transfer edilen mal veya hizmete ara mal denir.
103

 Ara malın işletme içersinde 

iş birimleri arasında transfer edilmesi,  satıcı bölüm için gelir oluştururken, alıcı bölüm 

için maliyet oluşturmaktadır.  

                                                             
99 Selen Doğan, İşletmelerde Stratejik Yönetimin Etkinliğini Artırmada Önemli Bir Araç: Benchmarking” 

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, 2008, s:3-4. 
100 Der Linde Tjaart., A Hiararchy of Performance  Measurement  in a Shared Service Business 

Enviroment, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Rand Afrikaans University 2004 s.74 
101 Ray Garrison, Eric Noreen,E, Managerial Accounting, McGrew-Hill, USA,2000,s.580 
102 Ufuk Mısırlıoğlu, Bölümler Arası Transfer Fiyatlaması ve Bir Uygulama, Mali Çözüm Dergisi sayı:62 

,s.1. 
103 Charles Hongren ve diğerleri,,Cost Accounting: A Managerial Emphesis,Prentice Hall, 

London,2000,s.800. 
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Eğer kar merkezleri, ürettikleri mal ve hizmetler bakımından birbirinden 

tamamen bağımsız ise her kar merkezinin kendi karını en üst noktaya çıkarması 

yönünde alacağı kararlar, işletmenin toplam karını artırır. Ancak, bir kar merkezinin 

çıktısı, diğer bir kar merkezinin girdisi olursa, asıl işletmenin toplam karlılığını artırmak 

hedeflendiği için, bazı kar merkezlerinin bireysel karları artmayabilir.
104

 Transfer 

fiyatlaması kavramını açıklayan en iyi kavramlardan birisi fırsat maliyeti yaklaşımıdır. 

Fırsat maliyet yaklaşımı, satıcı bölümün satmayı kabul ettiği minimum fiyatı, alıcı 

bölümün de almak için istekli olduğu maksimum fiyatı tanımlamaktadır. Maksimum ve 

minimum fiyatlar işletme içi transferin fırsat maliyetine karşılık gelmektedir. 

OHM’nin, gider yeri şeklinde, genel giderlerin ilgili iş birimlerine dağıtımı mı 

yoksa transfer fiyatlama sistemi kurularak kar merkezi gibi takip edilmesi gerektiği 

konusunda tartışmalar sürmektedir.  Giderlerin dağıtımının sağladığı avantaj, fiyat 

endişesi olmadan kendi iş süreçlerine yoğunlaşabilme imkânı vermesidir. Dezavantajları 

ise; diğer OHM’lerle karşılaştırma yapmak için gerekli maliyet bilgilerini elde etmek 

yaşanacak zorluk ve maliyetleri düşürmek konusunda nispeten daha az teşvik edici 

olmasıdır. Daha detaylı fiyatlandırma ve hizmet teslim şartları için HSS kullanılabilir.
105

  

Birçok işletme OHM ile diğer iş birimleri arasındaki ilişkiden tam anlamıyla 

memnun değillerdir. Bunun birinci nedeni; OHM kendi bütçesi ve kaynak planlamasını 

müşterisi olan iş birimlerini dikkate almadan yapmasıdır. Dolayısıyla OHM’nin hizmet 

kapasitesi ile iş birimlerinin talepleri örtüşmemektedir. 
106

 

Transfer fiyatlama sistemi, organizasyonda hedeflerin aynı yönde olması 

gerektiği konusunda yönlendirici olacaktır. Alt iş birimleri; hizmet aldıkları OHM’nin 

etkin yönetimi ve kendilerine olan yansımalarını hissedeceklerdir. Tüm yönetim kontrol 

sisteminde olduğu gibi transfer fiyatlaması, şirketin strateji ve amaçlarını uygun 

organizasyon yapısı içerisinde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
107

 

                                                             
104 Cudi Tuncer Gürsoy, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Beta Yayınevi, İstanbul,1999, s.755 
105 Will Seal, Organizational change and the Shared Service Centre: challenging a lop-sided narrative, Paper 

for presentation at the 4th International Critical Management Studies Conference, 4-6 July 2005, University of 
Cambridge 

106 Romeo Manalo ,Marivic Manala,  Modern Product Cost Technique in the Age of Competition, 
eBookIt. 2011 s.45. 

107 Hongren ve diğerleri, s.800. 
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Şekil 15:OHM Giderlerin Faturalandırılması Anket Sonuçları 

Kaynak: 2008 The Hackett Group Finance Shared Service Performance Study,  

Şekil 15’de görüleceği gibi; OHM şirketlerinin büyük bir kısmı giderlerini 

dağıtım veya fiyatlandırma yöntemi kullanarak karşı tarafa yansıtmaktadırlar. Piyasa 

karşılaştırmaları genellikle, OHM türü organizasyonların oluşturdukları birlik veya 

kuruluş veri tabanları üzerinden yapılmaktadır 

Diğer taraftan; uluslararası şirketlerin kendi ülkeleri dışındaki bir bölgede OHM 

kurması transfer fiyatlandırmanın vergi planlaması yönüne de dikkate çeker. Vergi 

oranlarının görece düşük, teşviklerin fazla olduğu ülkelerde kurulacak OHM’deki 

giderlerin dağıtımı veya fiyatlaması, vergi sorumluluğu ve OECD transfer fiyatlama 

uygulamalarına uyum anlamında da önemlidir. 

Bu bölümde transfer fiyatlama türleri ele alınacaktır. 
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4.5.1. Pazar( Piyasa )Fiyatını Esas Alan Transfer Fiyatlama Yöntemi 

 

Birçok durumda, tam rekabet piyasası olan ara mallar için, güncel piyasa fiyatı 

transfer fiyat için en uygun olanıdır.
108

 OHM’de verilen hizmetlerin piyasa 

karşılıklarının bilinmesi durumunda kullanılabilir.  

Şu üç şartın bulunduğu durumlarda, transfer edilen mal ve hizmetin piyasa fiyatı 

konusunda optimum karar alınabilir.
109

 

 Aramalın olduğu piyasa tam rekabet piyasası ise, 

 Alt birimler arası bağımlılık minimum ise, 

 İşletme dışı piyasa yerine işletme içi yapılan transferlerin, şirkete ek 

maliyet ya da fayda getirmemesi durumunda bu yöntem kullanılabilir. 

 

4.5.2. Pazarlığa Dayanan Transfer Fiyatlama Yöntemi 

 

Pazarlığa dayalı transfer fiyatlaması, alım ve satım yapan bölümler arasında fikir 

birliğine dayanan fiyatlama yöntemidir. Eğer söz konusu aramalın aktif piyasası yoksa 

veya aktif piyasası olmakla beraber piyasa fiyatının saptanması tartışma konusu 

oluyorsa, transfer fiyatı ya pazarlıkla ya da üst yönetimin saptadığı bir politikaya 

dayanarak belirlenecektir.110 Pazarlığa dayalı transfer fiyatlaması yöntemi, eksik rekabet 

şartlarının bulunması, işletme içi ve dışında farklı satış giderlerinin olması durumunda 

ve farklı piyasa fiyatlarının olması durumunda uygun bir yöntemdir.
111

 

Hizmet seviye sözleşmelerinde fiyatlandırma pazarlığa göre yapılandırılabilir. 

Tarafların karar verecekleri fiyatlar, hem OHM yönetimi tarafından hem de alt bölümler 

tarafından sözleşme içinde resmiyet bulacak, aktif piyasası olmayan işlemler daha 

ölçülebilir hale gelecektir. 

                                                             
108 Colin Drury,, Management and Cost Accounting, Chapman-Hall, London,1992, s.760 
109 Hongren ve diğerleri, s.802 
110 Sevgener, Hacırüstemoğlu,   s.427. 
111 Drury, s.772. 
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Aşağıdaki şartları içermesi durumunda pazarlığa dayalı fiyatlama yöntemi 

başarılı olabilir.
112

 

 Dış piyasada farklı ara malı piyasası olması; 

 Anlaşma taraflarının tüm piyasa bilgisini aralarında paylaşması; 

 Dışarıdan alım yapma veya satış yapma özgürlüğü olması; 

 Üst yönetimin anlaşmaya katkısı ve seyrek ilgisi olması durumuna bu 

yöntem kullanılabilir. 

 

4.5.3. Maliyeti Esas Alan Transfer Fiyatlama Yöntemi 

 

Maliyeti esası alan transfer fiyatlaması, satıcı bölümün, transfer fiyatlamasına 

konu olan mal veya hizmetin fiyatlamasında maliyet unsurlarını göz önüne alarak 

oluşturduğu fiyattır. OHM maliyetlerinin birçoğu, sabit nitelikteki genel giderlerden 

oluşması nedeniyle; pratikte değişken maliyet yöntemini kullanmak mümkün 

olmayabilir. Tam maliyet yöntemi, OHM giderlerinin dağıtımı veya fiyatlandırması için 

daha uygun bir yöntemdir.  

Faaliyet tabanlı maliyet sistemi ile uygulanacak fiyatlandırma, hangi faaliyetin 

hangi hizmet, ürün veya müşteriyle ilişkili olduğu konusunda daha iyi bilgi verir.
113

 

Faaliyet tabanlı maliyet sistemi OHM hizmet fiyatlarının belirlenmesi yanında, hangi 

süreçlere öncelik verilmesi gerektiği konusunda da ipuçları verir. 

 

4.5.4. İkili Transfer Fiyatlama Yöntemi 

 

Bölümler arası transfer fiyatlamasında piyasa fiyatı uygulanamadığında ya da 

uygulandığında maliyete dayalı fiyatın bölümlerde zarara neden olması durumunda ikili 

transfer fiyatı uygulanır. Fiyat yüksek tutulduğunda alıcı bölümün maliyetinin artması, 

                                                             
112 Robert S.Kaplan,  Anthony Atkinson,, Advanced Management Accounting, Prentice Hall,Usa,1998, 

s.461. 
113 The Hackett Group FSS Proses Perspective 2009,  
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fiyat düşük tutulduğunda ise satıcı bölümün bir kısım maliyetlerini karşılayamaması 

sorununa çözüm olarak bu fiyat sistemi tercih edilir.114.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
114 Sinan Aslan, Stratejik Bölümlerarası Transfer Fiyatlaması, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi , 

sayı:12,Nisan 2004 s.61. 
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5. OHM OLUŞTURULMASI VAKA ÇALIŞMASI 

Bu bölümde uluslararası bir şirketin Birleşik Krallık ’ta bulunan 

organizasyonunun OHM’ye geçiş süreci anlatılacaktır. Bu çalışmada kullanılan veriler, 

proje dokümanlarından türetilmiş olup, örnek verilerdir.  Çalışmanın bazı kısımlarında 

planlanan fakat henüz faaliyete geçmemiş konular uyarlanmıştır.  

 Şirketin ismi gizli tutulacağı için şirkete London İnşaat Malzemeleri Şirketler 

Grubu diyeceğiz.  Şirketin bağlı olduğu grup, 57.000 çalışanı ile 48 ülkede faaliyet 

göstermektedir. Faaliyet konuları agrega, hazır beton ve çimento üretimi ve satışıdır. 

Grup 2005 yılı sonrası almış olduğu stratejik karar çerçevesinde faaliyet göstermiş 

olduğu ülkelerde muhasebe işlemlerinde ve raporlamalarda standartlaşmayı sağlamak, 

işlem maliyetlerini düşürmek için Ortak Hizmet Merkezi yaklaşımını benimsemiştir. 

OHM uyarlama çalışmaları, grubun merkez OHM direktörlüğü tarafından koordine 

edilmektedir. Merkezileştirme çalışmaları grubun bordro ve bilgi sistemleri bölümlerini 

de kapsamaktadır.  

 

Şekil 16: A Grup Şirketi 2004-2011 yılları arası OHM çalışan sayısı grafiği 
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Grup destek fonksiyonlarda OHM yaklaşımı kullanarak çalışan sayılarını 2004 

yılından 2011 yılına kadar %50 düşürmüştür.  

5.1. Şirket Hakkında Bilgi 

London İnşaat Malzemeleri Şirketler Grubu, 5600 çalışanı, 350 üretim tesisi ile 

İngiltere, İskoçya ve Galler bölgesinde faaliyet gösteren, pazarının lideri bir kuruluştur. 

Bu şirketler grubu altmıştan (60) fazla İngiltere yasalarına göre kurulmuş yasal şirketleri 

içeren temelde agrega, çimento-hazır beton ve inşaat malzemeleri olmak üzere üç (3) 

alanında üretim ve satış yapan bir gruptur. 

 

Şekil 17:Şirketin Organizasyon Şeması 

 Şirketin en son organizasyon şemasında merkezi fonksiyonlar, tüm iş alanlarına 

hizmet edecek şekilde yapılanmıştır.  OHM direktör tarafından yönetilmekte, Finanstan 

sorumlu Genel Müdür Yardımcısına (CFO) rapor etmektedir. Finans ekibinde 

OHM’den bağımsız, her biri kendi iş alanından sorumlu finansal kontrolör 

bulunmaktadır. Finansal kontrolörler hem iş alanlarından sorumlu genel müdür 

yardımcılarına hem de CFO’ya raporlama yapmaktadır. OHM’nin ilk iç müşterisi, iş 

alanlarından sorumlu finansal kontrolörlerdir.  
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5.2. Proje Öncesi OHM Organizasyon Yapısı  

Şirketin OHM öncesi organizasyon yapısında, mali işler fonksiyonu iş alanlarını 

esas alacak şekilde, farklı çalışma ofislerinden hizmet vermekte idi. Her şirket kendine 

ait mali işler biriminden sahiptir. Mali işler farklı bölgelerde hizmet vermektedir. 229 

tam zamanlı çalışan (TZÇ) ülkenin çeşitli şehirlerinde görev almaktadır. İş birimlerinin 

finans ekibi, finans direktörleri tarafından yönetilmektedir.  Mali işler ekibinin 

performansı, geleneksel bütçe sistemi dışında herhangi bir başka yöntemle 

ölçülmemektedir. Yöneticilerin değerlendirilmesi kendilerine ayrılan bütçelerini aşıp 

aşmadığına göre yapılmaktadır. Toplam üç finans direktörü, on iki tane de bölüm 

müdürü yönetici konumundadır.  Ayrıca şirketin ana merkezinde iş alanı kontrolörleri 

istihdam edilmiştir. Kontrolörler daha çok finansal analiz,  kontrol ve yönetim karar 

destek faaliyetlerini yerine getirmektedir. 

5.3. OHM Projesi 

5.3.1. Ortak Dilin Oluşturulması 

Projenin ilk adımı, mali işlerde yapılan faaliyetlerin adlandırılmasında, anlam 

birliğini oluşturmaktır. Mali işler -finans bölümündeki faaliyetlerin açıklamalarına yer 

verilmiştir. Bu şekilde proje kapsamında ortak dil oluşacaktır. Bu çalışmanın amacı, 

grup şirketleri arasında terminolojik birlik sağlamaktır. Finans fonksiyonu dört gruba 

ayrılmıştır. Bunlar; raporlama ve konsolidasyon,  hazine, finans ve vergi ana gruplarıdır. 

Bu gruplama daha sonrası yapılacak OHM içinde takip edilecek faaliyetler için esas 

oluşturacaktır. Buna ek olarak, finans çalışanlarının tükettiği kaynakların 

sınıflandırması için kullanılacaktır. 

En
de
ks 

Fonksiyon hakkında 
bilgi 

  

# Fonksiyon Ana faaliyet Tanımı 
    

 1. Raporlama kontrol ve konsolidasyon  

 

1.1 
 Muhasebe&Merkez ofis 

muhasebe işlemleri 

Genel muhasebe, müşteriler muhasebesi, 

satıcılar muhasebesi, faturalandırma, sabit 
kıymetlerve yatırımlar muhasebesi, maliyet 

muhasebesi, kredi yönetimi, fatura onayı, 

ana veri bakım işlemleri 
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1.2 

 Raporlama prosedürleri Finansal takvime uyum, raporlama 
süreçlerinin dizaynı, yönetimi ve kontrolü 

    

 

1.3 

 Finansal 

Planlama/Kontrol/Analiz 

Yönetim raporlaması, raporlama veri tabanı, 

sapmaların kontrolü, grup modelleme ve 

anlık analizler, konsolidasyon dışı 

şirketlerin kontrolü, satın alma birleşme 

öncesi ve sonrası destek, 

operasyonelperformans planlama, yatırım 

süreçleri ve harcama onayları 

    

 
1.4 

 Grup/Bölgesel 
Muhasebe/Raporlama 

Dış denetim işleri, yasal konsolidasyon ve 
bunla ilgili resmi işlemler 

    

 

1.5 

 Bölüm yöneticisi Bölümü APG'lerini takip eder, liderlik ve 

yönetim beceri beklenir, tüm ekipten 

sorumludur 

    

 

1.6 

 Sekreter işleri ve destek İdari ve sekteryal işlemleri takip eder 

    

    

 2. Hazine   

 

2.1 

 Fon ve nakit yönetimi Nakit yöneticisi,  banka ilişkileri 

    

 
2.2 

 Emeklilik fonları yönetimi Emeklilik stratejisi, fonlama, varlık 
yönetimi ve idaresi 

    

 

2.3 
 Bölüm yöneticisi Yönetim ve liderlik özellikleri, Grup hazine 

yönetimi ile ilişkiler, tüm nakit  ve fon 

ihtiyaçları ile ilgili planlamalar, banka 

ilişkileri vb 

    

 

2.4 
 Sekreter işleri ve destek İdari ve sekteryal işlemleri takip eder 

    

    

 3. Finans   

 

3.1 
 Finans yapısı Büyük yatırım ve satın alma projeleri, 

kurumsal yasal yapı, bağlı ortaklıkların 

yönetimi 

    

 

3.2 

 Bölüm yöneticisi Tüm departmandan sorumlu yönetim ve 

liderlik beklentisi 
    

 

3.3 

 Sekreter işleri ve destek İdari ve sekteryal işlemleri takip eder 

    

    

4. Vergi   

 

4.1 

 Vergisel Uyum Aylık yıllık vergi beyannalerini doldurur  ve 

ilgili diğer vergi tablolarını hazırlar 

    

 

4.2 

 Vergi raporlaması ve takibi Vergi raporlaması, vergi denetiminin takibi 
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4.3 

 Vergi planlama Vergisel tavsiyeler, yurt içi vergi planlama, 

uluslararası vergi planlama, transfer 

fiyatlaması 

    

 

4.4 

 Bölüm yöneticisi Tüm departmandan sorumlu yönetim ve 

liderlik beklentisi 

    

 

4.5 

 Sekreter işleri ve destek İdari ve sekteryal işlemleri takip eder 

 

5.3.2. Çalışanların ve Faaliyetlerin Detaylı Envanterinin Çıkartılması 

Yukarıdaki tanımlar doğrultusunda; çalışmanın temelini oluşturacak envanter 

çıkarttırılacaktır.  Envanterin amacı, tüm resmi detaylı bir şekilde göstermek için 

yapılmaktadır. Tabloda istenen veriler, finans çalışanının hangi işi, hangi faaliyeti, 

nerede, kimin için, ne kadar zamanda ve maliyette yaptığının tespiti için gereklidir. 

Tablo 12: Envanter Çalışması Detaylı Analiz Tablosu 

Sütun Başlığı Alt sütun başlığı Açıklama 

1. Fonksiyon bilgisi   

 a. Endeks numarası Ortak dil çalışmasında kullanılan 

numaralar (1.1, 1.2 gibi) 

 b. Fonksiyon Finans fonksiyonu 

 c. Ana Faaliyet Muhasebe, raporlama, maliyet vb 

3.Çalışan Bilgileri   

 a. Adı soyadı Çalışanın kimlik bilgileri 

 b. İş unvanı Çalışanın ünvanı(  yönetici, uzman 

vb) 

4.Organizasyon bilgisi   

 a. Şirket Çalışanın şirketi(çimento, maden 

ürünleri, inşaat malzemeleri) 

 b. Bölge Kuzey, Güney, Merkez Londra 
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bölgesi 

 c. Çalışılan ofis Çalışılan şehir 

5.OHM İlişkisi   

 a. OHM faaliyeti kapsamında mı? Faaliyet OHM kapsamında mı değil 

mi? 

 b. Süreç ismi Çalışanın yerine getirmiş olduğu 

kısaltmalar tablosunda yer alan işler 

 c. TZÇ kaynak miktarı Çalışanın bu işi yerine getirirken 

tükettiği zamanı (Örn: 0,2 TZÇ) 

 d. TZÇ Maliyeti Bu işin yerine getirilme maliyeti 

   

   

 

Bu tablo, ilgili iş alanlarının finans yöneticileri tarafından doldurulmalıdır. 

Tabloda önemli alanlardan bir tanesi hangi işin ne kadar kaynak kullanılarak 

yapıldığının tespitidir. Böylece iş alanlarının veya şirketlerin kaynak kullanımı 

konusunda etkinliğinin karşılaştırması sağlanacaktır.   

5.3.3. Envanter Çalışması Sonuçları 

Envanter tablolarının ilgili şirketlerden gelmesi sonrası, verilerin sınıflandırma 

ve tasnif işlemi yapılacaktır. Muhasebe çalışılanlarının şehir esasına göre dağılımı 

haritada gösterilmiştir.  Çimento iş alanında 16 TZÇ, maden ürünleri iş alanında 134 

TZÇ, inşaat ürünleri iş alanında 79 TZÇ   vardır. En fazla, 124 TZÇ ile Bristol birinci 

sıradadır. Bu şehirde maden ürünleri iş alanı faaliyetleri takip edilmektedir. 
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Şekil 18: Çalışanların Şehirlere Göre Dağılımı 

 

İkinci sırada Londra yakınlarında Stewartbly gelmektedir. 57 TZÇ, inşaat iş 

alanına hizmet vermektedir.  Dağılım, diğer şehirlerde küçük ekiplerin varlığını 

göstermektedir. Haritada görüldüğü üzere muhasebe ekiplerinin coğrafi uzaklıkları fazla 

değildir.  En uzak nokta, kuzeyde İskoçya Yorkshire’dadır.  Harita yöntemi, yönetime 

yapılacak sunumlarda daha etkili olacaktır. 

İlgili iş alanlarında çalışanların ortalama ücretlerine bakıldığında, anlamlı 

şekilde farklılık görülmektedir. Ücret farklılığı hem iş alanlarında hem de ana 

faaliyetlerde görülmektedir.  Tablo detaylı incelendiğinde, inşaat iş alanı ücret 

ortalaması diğer iş alanlarına göre nispeten düşüktür. Çimento iş alanı, personele en 

fazla faydanın sağlandığı alan olarak görülmektedir. İşleme dayalı faaliyetlerin ortalama 

maliyeti, rutin olmayan, kısmen analiz ve danışmanlık içeren faaliyetlere göre daha 

düşüktür. En düşük ücret, inşaat malzemeleri iş alanında müşteriler muhasebesi 

grubunda görülmektedir. Genel ortalamada satıcılar muhasebesi ücret seviye diğerlerine 
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göre daha aşağıdadır. Ücret karşılaştırma çalışması yeni işe alımlar için de yol gösterici 

olacaktır. 

Tablo 13: Ana Faaliyet Gruplarına Göre Ücret Çalışması 

 

Detaylı envanter çalışmasından elde edilen diğer sonuç, ana faaliyetlerdeki 

verimliliğin iş alanı esasına göre karşılaştırmasıdır. Veriler, yıllık bazda,  kişi başı 

yerine getirilen faaliyet sayılarını göstermektedir. Maden ürünleri iş alanı; müşteriler 

muhasebesi, satıcılar muhasebesi ve genel muhasebe ana faaliyetlerinde diğer iş 

alanlarına göre daha verimli çalışmaktadır. Verimlilik farklılığın nedenleri farklı 

olabilir. Kullanılan yazılım programı, otomasyon, yönetim farklılıkları ve muhasebe 

çalışanı verimlilik farklılığı yaratabilecek unsurlardır. 
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Tablo 14: Faaliyetlerin Verimliliğinin Karşılaştırılması 

 

 

5.4. Yer Seçimi 

Yer seçimi konusu, üzerinde en fazla çalışma gerektiren konulardan bir 

tanesidir. Seçimi etkileyecek birinci faktör maliyetlerdir. Maliyetler OHM’ye geçiş 

kapsamında mevcut devam eden maliyetler ve tek sefere mahsus olmak üzere geçiş 

veya yatırım maliyetleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır.  Şirket, yer seçimi ile ilgili 

maliyet çalışmalarını şu başlıkları içerecek şekilde yapmıştır. 

 Mevcut Maliyetler; 

– Bölgenin ücret yapısı 

– Kira giderleri 

– Eğitim Giderleri 

– Diğer 

 OHM’ ye geçiş maliyetleri( Tek sefer); 

– Ayrılacak çalışanalar için kıdem tazminatı giderleri 

– İşe alma giderleri 
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– Çalışana verilecek yerleşim yardımı ödemeleri 

– Eğitim giderleri 

– Diğer 

Detaylı analiz sonucu seçilen bölgeler ve oluşan maliyetler aşağıdaki gibi 

oluşmuştur. Mevcut maliyetler çalışması, tüm çalışanların belirtilen şehirde olması 

durumunda ne olurdu sorusunu cevaplamaktadır. Bristol, işçilik maliyetleri yönünden 

en avantajlı şehir konumundadır. Kira giderleri diğer şehirlere göre daha azdır. Mevcut 

maliyetler toplamında Bristol ve Edinburgh iyi konumdadır. Analizin diğer maliyet 

unsurları, OHM’ye geçişte ortaya çıkacak tek sefere mahsus yatırım maliyetleridir. 

Burada da Bristol iyi konumdadır. Bunun nedenleri şunlardır. Mevcut çalışanların 

birçoğu Bristol’e yakın şehirlerde oturmaktadır ve işten çıkartma, yeni işe alımlar 

nispeten daha az olacaktır.  Buna ek olarak eğitim giderleri ve diğer ilişkili giderler de 

artış olmayacaktır. 

Tablo 15: OHM Geçiş Maliyetleri Karşılaştırması 

 

Yer seçimi ile ilgili tek seçim kriteri maliyetler değildir.  Seçimi etkileyen diğer 

faktörlerin etkileri ağırlıklı puanlarına göre analizi yapılmış ve aşağıdaki tablo 

oluşturulmuştur. Tablo neden sonuç tablosu olarak adlandırılmaktadır. Seçimi etkiyecek 

kriterler puanlanarak oluşturulmaktadır. Puanlama bir (1), üç (3), beş(5) olacak şekilde 

ölçeklendirilmiştir. İlk adım, kriterlerin belirlenmesidir. İkinci adımda ise bu kriterlerin 

önemlilik derecelerinin ne olduğu puanlama yapılarak belirlenmesidir. Üçüncü adımda 

ise yer seçimi için belirlenen şehirlerin bu kriterleri karşılayıp karşılamadığının 
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puanlamasıdır. Son adımda ise seçim kriterine verilen puan ile şehrin almış olduğu 

puanın çarpılıp ağırlığının hesaplanmasıdır. Örneğin; etkilenen çalışan sayısı kriteri yer 

seçiminde önemli kabul edilmiş beş(5) puan almıştır. Daha sonra, ilgili şehirlerin 

seçilmesi durumunda etkilenen çalışan sayısı puanlanmıştır. Londra seçilmesi 

durumunda çalışanlar çok fazla etkilenecek, Bristol seçilmesi durumunda daha çalışan 

az etkilenecektir. Üçüncü adımda çarpma işlemi yapılmıştır. Kriterin ağırlık puanı beş 

(5),  Bristol şehrinin almış olduğu puan beş(5)dir.  

Tablo 16: Yer Seçimi Sebep Sonuç Matrisi 
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Çarpım sonucu, Bristol 25 puan almıştır. Bu işlem tüm şehirler için yapılacaktır. 

Puanlar toplandığında Bristol’ın avantajlı olduğu görülmektedir. Seçim sonrası altyapı 

eksiklikleri ile ilgili çalışma planı hazırlanacak daha sonra göç planı oluşturulacaktır. 

5.5. Altyapısı ve Sistem Hazırlıkları 

5.5.1. Bilgi Sistemleri 

Diğer önemli konu bilgi sistemleri altyapısının karşılaştırılmasıdır. Farklı ERP 

sistemleri ve yazılımlarının kullanılıyor olması, OHM’nin standartlaşma yönü ile ters 

düşmektedir.  Şirket OHM kuruluşu sonrası tüm ERP altyapısını SAP olarak 

belirlemiştir.  Bölümlerin tamamı (finans, üretim, satın alma, satış, İK) ana sistem 

olarak SAP’ı kullanacaklardır. SAP geçiş projesi tahminen iki yıl sürecektir. Maden 

ürünleri iş alanının ana sistemi Oracle destekli JD Edwards’dır. Çimento iş alanında ana 

sistem SAP’dir. Fakat uyarlama ile ilgili sorunları devam etmektedir. Grubun SAP 

kullanım standardı ile aralarındaki farklılıklar vardır. SAP’ye geçiş projesi ile tüm iş 

alanları, grup SAP uygulamalarını örnek alacaklardır.  

Tablo 17: Bilgi Sistemleri Altyapısının Karşılaştırılması 

 

 

5.5.2. Alt Yapı Hazırlıkları ve Göç Planı 

Yer seçiminde sonra yapılması gereken, seçilen yerin alt yapı, bilgi sistemleri 

kurulumu ve göç planının hazırlanmasıdır. İlk adım inşaat ve yenileme işlemlerinin 

planlamasıdır. İkinci adımda çalışanların ofis ihtiyaçların belirlenmesi ve tedarikidir. 

Diğer konu telekomünikasyon alt yapı durumunun incelenmesi ve ihtiyaca göre veri 
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hattının genişletilmesidir. Müşteriler muhasebesi ekibi, tahsilat faaliyetlerinde ağırlıklı 

olarak telefon iletişiminden faydalanmaktadırlar. Tahsilat yönetim sistemi, telefon 

aramalarındaki kayıtları tutacak şekilde tasarlanmıştır. Altyapı gereksinimleri ile ilgili 

diğer konu; farklı bölgelerde yer alan bilgisayar sürücülerinin, seçilen bölgeye taşınması 

ve mümkün olanların kapasitelerinin arttırmasıdır.  

Tablo 18: Alt Yapı ve Göç Planı 

 

 

 

5.6. İş Süreçleri Standardı 

Şirket tüm bölümlerde grup standartlarına uygun şekilde ana iş süreçlerini 

oluşturmuştur. Süreçler OHM organizasyonun nasıl yapılması gerektiğini gösterecektir. 

SAP uyarlaması sonrası hedeflenen OHM’nin ana iş süreç yapısı aşağıdaki gibidir. 

Grup standardı çerçevesinde oluşturulan bu yapı beş ana bölüme ayrılmaktadır. Tahsilat 

döngüsü alacaklar muhasebesine, tedarik döngüsü satıcılar muhasebesine karşılık 

gelmektedir. 
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Şekil 19:OHM Ana Süreçleri 

 

5.6.1. Tahsilat Döngüsü Süreçleri 

Şirket tahsilat döngüsünde gelişim alanlarını belirlemiş, detaylı süreçleri analiz 

etmiştir. Tahsilat süreci faturalama, tahsilat ve uyarı olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. 

Faturalama sisteminden, müşteri hesaplarına otomatik bilgi akışı vardır. İşlemler 

referans numarası ile takip edilecek olup, tahsilatla otomatik eşleşecektir. Uyarı sistemi 

üç aşamalıdır. Müşteri grubuna bağlı olarak uyarı metodu da değişmektedir. Şirket 

vadesi yedi gün geçen, on dört gün geçen dönemlerde müşterilerini aramakta veya ihtar 

mektubu göndermektedir. Bakiyelerde mutabakat sorunu yaşanması durumunda, 

uyuşmazlık yönetimi sisteminde takip yapılmaktadır.  
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Şekil 20:Tahsilat Döngüsü Süreçleri 

Süreç listesi aşağıdaki gibidir. 

1. AR1.Alacaklar Muhasebesi Fiş Kaydı Süreçleri; 

a. AR1.1- Müşteri Çekinin Kaydedilmesi, 

b. AR1.2-Çekin Genel Muhasebeye Kaydedilmesi,  

c. AR1.3-Direkt Fiş Kaydı, 

d. AR1.4-Yabancı Para Birimi Fiş Kaydı, 

e. AR1.5-İptal Edilen Fiş Kaydı, 

f. AR1.6-Kredi Kartı İşlemi Kaydı. 

2. AR2.Alacaklar Muhasebesi-Başvuru ve Vazgeçme Süreçleri; 

a. AR2.1-Fiş Dağıtımı, 

b. AR2.2-Vazgeçilen Şüpheli Alacaklar, 
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c. AR2.3-Fazla Ödemelerin İadesi, 

d. AR2.4-Otomatik Fiş Eşleştirmesi, 

e. AR2.5-Müşteri Havale Mektubu. 

3. AR3.Alacaklar Muhasebesi-Tahsilat Yönetim Süreçleri; 

a. AR3.1-Uyarı İşlemleri, 

b. AR3.2-Tahsilatı Olmamış Müşteri Takibi, 

c. AR3.3-Doğrudan Borçlandırma Önerisi, 

d. AR3.4-Ulaşmayan Faturalar, 

e. AR3.5-Uyuşmazlık, 

f. AR3.6-Yeni Müşteri Oluşturma, 

g. AR3.7-Kredi Ret İşlemleri, 

h. AR3.8-Kredi Durum Yönetimi. 

Şirketin kullanmış olduğu tahsilat araçları ve çalışma sistemi şu şekildedir. 

 Doğrudan borçlandırma; 

– Standart doğrudan borçlandırma çalıştırılır. 

– Dosya banka sistemine yüklenir. 

– Tahsilatı yapılmamış faturalar otomatik eşleşir. 

 Banka havale/EFT; 

– Banka hesap özetinin sisteme otomatik kopyalanır 

– Banka giriş dosyasının manuel sonlandırılır. 

 Çek; 

– Çek bölge temsilcileri tarafından alınır ve standart form doldurulur. 

– Tahsilat fişi girilir. 

– Çek ile tahsilatı yapılmamış kalemler eşleştirilir. (Manyetik okuyucu 

sistemi kullanımı) 

– Banka kontrolü yapılır. 

– Banka hesabı çek tahsilatı sonrası kontrol edilir. 

 Kredi kartı/banka kartı;  

– İlgili bilgi telefon kanalıyla teyit edilir. 

– Alınan bilgiyle tahsil edilmemiş alacak eşleştirilir. 
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Şirket, ticari alacaklarındaki risklerini düşürmek ve takip etmek için kredi 

yönetimi sistemi kullanmaktadır. Kredi yönetimi şu ana başlıklara göre yapılmaktadır. 

1. Kredi Derecelendirme: Potansiyel müşteriler bölge satışı ekiplerinin talepleri 

doğrultusunda veya mevcut müşteriler kendi talebi doğrultusunda kredi 

derecelendirmesi yapılır. 

2. Kredi Kontrolü: Tüm müşterilerin sürekli kredi durumu kontrol edilir, geç 

ödemeler izlenir. Otomatik iş akışı yoluyla sınıflandırma yapılır. Olumsuz bilgi 

gelmesi durumunda veya negatif değişimde kredi verilmesi durdurulur. 

3. Kredi Tahsilatı: Kredi limitini aşan müşterilerden tahsilat yapılamaması 

durumunda, dışarıdan tahsilat hizmeti alınır. 

4. Yasal aşama ve uyuşmazlık: Dava aşamasındaki alacaklar için detaylı dava 

dosyası hazırlanır. 

5. Kredi Raporu: İlgili kredi verilerinin derlenmesi ve değerlendirilmesi, grup 

özet risk raporlarının hazırlanmasından oluşur. Alacaklar D&B veri tabanı 

kullanılarak risk portföyü analizi yapılır. 

 

5.6.2. Tedarik Döngüsü Süreçleri  

Satıcılar muhasebesi işlemleri tedarik döngüsü içerisinde yer almaktadır. Alım 

işlemleri satın alma siparişi doğrultusunda yapılmaktadır. Ambar veya bölgeler alınan 

mala istinaden mal giriş işlemini gerçekleştirirler. Tüm faturalar OHM’nin posta 

bölümüne gelir ve burada tarayıcıda taranır. Tarayıcılar optik karakter tanıma özelliğine 

sahip olup, fatura üzerindeki satıcı, tutar, sipariş numarası gibi bilgileri okur. Okunan 

fatura bilgileri ile sipariş numarası ve mal giriş bilgileri ile üçlü eşleştirme yapar. 

Eşleşmeyen faturalar nedenlerine göre ilgili sorumlulara elektronik iş akış sistemi 

aracılıyla gider. Eşleşen faturalar otomatik muhasebe hesaplarına kaydedilir. Elektronik 

faturalar da tarama işlemi dışında aynı süreci takip etmektedir. Ayda iki kez ödeme 

programı çalıştırılarak, ödeme vadesi gelen satıcılara ödeme yapılır. Sistemin üretmiş 

olduğu ödeme öneri dosyası ilgili satıcılar muhasebesi sorumluları tarafından incelenir. 

Dosya gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra fiziki ödemeyi gerçekleştirmesi için 
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bankaya gönderilir. Otomatik olarak yapılan ödeme ve ödeme fatura eşleştirmesi 

kayıtlara alınır. 

 

Şekil 21: Tedarik Döngüsü Süreçleri 

 

Yapılan detaylı süreç analizleri sonucunda aşağıdaki alt süreçler tanımlanmıştır 

1. AP1.Satıcılar Muhasebesi Fatura Süreçleri; 

a. AP1.1-Satın alma Siparişli Kağıt Fatura İşlemi (scanning), 

b. AP1.2-Satınalma Siparişsiz Fatura Girişi, 

c. AP1.3-Ters Kayıt ve Düzeltme İşlemleri, 

d. AP1.4-Vadeden Önce Fatura Ödeme İşlemleri, 

e. AP1.5-Fatura Uyuşmazlık İşlemleri, 
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f. AP1.6-Elektronik Fatura Giriş İşlemleri, 

g. AP1.7-Alt Yüklenicilere Ait Stopaj Kesintisi İşlemleri, 

2. AP2.Satıcılar Muhasebesi Ödeme Süreçleri; 

a. AP2.1-Otomatik Banka Denkleştirme Hizmeti ile Satıcı Ödemesi, 

b. AP2.2-Satıcı Ödeme Listesi Hazırlama İşlemleri, 

c. AP2.3-Faktöring Şirketine Ödeme İşlemleri, 

d. AP2.4-Ödeme Düzeltme İşlemleri, 

e. AP2.5-Satıcı Tarafından Yapılan Ödeme İadesi İşlemleri. 

3. AP3.Satınalma Defteri Yönetim Süreçleri; 

a. AP3.1-Satıcılar Muhasebesi İşlemleri ile Satınalma Defteri 

Mutabakat İşlemleri 

b. Genel Muhasebe Satınalma Defteri Mutabakatı 

 

 

5.6.3. Seyahat ve Gider Yönetimi 

Şirket, personelin iş seyahati veya işle ilgili bireysel yaptığı harcamayı 

muhasebeleştirmek için CONCUR adında alt sistem kullanmaktadır. Bu sistem, 

elektronik iş akışı şeklinde çalışmaktadır. Sistemin ana prensipleri şu şekildedir.  

1. Çalışanlar çevrimiçi CONCUR sistemi üzerinden gider listelerini girerler ve 

harcama belgelerini tarayıcıdan tarayıp sisteme eklerler. Devamında orijinal 

dokümanları OHM’ye gönderirler. 

2. OHM girişler ve belgeleri yasa ve prosedürlere uygunluğunu inceler 

3. Gider listeleri yetki ve onay limitlerine göre elektronik ortamda ilgili yönetici 

tarafından onaylanır. 

4. OHM haftalık ödeme programı çalıştırır ve banka hesaplarına havale yapılır 

5. Aylık esasta,  gider listeleri OHM tarafından raporlanır ve ilgili bölüm 

yöneticisi tarafından kontrol edilir. 
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5.6.4. Genel Muhasebe  

5.6.4.1. Raporlama Süreçleri 

Bu bölüm altmış tane yasal şirketin konsolidasyon standartlarına göre 

raporlamasını yapmaktadır.  SAP’dan almış oldukları verileri grubun ana konsolidasyon 

ortamına yüklemektedirler. Konsolidasyon yazılımı SAP’nin BI’dır. Raporlamaya 

ilişkili taraf işlemlerinin mutabakatı ile başlanır. Mutabakat karşılıklı olarak şirketlerin 

birbirleri için girmiş olduğu bakiye ve gelir tablosu hesaplarını görme imkânı verir. 

Daha sonra, yasal şirketler bazında gelir tablosu ve bilanço bakiyeleri sisteme girilir. 

Bilanço girişi, nakit akım tablosu oluşturabilmek için dönem içi hareketler bazında 

oluşturulur. Sistem girişler sonrası otomatik konsolidasyon ve eliminasyon işlemini 

yapar. 

5.6.4.2. Merkezi Muhasebe 

Sınırlı sayıda muhasebe işlemi merkezi muhasebe tarafından yürütülür. Kayıtlar 

OHM tarafından standart hesap planına, tüm bölge ve şirketlere göre yapılır. Bölümlere 

göre raporlama standartlarına uyum sağlanması için kayıtlar iş alanlarına göre yapılır. 

Tüm kayıtların yasal, uluslararası ve grup standartlarına uygunluğu bu bölüm tarafından 

kontrol edilir. Vergi işlemlerinin, tahakkukların, sınıflandırma, düzeltme, şüpheli 

alacakların, ilişkili taraf işlemlerinin ve karşılıkların muhasebeleştirilmesi bu bölüm 

tarafından yapılır. 

5.6.4.3. Yatırım Muhasebesi 

Yatırımlar muhasebesi şirketin yasal, uluslararası ve grup standartlarına uygun 

şekilde sabit kıymetlerle ilgili muhasebe işlemlerini yerine getirir. Yatırım işlemleri şu 

alt süreçlerden oluşur. 

1. Sabit Kıymet Giriş İşlemleri; 

– Bölge sorumluları: OHM’ne aktifleştirme işlemini yerine 

getirmesi için standart form gönderir. 
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– OHM: SAP sisteminde sabit kıymet kartı açar ve bölge 

sorumlularına bildirir. 

2. Sabit Kıymet Çıkış İşlemleri; 

– Bölge sorumluları: Çıkışı yapılacak sabit kıymetle ilgili satış fiyatı 

ve müşteri bilgilerini standart forma doldurur. 

– OHM: Yasal ve vergi yönünden gerekli incelemeler yapıldıktan 

sonra SAP’dan çıkış işlemi yapılır ve müşteriye fatura kesilir. 

3. Sabit Kıymet Transfer İşlemleri; 

– Bölge Sorumluları: Sabit kıymeti transfer eden ve teslim alan 

standart formu doldurur. 

– OHM: SAP’da ilgili gider yeri değişikliği yapılır. 

4. Sayım İşlemleri; 

– OHM: Sabit kıymet listesini gider yerine göre SAP’den alır ve 

ilgili gider yeri sorumlularına gönderir. 

–  Bölge sorumluları: Fiziki olarak sabit kıymetlerin sayımını 

yaparlar. Sayım sonuçlarını OHM’ye gönderirler. 

5. Kapanış İşlemleri; 

– OHM: Aylık bazda amortisman çalıştırılır. Maden amortismanları 

kullanılan miktara göre hesaplanır ve muhasebeleştirilir. 

5.6.5. Yönetim Muhasebesi 

5.6.5.1. Planlama ve Bütçe 

Yönetim muhasebesi altında planlama ve bütçe işlemleri OHM tarafından 

yapılmaktadır. Şirketin belirlemiş olduğu genel prensipler şu şekildedir. 
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1. Tüm yönergeler, talimatlar ve standartlar grup veya ülke bazında iş alanı 

kontrolörleri tarafından belirlenir. 

2. Bütçe ve yatırım planı veri girişleri OHM tarafından yapılır. Yatırımlarda 

onay formu aranır. 

3. Bütçe fiili değer karşılaştırmaları, iş alanı kontrolörü desteği ile OHM 

tarafından yapılır. 

 

5.6.5.2. Maliyet Muhasebesi 

Şirket SAP’ın maliyet muhasebesi modülünü kullanmaktadır. Ayrıca grubun 

inşaat şirketleri için hazırlamış olduğu talimatnameleri mevcuttur. Genel prensipler şu 

şekildedir. 

1. Maliyet hesaplamaları için gerekli operasyonel veriler bölge 

sorumlularındadır. 

2. Standartlar iş alanı kontrolörleri tarafından oluşturulur 

3.  Maliyet muhasebesi işlemlerinde gider merkezi, gider çeşidi, maliyet iç 

siparişi ve kar merkezi kullanılır. 

4. Hesaplar değişken ve sabit şekilde sınıflandırılır. 

5. Grubun yönetim muhasebesi talimatnamelerine göre maliyetler hesaplanır. 

 

5.6.5.3. Yönetim Raporlaması  

Yönetim raporlamasında aşağıdaki uyarılara dikkat edilir. 

1. Grup raporlama standartları ve talimatnamelerin şirkete uyarlanmasından iş 

alanı kontrolörleri sorumludur. 

2. Üretim merkezi ve yönetim raporları OHM tarafından hazırlanır. 

3. Talep olması durumunda anlık yönetimsel raporları OHM hazırlar. 

4. Analizler ve özel projelerle ilgili çalışmaları iş alanı kontrolörleri hazırlar. 

5. Grup içi, şirket içi şirketler arası mal ve hizmet alım satım işlemlerinde 

piyasa fiyatı uygulanır. Piyasa fiyatı düzeltme işlemlerini OHM yapar. 
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5.7. Performans Ölçüm Sistemi 

5.7.1. Anahtar Performans Göstergelerinin Seçimi 

Grubun hazırlamış olduğu hazır şablon üzerinden şirket kendi APG’lerini 

oluşturmuştur. Oluşturulan APG’ler kıyaslama yapılması amacıyla aynı türde 

seçilmiştir. APG raporlaması, üç aylık dönemlerde grup OHM direktörlüğüne 

gönderilmektedir. 2010 yılı sonundaki APG’ler 4. Bölümde bahsedilen APG listesinden 

seçilmiştir. 2010 yılındaki APG sonuçları aşağıdaki gibi oluşmuştur. 
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5.7.2. Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi: 

London İnşaat Malzemeleri Şirketler Grubu 2010 yılından itibaren OHM’de 

vermiş olduğu hizmetleri faaliyet tabanlı maliyetler sistemine göre ölçmeye başlamıştır. 

Öncelikle faaliyet yerleri organizasyon şemasına uygun tespit edilmiş, ana faaliyetler 

listelenmiştir. Daha sonra bu ana faaliyeti gerçekleştirmek için hangi maliyetlerin etken 

olduğu tespit edilmiş ve maliyet etkenlerinin ölçümünü yapmak için kullanılan SAP 

sisteminde uyarlama yapılmıştır.  

2010 yılı Aralık ayı itibariyle 153 TZÇ OHM’de hizmet vermektedir. Yıllık 

4.505.000 GBP maliyet oluşmuştur. 

 

İlgili OHM’de çalışan sayıları, saatlik çalışma maliyetleri aşağıdaki gibi 

oluşmuştur. OHM genel giderleri (yönetici ücreti), faaliyet merkezlerinin yıllık maliyeti 

oranında ilgili faaliyet merkezine dağıtılmıştır. 

 

İş alanlarına göre faaliyetler, maliyet etkenleri ve yıl içindeki miktarları, faaliyeti 

yerine getirmek için gerekli kaynak miktarı (çalışan sayısı), toplam maliyeti ve faaliyet 

için gerekli birim maliyetler, iş alanına dağıtılan toplam maliyetler aşağıdaki gibidir.  



 

 

 

A: İlgili faaliyet yerinde o yıl için yapılan toplam faaliyet sayıları vermektedir. Diğer bir deyişle maliyet etkenidir.  

B: Faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli çalışan sayısını vermektedir. 

C:Çalışan sayısı esas alınarak, faaliyet için gerekli kaynak tutarın parasal gösterimidir.  

D:Faaliyetin birim maliyetini gösterir.  

E:Faaliyet gerçekleştirmede katlanılan maliyetlerin ilgili iş alanlarına dağıtımını gösterir. 
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5.7.3. İç Müşteri Memnuniyet Anketi 

Şirket iç müşterileri memnuniyetini yıllık bazda ölçmektedir. İki yıl karşılaştırmalı 

hazırlanan anket kalite, uzmanlık ve ulaşılabilirlik yönünden memnuniyeti ve yıllık 

değişimi ölçmeyi hedeflemektedir. Oluşturulan anket çalışması aşağıdaki gibidir. 

Memnuniyet Seviyesi Ortalama 

Sorular 1 2 3 4 5 2010 2009 

OHM’den aldığınız hizmetin kalitesinden 

memnunsunuz? 

     4,3 4,7 

OHM’den aldığınız hizmetten uzmanlık 

yönünden memnunsunuz? 

     4,9 4,0 

OHM’den aldığınız hizmette ulaşılabirlik 

yönünden memnunsunuz? 

     4,5 4 

Satıcılar Muhasebesinden aldığınız hizmette 

memnuniyet seviyeniz nedir? 

     4,2 4,5 

Müşteriler Muhasebesinden aldığınız hizmette 

memnuniyet seviyeniz nedir? 

     5 4,8 

Genel muhasebe ve raporlama bölümünden 

aldığınız hizmette memnuniyet seviyeniz nedir? 

     4,1 4 

Maliyet Muhasebesinden aldığınız hizmette 

memnuniyet seviyeniz nedir? 

     4,8 4,5 

Gider listeleriniz işlem süresinden 

memnumunsunuz? 

     3,7 4 

Satıcı ödemeleriniz zamanında mı yapılıyor? 

 

     3,5 3 
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Müşteri kredilendirme sürecinden memnun 

musunuz? 

     4,5 4,2 

Yatırım aktifleştirme sürecinden memnun 

musunuz? 

     4,8 4,5 

Finansal raporların doğruluğundan memnun 

musunuz? 

     4,5 4,8 

Finansal raporların zamanında tesliminden 

memnun musunuz? 

     4,4 4,1 

 

 

5.8. Çıkartılan Dersler 

Yönetim, OHM projesi sonrası bazı dersler çıkartmış, diğer ülkelerindeki OHM 

geçiş projelerine örnek olması için yayınlamıştır. 

Yapılması önerilen; 

 OHM bölüm yönetimleri ile haftalık toplantı yapın. 

 OHM bünyesine katılacak şirketlerle erken iletişime geçiniz. Büyüklüklerin 

tespitinde bilginin erken toplanması önemlidir. 

 OHM’nin önemini proje kapsamında çalışanlarla beraber değerlendiriniz. 

 Bilgi sistemi altyapısı ve ofis demirbaş ihtiyaçlarını erken tespit ediniz. 

 Gelecek bakış açılarını görmek için ana bölgesel yöneticilerle iletişime 

geçiniz. 

 Nitelikli kişilerden oluşan proje ekibi kurunuz. 

 Detaylı kontrol listesi hazırlayın ve sürekli takip ediniz.  

Yapılmaması önerilen; 

 Çalışanları rahatsız etmeyiniz. 
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 Çalışanları erken işten ayırmayınız. 

 Kısa dönem için raporlama terminlerini değiştirmeyiniz. 

 OHM geçiş sonrası ilk dönemde maliyet düşüşlerini övmeyiniz. Başlangıç 

döneminde ziyade uzun dönemde hizmet kalitesinin etkililiğine önem veriniz. 
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6. ARAŞTIRMA 

6.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Araştırmanın amacı, Türkiye’de mali işler ve finans birimlerinin etkinliğini ve ortak 

hizmet merkezi konusunda bilgilerini ölçmek,  varsa uygulamalarını görmek veya gelecekte 

bu yapıyla ilgili hedeflerini ortaya çıkartmaktır.  

OHM ile ilgili çeşitli kuruluşlar küresel bazda anketler düzenlemektedirler. Bu 

anketlerin tamamı OHM’yi kullanan şirketlere yönelik yapılmış araştırmaları içermektedir. 

Ülkemizde OHM’nin kullanımı konusunda yapılmış detaylı çalışma mevcut değildir. 

PWC’nin 2009 ve 2010 yıllarında yaptığı Mali İşler ve Finans Birimi Etkinliği 

Araştırmasında, Türkiye’de 38 büyük ölçekli şirket CFO’ları ile anket düzenlemiştir. Anket 

sonucunda OHM yaklaşımının Türkiye’de kullanım düzeyinin minimum seviyede olduğu 

gözlemlenmiştir.
115

 Ayrıca kıyaslama ve araştırma amaçlı kullanılan ve 1000’den fazla 

üyesi bulunan SSC Rountable’a üye Türk şirketi bulunamamıştır. Bu araştırma, özelde 

muhasebe organizasyonunda OHM kullanımı üzerine yapılan ülkemizdeki ilk araştırmadır. 

Yapılan araştırmanın ana hedefleri şu dört başlıkta verilebilir. 

 Türkiye’deki şirketlerin mali işler-finans birimlerinin OHM konusunda 

bilgilerini ölçmek, bu yapıyı kullanıp kullanmadıklarını ortaya çıkartmak, 

 

 Şirketlerin mali işler finans bölümlerinin organizasyon yapılarını öğrenmek, 

iş süreçleri standardı konusunda OHM’i yapısına yakınlığını incelemek, 

 

 OHM yapılarında sıklıkla görülen, sürekli iyileştirme ve performans takibi 

yöntemlerinin ülkemiz işletmelerindeki uygulama düzeyini ortaya çıkartmak, 

uluslararası APG’leri ile karşılaştırmalarını yapmak, 

 

                                                             
115 Pwc Mali İşler ve Finans Birimi Etkinliği Araştırması 2009 
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 OHM yapılarında süreç otomasyonu için kullanılan teknoloji ve bilgi 

sistemleri araçlarının ülkemiz şirketlerinin mali işler finans birimlerdeki kullanım 

düzeyini ortaya çıkartmaktır. 

 

6.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Araştırma için Türkiye’de IMKB listesinde veya ISO 500’de yer alan birden fazla 

bölüme sahip veya konsolidasyona tabi 300 şirket seçilmiştir. Şirketlerin mali işler veya 

finans birimleri yöneticilerinin görüşleri alınmıştır. Ülkemiz holding işletmelerinin durumu 

göz önüne alındığında; birden fazla ve farklı iş kolunda faaliyet göstermeleri OHM’nin iş 

süreçlerinin standartlaştırılması adımını zorlayabilmektedir.  

Araştırmada hedeflenen diğer konu, mali işler-finans birimlerinin etkinliğinin 

uluslararası uygulamalarla karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırma için PWC Shared Service 

Study 2011, Shared Service Roundtable ve Peeriosity araştırmalarından faydalanılmıştır.   

6.3. Araştırmanın Türü 

Bu araştırma ülkemiz işletmelerinde OHM konusunda eğilimlerini ve 

uygulamalarını ortaya çıkartmak için yapılan betimleyici bir araştırmadır. 

6.4. Araştırmanın Yöntemi 

 

6.4.1. Ana Kütle ve Örneklem 

Araştırmanın ana kütlesini, IMKB’ye kote veya ISO 500 listesinde yer alan bağlı 

ortaklığa sahip veya bölümlere göre raporlama yapan 300 şirket oluşturmaktadır. Araştırma 

için anket yöntemi seçilmiştir. Toplamda 59 adet şirketten dönüş olmuştur. Anket 

sorularına cevap verme sıklığı, cevaplar bazında 48 ve 59 arasında değişmektedir. Ana 

kütlenin;  soruların cevaplanma sıklığına göre, %16-%20’sine ulaşılmıştır. Kıyaslama için 

kullanılacak olan anahtar performans göstergesi dönüş sıklığı 17 ile 23 adet arasında 

gerçekleşmiştir.  
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6.4.2. Veri Toplama Yöntemi 

Anket ve gerekli açıklamalar, ana kütleyi oluşturan şirketlerin 140 tanesinin finans 

veya muhasebe üst yöneticisine kargo ile kalan kısmına ise e-posta yolu ile gönderilmiştir. 

Anket formu çevrimiçi www.surveymonkey.com adresinden Türkçe ve İngilizce 

doldurulabilecek şekilde düzenlenmiştir. Anket dönüşlerinin 16 tanesi basılı kopya şeklinde 

tarafımıza ulaşmış, kalan 53 adet cevap çevrim içi ilgili internet sitesinden doldurulmuştur. 

Anket uygulamasına 20.02.2012’de başlanmış, aralıklı olarak ilgili şirketler 

hatırlatma yapılarak 31.03.2012 tarihinde bitirilmiştir. 

6.4.3. Anket Soruları 

Araştırma için kullanılan anket, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; 

şirketler hakkında genel bilgileri içeren çoktan seçmeli sorular yer almaktadır. İkinci 

bölümde; mali işler finans birimi organizasyonun yapısı, OHM bilinirliği, performans 

yönetimi, sürekli iyileştirme, teknoloji ve süreç standardı konularında çoktan seçmeli 

sorular hazırlanmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise muhasebe finans birimlerinin etkinliğini 

görme amaçlı olarak, bu birimlere ayrılan kaynaklar ve dağılımı, finansal raporlama 

konusundaki düzeyleri ve uluslararası kıyaslamalara esas olabilecek çoktan seçmeli ve açık 

uçlu sorular yer almaktadır. 

6.4.4. İstatistiki Yöntemler 

Araştırma dâhilinde verilerden elde edilen bulgular, frekans, medyan ve yüzdeleri 

ile tablo formatında sunulmuş ve genel durum açıklanmıştır. Verilerin bir kısmında ki-kare, 

proportion test ve tek yönlü anova analizleri yapılmıştır. Anketin son bölümünde yer alan 

uluslararası kıyaslama verileri için yeterli istatistiki veri olmaması nedeniyle, sonuçların 

ortalamaları irdelenmiştir.  

 

 

http://www.surveymonkey.com/
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6.5. Araştırma Bulguları 

Araştırma bulguları başlangıç hedefleri doğrultusunda; OHM yaklaşımı kullanma 

düzeyi,  organizasyon ve süreç, teknolojik altyapı ve muhasebe finans birimlerinin 

verimliliği olmak üzere dört bölümde incelenmiştir. 

6.5.1. Genel Bilgiler 

Araştırmaya katılan şirketlere ait sermaye yapısı, iş kolu, bağlı ortaklık sayısı, 

çalışan sayısı, satış cirosu gibi temel istatistiki bilgiler Tablo 19’da gösterilmiştir. Sermaye 

yapısına bakıldığında; katılımcıların %56’sı Türk sermayeli kalan %44 ise yabancı 

sermayeli ve Türk yabancı ortaklı şirketlerdir. Ankete katılan şirketlerin büyük kısmı %39 

oran ile üretim şirketlerine aittir. İkinci sırada %24’lük oran ile birden fazla iş kolunda 

faaliyet gösteren holding veya grup şirketleri yer almaktadır. Katılımcılar %14’ü enerji, 

%8’i gayrimenkul-inşaat, %3’si perakende, %2 nakliye ve hizmet kalan %10’u diğer 

faaliyet alanı şeklinde cevaplandırmıştır. Bağlı ortaklığa sahiplik yönünden incelendiğinde; 

katılımcıların %39’u 10’dan fazla bağlı ortaklığa, %27’si 2-5 arası bağlı ortaklığa, %14’ü 

6-10 arası bağlı ortaklığa, %8’i 1 bağlı ortaklığa sahipken, %12’isinin bağlı ortaklığı 

yoktur. 2011 yılı satış gelirleri, konsolidasyona tabi şirketler için bağlı bulunduğu ortaklığın 

konsolide, diğerleri için solo mali tablolardaki tutarları göstermektedir. Katılımcıların 

%46’sının 501 milyon ile 2 milyar TL arasında, %37’si 2 milyar TL üzeri, %10’unu 201 

milyon 500 milyon TL arası satış geliri elde etmişken kalan %10’u 200 milyon TL’den 

aşağıda satış gelirine sahiptir. Şirketlerin bağlı oldukların grupların çalışan sayılarına 

bakıldığında; %46’sı 500 ile 2000 kişi, %19’u 10.000 kişiden fazla, %17’si 2001 ile 5000 

kişi arası, %10’u 5001-10000 kişi arası, %8’i 1 ile 500 kişi arası çalışana sahiptir. 
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Tablo 19: Ankete Katılan Şirketlere Ait Temel İstatistiki Bilgiler 

 

 

6.5.2. OHM Bilinirliği ve Uygulama Bulguları 

Araştırma kapsamında OHM merkezi tanımı verilmiş, şirketlerden bu kavramı bilip 

bilmedikleri ve uygulayıp uygulamadıkları sorulmuştur. OHM kavramı şu şekilde ankette 

tanımlanmıştır. (Ortak Hizmet Merkezi: ortak bir strateji çerçevesinde, var olan ayrı iş 

birimlerinin bir araya gelerek, yönetim tarafından etkinlik arttırıcı, değer yaratan, maliyet 

azaltıcı, iç müşterilere daha iyi hizmet vermesi yönünde desteklenen açık piyasa faaliyetleri 

gibi hizmet vermesidir.) Buna göre ankete katılan şirketlerin %75’i OHM’ni bilmekte ve 
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%53’ü OHM yaklaşımını kullanmaktadır. Buna mukabil, katılımcıların %25’i OHM’i 

bilmediğini ve %47’sinin bu yapıyı kullanmadığını söylemektedir.  

Tablo 20: OHM Bilinirliği ve Kullanım Düzeyi 

 

 

Ankette ayrıca mali işlerde yürütülen ana süreçlerin fiziksel olarak nerede takip 

edildiği sorusu sorulmuştur. Burada fiziksel takip edilebilecek yerler geleneksel merkez 

ofis, merkezkaç veya farklı bölgeler, OHM ve outsourcing şeklinde sıralanmıştır. Sonuçlar 

Tablo 21’de yer almaktadır. Katılan şirketlerin fatura girişlerinin %53’lük kısmı merkezi 

olmayan bir yapıda takip edilirken, %34’ü kısmı geleneksel merkez ofisten ve %10’luk 

kısmı ise OHM’den takip edilmektedir. Satıcı ödemelerinin %15’i OHM’inde, %41’i 

geleneksel merkez ofiste, %42’i ise merkezkaç bir yapıda yapılmaktadır. Müşteri 

faturalandırma, tahsilat, müşteri tahsilat girişleri gibi nakit döngüsü süreçlerinde OHM 

görülme yüzdesi diğerlerine göre azdır. Bu süreçler daha çok şirketlerin farklı bölgeleri 

veya kar merkezleri gibi merkezi olmayan yapılarda takip edildiği görülmektedir. Finansal 

raporlama, vergi, hazine işlemleri ve bütçe planlama süreçleri ağırlıklı bir şekilde 

şirketlerin veya holdinglerin ana merkezinde, %10 ile %15 arasında bir oranla ise OHM’de 

yürütülmektedir. Ortak hizmet merkezi yaklaşımını en fazla görüldüğü süreç %15’şer oran 

ile satıcı ödemesi ve sabit kıymet süreçlerdir. Bunu takiben sırası ile %12’lik oranlarla 

finansal raporlama, genel muhasebe ve gider listeleri işlemleri yer almaktadır. Daha sonra 

%10 oranla satıcı fatura girişi, vergi ve hazine işlemleri gelmektedir. Genel tabloya 

bakıldığında, üçüncü kişilerden outsource hizmeti alınması %0-%3 arasında değişmekte 

olup, çok sık kullanılmadığını göstermektedir. 
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Tablo 21: Mali İşlerde Ana Süreçlerin Nerede Takip Edildiği  

 

Katılımcılara bu sorunun devamı niteliğinde, gelecek üç yıl içinde yukarıda 

gösterilen süreçlerin takip edilen merkezin değiştirilmesinin planlanıp, planlanmadığı 

sorulmuştur. Şirketlerin mevcut  yapılardan, OHM’ye geçiş planı, süreçler bazında  %1 ile 

%7 arasında  arttırma eğilimindedir. 

6.5.3. Mali İşler Finans Birimi Organizasyonu Üzerine Bulgular 

Araştırmada, katılımcılara organizasyon yönünden, mali işler finans birimini genel 

çerçevede en iyi hangi açıklama tanımlar şeklinde soru sorulmuştur. Tablo 22’de gösterilen 

frekans dağılımına göre; Cevapların %64’ü organizasyonlarının merkezi yapıya yakın 

olduklarını, %36’i ise merkezkaç yapıda olduklarını belirtmişlerdir. Buna ek olarak merkezi 

yapıların %5’lik bir kısmı bağlı ortaklıklarla ilişkisinin organizasyon yönünden 

olmadıklarını söyleşmişlerdir. Bu türü yapılarda bağlı ortaklıkların muhasebe süreçlerinin 

merkez veya holding şirketi ile farklı olduğu sonucu çıkmaktadır. 
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Tablo 22: Organizasyon Tanımı 

 

Ankette katılan şirketlere mali işler finans süreçlerin neye göre odaklandıkları 

sorulmuştur. Anket formunda cevapların doğruluğunu arttırmak için soruda geçen 

organizasyon yapılarına ait şemalara yer verilmiştir. İlgili şemalar bu çalışmanın ikinci 

bölümünde kullanılan Şekil 8’de yer almaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu %69’luk 

oran ile süreç esasına göre organize olduklarını bildirmişlerdir. Süreç tipi şirketlerin 

satıcılar muhasebesi, müşteriler muhasebesi, genel muhasebe vb. şeklinde örgütlendiğini 

ifade eder. Bu şirketler süreç esasını kullanmanın getirmiş olduğu ölçek ekonomisinden 

daha fazla yararlanmaktadırlar.  Katılımcıların %21’lik kısmı iş alanında uzmanlaşmış 

süreç odaklı organizasyonu kendilerini tanımlar göstermişlerdir. Bu organizasyon daha çok 

merkezkaç yapılara uygundur. İş alanında uzmanlaşma süreç odaklı organizasyon, daha 

düşük ölçek ekonomisi getirmekle beraber, süreç konusunda daha detaylı uzmanlık söz 

konusudur. Anket sonuçlarının %10’u organizasyon yapılarını süreç uzmanlığını temel 

almayan müşteri odaklı organizasyon şeklinde tanımlamışlardır. 

Tablo 23: Mali İşler Organizasyon Odağı 
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Anketin ikinci bölümünde katılımcılardan, şirketlerinin tüm kar merkezlerini(bağlı 

ortaklık, fabrika, bölge vb.) göz önüne alarak mali işler-finans iş süreçlerini 

standardizasyon yönünden “Beşli Likert Ölçeğine” göre derecelendirmeleri istenmiştir. 

Sonuçlara bakıldığında süreçlerin tamamında %57-%73 oranı arasında standart veya 

tamamen standart olduğu gözlenmiştir. Tablo 24’de süreç detayına bakıldığında; standartlık 

ölçüsü sırasıyla;  bütçe, sabit kıymetler, genel muhasebe, maliyet muhasebesi,  alıcılar ve 

satıcılar muhasebesi süreçleri şeklinde sıralanmıştır. 

Tablo 24: İş Süreçleri Standardı 

 

 

6.5.4. Mali İşler Finans Birimi Sürekli Gelişim Ve Performans Yönetim 

Bulguları 

Mali işler finans birimi giderlerinin, yönetim raporlaması esaslı analizlerde hizmet 

verdiği diğer gider merkezlerine dağıtımı yapılıp yapılmadığı sorulmuştur. Verilen 

cevapların büyük bölümü Tablo 25’de görüldüğü gibi; %81’lik oran ile mali işler finans 

birimi maliyetlerinin diğer bölümlere dağıtımını yaptıklarını göstermektedir. %19’luk 

katılımcı ise bu tür giderlerin yönetim muhasebesi esaslı bile olsa dağıtmadıklarını ifade 

etmektedirler. Bu tür giderlerin dağıtımında cevapların %32’lik kısmı, sabit dağıtım 
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anahtarı kullandıklarını, %44’lük kısım verilen hizmet miktarına göre dağıtım yaptıklarını, 

%5’lik kısım ise verilen hizmetlerin fiyatlandırdıklarını bildirmişlerdir. 

Tablo 25: Gider Dağıtımı 

 

Organizasyonların sürdürebilir bir yapıda olması için gerekli olduğunu 

düşündüğümüz, sürekli gelişim faaliyetlerinin, ülkemizde hangi ölçüde uygulandığı üzerine 

soru sorulmuştur.  Ankette bu faaliyetlerle ilgili herhangi bir tanım yapılmamış, 

katılımcılardan bunları kullanıp kullanmadığını, birden fazla seçeneği işaretleyebilecek 

şekilde sorulmuştur. Tablo 26’da kümülatif esasta bakıldığında; katılımcılar %53’ü öneri 

sistemini kendi şirketleri bünyesinde kullandıklarını, %24’ü kaizeni, %25’i toplam kalite 

yönetimini, %14’ü altı sigma veya yalın araçları, %8’i ise diğer sürekli geliştirme 

faaliyetlerini kullandıkları şeklinde soruları cevaplandırmışlardır.  

Tablo 26 :Sürekli Geliştirme Faaliyetleri 

 

OHM şeklinde örgütlenen yapılarda sıklıkla kullanılan, performans ölçüm 

yöntemlerinin kullanımına araştırmamızda yer verilmiştir. Bu yöntemlerin seçiminde 

uluslararası uygulamalarda sıklıkla gördüğümüz anahtar performans göstergeleri (APG), 
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balans skor kart, faaliyet tabanlı yönetim, iç müşteri memnuniyet anketi, transfer fiyatlama, 

kıyaslama (benchmarking) ve bütçeleme gibi yöntemler seçilmiştir. Tablo 27’de sonuçların 

kümülatif frekansı ve kullanım oranları verilmiştir. Şirketlerin %50’i APG’lerini,  %16’sı 

balans skor kartı, %9’u faaliyet tabanlı yönetimini, %18’i iç müşteri memnuniyet anketini, 

%7’si transfer fiyatlamayı, %15’i kıyaslamayı, %28’i geleneksel bütçe yönetimini mali 

işler finans birimlerinin performansını ölçmekte kullandıklarını, %7’isi ise herhangi bir 

yöntem kullanmadıkları şeklinde cevaplandırmışlardır.  Genel duruma bakıldığında; %93 

oranla şirketler en az bir performans ölçüm yöntemini kullanmaktadırlar. 

Tablo 27 :Mali İşler Finans Biriminde Kullanılan Performans Yönetim Araçları 

 

 

6.5.5. Mali İşler Finans Birimi Bilgi Sistemleri Kullanımı Bulguları 

Ortak Hizmet Merkezi şeklinde örgütlenmenin ön gerekliliklerinden bir tanesi de 

bilgi sistemlerinin getirmiş olduğu otomasyon derecesinin arttırılmasıdır. Katılımcılara 

Tablo 28’e gösterilen bilgi teknolojileri araçlarının hangisi veya hangilerini kullandıkları 

sorulmuştur. Şirketlerin %87’si ERP sistemini, %80’ini veri tabanı, %78’i üçüncü kişilerle 

veri alış verişinde kullanılan XML-B2B teknolojisi, %72’ı iş zekâsı çözümleri, %71’i 

elektronik belge tarama, %51’i elektronik belge akışını, %37’si e-satın alma, %23’ü optik 

belge okuma sistemi, %15’i elektronik fatura gönderim araçlarını kullandıklarını 
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belirtmişlerdir.  Elektronik fatura gönderiminde oranın düşük olma nedeni, ülkemizde konu 

ile ilgili mevzuatta son yıllarda yer verilmiş olmasıdır. Aynı sorunun devamında, 

katılımcıların 31 tanesi, yaklaşık %64’ü e-fatura sistemine üç yıl içinde geçmeyi 

planladıklarını belirtmişlerdir. Buna ek olarak şirketlerin belge optik okuma sistemi ile 

ilgili planlama yaptıklarını görmekteyiz. Yaklaşık şirketlerin %34’ü bu teknoloji 

kullanmayı planlamışlardır.  

 

Tablo 28 :Mali İşler Finans Biriminde Kullanılan Bilgi Sistemleri Araçları 

 

Büyük oyuncuların yer aldığı bu yazılım şirketlerinin oluşturduğu küresel pazarda 

sırasıyla SAP, Oracle, Microsoft Dynamics Axapta, Infor gibi şirketler gelmektedir. 

116
Araştırmamızda da kullanılan ERP sistemlerinin isimleri sorulmuştur.  Katılımcıların 

%54’ü  SAP, %20’si Oracle, %5 Microsoft Axapta, %12 Logo, %7 Baan, %3 Netsis ERP 

çözümlerini kullandıklarını ifade etmişlerdir. %10’luk bir kısım ise bunların dışında farklı 

bir ERP çözümü kullandıklarını ifade etmişlerdir. Buna ek olarak şirketlerin %13’lük kısmı 

iş süreçlerinde birden fazla ERP çözümleri kullandıklarını belirtmişlerdir.  

 

                                                             
116 Panorama Consulting, ERP Market Share and Vendor Evaluation 2011, http://whatiserp.net/erp-report/erp-

market-share-and-vendor-evaluation-2011/ (30.03.2012) 

http://whatiserp.net/erp-report/erp-market-share-and-vendor-evaluation-2011/
http://whatiserp.net/erp-report/erp-market-share-and-vendor-evaluation-2011/
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Tablo 29 :Kullanılan ERP Sistemleri Araçları 

 

 

6.5.6. Mali İşler Finans Birimi Performans Karşılaştırması 

Araştırmada, mali işler finans birimine ayrılan kaynakları payını görebilmek için; bu 

bölümlerdeki çalışan giderlerinin net satış içinde oranlarının ne olduğu sorulmuştur. Ankete 

toplam 51 şirket cevap vermiş,  çalışan giderlerinin satış gelirlerine oranı şu şekilde 

cevaplandırılmıştır. Şirketlerin %45’i %0,05’den aşağıda, %31’si  %0,5 ile %1 arasında,  

%8’si %1 ile %2 arasında, %6’sı %2 ile %3 arasında, yine %6’sı %3-%5 arasında, %2’i 

%5 ile %10 arasında son olarak %2’i %10 ile %20 arasında çalışan giderinin net satışa 

oranı olduğunu belirtmişlerdir.  
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Tablo 30 :Mali İşler Çalışan Giderlerinin Satışlara Oranı 

 

 

PWC’nin 2011 yılında 138 uluslararası şirketin katılımı hazırlamış benchmark 

çalışmasının sonuçlarına göre; mali işler finans çalışan giderlerinin satış gelirlerine oranının 

medyanı %0,93 ve en düşük çeyreklik kısmının oranının ortalaması ise %0,56 olarak 

gerçekleşmiştir.
117

 Bu veriler ülkemizdeki oranlarla karşılaştırıldığında anlamlı bir şekilde 

üzerinde seyretmektedir. 

Mali işler finans biriminin süreçlerindeki etkinliği ile ilişkili olduğunu 

düşündüğümüz, finansal raporların hazırlanma süreleri Tablo 31’de verilmiştir. 

Araştırmaya katılan şirketlerin finansal kapanış işlemlerini kaç iş gününde tamamladıkları 

sorulmuştur. 50 adet geri bildirimde; aylık kapanışın medyanı 7 iş günüdür. En yüksek 

performans 1 iş günü, en düşük performans 25 iş günü şeklinde sonuçlanmıştır. Üç aylık 

kapanışın medyanı gün sayısı10 günken yıllık kapanışın medyanı 17 gündür.  

 

 

                                                             
117 PWC Finance Benchmark Study 2011 s.5 
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Tablo 31 :Finansal Kapanış Gün Sayısı  

 

Ankete katılan şirketlere, mali işler finans birimi faaliyetlerine ayrılan kaynakları üç 

temel başlık altında oranlanması istenmiştir. Ankette ilgili faaliyetlerin tanımları şu şekilde 

yapılmış. Ayrılan kaynakların bölüştürülmesi talep edilmiştir. İşleme Dayalı Faaliyet; 

fatura girişi, faturalandırma, beyanname hazırlama, finansal raporlar gibi daha çok 

tekrarlanan işlemleri, kontrol faaliyetleri; bütçe ve kontrol raporlaması ve sapma 

analizlerini, yönetim karar destek; yatırım, risk, birleşme satın alma vb. gibi üst yönetime 

destek faaliyetlerini ifade etmektedir.  Ankete verilen cevaplarda, şirketler işleme dayalı 

faaliyetlere, mali işler faaliyetleri içinde %60 kaynak ayırmaktadır. Kontrol faaliyetlerin 

aldığı pay ise %30 seviyesindedir. Yönetim karar destek faaliyetleri toplam ayrılan 

kaynaklar içinde %20’lik paya sahiptir. Görüldüğü gibi ülkemizdeki şirketlerin birinci odak 

noktası, işleme dayalı faaliyet diye tanımladığımız, daha çok tekrarlayan ve değer 

yönünden nispeten daha az değer katan faaliyetlerdir.  Bütçe ve kontrol faaliyetleri gibi 

planlama faaliyetleri orta seviyelerde kaynak ayrıldığı çıkan sonuçlar arasındadır. Üst 

yönetime karar almada yardımcı olacak veya yön verecek faaliyetlere ayrılan kaynak 

seviyesi, diğer faaliyetlere göre anlamlı şekilde düşük görünmektedir. 

Tablo 32 : Mali İşler Faaliyetlerine Ayrılan Kaynakların Karşılaştırması 

 

Ankette, şirketlere IFRS/US GAAP, SPK ve vergi uygulamalarına uygun finansal 

raporlama yapıp yapmadıkları, yapıyorlarsa da kim tarafından yapıldığı sorusu sorulmuştur. 
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Katılımcıların %63’ü IFRS/US GAAP uygun raporlarını kendi kaynakları ile şirket içinde 

hazırladıklarını, %33’ü denetim şirketi veya outsource hizmeti tarafından hazırlandığını, 

%4’ü ise IFRS/US-GAAP’e uygun raporlama yapmadıklarını bildirmişlerdir. SPK’ya 

uygun finansal raporlama yapılması hususunda; şirketlerin %53’ü şirketleri içinde %10’u 

denetim şirketi veya outsource aracılığı ile finansal raporlama yapmaktadır. Kalan %37’si 

SPK’ya uygun raporlama yapmamaktadır. %96 oranla vergi kanunlarına uygun raporlar 

şirket bünyesinde hazırlanmaktadır. Şirketlerin %4’ü ile bu tür raporlarını dış kaynak 

kullanarak hazırlamaktadırlar. 

Tablo 33:Sunulan Finansal Raporlar  

 

 

Uluslararası şirketlerin, kıyaslama (benchmarking) yapma amacıyla sıklıkla 

kullanmış olduğu Anahtar Performans Göstergeleri (APG)’ne çalışmamızda yer verilmiştir. 

Ankette, katılımcılara bu APG’leri kullanıp kullanmadıkları sorulmuş, kullanıyorlar ise 

formun ilgili kısmını doldurmaları istenmiştir. Tablo 34’de görüldüğü gibi toplam 17 ile 23 

adet arasında geri bildirim vardır. 

Şirketlere, satıcılar muhasebesi biriminin performanslarını karşılaştırabilmek 

amacıyla; bu birime ayrılan toplam çalışan kişi ve kaynak maliyeti, bu birimde yapılan 

faaliyet sayısı ve otomasyonla ilgili sorular sorulmuştur. Bu bölümle ilgili sonuçlar şu 

şekildedir. Satıcılar muhasebesi birimindeki tam zamanlı çalışan sayısı 2 ile 50 arasında 

değişmekte olup medyanı 8 TZÇ’dır. Şirketlerin yıllık girdikleri fatura sayısına 

bakıldığında; 8 binle 2 milyon arasındadır ve medyanı da 66.000 faturadır. Bu bölüme 

ayrılan kaynakların maliyetine cevap istenmiştir. Satıcılar muhasebesindeki, yıllık kişi başı 
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çalışan maliyetinin medyanı 45.000 TL olup, en düşük 12.000 TL en yüksek 85.333 TL’dir. 

Bu cevaplardan birim fatura giriş maliyeti ve kişi başı girilen fatura sayıları hesaplanmıştır. 

Birim fatura maliyetinin medyanı 4,33 TL olmakla beraber şirketlerin kullanmış oldukları 

otomasyona göre birim fatura maliyeti 0,45 TL ile 9,30 TL arasında değişmektedir. Aynı 

şekilde kişi başı girilen fatura sayısı 2.250 ile 100.000 arasında değişmekte olup medyanı 

7.143 adettir. Şirketlerin otomatik fatura girişi konusunda yeterli yatırım yapmadıkları 

görülmektedir.  

Tablo 34 : Anahtar Performans Göstergeleri 
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Kıyaslama amacıyla bu bölümde müşteriler muhasebesi ile ilgili sorulara da yer 

verilmiştir. Çalışan sayısı, çalışan maliyeti ve tahsilat işlem sayısı sorulmuştur. Tahsilatla 

ilgili cevaplarda dönüş oranı düşük olduğu için analize dâhil edilmemiştir. Müşteriler 

muhasebesinde çalışan sayısı 1 ile 50 arasında değişmekte olup medyan 3’tür. Kişi başı 

yıllık maliyet 16.000 TL ile 84.600 TL arasındadır. Medyan 45.000 TL’dir. 

Duran varlık muhasebesinde karşılaştırma yapabilmek için çalışan sayısı, duran 

varlık sayısının ne kadar olduğu sorulmuştur. Şirketlerde bu işle ilgilenen 1 ile 2 kişi 

arasında çalışan olduğu tespit edilmiştir. Duran varlık sayısının medyanı 8400 adettir. Kişi 

başı düşen duran varlık ise 6.800 adet seviyesindedir. Son olarak bu bölümde finansal 

raporlama yapan çalışan sayısı ve hazırlanan finansal rapor sayısı sorulmuştur. Finansal 

rapor sayıları ile ilgili sağlıklı bilgi alınamaması sebebiyle analizden çıkartılmıştır. 

Şirketlerin finansal raporlarını hazırlayan sayısı 1 ile 20 kişi arasında değişmekte olup 

medyanı 3 kişi hesaplanmıştır. 

6.6. Araştırmanın Hipotezleri ve Hipotezlerin Test Edilmesi 

Araştırmamızda, temel faktör şirketlerin yabancı sermayeli veya Türk sermayeli 

olup olmamasıdır. Buna göre OHM yaklaşımı incelenecektir. Ana hipotez, ülkemizde 

yabancı sermayeli şirketlerin, Türk sermayeli şirketlere göre OHM’nin ana unsurları olan 

merkezileşme, bilgi sistemleri teknolojileri, performans yönetimi ve iş süreci standardı 

yönünden istatistiki olarak farklılık olduğunu savunmaktadır.  

H1: Yabancı sermayeli şirketlerle Türk sermayeli şirketler arasında OHM kullanımı 

arasında fark vardır. 

H1a: Yabancı sermayeli şirketlerde OHM bilinirliği daha yüksektir. 

H1b:Yabancı sermayeli şirketlerde OHM kullanımı daha yüksektir. 

H1c1 :Ülkemiz Tük sermayeli şirketlerde mali işler finans birimi giderlerinde 

dağıtım yoktur. Yabancı sermayeli şirketlerden anlamlı şekilde farklıdır.  
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H1c2 :Uluslararası şirketlere göre ülkemiz şirketlerinde mali işler finans gider 

dağıtımı yapma oranı daha azdır. 

H1d :Mali işler finans birimi faaliyetlerinde OHM’nin kullanımı yabancı 

sermayeli şirketlerde daha fazladır. Süreçler bazında uluslararası şirketlerde OHM, 

ülkemize göre daha yaygındır. 

H1e :Yabancı sermayeli şirketlerde sürekli geliştirme faaliyeti Türk sermayeli 

şirketlere göre daha fazladır.  

H1f :İş süreçleri standart yönünden, mali işler finans süreçleri yabancı sermayeli 

şirketlerde daha fazladır. 

H1g :Performans ölçüm konusunda Türk sermayeli şirketlerle yabancı sermayeli 

şirketler arasında sayısı ve yöntem bakımından fark vardır. 

H1h : Yabancı sermayeli şirketlerde mali işler finans biriminde teknoloji 

kullanımı Türk sermayeli şirketlere göre daha yüksektir. 

H1i : Yabancı sermayeli şirketlerde finansal kapanışlar Türk sermayeli şirketlere 

göre daha önce yapılabilmektedir. 

H1j : Yabancı sermayeli şirketlerde işleme dayalı faaliyetlere ayırmış olduğu 

kaynak diğer şirketlere göre daha azdır. 

H1k: Ülkemiz şirketlerinde satıcılar muhasebesi ve duran varlıklar muhasebesi 

APG’leri, gelişmiş ülkelerdeki APG’lerden daha düşüktür. 

İstatistiki analiz için Ki-kare, proportion ve Anova varyans testleri uygulanacaktır. 

Analizler Microsoft Sigma XL aracılığıyla çözümlenecektir. 

 Ki-kare testi, gözlenen frekanslar ile beklenen frekanslar arasındaki farkın istatistik 

olarak anlamlı olup olmadığı temeline dayanır. Ki-kare testinde, niteliksel olarak belirtilen 
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veriler kullanılır. Ayrıca, ölçümle belirtilen sürekli değişkenler de belli bir dereceden az 

veya çok olarak nitelendirilerek ki-kare testi uygulanabilir.
118

  

Ülkemizdeki Türk sermayeli şirketlerle yabancı sermayeli şirketlerin OHM 

bilinirliliği Ki-kare yöntemi ile test edilmiştir.  Tablo 35’de P değeri 0,3322 olup 0,05’den 

büyük olması nedeniyle bilinirlik açısından Türk sermayeli şirketlerle yabancı sermaye li 

şirket arasında istatistiki anlamda fark yoktur. Bu durumda H1a hipotezi reddedilecektir. 

Tablo 35 : OHM Bilinirliği Üzerine Ki-Kare Testi 

 

H1b hipotezi, OHM yaklaşımını kullanımı yönünden fark olup olmadığını 

önermektedir. Hipotez yabancı ortaklı şirketlerin bu yapıyı daha çok kullandıklarını ileri 

sürmektedir. OHM olmanın gerektirdiği özellikler dikkate alınmadan sadece cevaplar 

üzerinden kullanılıyor ve kullanılmıyor durumuna göre analiz edilmiştir. Ana özelliklerle 

ilgili hipotez testleri takip eden analizlerde yapılmıştır. Tablo 36’da görüldüğü gibi, p 

değeri 0,05’den büyüktür ve bu durumda yabancı sermayeli şirketlerle Türk sermayeli 

şirketler arasında OHM yaklaşımını kullanım yönünden fark yoktur. H1b hipotezi 

reddedilecektir. Elbette bu hipotezin reddi,  katılımcıların OHM’nin ana özelliklerini 

kullandıkları varsayımı altında geçerlidir. İleriki organizasyon, teknoloji, iş süreci standardı 

ve performans yönetimi ile ilgili hipotezler H1b hipotezini destekleyecek veya çürütecektir.  

Tablo 36 : OHM Kullanımı Üzerine Ki-Kare Testi  

 

 

                                                             
118 Mehmet Güngör ve Yunus Bulut, Ki-Kare Üzerine, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Fırat Üniversitesi, 

Elazığ, 2008 s.1 
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Şirketlere mali işler finans birimi giderlerini diğer gider merkezlerine dağıtım 

yapılıp yapılmaması sorulmuştur. Türk sermayeli şirketlerin 6 tanesi dağıtım 

yapmadıklarını, 27 tanesi sabit, değişken veya piyasa fiyatı esaslı dağıtım yaptıklarını 

belirtmişlerdir.  Buna karşılık, yabancı sermayeli şirketlerden ise 5 tanesi herhangi bir 

dağıtım anahtarı kullanmadıklarını, 21 tanesi bu giderleri diğer gider yerlerine dağıttıklarını 

söylemişlerdir.  H1c1 hipotezi gider dağıtımı konusunda fark olduğunu iddia etmektedir. 

Tablo 37’de sonuçlara bakıldığında p değeri 0,05’den büyük olduğu için herhangi bir fark 

gözlenmemiştir. Diğer bir ifade ile ülkemizdeki Türk sermayeli şirketlerle, yabancı 

sermayeli şirketler arasında gider dağıtımı yönünden fark yoktur.  Bu durumda H1c1 

hipotezi reddetmelidir. Buna ek olarak gider dağıtımı kullanım oranı, uluslararası 

uygulamalarla karşılaştırmak için Two Proportion test ile analiz edilecektir.  

Tablo 37 : Mali İşler Gider Dağıtımı Üzerine Ki-Kare Testi 

 

Uluslararası kıyaslama için PWC’in 2011 yılında Fortune 500 listesinde yer alan 

şirketlere yapmış olduğu ve 127 şirketin cevapladığı sonuçlar kullanılacaktır. İlgili 

araştırma katılımcıların %8’inin mali işler finans birimi giderlerinin dağıtımını 

yapmadıklarını, kalan kısım ise sabit, değişken veya piyasa verileri kullanarak bu giderleri, 

hizmet verdikleri gider yerlerine dağıttıklarını söylemektedir. Tablo 38’de x1 PWC’nin 

araştırmasında yer alan gider dağıtımı yapmayan şirketleri, n1 ise ankete katılan şirket 

sayısını vermektedir. Sample 2 bölümünde yer alan x2 Türkiye’de faaliyet şirketlerden gider 

dağıtımı yapanları, n2 ise araştırmamıza katılan şirketleri gösterir örneklem büyüklüğünü 

vermektedir. Two Proportion test ile iki araştırmanın oranları karşılaştırılmış olup, analiz 

neticesinde ana kütleye giderken 0,015 hata payı ile uluslararası şirketlerde gider dağıtımı, 

ülkemizdeki şirketlere göre daha yaygındır. Bu sonuca göre H1c2 hipotezi kabul edilecektir. 
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Tablo 38 : Uluslararası Şirketlerin Karşılaştırması  

 

Araştırmamızın en önemli konularından birisi, mali işler finans süreçlerinin nerede 

takip edildiğidir. Mali işler finans biriminde takip edilen 14 ana sürecin, şirketlerin sermaye 

durumuna göre hangi organizasyon yapısında takip edildiklerinin karşılaştırması 

yapılacaktır. Daha sonra bu süreçler PWC’ nin araştırmaları ile karşılaştırılacaktır.  Mali 

işler finans birimindeki ana süreçlerin takip edildiği yerle ilgili, belirlenen 14 süreç için 

OHM kullanımını konusunda yabancı sermayeli şirketlerle Türk sermayeli şirketlerin fark 

var mıdır sorusuna cevap aramak için Ki-kare testleri yapılmıştır. Ki-kare testlerine ait özet 

tablo aşağıdadır. Detaylı ki-kare tabloları tezin ek bölümünde yer almaktadır. Tablo 39’da 

analizin p değerlerine yer verilmiştir. P değeri 0,05’den küçük durumlarda, sermaye 

yapılarının, süreçlerin takip edildiği yeri etkiler sonucu çıkmaktadır. Diğer bir deyimle; 

yabancı sermayeli şirketle Türk sermayeli şirket arasında OHM kullanımı ile ilgili anlamlı 

fark vardır sonucu çıkmaktadır. Fatura girişi,  müşteri faturalandırma, tahsilat, tahsilat 

girişi, genel muhasebe, gider listeleri gibi işlem ve tekrarlanan veri girişlerinin yüksek 

olduğu süreçlerde, yabancı şirketlerde kullanım oranı Türk şirketlerine göre fazladır. Diğer 

süreçlerde de OHM kullanım oranı yabancı şirketlerde daha fazla görünmekle beraber 

istatistiki anlam taşımamaktadır. 
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Tablo 39 : Sermaye Durumuna Göre Ana Süreçlerin Takip Edildiği Yerlerle İlgili Ki-Kare 

Özet Tablosu 

 

Hipotezin diğer ayağı, PWC’nin 2011 yılında yapmış olduğu araştırmada ortaya 

çıkan ana süreçlerdeki OHM kullanım oranı ile araştırmamızdaki oranların 

karşılaştırmasıdır. Oranlar arası bariz farklılık olması nedeniyle proportion test 

uygulanmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Şekil 22’de 127 şirketin mali işler finans 

süreçlerinin OHM’de takip edilme yüzdeleri görülmektedir. Satıcılar muhasebesi %88’lik 

oranla en fazla bu organizasyonda takip edilen süreçtir. Türkiye’de ise bu oran toplam 

bazda %10 seviyesindedir. İkinci sırada %84’lük oranla genel muhasebe süreçleri 

gelmektedir. Araştırmamıza katılan şirketlerde ise bu %12’dir. Sabit kıymet işlemlerinin 

uluslararası şirketlerde uygulama düzeyi % 82 seviyesinde iken ülkemizde bu oran %15 

seviyesindedir.  Müşteriler muhasebesi uygulama düzeyi ilgili PWC araştırmasında %67 

iken, Türkiye’deki şirketlerde %5-8 aralığındadır. Bütçe planlamanın OHM’de takip edilme 

oranı %7 iken, araştırmada bu oran %63 seviyelerindedir. Aynı şekilde gider listesi, vergi, 
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dış raporlama ve hazine işlemlerinin OHM’de takip edilme yüzdesi anlamlı bir şekilde 

ülkemiz şirketlerden fazladır. 

 

Şekil 22: OHM’de takip edilen süreçler 

Kaynak: PWC Shared Service Research 2011 

Sonuç olarak, bu bilgiler ışığında Türkiye’deki yabancı sermayeli şirketlerde 

süreçlerin OHM’de takibi Türk sermayeli şirketlere göre daha yaygındır. Ayrıca 

uluslararası şirketlerde OHM türü organizasyonların kullanımı ülkemizdeki şirketlerden 

fazladır. Bu durumda H1d hipotezi geçerlidir. 

Şirketler, faaliyetlerde sürekli iyileştirme faaliyetleri kullanarak farkındalığı 

arttırabilirler. Mali işler finans biriminde kullanılabilecek bu yöntemlerin ülkemiz 

şirketlerindeki durumu incelenmiştir. Tablo 40 özetlendiği şekliyle, ülkemizdeki yabancı 
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sermayeli şirketlerle Türk sermayeli şirketler arasında bu yöntemleri kullanım sıklıkları 

karşılaştırılmıştır. Sürekli geliştirme faaliyetleri öneri sistemi altı sigma, yalın sistem, 

toplam kalite yönetimi ve kaizen tanımlanmıştır. Oranlar bazında karşılaştırıldığında, 

yabancı sermayeli şirketlerde bu yöntemler daha fazla görülmektedir. Fakat Ki-kare 

testinde ana kütleye giderken, kullanılan yöntemlerin sıklığı arasında Türkiye’deki yabancı 

sermayeli şirketlerle Türk sermayeli şirketler arasında fark yoktur sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Özetle H1e hipotezi reddedilecektir.  

Tablo 40 : Sermaye Durumuna Göre Sürekli Geliştirme Faaliyetleri ile İlgili Ki-Kare Özet 

Tablosu  

 

 

Benzer araştırma PWC tarafından 2011 yılında 127 şirketi kapsayacak şekilde 

yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre altı sigma kullanım oranı %48, toplam kalite yönetimi 

kullanımı %28’dir. Ülkemizdeki şirketler ile karşılaştırıldığında uluslararası şirketlerde bu 

uygulamalar daha yaygındır.  

Araştırmamızın önemli konularından bir tanesi de şirketlerin iş süreci standardı 

yönünden karşılaştırmalarının yapılmasıdır. İş süreci standardı, mali işler finans 

birimlerinin tüm şirket bünyesinde süreçlerin birbirine yakınlığı sorgulamaktadır. 

Standartlaşmanın arttığı durumlarda, gerek işleme dayalı faaliyetlerin sürdürülmesi için 

ayrılan kaynaklarda gerekse sistemin bakım ve iyileştirmesi için gerekli ek kaynaklarda 

düşüş olacaktır. Bu çerçevede; ülkemizdeki şirketlerin iş süreçleri standardının yabancı 
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sermayeli veya Türk sermayeli olma durumuna göre karşılaştırması yapılacaktır. Ankette 

ana süreçler satıcılar muhasebesi, müşteriler muhasebesi, genel muhasebe, maliyet 

muhasebesi, sabit kıymetle ve bütçe planlama şeklinde tanımlanmıştır. Beşli likert 

ölçeklendirme yöntemine göre katılımcılardan, bu süreçlerin 1-5 aralığında ölçeklendirmesi 

istenmiştir.  Bir(1) tamamen farklı, iki(29) farklı, üç(3) kısmen standart, dört (4) standart, 

beş (5) tamamen standart süreçleri ifade etmektedir.  Bu sorunun iç tutarlılığının test etmek 

için Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı kullanılmıştır. 

Cronbach (1951) tarafından geliştirilen alfa katsayısı yöntemi, maddeler doğru-

yanlış olacak şekilde puanlanmadığında, 1-3, 1-4, 1-5 gibi puanlandığında, kullanılması 

uygun olan bir iç tutarlılık tahmin yöntemidir. Cronbach alfa katsayısı, ölçekte yer alan k 

maddenin varyansları toplamının genel varyansa oranlanması ile bulunan bir ağırlıklı 

standart değişim ortalamasıdır.
 119

 Yapılan analiz sonucu verilen cevaplarda Cronbach alfa 

değeri 0,9354’dür. İlgili detay analiz tezin ekler bölümündedir. Bu oranın 1’e yakın olması 

cevapların iç tutarlılığının güçlü olduğu anlamına gelir. Bu aşamadan sonra hipotez testi 

için One Way ANOVA (varyans) analizi kullanılacaktır. 

 İstatistik bilim dalında varyans analizi (veya ANOVA, İngilizce "analysis of 

variance" sözcüklerinin kısaltması), gözlenen varyansı çeşitli kısımlara ayırma yöntemiyle 

bazı değişkenlerin başka bir değişken üzerindeki etkisini incelemeye yarayan bir grup 

modelleme türü ve bu modellerle ilişkili işlemlere verilen genel isimdir. Daha doğrusu 

ANOVA, ana kütle ortalamaları arasında farkın olup olmamasını sınar.
120

  

 

 

 

 

                                                             
119 İlker Ercan, İsmet Kan, Ölçeklerde Güvenirlik ve Gerçeklik, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 

sayı:30 (3), 2004, s.213 
120 http://tr.wikipedia.org/wiki/Varyans_analizi (04.04.2012) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Varyans_analizi
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Tablo 41 : İş Süreci Standartlarının Karşılaştırması ile İlgili ANOVA Özet Tablosu  

 

Tablo 41’de verilen ANOVA özet tablosunda görüldüğü gibi, p değeri 0,05’den 

küçük tüm ana süreçlerde H1f geçerlidir. P değerinin 0,05’den büyük olduğu süreç maliyet 

muhasebesi ve bütçe süreçleridir. İş süreçlerinin standardizasyon yönünden karşılaştırması 

yapıldığında, yabancı sermayeli şirketlerde standartlaşma, Türk sermayeli şirketlere göre 

daha fazladır. Bu durum sadece maliyet muhasebesi ve bütçe ana süreçlerinde geçerli 

değildir. OHM’nin ana konusunu oluşturan işleme dayalı faaliyetlerde standartlaşma daha 

önemlidir. Özetle; H1f kabul edilecektir. 

OHM olmanın ön koşulu kabul edilen performans ölçüm sistemlerinin kullanımı 

konusunda, yabancı sermayeli şirketlerle Türk sermayeli şirketler arasında fark olup 

olmadığı test edilecektir. Bu hipotezde analizin iki boyutu vardır. Bunlardan birincisi, farklı 

kaç tane performans ölçüm yöntemi kullanıldığının analizidir. İkincisi de kullanılan 

yöntemlerde farklılığın ölçümlenmesidir. Bu iki analiz için one way ANOVA ve Ki-Kare 

testi uygulanacaktır. 
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Tablo 42 : Performans Ölçüm Sistemi Karşılaştırması Ki-Kare ve ANOVA Özet Tablosu  

 

Tablo 42’de performans ölçüm yöntemlerini kullanım farklarını görmek için yapılan 

Ki-Kare sonucuna göre yabancı sermayeli şirketlerde p değeri 0,05’den küçük olan anahtar 

performans göstergesi ve iç müşteri anketi kullanımı Türk sermayeli şirketlere göre daha 

yaygındır. Buna mukabil, faaliyet tabanlı yönetim, balans skor kart, transfer fiyatlama, 

kıyaslama ve bütçe gibi performans ölçüm yöntemlerinin kullanımında her iki sermaye 

yapısında farklılık görülmemektedir. ANOVA analizinde, kullanılan yöntem sayısına 

bakıldığında yabancı sermayeli şirketler, Türk sermayeli şirketlere göre daha fazla sayıda 

farklı yöntem kullanmaktadır. Yabancı sermayeli şirketlerde kullanılan yöntem sayısı Türk 

şirketlerinden ortalama bir adet fazladır. Bu durumda,  H1g hipotezi kabul edilecektir. 

Mali işler finans biriminde kullanılan teknoloji araçlarının özellikle işleme dayalı 

faaliyetlerde etkinlik yarattığı bilinmektedir. Süreçlerdeki otomasyon iç kontrol ve sürecin 

çevrim süresine de olumlu etkisi bulunmaktadır. Bu çerçevede ülkemizdeki yabancı 

sermayeli şirketlerle Türk sermayeli şirketlerin yönetim bilgi sistemlerinde kullanılan 

teknoloji araçlarının karşılaştırması yapılacaktır. Analiz,  şirketler tarafından kullanılan 

farklı teknolojik araçların sayısına yöneliktir. İlgili bilgi sistemleri araçlarının seçiminde, 
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uluslararası kıyaslamalarda sıklıkla kullanılan ERP, belge tarama (scanning), optik belge 

okuma, elektronik belge akışı, elektronik satın alma, elektronik fatura, veri tabanı, XML-

B2B araçları ve iş zekâsı uygulamaları seçilmiştir. Yabancı sermayeli şirketlerle Türk 

sermayeli şirketler arasında bu teknolojileri kullanma sayısını karşılaştırabilmek için one 

way ANOVA testi uygulanmıştır.  

Tablo 43 : Bilgi Sistemleri Araçları Kullanım Sayısı Karşılaştırması ANOVA Özet 

Tablosu 

 

Analiz sonucunda (Tablo 43), p değeri 0,05’den küçük çıkmıştır. Bunun anlamı 

ülkemizdeki yabancı sermayeli şirketlerde kullanılan bilgi teknolojileri sayısı Türk 

sermayeli şirketlerden fazladır. Ortalama 1,4 adet fazla bilgi sistemleri teknolojisi 

kullanılmaktadır. Sonuç olarak H1h hipotezi kabul edilecektir. 

Şirketlerin hızla gelişen ve hareket gösteren piyasa koşullarında bilgiye hızlı 

ulaşması son yıllarda önem kazanmıştır. Finansal tablo kullanıcılarının, istemiş oldukları bu 

bilgilere biran önce ulaşabilmeleri, muhasebe bilgi sisteminin performansına bağlıdır. Bu 

nedenle finansal kapanış süreleri şirketlerin mali işler finans birimlerinin etkinliğini 

ölçmekte kullanılabilir. Araştırmamızda katılımcılara aylık, üç aylık ve yıllık finansal 

kapanışları kaç iş gününde yaptıkları sorulmuştur. Yabancı sermayeli şirketlerle Türk 

sermayeli şirketler arasında finansal kapanışın zaman yönünden fark var mıdır sorusuna 

cevap aranmıştır. Tablo 44’de One Way ANOVA özet tablosunda görüldüğü gibi,  p 

değerleri 0,05’den düşüktür. Bunun anlamı, yabancı sermayeli şirketler finansal kapanışları 

Türk sermayeli şirketlere göre daha hızlı yapmaktadırlar. Yabancı sermayeli şirketler aylık 

kapanışları ortalama 3,6 gün, üç aylık kapanışları 6,3 gün, yıllık kapanışları 10,1 gün daha 

önce yapmaktadırlar. Analiz sonucuna göre H1i hipotezi kabul edilecektir. 
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Tablo 44 : Finansal Kapanış Performans Karşılaştırması  

 

Mali işler finans birimlerinin işleme dayalı faaliyetler, değer yönünden nispeten 

daha az değer katan faaliyetlerdir. Bu işlemler daha çok tekrarlanan, analiz gerektirmeyen 

günlük işlemlerdir. İşleme dayalı faaliyetlere ayrılan kaynakların azaltılarak etkinliğinin 

arttırması, değer yönünden daha önemli kabul edilen yönetim destek faaliyetlerine olan 

kaynakları arttıracaktır. Araştırmamızda, ülkemizdeki şirketlerin mali işler finans birimi 

faaliyetlerine ayrılan kaynakların yabancı sermayeli ve Türk sermayeli olma durumuna 

göre farklılık var mıdır sorusunda cevap aranacaktır. Analizimizde One Way ANOVA testi 

uygulanmıştır.  Tablo 45’de görüldüğü gibi, yabancı p değeri 0,05’den küçüktür. Yabancı 

sermayeli şirketler ile Türk sermayeli şirketlerin işleme dayalı faaliyetlere ayırmış oldukları 

kaynaklar aynı değildir. Yabancı sermayeli şirketler, tüm mali işler finansa ayrılan 

kaynakların yaklaşık %10 ‘u kadar daha az kaynak ayırmaktadırlar. Bu durumda H1j 

hipotezi kabul edilecektir.  

Tablo 45 : İşleme Dayalı Faaliyetlere Ayrılan Kaynakların Karşılaştırması 

 

Araştırmamızın son bölümünü, uluslararası şirketlerin OHM’lerinde sıklıkla 

kullanılan, kıyaslama amaçlı olarak Shared Service Roudtable, Peeriosity, PWC, KPMG 

gibi kuruluşların kullandığı anahtar performans göstergeleri seçilmiştir. Şirketlerden bu 

anahtar performans göstergelerini kullanıp kullanmadıkları sorulmuş, kullanıyor ise ilgili 

bölümün doldurulması istenmiştir. Katılımcıların bu soruları cevaplandırma sıklığı 17 ile 

23 arasında değişmektedir. Cevapların %80’i yabancı sermayeli şirketler tarafından 

verilmiştir. Türk sermayeli şirketlerin cevaplandırma sıklığı dört (4) olduğu için 
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performansını karşılaştırmak için yeterli veri oluşmamıştır. Fakat şirketlerin sermaye 

durumuna göre ayrımı yapılmadan uluslararası araştırmalarda çıkan sonuçlara göre anahtar 

performans sonuçları karşılaştırılacaktır. Uçlarda cevaplar olduğu için karşılaştırmada 

medyan verileri seçilmiştir. Satıcılar muhasebesinde kullanılan kıyaslama verileri Shared 

Services Roundtable 2007( Örneklem sayısı 89 uluslararası şirket), müşteriler muhasebesi 

kıyaslama verileri Shared Services Roundtable 2007 (( Örneklem sayısı 42 uluslararası 

şirket), duran varlıklar muhasebesi verileri Peeriosity 2011 araştırmalarından alınmıştır. 

Tablo 46 : Mali İşler Finans Birimi Performans Kıyaslama 

 

Kıyaslama tablosunda yer alan satıcılar muhasebesi verilerine bakıldığında; ülkemiz 

şirketlerinde kişi başı fatura girişi 7.011 adettir. Uluslararası şirketlere bakıldığında bu 

miktar 12.000 adet fatura seviyesindedir.. Tam zamanlı çalışan maliyeti karşılaştırıldığında, 

yurt dışı veriler 42.000 EUR’u gösterirken ankete katılan şirketlerde bu tutar 45.000 TL’dir. 

Fatura girişi birim maliyetine bakıldığında bu tutar uluslararası şirketlerde 3,37 EUR iken 

Türkiye 4,5 TL’dir. Müşteriler muhasebesi verilerine bakıldığında; kişi başı çalışan 

maliyeti ülkemizde 45.000 TL iken yurtdışında bu tutar 40.000 EUR seviyesindedir. Diğer 

bir kıyaslama, duran varlık muhasebesi üzerinedir. Duran varlık muhasebesi bölümünde 

çalışan başına düşen duran varlık ülkemizde 6.800 civarında iken bu miktar yurtdışı 
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verilerde 15.506 adeti göstermektedir. Genel çerçevede, kıyaslama verilerinin miktarla ilgili 

kısımlarında uluslararası şirketlerin performansı ülkemiz şirketlerine göre daha yüksek 

iken, tutar verilerinde ülkemiz şirketleri daha iyi durumda görünmektedir. Fakat tutar 

karşılaştırması için kullanılan ülkelerin kişi başı milli gelirleri bilinmediğinden tutarla ilgili 

düzeltme yapılamamıştır. Diğer bir ifade ile maliyet verilerinin analizinde kullanılan 

verilerden hipotezin doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanamamıştır. Sonuç olarak; H1k 

hipotezi miktara dayanan karşılaştırmalarda kabul edilecektir. 

H1 hipotezinin genel değerlendirmesi yapıldığında, ülkemizdeki şirketlerde Ortak 

Hizmet Merkezi yaklaşımının düşük seviyede olduğu görülmektedir. Buna mukabil, genel 

anlamda Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerde OHM yaklaşımını 

kullanım düzeyi Türk sermayeli şirketlere göre daha fazladır. H1 hipotezi kabul edilecektir. 

Sonuç olarak, uluslararası yatırımcıların Türkiye’de faaliyet gösteren bu şirketleri, destek 

fonksiyonlarda etkinlik ve verimlilik konularına daha fazla önem vermektedirler.  
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7. SONUÇ 

Bu tez çalışmasında, uluslararası şirketlerde yaygın olarak karşımıza çıkan Ortak 

Hizmet Merkezi yaklaşımının muhasebede kullanımı incelendi. Bu organizasyon 

yaklaşımının teorik çerçevesi, temel özellikleri uluslararası araştırmalardan faydalanılarak 

açıklandı. Uygulamacılara yön vermek amacıyla, OHM’ne geçiş projesi vaka çalışmasına 

yer verildi. Tezin araştırma bölümünde, ülkemizde OHM türü yapıların kullanım düzeyi, 

mali işler finans birimi etkinliği ve bu konudaki yönelimleri yabancı ortaklı olma 

durumlarına göre araştırıldı. 

Yönetim destek fonksiyonlarında yapılacak iyileştirme ve değer katmayan 

faaliyetlerin azaltılması, işletmelere hem maliyet avantajı hem de piyasa değişimine karşı 

esneklik kazandırmaktadır. Uluslararası şirketler; rekabet avantajlarını korumak, faaliyet 

gösterdiği bölge veya ülkelerdeki sosyal farklılıklarından kaynaklı sorunları azaltmak için 

süreçlerinde standartlaşmayı sağlayarak merkezileşme yapısında gitmek suretiyle tek bir dil 

inşa etmektedirler. Bu yönelimin, muhasebe fonksiyonunda da kendini ağırlıklı olarak 

gösterdiği uluslararası araştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Muhasebenin daha fazla tekrara 

dayanan ve analiz gerektirmeyen faaliyetlerinde OHM yaklaşımı çerçevesinde yapılacak 

iyileştirmeler; uzun dönemde şirket alımı, birleşme gibi stratejik kararların yerine 

getirilmesini kolaylaştırmaktadır.  

Ortak Hizmet Merkezi; organizasyon teorisi, işlem maliyeti teorisi temsil teorisi ile 

ilişkilidir. OHM, merkezi ve merkezkaç organizasyon yapısının olumlu yönlerini kullanır. 

Merkezileşmenin faaliyetten uzak, tepkisiz ve iç müşteri üzerine olumsuz etkilerini 

azaltmak için bilgi teknolojilerinin getirmiş olduğu uzaktan erişimi destekler. Ayrıca; 

merkezkaç yapıların ölçek ekonomisi ve standartlaşma ile ilgili sorunlarını azaltır. Hizmet 

verdiği organizasyondan bağımsız; kendi süreçlerini iç müşterilerinin talebi doğrultusunda 

iyileştirme yolları arar.  

İşlem maliyetlerinin, açık piyasa şeklinde ölçülebilir olması, OHM’nin son 

aşamasıdır. İç müşteriler; üçüncü kişilerden veya OHM’den alınacak hizmetlerin maliyet 
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avantajı yönünden karşılaştırmasını yapmak istemektedir. OHM’de takip edilen faaliyetlere 

ait işlem maliyetleri, açık piyasa fiyatlarının altında kaldığı sürece burada takip edilecektir. 

Buna ek olarak merkezileşme, hizmet miktarı arttıkça marjinal sabit giderlerin azalmasını 

teşvik edecektir.  

OHM iç müşterilerinin temsilcisi konumundadır. Bu yapıda iç müşteriler kendi ana 

faaliyet konularına odaklanırlar ve destek faaliyetlerin yerine getirilmesinde yetkilerini 

devrederler. Temsil edilen yani ana işletme ile temsilci yani OHM arasında güç ve yetki 

paylaşımı konusunda ekonomik sürtüşme söz konusudur. Temsil edilme ile ilgili sorunlar, 

tarafların beklenti ve sorumluluklarının açıkça belirlendiği Hizmet Seviye Sözleşmesi 

(HSS) ile azaltılabilir. Üst seviyede Hizmet Seviye Sözleşmesinden fayda sağlayabilmek; 

mümkün oldukça açık piyasa işlemleri ile karşılaştırılabilir olmasına bağlıdır. Burada 

transfer fiyatlama sistemi etkinliği arttırıcı bir rol oynar. 

OHM oluşum kararı kısa vadeli maliyet düşürme amacından çok, uzun vadede 

organizasyonun stratejik karar boyutunda değerlendirilmelidir. Özellikle mali işlerde 

üretilen bilgilerin gizliliği, uzun dönemli birleşme, satın alma gibi stratejik kararlar, 

organizasyon içinde üretilen ve rekabet avantajı yaratan know-how sözkonusu olması 

durumunda, OHM yaklaşımı outsourcinge göre daha avantajlıdır. Ek olarak, OHM 

yaklaşımı merkezileşmeden fazla anlam ifade eder. Süreç, bilgi sistemleri, coğrafi bölge ve 

organizasyonun tekleşmesi üzerine odaklanır. İlişkiler, geleneksel merkez yapıda olduğu 

gibi hiyerarşik yapıdan ziyade; müşteri hizmet sağlayıcı ilişkisine dayanır.  

OHM yaklaşımında muhasebe organizasyonunu; yönetimin odaklandığı konu ve 

öncelikler belirler. Organizasyon; müşteriyi esas alacak şekilde bölümlendirilebileceği gibi 

iş süreçlerine dayalı veya her ikisini içeren bir yapıya odaklanabilir. Süreç uzmanlığına 

göre muhasebe organizasyonu, süreç etkinliği ve ölçek ekonomisinden faydalanma 

noktasında müşteri odaklı organizasyona göre daha avantajlıdır. Muhasebe 

organizasyonunu belirleyen diğer bir konu, hizmet verilen ana şirket veya bölümlerin 

büyüklüğü ve üst yönetimin etkinlik ve verimlilik konusundaki bakış açısıdır. 
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Oluşturulacak OHM’nin gider merkezi mi kar merkezi mi veya tamamen bağlı ortaklık 

şirketi mi olacağını bu bakış açısı belirler. Uluslararası uygulamalardan bildiğimiz; büyük 

grup şirketleri, muhasebe organizasyonlarını kar merkezi şeklinde örgütlemişlerdir ve 

verilen hizmetleri transfer fiyatlama yöntemleri kullanılarak fiyatlandırmaktadırlar. 

Uluslararası şirketlerin önem verdiği noktalardan bir tanesi OHM’de verilen 

hizmetlerin performansının ölçümüdür. Performans ölçümünde en yaygın APG dediğimiz 

daha çok finansal olmayan veriler kullanılmaktadır. Bu veriler sistemli olarak uluslararası 

ortamda kıyaslanmaktadır. Fortune 500’de yer alan şirketlerin %80’inden fazlasının bu 

organizasyonu kullandıkları göz önüne alındığında, uluslararası karşılaştırmalar daha fazla 

anlam ifade eder.  

Muhasebe süreçlerinde sürekli iyileştirme, OHM yaklaşımının önem verdiği diğer 

bir konudur. Burada öneri sistemi, yalın düşünce, altı sigma, kaizen ve toplam kalite 

yönetimi gibi son yılların yeni yönetim yaklaşımları karşımıza çıkmaktadır. Bu 

yaklaşımların muhasebenin kendi iç süreçlerinde uygulanması, biz muhasebeciler için yeni 

gelişim alanlarıdır. 

Devamlı veya rutin nitelikteki, kalifiye iş gücü gerektirmeyen işleme dayalı 

faaliyetlerde otomasyon, OHM’nin bilgi sistemleri yönü ile yakından ilişkilidir. OHM 

olmanın birinci öncelikleri arasında, manuel süreçlere dayanan bu işlemlerin bilgi 

teknolojilerinden faydalanılarak azaltılmasıdır. Hem ülkemiz şirketlerinde hem de 

uluslararası şirketlerde otomasyonun birinci adımı ERP sistemi kurulmasıdır. Kapalı devre 

şeklinde çalışan bu yapı, uzaktan erişim imkânları ile bir merkezden yönetilebilir. Buna ek 

olarak basılı belge veya bilgiye dayanan dokümanların OCR ve elektronik belge akış 

teknolojileri ile okunması ve dijital ortamlarda saklanması gelişmiş ülkelerde gördüğümüz 

en yeni uygulamalardır. Örneğin basılı faturayı herhangi bir manuel işleme gerek kalmadan 

tarayıcı (scanner) ile okuyup muhasebeleştirilme işlemi yapılabilmektedir. Ayrıca 

OHM’nin üçüncü kişilerle yapmış olduğu işlemlerin, aynı bilgi sistemleri yapısına sahip 

olmasalar bile, XML teknolojileri yardımı ile birbirlerine bilgi ve belge transferi 
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yapabilmektedir. Bu gibi teknolojik araçlar gerek manuel iş süreçlerinin azaltılması gerekse 

iç kontrol ortamı yaratılması yönünde organizasyona fayda sağlar. 

Tezin vaka çalışması bölümünü İngiltere’nin Bristol şehrinde bulunan örnek şirketin 

OHM’nde hazırladım. OHM’ye geçiş sonrası şirket; farklı bilgi sistemlerini, farklı coğrafi 

bölgeleri, çoklu organizasyon yapısını terk etmiştir. Geçiş döneminin ilk yıllarında 

maliyetler hızlı bir şekilde düşmüştür. Sonraki yıllarda bu düşüş trendi aynı hızı 

yakalayamamaktadır. Burada şirket, süreçlerin standartlaşması konusunda çalışmalara 

başlamış, SAP’yi tüm iş birimlerinde stratejik ortak olarak tanımlamıştır. Ayrıca bu geçiş 

sonrası şirket, yeni şirket satın alma yatırımı veya satma gibi stratejik konularda esneklik 

kazandığını düşünmektedir. OHM’ne geçiş sadece maliyet ve sistem optimizasyonu bakış 

açısı ile değerlendirilemez. İnsani boyutunun önemli olduğu ve ayrı bir uzmanlık 

gerektirdiği projenin her aşamasında unutulmaması gerekir. Bu yapıya geçiş çalışan 

açısından sancılı bir dönem olabilir. 

Ülkemiz şirketlerinde OHM yapısı kullanımı konusunda araştırma yapılmıştır. 

Araştırmamızın genel sonucuna göre; Türk sermayeli şirketlerde OHM ve unsurlarının 

kullanımı, yabancı sermayeli şirketlere göre daha azdır. Türk şirketlerinin muhasebe 

organizasyonu daha çok geleneksel merkez ofis ve bölgesel birimler şeklinde 

örgütlenmiştir. Araştırmamızda; OHM yapısında muhasebe organizasyonunu kullanan Türk 

sermayeli şirket sayısı yok denecek kadar azdır. Buna mukabil, yabancı sermayeli 

şirketlerde bu organizasyon yapısı daha fazladır. 

 Muhasebe biriminin kendi performansının ölçümü noktasında, ülkemiz şirketleri, 

yabancı sermayeli veya uluslararası şirketlere göre daha isteksizdir. Finansal olmayan 

performans ölçüm yöntemlerine muhasebe bölümleri fazla rağbet göstermemektedirler. 

Verilerden elde edilen sonuçlara göre; Türk sermayeli şirketlerde finansal raporların ana 

güdüsü yasal zorunluluktur. Önemli sayıda Türk şirketi, IFRS veya SPK raporlamalarını 

dahi kendi iç kaynaklarını kullanarak hazırlayamamaktadır. Dış kaynak (denetim şirketi 

veya outsouce) desteği ile bu raporlar hazırlanmaktadır. Bu tespite ek olarak; yönetime, 
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ilgili finansal raporların sunulma süresi yabancı sermayeli şirketlere göre daha geri bir 

konumdadır.  

Tezin önemli konularından bir diğeri; grup şirketlerinin, bağlı ortaklıkların veya alt 

iş birimlerinin iş süreçlerine standartlaştırma yönünden ölçümüdür. Ülkemiz Türk 

sermayeli şirketlerde standartlaşma, yabancı sermayeli şirketlerin gerisindedir. Süreçlerin 

standart olması hem kaynak kullanımı hem de iç kontrol yönünden şirketlere avantaj sağlar. 

Standartlaşma şirketlerin faaliyet gösterdiği sektör ve organizasyon yapısı ile yakından 

ilişkilidir. Türk sermayeli şirketler, birden fazla faaliyet alanında grup şirket veya holding 

yapısındadır. Bu da iş süreçlerini standartlaşmasını olumsuz anlamda etkiler. Tek bir ana 

veya benzer faaliyetlerin oluşturduğu organizasyon ve süreç ilişkisi çoklu yapıya göre daha 

basittir. 

Muhasebe biriminde kaynak kullanımı karşılaştırıldığında, Türk şirketleri işleme 

dayalı faaliyetlere daha fazla, yönetim destek ve kontrol faaliyetleri daha az kaynak 

ayırmaktadır.  Bu muhasebe ve muhasebeciye bakış açısının bir izdüşümü şeklinde 

açıklanabilir. Geleneksel anlamda muhasebeciye bakış; kayıt tutar ve vergi sorumluluğunu 

yerine getirir bakış açısıdır. OHM bakış açısında ise bu tür faaliyetlerde otomasyon ve 

kaynakların azaltılması, yönetim karar destek ve kontrol faaliyetlerinin arttırılması 

yönündedir. 

Araştırmanın, muhasebe birimlerinin performansını kıyaslamak amacıyla 

hazırladığımız, uluslararası araştırmalarda sıklıkla kullanılan Anahtar Performans 

Göstergelerinin, Türkiye’de kullanımının düşük seviyede olması nedeniyle, bu bölümdeki 

performans karşılaştırması istenilen düzeyde gerçekleşmemiştir. Bu bölümdeki anket 

dönüşlerinin daha az olmasının başlıca nedenleri;  ülkemiz Türk sermayeli şirketlerinin 

APG’leri kullanmaması, bu verileri elde etmek için fazladan çalışma yapmak istememeleri 

ve gizlilik nedeniyle bilgilerin ifşa edilmemesi şeklinde sayılabilir. Bu nedenle 

Türkiye’deki şirketlerin mali işler finans birimlerinin performanslarını karşılaştırmasının 

yapılabileceği sürdürülebilir bir ortama veya organizasyona ihtiyaç vardır.  
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OHM üzerine, yurtdışında sıklıkla gördüğümüz son yıllardaki bilimsel araştırmalar 

daha çok OHM öncesi ve sonrası etkinlik ve verimlilik karşılaştırması üzerinedir. Bu 

araştırmalar OHM’nin hedeflenen amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığının ispatına 

odaklanmıştır.  OHM yapısının şirketlerde kullanılıp kullanılmadığı üzerine yapılan 

araştırmalar, OHM’nin erken dönem diye tanımlayabileceğimiz 2000’li yıllara 

dayanmaktadır. Bu konuda çalışacak araştırmacılar, OHM’nin sağlamış olduğu faydaların 

ölçümü konusunu vaka incelemesi yapabilirler.  
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EKLER 

EK-1 İstatistiki Analizler 

1. H1a: Yabancı sermayeli şirketlerde OHM bilinirliği daha yüksektir. 

 

 

 

2. H1b: Yabancı sermayeli şirketlerde OHM kullanımı daha yüksektir. 
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3. H1c1 :Ülkemiz Tük sermayeli şirketlerde mali işler finans birimi 

giderlerinde dağıtım yoktur. Yabancı sermayeli şirketlerden anlamlı şekilde 

farklıdır.  

 

 

4. H1c2 :Uluslararası şirketlere göre ülkemiz şirketlerinde mali işler finans 

gider dağıtımı yapma oranı daha azdır. 
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5. H1d :Mali işler finans birimi faaliyetlerinde OHM’nin kullanımı yabancı 

sermayeli şirketlerde daha fazladır. Süreçler bazında uluslararası şirketlerde 

OHM, ülkemize göre daha yaygındır. 
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6. H1e :Yabancı sermayeli şirketlerde sürekli geliştirme faaliyeti Türk 

sermayeli şirketlere göre daha fazladır.  
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7. H1f :İş süreçleri standart yönünden, mali işler finans süreçleri yabancı 

sermayeli şirketlerde daha fazladır. 
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Cronbach's Alpha = 0,9354 

 

Omitted Item Statistics 

 

                                     Adj.               Squared 

                        Adj. Total  Total   Item-Adj.  Multiple  Cronbach's 

Omitted Variable              Mean  StDev  Total Corr      Corr       Alpha 

Satıcılar Muhasebesi_2      18,589  4,331      0,8218    0,8402      0,9226 

Alıcılar Muhasebesi_2       18,661  4,162      0,8194    0,8655      0,9228 

Genel Muhasebe_2            18,411  4,250      0,8640    0,8345      0,9168 

Maliyet Muhasebesi_2        18,536  4,230      0,8720    0,8799      0,9156 

Sabit Kıymetler_2           18,411  4,293      0,8322    0,8727      0,9209 

Bütçe Planlama_2            18,554  4,302      0,6754    0,5091      0,9419 
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8. H1g :Performans ölçüm konusunda Türk sermayeli şirketlerle yabancı 

sermayeli şirketler arasında sayısı ve yöntem bakımından fark vardır. 
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9. H1h : Yabancı sermayeli şirketlerde mali işler finans biriminde teknoloji 

kullanımı Türk sermayeli şirketlere göre daha yüksektir. 
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10. H1i : Yabancı sermayeli şirketlerde finansal kapanışlar Türk sermayeli 

şirketlere göre daha önce yapılabilmektedir. 
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11. H1j : Yabancı sermayeli şirketlerde işleme dayalı faaliyetlere ayırmış 

olduğu kaynak diğer şirketlere göre daha azdır. 
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EK-2 Araştırma Anketi 

Ortak Hizmet Merkezi (Shared Service Centre)AnketUygulaması  

Sayın yönetici, 

 

Bu anket formu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finans 

Bölümünde “Muhasebe Organizasyonunda Ortak Hizmet Merkezi Yaklaşımı ve 

Uygulaması, Türkiye Araştırması” başlığı ile yapılan doktora tez çalışmasının uygulama 

kısmını oluşturmaktadır. 

 

Size verilen bu anket formunun temel amacı, Türkiye’de birden fazla bölüm veya 

şirkete hizmet eden muhasebe bölümlerinin ortak hizmet merkezi yaklaşımını (shared 

service centre) içinde uygulama düzeyini belirlemek, mali işler-finans birimlerinin 

etkinliğini uluslararası araştırmalarla benchmarking yoluyla karşılaştırmak bu yönde 

ülkemiz işletmeleri için öneriler sunmaktır. Ulaşılan sonuçlar ankete katılan şirketlerle 

paylaşılacaktır. 

 

Lütfen, size en uygun olan şekilde soruları cevaplayınız. Bu çalışmadan elde 

edilecek bilgilerin geçerliliği ve araştırmanın başarılı olabilmesi açısından anket sorularına 

verdiğiniz cevapların tam ve doğru olması oldukça önemlidir. Verilecek cevaplarda şirket 

veya kuruluş adı olmayacaktır. http://www.surveymonkey.com/s/NYRCBWQ adresinden 

online anketi cevaplayabilirsiniz. (Araştırmanın veri toplama süresi 15.03.2011’e kadardır.) 

 

Değerli vaktinizi ayırdığınız ve sağladığınız katkı için çok teşekkür ederiz. 

Prof. Dr. Münir ŞAKRAK     Barış ERGEN 

Marmara Üniversitesi. İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi SBE 

Doktora Öğrencisi 

barisergen@gmail.com 

0533 626 67 85 

0216 571 30 32 

Kozyataği Mah. Huseyin Bağdatlığlu İş 

Merkezi Kaya Sultan Sok. No: 81 Kat: 

7 Kadıköy/İSTANBUL 
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I.BÖLÜM -  ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. Şirketinizin sermaye yapısı hangisine uygundur? 

 

☐ Türk sermayeli şirket 

☐ Türk yabancı ortaklı şirket 

☐Yabancı sermayeli şirket 

 

2. Şirketinizin faaliyet gösterdiği iş kolu nedir?  

Üretim Şirketi  Perakende/Hızlı Tüketim  

Enerji     IT/Bilişim Teknolojileri  

Sağlık Hizmetleri Nakliye/Lojistik  

 Gayrimenkul-İnşaat  Finansal Hizmetler  

Holding/Şirketler Grubu Diğer 

 

3. Konsolidasyona veya grubunuza bağlı bağlı ortaklık sayınız nedir? 

Yok               1  2-5  6-10  >11  

 

4. Holding/ şirketlerinizin çalışan sayısı kaçtır? (konsolide) 

0-500 kişi 501-2000 kişi 2001 -5000 kişi 5001 -10.000 kişi  

>10.001 kişi 

 

5. Holding/ şirketlerinizin mali işler-finans biriminde kaç kişi çalışmaktadır? 

(Konsolide)(Mali işler finans birimi; satıcılar muhasebesi, alacaklar muhasebesi, 
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yönetim muhasebesi, bütçe, raporlama genel muhasebe, vergi, hazine ve finansal 

işlemleri kapsamaktadır) 

0-5 kişi 6-16 kişi 16-50 kişi 51-100 kişi  101-250 kişi   

>250 kişi 

 

6. Holding/ şirketlerinizin 2011 yılı toplam satış cirosu nedir? (Konsolide) 

0-200 milyon  201-500 milyon  500 m-2 milyar  

>2 milyar 

 

II. BÖLÜM – MALİ İŞLER – FİNANS BİRİMİNDE ORTAK HİZMET 

MERKEZİ YAKLAŞIMI UYGULAMA DÜZEYİ. 

1. Mali işlerde Ortak Hizmet Merkezi yaklaşımını hakkında bilgi sahibi misiniz? 

Evet   Hayır 

(Ortak Hizmet Merkezi: ortak bir strateji çerçevesinde, var olan ayrı iş birimlerinin bir 

araya gelerek, yönetim tarafından etkinlik arttırıcı, değer yaratan, maliyet azaltıcı, iç 

müşterilere daha iyi hizmet vermesi yönünde desteklenen açık piyasa faaliyetleri gibi 

hizmet vermesidir.) 

2. Holding/Şirketinizin Mali İşler-Finans Birimi organizasyonu hangi esasa göre 

bölümlenmiştir?  

Süreç Esası   

İş alanında uzmanlaşmış süreç odaklı  

Müşteri odaklı 
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3. Aşağıdaki tanımlardan hangisi grubunuz mali işler finans birimlerini organizasyon 

yönünden tanımlar? 

Merkezi, iş birimleri veya bağlı ortaklıklarla ile bağlantısız.   

Merkezi, iş birimleri veya bağlı ortaklıklarla ile bağlantılı.    

Merkezkaç, her iş birimi veya bağlı ortaklık kendi mali işler finans 

organizasyonuna sahiptir. 

 

4. Mali İşler finans biriminin yöneticisinin unvanı nedir? 

CFO Genel Müdür Yrd.  Mali İşler Direktörü Muhasebe Müdürü Finans 

Müdürü 

 

 

5. Kullandığınız ERP sisteminin adı nedir? (Birden fazla, farklı ERP söz konusu 

olabilir)? 

SAP  Oracle  JD Edwards  Baan  Diğer............... 

 

 

6. Mali İşler – Finans Birimi giderlerinin diğer kar merkezi veya gider merkezlerine 

dağıtımı ve takibini nasıl yapıyorsunuz? (Yönetim raporlaması esaslı olabilir) 

Gider Yeri, Masraf dağıtımı yok 

Gider Yeri, Sabit dağıtım anahtarı 

Gider Yeri, Verilen hizmet miktarına göre dağıtım 

Kar Merkezi, Piyasa fiyatına göre şirket içi transfer fiyatlama 

 



 

159 
 

 

 

7. Mali işler-finans birimlerinde sürekli gelişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi veya 

hangi yöntemleri uyguluyorsunuz? 

 

Öneri sistemi 

Yalın Altı sigma veya altı sigma 

Toplam Kalite Yönetimi 

Kaizen (sürekli iyileştirme) 

Diğer  (………………….) 

 

8. Mali işler-finans birimini performansını nasıl takip ediyorsunuz? (Birden fazla 

olabilir.) 

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) 

Balanced Score Kart  

Faaliyet Tabanlı Yönetim (Activity Base Management) 

İç Müşteri Memnuniyet Anketi 

Transfer Fiyatlama (Mali işlerde verilen hizmetler fiyatlandırılıyor) 

Kıyaslama (Benchmark) 

Mali İşler Birimi Bütçe Fiili Gider Yönetimi 

Diğer (…………………………………………………..) 

Performans takibi yapılmıyor. 
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9. Aşağıdaki süreçlerin takibi nerede yapılmaktadır? Gelecekte nerede takip etmeyi 

düşünüyorsunuz?  

Süreç a) 

Holding/Grup 

Şirketleri 

Merkezi  

b) Holding 

veya Grup 

Şirketi 

Farklı 

Bölgeleri, 

bağlı 

ortaklıkları 

veya Kar 

Merkezleri 

c) Ortak 

Hizmet 

Merkezi 

d) 

Outsourcing 

Fatura girişi     

Satıcı ödemesi     

Müşteri 
faturalandırma 

    

Tahsilat     

Müşteri tahsilat 

girişleri  

    

Müşteri Kredi 

yönetimi 

    

Maliyet 

muhasebesi 

    

Finansal 

raporlama 

    

Sabit Kıymetler     

Genel muhasebe     

Vergi     

Gider Listeleri     

Hazine işlemleri     

Bütçe planlama     
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10. Aşağıdaki teknolojilerin veya uygulamaların hangi veya hangilerini mali işler finans 

biriminde kullanıyorsunuz? Cevabınız hayır ise gelecekte kullanmayı planlıyor 

musunuz? 

 

Teknoloji/uygulama Fiili Kullanım Gelecekte 3 yıl içinde 

(planlanan) 

 Evet Hayır Evet Hayır 

ERP      

Belge, fatura scanning     

OCR(Optik Belge Okuma)     

Doküman e-workflow (elektronik 

belge akışı) 

    

Elektronik satınalma (e-procument)     

Elektronik fatura gönderimi     

Veri tabanı yönetimi     

Elektronik bankacılık (XML-B2B 

teknolojileri) 

    

Veri analizi ve raporlama (iş zekası 

uygulamaları) 

    

     

11. Mali işler tüm kar merkezleri(fabrika, bağlı ortaklık, bölge vb.) için iş süreci 

standardı düzeyi nasıldır? Derecelendirmeyi dikkate alınız. 

Süreçler Tamamen 

farklı 

süreçler (1) 

Farklı 

Süreçler     

(2) 

Kısmen 

Standart 

Süreçler 

(3) 

Standart 

Süreçler     

(4) 

Tamamen 

Standart 

Süreçler(5) 

Satıcılar (tedarik) 

muhasebesi 

     

Alıcılar(müşteri) 

muhasebesi 

     

Genel muhasebe 

ve finansal 

raporlama 

     

Maliyet 

Muhasebesi 

 

     

Sabit kıymetler 

 

     

Bütçe planlama 
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III. BÖLÜM-MALİ İŞLER-FİNANS BİRİMİ ETKİNLİK KARŞILAŞTIRMASI 

1. Mali İşler – Finans Birimi kaynaklarının % kaçlık bölümünü aşağıdaki faaliyetlere 

ayırmaktadır? Hedefi nedir?  

(İşleme Dayalı Faaliyet: Fatura girişi, faturalandırma, beyanname hazırlama, 

finansal raporlar gibi daha çok tekrarlanan işlemleri, Kontrol faaliyetleri: bütçe ve 

kontrol raporlaması ve sapma analizlerini, yönetim karar destek: yatırım, risk, 

birleşme satın alma vb gibi üst yönetime destek faaliyetlerini ifade etmektedir) 

 

Faaliyet Türü Şu Anki 

Durum (%) 

Hedefle

nen Durum (%) 

İşleme Dayalı Faaliyetler Listeden seçim 

yapınız. 

Listeden seçim 

yapınız. 

Kontrol Faaliyetleri Listeden seçim 

yapınız. 

Listeden seçim 

yapınız. 

Yönetim Karar Destek 

Faaliyetleri 

Listeden seçim 

yapınız. 

Listeden seçim 

yapınız. 

 

2. Mali İşler Finans Birimi maliyetinin(çalışan giderleri ve outsourcing)  satış cirosuna 

oranı nedir? 

Mali İşler Finans Çalışanı Giderleri / Net Satış Gelirleri 

 

<=%0,5   %0,5-%1  %1-%2   %2-%3   %3-%5   %5-%10  

 %10-%20      >%20   

 

3. Finansal kapanışlarınızı kaç iç gününde tamamlıyorsunuz? (Konsolide mali tablo 

hazırlayanlar için konsolidasyon esas alınmalıdır.) 
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Kapanış türü İş Günü 

Aylık Kapanış Listeden seçim 

yapınız. 

Üç aylık kapanış Listeden seçim 

yapınız. 

Yıllık kapanış Listeden seçim 

yapınız. 

 

4. Aşağıdaki finansal raporlar nerede hazırlanmaktadır? 

IFRS/USGAAP  Şirket İçinde   Outsource veya denetim şirketi Hazırlamıyor  

SPK    Şirket İçinde    Outsource veya denetim şirketi Hazırlamıyor 

Vergi/Yasal   Şirket İçinde   Outsource veya denetim şirketi Hazırlamıyor 
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5. Bu bölüm mali işler – finans birimlerinin performans karşılaştırmak için 

kullanılacaktır.Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 

Satıcılar Muhasebesi Veri (Yıllık) Açıklama 

Çalışan sayısı   

Çalışan Maliyet (TL)  Fatura giriş işlemleri ile 

ilgili toplam çalışan ve 

outsourcing 

maliyetleridir. 

Girilen yıllık satıcı faturası 

sayısı 

  

Otomatik girişi yapılan fatura 

sayısı (e-fatura veya fatura 

OCR scanning) 

  

Müşteriler 

Muhasebesi 

  

Çalışan Sayısı   

Çalışan Maliyet (TL  Tahsilat ile ilgili toplam 

çalışan ve outsourcing 

maliyetleridir 

Yıllık tahsilat sayısı   

Otomatik tahsilat sayısı   

Sabit Kıymetler-Yatırımlar 

Muhasebesi 

  

Çalışan Sayısı   

Toplam sabit kıymet sayısı   

Grup içi işlemler   

Grup içi işlem sayısı (fatura)  Grup içi şirketlerin 

birbirlerine kesmiş 

olduğu fatura sayısını 

iade eder. 

Tam otomatik fatura girişi 

sayısı 

  

Finansal Raporlama   

Çalışan sayısı   

Hazırlanan Finansal Rapor 

Sayısı  

(Şirket sayısı x sıklık (aylık/3 

aylık) x rapor türü sayısı 

(IFRS, SPK, VUK) 

 Örnek: Beş bağlı şirket 

sadece VUK ve SPK 

raporlarını üç ayda bir 

hazırlıyor ise; 

= 5 x 4 x 2 

 

 



 

165 
 

KAYNAKÇA 

Acca, Financial Shared Service Centres   Research Report No:79 London 2002. 

Arnold B, Land M, An Architectural Approach To İmlimentation Of Ssc, Phd Research,  

2002. 

Aslan, Sinan, İşletmelerde Stratejik Bölümlerarası Transfer Fiyatlaması, Muhasebe Ve 

Denetime Bakış Dergisi, Nisan 2004. 

Bangemann O. Tom,  Shared Service in Finance And Accounting, Gower Publising, 

England, 2005.  

Başkak, M, Çetişli H, Kurumsal Kaynak Planlama Başarılı Sistem İçin Kritik Etmenler 

Analizi, Iv. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Denizli 2003. 

Bayraktar E, Efe M, Kurumsal Kaynak Planlama Ve Yazılım Süreci, Selçuk Üniversitesi 

SBE Dergisi,  2006. 

Bergeron, B Essentials Of Shared Services. Wiley New Jersey 2003. 

Bergman, R, Duncan G, Shared Service Centre Location And Physical Design, White 

Paper.  Www.Cfoproject.Com (22.09.2011). 

Besanko, D, Baron D, Global Strateji And Organization, Standford University Research  

Paper No: 89 1996. 

Borman M, Towards An Uderstanding Of Influence Of Organizational Factors Paper 

447,Americas Coferance On Information System, 2007. 

Cima, Activity Based Costing, 2008 Http://Www.Cimaglobal.Com /Documents/ Imported 

Documents/Cid_Tg_Activity_Based_Costing_Nov08.Pdf.Pdf (20.11.2011). 

Dalgıç C.A, Toplama Kalite Yönetimi, Gaziantep Universitesi, 

Http://Www1.Gantep.Edu.Tr/~Dalgic/Tky/Default.Htm (22.08.2011). 

Delmasto M Ve Colombo M, The Economics Of Organizational Design, Palgrave 

Macmillan, Newyork 2008. 

Deloitte Global Ssc Anketi  2011. 

Deloitte Global Ssc Survey 2009. 

Doğan Ahmet, Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi Ve Türkiye Uygulaması, Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Ankara, 1996. 

http://www.cfoproject.com/
http://www1.gantep.edu.tr/~Dalgic/Tky/Default.Htm


 

166 
 

Doğan S, Kılıç S, İlişki Yönetiminde İç Ve Dış Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması, Kmu 

İİBF Dergisi, Sayı 10, Haziran 2008. 

Drury Colin, Management And Cost Accounting, Chapman-Hall, London,1992 

Edin İ, Kurumsal Uygulama Entegrasyonu, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı 

Enstitüsü Yönetim Dergisi, Cilt:20, Sayı: 62, Şubat 2009. 

Ercan İlker ve Kan İsmet, Ölçeklerde Güvenirlik ve Gerçeklik, Uludağ Universitesi Tıp 

Fakültesi Dergisi, sayı:30 (3), 2004 

Erden S.Aziz, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ve Bağımsız Denetim Firmaları Örneği, Mali 

Çözüm Dergisi, Sayı 64, 2003. 

Eroğlu E, Müşteri Memnuniyet Ölçüm Modeli, İÜ İşletme Fakültesi İşletme Dergisi, 

sayı:35, Nisan 2005. 

E-Workflow Standard and Research Http://Www.E-Workflow.Org (25.09.2011). 

The Hackett Group Finance Shared Service Performance Study, 2008. 

The Hackett Group Fss Proses Perspective 2009. 

Garg S, Simpson W Ve Lee E, Using Survey Results To Improve Customer 

Satisfaction, Kasım 2007 Http://Staging.Ssonetwork.Com/Using-Survey-Results-

İmprove-Customer-Satisfaction/1486-18-A (22.08.2011). 

Garrison R, Noreen E, Managerial Accounting, Mcgrew-Hill, USA,2000. 

Gereffi, G, Stark F. Karina, The Offshore Services Global Value Chain, Duke University 

Research Paper, 2010. 

Güçlü N, Stratejik Yönetim, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, 2003. 

Güngör Mehmet ve Bulut Yunus,  Ki-Kare Üzerine, Doğu Anadolu Bölgesi 

Araştırmaları, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2008 

Gürdal, K, Koçsoy, M, İnal O, Yalın Muhasebe, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 2005. 

Gürsoy, Cudi Tuncer, Yönetim Ve Maliyet Muhasebesi, Beta Yayınevi, İstanbul,1999. 

Hansel A, Çetindamar D, Teknolojik Gelişmelerin Ölçek Ekonomilere Etkileri, Bildiriler, 

Makine Mühendisleri Odasi Http://Arsiv.Mmo.Org.Tr/Pdf/10113.Pdf S.179 

http://www.e-workflow.org/
http://staging.ssonetwork.com/Using-Survey-Results-İmprove-Customer-Satisfaction/1486-18-A
http://staging.ssonetwork.com/Using-Survey-Results-İmprove-Customer-Satisfaction/1486-18-A


 

167 
 

Harper B, Trzcienski E, Management Tools Ensuring Quality Service At Knight-

Ridder’S Shared Services Center, Univesity Of Illınois , Working Paper Sayı 26 

1996. 

Harris M Ve Raviv A, Organizational Design, Management Science, Vol.48, No.7 July 

2002. 

Harry S. Singh, Data Warehousing: Concepts, Technologies, Implementations, And 

Management, Usa, Prentice Hall, 1997. 

Hauser J, Simester D Ve Wernerfelt B, Internal Customer And Internal Suppliers, Journal 

Of Marketing Research,  Ağustos 1996. 

Heath, Huddart, Slotta, Transfer Pricing, International Strategy, Duke University, Vol. 

134, 2009.  

Herbert I Ve Seal W, Shared Business Services And The Evolation Of Multi Divional 

Corp, Loughborough University 2010, S.2   Http://Www.G-

Casa.Com/Conferences/Singapore/Ppt_İn_Pdf/Mon1/Herbert.Pdf 

Herbert, I, Seal W, The Role Of Shared Services, Management Services,  Spring 2009. 

Hill Roger,  How To Innovative Technology Impacts The Ssc, White Paper,  S.190 

Www.Cfoproject.Com (22.09.2011). 

Hodge J, Creating The Horizontal Organization Of The Future, Book Review, 

Http://Findarticles.Com/P/Articles/Mi_M3495/İs_11_44/Ai_58174744/ 

(25.10.2011). 

Holz Frank, Setting Up An Offshore Shared Services Center, Shared Service News 

Volume 7,  2005. 

Hongren  C Ve  Foster G, Cost Accounting A Managerial Emphasis 1991; (Aktaran: 

Özlem Arıkanlı, Sorumluluk Merkezi Ve Transfer Fiyatlaması ,G.Ü.İİBF Dergisi, 

Sayı 3,2003).  

Hongren C Ve Diğerleri, Cost Accounting,Prentice Hall, London,2000. 

Iann Malchom, Shared Services, Cima Management Accounting, Aralık 1999. 

Janssen M, Wagenaar R,  An Analysis Of A Shared Services Centre in E-Government, 

Proceedings Of The 37th Hawaii International Conference On System Sciences 

– 2004. 

Jechling Jerry,  Shared Service Center, Harward University,Working Paper, 2007. 

http://www.cfoproject.com/
http://findarticles.com/P/Articles/Mi_M3495/İs_11_44/Ai_58174744/


 

168 
 

Jensen Michel, Clifford Smith, İşletme Finansmanı Teorisi: Tarihsel Bir İnceleme, 

Finans Teorisinin Temel Makaleleri Çeviri, Spk Yayınları, Ankara 1998. 

Joe Stenzel, Lean Aaccounting Best Practice For Sustainable Integration, John Wiley 

Press, Usa, 2007. 

John Hopkins Enterprise Sla, Account Recivable Ssc,  2007. 

John Hopkins Enterprise Sla, Fixed Asset And Project Accounting Ssc,  2009. 

Jonathan Yee, Felix Chian Ve Taizan Chan ,Preliminary Decision Model For Shared 

Services, 20 Th Avustralasian Conferance Of Information System. Melborne, 

2009.  

JP Morgan Moving Towards Global Shared Service Center, 2004, 

Http://Www.Sequeiraconsulting.Net/Files/Global_Shared_Services_By_Jpmorgan.

Pdf (22.07.2011). 

Kaplan S R, Norton P. D, The Balanced Score Card, Translation Strategy İnto Action, 

Harward Press, USA, 1996. 

Kaplan, S.Robert, Atkinson A.Anthony, Advanced Management Accounting, Prentice 

Hall,USA,1998. 

Karten Naomi, How To Estabilish Service Level Agreements, 

2003,www.Servicelevelagreement.com (30.11.2011). 

KPMG Shared Service Centre And Outsourcing in China Survey 2010. 

Kris, A Ve Fayh M, Shared Service Centres Delivering Value From Effective Finance 

And Business Proses, Prentice Hill, Uk, 2003 

L.Drelichowski, M.Maciejec, The Tendency Of Pro-Effective Management 

Development in Global Corporate, Scientific Elaboration at Wrocław,  The 

Academy Of Economics, Wrocław 2002,  

Lawrence S, Centralization And Decentralization, Incidental Paper Harward University, 

P. 7. Http://Www.Pirp.Harvard.Edu/Pubs_Pdf/Lawrenc/Lawrenc-İ83-2.Pdf 

(20.09.2011). 

Mahoney, J, Mcnally, R; Explaining And Predicting The Choice Of Organizational 

Form: Integrating Performance Ambiguity And Asset Specificity Effects, 

University Of Illinois,Working Paper, 2004. 

http://www.sequeiraconsulting.net/Files/Global_Shared_Services_By_Jpmorgan.Pdf
http://www.sequeiraconsulting.net/Files/Global_Shared_Services_By_Jpmorgan.Pdf
http://www.pirp.harvard.edu/Pubs_Pdf/Lawrenc/Lawrenc-İ83-2.Pdf


 

169 
 

Manalo G Romeo, Manala V Marivic,  Modern Product Cost Technique in The Age Of 

Competition, Yayıncı:Ebookıt.Com, 2011. 

Maskell, Brian H.Ve Bruce Baggaley,“Lean Management Accounting”, 

Http://www.Maskell.Com/ Leanacctg.htm (22.07.2011). 

Maskell B.Ve Bagggaley ,Practical Lean acccounting, A Proven System For Measuring 

And Managing Thelea Enterprise,Productivity Presss,Newyork 2003. 

Meydan Cem, Kaynak Bağımlılığı, İşlem Maliyetleri Üzerine İnceleme, Kara Harp Okulu, 

Savunma Bilimleri Dergisi, Kasım 2010, s.27. 

Mısırlıoğlu İ.Ufuk, Bölümlerarası Transfer Fiyatlaması, Mali Çözüm Dergisi, İstanbul, 

sayı:62, Mart 2003. 

Microsoft Zirve 2007, Kurumsal İş Akışlarında E-Kimlik 

Www.Microsoft.Com.Tr/Sunum/Sol / Sol214.Pdf (21.09.2011). 

Minnaar R, Vosselman E,  Shared Service Centre And Governance Structure Change:  

A Transaction Economic Approach, Radboud University, working paper 2009, 

Http://Www.Ru.Nl/Nice/Workingpapers (10.10.2011). 

Muras A,Rodriguez M, Post Implementation Ssc, 

Https://Www.Fasttrackabm.Com/Fasttrackpublic/Samplearticles/Abm%20İn%20Sh

ared%20Services.Pdf (30.10.2011). 

Nasa Shared Service Center  Implementation Plan Report,  Eylül  2003 S. 2 

Https://Searchpub.Nssc.Nasa.Gov/Servlet/Sm.Web.Fetch/Volume_1_Nssc_Implem

entation_Plan_Report.Pdf? Rhid= 1000& Did= 2161&Type=Released (22.09.2011) 

Oliver E. Williamson, The Economic Institutions Of Capitalism,  Macmillan Free Press, 

New York, 1985. 

Özer M. Akif, Kamu Yönetiminde Liberal Bakış, Karınca Dergisi, sayı: 836, Ağustos 

2006, http://www.koopkur.org.tr/pdf/karinca/836.pdf (25.04.2012) 

Özgüven N, Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti Ve Ulaştırma Sektörü 

Uygulaması, Ege Akademik Bakış Dergisi, Sayı 8, 2008,  

Panorama Consulting, ERP Market Share and Vendor Evaluation 2011, 

http://whatiserp.net/erp-report/erp-market-share-and-vendor-evaluation-2011/ 

(30.03.2012) 

 

http://www.microsoft.com.tr/Sunum/Sol%20/%20Sol214.Pdf
http://www.ru.nl/Nice/Workingpapers
https://www.fasttrackabm.com/Fasttrackpublic/Samplearticles/Abm%20İn%20Shared%20Services.Pdf
https://www.fasttrackabm.com/Fasttrackpublic/Samplearticles/Abm%20İn%20Shared%20Services.Pdf
http://www.koopkur.org.tr/pdf/karinca/836.pdf
http://whatiserp.net/erp-report/erp-market-share-and-vendor-evaluation-2011/


 

170 
 

Parmenter D, Key Performcance Indicators, Willey Press, USA, 2010. 

Pekmezci T, Demireli C, Batman G, İç Müşteri Memnuniyeti: Konya Un Fabrikalarında 

Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 22, 2008. 

People Pulse, Internal Customer Satisfaction Surveys Http://www.Peoplepulse.  Com.Au 

(22.08.2011). 

Peeriosity, Fixed Asset Benchmarking Report 2011 

PWC, Finance Benchmark Study 2011 

Pwc How To Design A Shared Service Centre  

Http://Www.Pwc.Com/Us/En/İssues/Efficient-Shared-Services-

Centers/Assets/Shared_Services_Qualifications.Pdf (25.06.2011). 

Pwc Mali İşler Ve Finans Birimi Etkinliği Araştırması 2009. 

Quınn, B., R. Cooke And A. Krıs. Shared Services. Mining For Corporate Gold, : 

Financial Times Press, London, 2000. 

Reh John, Key Performance Indicators,  Http://Management. About.Com 

/Cs/Generalmanagement/ A/Keyperfindic.Htm (01.09.2011). 

Scapens W. Roberts  , Changing Times: Management Accounting Researh And 

Practice From A Uk Perspective ,Contemporary Issues in Management 

Accounting, Oxford University Press, 2005. 

Schulmann, D., J. Dunleavy,M. Harmer And J. Lusk. Shared Services. Adding Value To 

The Business Units. New York: Wiley. 1999. 

Schultz  V Ve Diğerleri,  A Classification Of Shared Service Centers, Pacific Asia 

Conference On Information Systems, 2009. 

Seal Will, Organizational Change And The Shared Service Centre: Challenging A Lop-

Sided Narrative, Paper For Presentation At The 4Th International Critical 

Management Studies Conference, University Of Cambridge 4-6 July 2005.  

Selen Doğan, İşletmelerde Stratejik Yönetimin Etkinliğini Artırmada Önemli Bir Araç: 

Benchmarking, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, 2008 

Sevgener A.Sait, Hacırüstemoğlu Rüstem, Yönetim Muhasebesi, Alfa Yayınevi , İstanbul, 

2000 

Shared Service Optimization Annual Ssc And Bpo Conferance, Barcelona, Eylül 2011. 

http://www.pwc.com/Us/En/İssues/Efficient-Shared-Services-Centers/Assets/Shared_Services_Qualifications.Pdf
http://www.pwc.com/Us/En/İssues/Efficient-Shared-Services-Centers/Assets/Shared_Services_Qualifications.Pdf


 

171 
 

Shared Services Roundtable, Account Payable Benchmarking Report 2007 

Shared Services Roundtable, Customer Payment Processing Benchmarking Report 

2007 

Siemens Global Ssc,Building E-Procurement Www.Sap.Com/Contactsap (08.10.2011). 

Sonada Tomoaki,  Characteristics Of Japanese Shared Service Centre, Japanese 

Management Accounting Today, Monden Institute Of Management 2007. 

Strikwerda J , The Shared Service Centre, Change, Governance And Strategy, 

Universiteit Van Amsterdam, 2006, 

Http://Home.Kpn.Nl/Strik065/Shared%20Service%20Centers.Pdf (10.10.2011). 

Szafarin M, Factory Of Numbers As An Alternative To Traditional Finance 

Departmert, 2009,  Http://Www.Szarafin.İnfo/Ebookfactoryofnumbers.Pdf 

(20.07.2011). 

Şakrak Münir, Değer Katmayan Faaliyetler Ve Maliyet Yönetimindeki Önemi,  Mali 

Çözüm Dergisi, Sayı 60, 2002. 

Şakrak, Münir, Maliyet Yönetimi – Maliyet Ve Yönetim Muhasebesinde Yeni 

Yaklaşımlar, Yasa Yayınları, İstanbul, 1997. 

The Amhest Group Ltd, Mtbc’S Financial Executive Forum,2005. 

Tjaart V. Der Linde, A Hiararchy Of Performance  Mesuarement  in A Shared Service 

Business Enviroment, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Rand Afrikaans University, 

2004.  

Triplett, A., & Scheumann, J. , Managing Shared Services With Abm, Strategic Finance, 

vol: 81(8), 2000. 

Ulbricf F.  Improving Shared Service Implementation: Adopting Lessons From The Bpr 

Movement, Business Process Management Journal, 2006. 

Ulgen H, İşletmelerde Organizasyon İlkeleri Ve Uygulaması, İstanbul Üniversitesi 

İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1990. 

Unutkan Ö, Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi Ve Bir Uygulama, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 

97, 2010. 

Ülker Y, İskender H, Doğru Maliyet Hesaplamada Güvenilir Bir Sistem: Ftm Ve John 

Deere Örneği,  Balıkesir Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı 13, 2005. 

http://www.sap.com/Contactsap
http://home.kpn.nl/Strik065/Shared%20Service%20Centers.Pdf
http://www.szarafin.i̇nfo/Ebookfactoryofnumbers.Pdf


 

172 
 

Wagner S, Dittmar L, The Unexpected Benefit Of  Sox, Harward Business Review, Nisan 

2006. 

Walsh P, Lowndes  Mc, Newton C, Shared Services:Lesson From Public And Private 

Sectors, Qusland University, Working Papers; Avustralya 2006. 

Wang, S. Wang H, Shared Services Beyond  Sourcing The Back Office :Organizational 

Design, Human System Management,  Ios Press  2008. 

 Wikipedia, http://tr.wikipedia.org/wiki/Varyans_analizi  (05.04.2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Varyans_analizi


 

173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


